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LEPEL & VORK
Brugge bezoeken is ook
kennis maken met het

Vlaams
Ontmoetingscentrum

• ^ De Gulden Spoor

^
gocJuxdW

rechtover uitgang parking
't Zand 22 Brugge
tel 050 34 30 82
dranken
snacks

restaurant
zaal voor 50 pers
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J798-s4>''''ex^
Zitplaatsen feestzaal voor 100 personen - Groepen
en bussen op afspraak tegen speciale prijzen - toeristenmenu 295 fr.

HOF VAN ENGELAND
bij Guido
hét Vlaams trefpunt in Brussel
Taverne „DE BOEMELTREIN"
Vlaams Huis
Streekbieren Snacks IJs Walols Pannekoeken
SlMTVol trcinmeubllair - Ook vergaderruimte
Weststraat 131 - 9940 SLEIDINE
Tel 091/S7 M 46 - Zat en zond gesloten

Adverteren in WIJ
rendeert

Lakensestraat 157 (KVS)
1000 Brussel

tel.: 218.01.27

Ca^é "^aaH <3^oteC %
— Camfa/tiMus —
'dQmtmiJiaat 3'9960<^/ieG
011/ 49 28 97

m=

'tboerenhof
CAFE-RESTAURANT-FRITUUR
Terras - Lunchroom -Coffeeshop
Altamira stone grill
Prijzen voor groepen
op aanvraag.
De Plank 24A
3790 Sint-Martens-Voeren
Tel. 041/81.07.03

Banketbakkerij

RESTAURANT-HOTEL

ANTWERPIA

OVEREINDE

JOOST GOSSYE

02/219.49.30

Geraardsbergsestraat
38
9300 Aalst

Tel. 053-21.35.33

Probeer eens!

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

y^tttt^
Oerenstraat 13
8190 Alvenngem
tel 058/288 007

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

Een gastronomisch kompleks gelegen op amper 15 mm van de kust stelt U een zee voor
van kalmte komfort keuken rust rustiek en romantiek
Wi) bieden U
14 luxueuze hotelkamers met alle denkbare komfort
Fiine Franse keuken éi la carte en 8 menu s van 695 fr tot 1800 fr
Een hart voor de kinderen eigen speelruimten en aangepaste menu's
Kamer (2 pers ) met uitgebreid ontbigt vanaf 1750 fr
Eveneens pension en half pension mogelijkheden
Week end verblijf
SEMINARIEMOGELUKHEDEN
conferentiezaal met alle nodige multifunctionele apparatuur
Voor gratis informatiepakket nopens onze mogelijkheden

Oerenstraat 13

8690 Alvenngem tel. 058/288 007

NU GEEN FRANKFOERT!

H

OE sneller de datum van 1 januari 1993 nadert hoe
intenser het debat over de samenwerking tussen
Vlaanderen en Nederland klinkt. Het gegeven
werd reeds ten overvloede in studies en lezingen
benaderd en wint nog elke dag aan belang. Niet
dat de beide „landen" nu plots zoveel meer van
mekaar zijn gaan houden, maar het vooruitzicht
van een eengemaakte Europese markt dwingt tot
nauwe samenwerking, eensgezindheid en overleg
in tal van materies.
Bij deze diskussie wordt nogal graag uitgepakt
met de verschillen die ons (ont-) sieren, maar doorgaans drijft
wat ons bindt vlug boven.
Nu het debat op het politieke vlak gevoerd wordt past het te
herinneren aan verenigingen en instellingen die reeds van
oudsher met de integratie bezig zijn. Wij denken hierbij aan
het niet aflatende werk van het Algemeen Nederlands Congres, het Algemeen Nederlands Verbond, het Genootschap
Onze Taal en recenter de Stichting Ons Erfdeel en de
Nederlandse Taalunie. Allen hebben met groot entoesiasme,
over mode en andere trends heen en ondanks wisselende
tijden, de integratie tussen Noord en Zuid bevorderd. En ook
al werden deze verenigingen vaak een
vechten tegen de bierkaai aangewreven, zij plukken vandaag de vruchten
van hun noeste arbeid.
Want vruchten zijn er. De jongste
uitgave van de vernieuwde Nieuwsbrief van het ANC rekent ons voor dat
er elke dag tussen Nederland en
Vlaanderen gemiddeld minstens 5 kulturele uitwisselingen plaatsvinden, dat
40% van de buitenlandse toeristische
verblijven in Vlaanderen van Nederlanders is, dat 3% van de patiënten in het
Gentse universitaire ziekenhuis Nederlander is, dat in sommige scholen van
Maaseik 1/3 van de leerlingen Nederlander is en dat in Nederland meer dan 400 Vlaamse
geneesheren werken.
Deze cijfers moeten nog verder aangevuld worden met
o.m. de suksesvolle werking tussen het Arbeidsburo van
Bergen op Zoom en de Antwerpse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding die mekaar openstaande banen
doorspelen, per maand melden zich 300 belangstellenden.
Biezonder zijn wij getroffen door het hoge aantal Vlaamse
gemeenten en steden die verbroederingskontakten onderhouden met Nederlandse steden en gemeenten, een zelfde
beweging is merkbaar tussen universiteiten, bedrijven en
banken.
Nu zullen tal van deze samenwerkingsakkoorden van
louter kommerciële aard zijn. Dat is dan meegenomen en
hopelijk bevorderen zij voor velen een betere kwaliteit van het
leven. De initiatieven van minister Johan Sauwens om door
de aanleg van de Havenweg voor auto- en treinverkeer de
afstand tussen Antwerpen en Rotterdam korter te maken is
daar een sprekend voorbeeld van, net zoals het heropvissen
van de Waterverdragen ons beiden alleen maar beter kunnen
maken.
Het is natuurlijk niet allemaal rozegeur en maneschijn.
Regelmatig halen Hollandse publicisten kleinerend naar
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Vlaanderen uit dat het niet mooi is, en anderzijds bevuilen
Vlaamse belhamels buitengaats het eigen nest. Maar doorgaans worden zij een paar dagen later door intelligente
landgenoten terug gefloten. Het gedoe is achterhaalde drukmakerij en snijdt geen hout.
Zorgwekkender is de houding van officiële personaliteiten
en hun administraties. Zo verscheen eind vorig jaar van de
hand van Daniël Coens een Vrije Tribune in De Standaard
waarbij de minister titelde „Europa wél bevoegd voor onderwijs". De minister stelde daarbij dat het streven voorop moet
staan naar sociale en kulturele kohesie binnen Europa. En wij
die dachten dat onderwijs een kulturele aangelegenheid is die
tot de bevoegdheid van de regio's moet blijven behoren. De
onderwijsbevoegdheid aan Europa overdragen zou betekenen dat de deur wordt opengezet voor de europeanisering
van de belangrijkste kultuuroverdrager bij de vorming van
jongeren.
Sommige Hollandse eksellenties bakken het even bruin.
Nog deze week diende de Nederlandse Taalunie zich scherp
af te zetten tegen de minister van Onderwijs en Wetenschappen J. Ritzen die op eigen houtje een kommissie heeft
geïnstalleerd die adviezen uitbrengt i.v.m. certifikaten Nederlands Tweede Taal. En dit terwijl er in
de schoot van de Taalunie een soortgelijke kommissie werkt, met dhr Ritzen
als voorzitter bovendien. Het sekretariaat van de Taalunie noemt het initiatief ,,een betreurenswaardige stap terug in het het streven naar de integratie
van Nederland en Vlaanderen."
Dit zijn daden die pijn doen en in
schril kontrast staan met de vele goede
wil die aan beide zijden van de grens
aan de dag wordt gelegd. Pijn doet ook
het gekibbel rond de al of niet aanwezigheid van Nederland en Vlaanderen
op de Frankfurter Buchmesse van
1993. Het aanvankelijke entoesiasme
om er als ,,Schwerpunkt",gastland, te fungeren deemsterde
weg en maakte plaats voor letterlijke berekening en administratief geklungel.
Natuurlijk kost zo'n deelname zeer veel geld, men spreekt
van 200 miljoen fr., maar de aanwezigheid als gastland op
zo'n internationale manifestatie werpt op termijn grote vruchten af en is eigenlijk ,,onbetaalbaar".
Nu aan de Buchmesse (Frank)foert! zeggen zou in het
eerste jaar van de Europese eenmaking zoveel betekenen als
laten vaststellen hoe kultureel machteloos de Lage Landen in
Europa zijn. Bovendien zou een dergelijke afwezigheid een
trap zijn naar de vele docenten Nederlands overal in de
wereld die zich ten koste van grote inspanningen voor de
Nederlandse taal inzetten. Hun inzet voor onze kuituur in het
algemeen en onze vertaalde letteren in het biezonder zou met
onze aanwezigheid op de Buchmesse bekroond worden.
De VU Vlaamse Vrije Demokraten moet de Vlaamse
regering dan ook blijven aanporren om met Nederland onze
gezamenlijke aanwezigheid in Frankfurt voor te bereiden en
financieel mogelijk te maken. Ons internationaal bestaan in
Europa en in de wereld zal er door vorm krijgen.
Maurits Van Liedekerke
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INHOUD
VUJ0 publiceerde een jongerenmanifest dat nogal wat
stof doet opwaaien. WIJ
sprak met VUJO-voorzitter
Walter Muls over de jonge Vlamingen van vandaag.

Op de jaarlijkse konferentie van het Algemeen Nederlands Verbond werd
gepleit voor een no-nonsense aanpak van de Vlaams-Nederlandse samenwerking. Geen
geouwehoer!

Op haar beurt keurde de senaat de nieuwe tuchtregeling
goed voor de ongeveer honderdveertigduizend gemeente-ambtenaren.
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' " Antwerpen en Gent
heeft de grootschaligheid
de burger van het bestuur
vervreemd. Bovenop dit
demokratisch deficit stapelde zich
nog een huizenhoge schuldenlast.

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

^^^ ^^ Belgische media
'1 hun berichtgeving over
de Spaanse verkiezingen
over het hoofd zagen,
leest u deze week in WIJ: de overwinning van de autonomisten.
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Het Aziatische deel van
de USSR is in volle beweging.
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De fiere Vlaamse leeuw
heeft vele broertjes. Er
bestaan ook zittende,
staande, lopende, onthoofde,, en nog vele andere leeuwen!
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De programmatie voor
het nieuwe seizoen in de
Vlaamse opera gaat verder op de ingeslagen

weg.
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H Greenpeace vierde verleI | i ^ den week haar twintigste
I ^ J verjaardag. De organisatie heeft intussen meer
dan 5 miljoen leden en kantoren in
26 landen. WIJ sprak met Olivier
Deleuze en Tine Heyne van Greenpeace België.

Reklame:
Karel Severs, tel. 02/219.49.30, toestel 231
('s voormiddags) of privé, Alsembergsesteenweg 797, 1512 Dvrorp.
Tel. 02/380.04.78.
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M Na 29 jaar voetbalt Een« / [ dracht Aalst volgend sei^ ^ " ^ zoen weer in eerste. De
klub heeft een bewogen
geschiedenis. Wie herinnert zich
bv. niet de affaire Blavier?
(omslagfoto Greenpeace)

SNELLE
INTERVENTIE
De ministers van Landsverdediging van de
Navo (zonder IJsland en Frankrijk) gaven
hun fiat aan de herstruktureringsplannen van
de westerse verdragsorganisatie. Het is de
bedoeling dat in het licht van de gewijzigde
Oost-West-relaties de Mavo-strijdkrachten
afgeslankt worden met 30 tot 50%.
Eén van de paradepaardjes in de nieuwe
Navo wordt de Rapid Reaction Force, een
interventiemacht die uit grond-, luchtmachten marine-eenheden zal bestaan, en snel
moet kunnen optreden waar dan ook in het
Navo-gebied. Een bataljon parakommando's
en een smaldeel gevechtsvliegtuigen vormen het Belgisch aandeel in de Immediate
Reaction Force, de speerpunt voor onmiddellijke aktie. De RRF, die alleen Europese
grondtroepen zal hebben, kan volgens minister Coëme als een Europese strijdmacht
fungeren. De RFF krijgt dus een dubbelmandaat. De nieuwe plannen voor de Navo
moeten nog politieke goedkeuring krijgen op
een Navo-top in de herfst.
Hoewel er een tastbare inkrimping van de
troepen op stapel staat, benadrukte Coëme
dat de hervormingen, met o.m. de dure
repatriëring van onze troepen uit Duitsland,
een dure aangelegenheid zijn. Er moeten
volgens de minister op korte termijn niet
teveel bezuinigingen verwacht worden op de
defensiebegroting.

VERMEIREN, VERAC,
EN...

Op 1 juni a.s. start een nieuwe promotielcampanje van het Nederlandstalig
onderwijs in Brussel. Op de affiches (foto) staan de troeven die het Nederlandstalig onderwijs inzake taalonderricht biedt weer centraal. Ditmaal wijst
een Europese waaier op de vele mogelijkheden die dit onderwijs biedt om
sterk te staan op de Europese arbeidsmarkt. In de huis-aan-huisfolder die de
kampanje begeleidt staat ekspliciet geschreven dat ook anderstaligen en
kinderen met een verschillende kulturele achtergrond welkom zijn. Een beetje
voorzichtigheid zou hier beter op zijn plaats zijn. Vorig jaar bekloeg het
Nederlandstalig onderwijs in Brussel zich over een tekort aan personeel voor
de opvang van het toenemend aantal anderstaligen. Het lijdt geen twijfel dat
een overvloed van anderstalige kinderen in het Nederlandstalig onderwijs het
nivo van dit onderwijs naar beneden haalt, en ertoe kan leiden dat Vlaamse
Brusselaars hun kinderen uiteindelijk naar Vlaamse scholen buiten Brussel
zullen sturen.

Enkele weken geleden kwam de liberale
Zaventemse burgemeester-volksvertegenwoordiger Francis Vermeiren op voor hem
vrij onaangename wijze in het nieuws. Een
goed gedokumenteerd artikel in Knack lichtte toen het deksel van een potje waar Verac
op staat, de vastgoedmaatschappij die geleid wordt door Vermeirens zoon. Eén van de
onverkwikkelijkheden die omhoogborrelden
was de vaststelling dat Verac adverteert voor
huizen en villa's in Vlaams-Brabant in Franstalige huis-aan-huis-bladen.

Intussen gingen er enkele weken voorbij.
Tot in de jongste weekendeditie van De
Standaard melding werd gemaakt van het
feit dat verschillende lezers de redaktie al
meer dan tien voorbeelden van Franstalige
Verac-advertenties hadden opgestuurd, niet
alleen voor vastgoed in de Vlaamse rand
rond Brussel, maar zelfs voor woningen in
Denderleeuw of Aarschot. Francis Vermeiren: luister niet naar zijn woorden, kijk naar
zijn daden. Verac: Vermeiren in actie.

Vermeiren was verbolgen. Hij werpt zich
immers in de Vlaamse raad graag op als
grote verdediger van het Vlaamse karakter
van Vlaams-Brabant. Vermeiren haastte zich
dan ook om de Franstalige advertentie als
een ongelukkig toeval van de hand te doen,
en hij daagde iedereen uit er een tweede te
vinden.

...HET LAATSTE
NIEUWS

Bovendien kon hij het niet laten om meteen de schuldige voor deze gemene streek
aan te duiden: de broer van CVP-voorzitter
Herman Van Rompuy, Eric, eveneens volksvertegenwoordiger en CVP-fraktieleider in
de Zaventemse gemeenteraad, was volgens
Vermeiren gegrepen door verkiezingskoorts
en had daarom de burgemeester van zijn
gemeente zwart willen maken.

Vermeiren zon op wraak. En jawel hoor:
deze week pakt de liberale krant Het Laatste
Nieuws uit met een schandaal over gesjoemel met gewestplannen waarvoor de schuld
uitsluitend in CVP-schoenen geschoven mag
worden. Vermeiren heeft nl. op Het Laatste
Nieuws een vaste voet in huis die aan meer
te danken is dan aan dezelfde liberale gedachte. Leo Verbist, editorialist bij de liberale
krant, is tevens OCMW-voorzitter in Zaventem.
Het Laatste Nieuws wist maandag te mel-
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den dat de staat dreigt 1 miljard schadevergoeding te moeten betalen omdat Mark Eyskens in 1977 een woonuitbreidingsgebied in
Sterrebeek (fusiegemeente Zaventem) omtoverde tot landbouwzone, en dat tegen alle
adviezen van CVP-mandatarissen in. De eigenaar van het 9 hektare grote terrein eiste
schadevergoeding voor de waardevermindering die zijn goed door die wijziging van het
gewestplan zou ondergaan Dit gewestplan
van 1977 riep de zogenaamde Groene Gordel tegen de verfransingsdruk en de milieuoverlast vanuit Brussel in het leven.
Vermeiren haastte zich om deze zaak in
het artikel te duiden. Daarover ondervraagd,
zo staat er tenminste, bevestigde de Zaventemse burgemeester, volksvertegenwoordiger Vermeiren, deze gang van zaken. De
burgemeester wijst er op dat de terreinen,
zelfs indien de schadevergoeding betaald
dient te worden, eigendom blijven van de
eigenaar. Vermeiren had het terrein wel
willen gebruiken om er sociale woonwijken
op te bouwen. Nu liggen ze er als braakland
bij. En dat terwijl er in Vlaams-Brabant enorme nood IS aan betaalbare woningen, om de
eigen bevolking nog een kans te geven in
eigen streek te blijven, zo weet Vermeiren
Eigen bevolking?
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trole's of kamera-vaststellingen. Hij gaf de
rijkswacht opdracht om niet meer over te
gaan tot de opsporing en vaststelling van
overtredingen met behulp van automatische
toestellen, zonder dat er een gekwalificeerd
persoon op de plaats van de feiten aanwezig
is.

WAPENLEVERINGEN...
Het ministerkomitee voor Buitenlandse
Betrekkingen heeft op voorstel van de socialistische minister van Buitenlandse Handel
Urbain een w/apenlevering voor een bedrag
van 12 miljard frank aan enkele Golfstaten
goedgekeurd. Een levering aan Koeweit
kreeg geen vergunning, omdat dat land té
direkt betrokken was bij de Golfoorlog.

De Vlaamse minister van Verkeer, Johan
Sauwens, toonde zich hierover teleurgesteld, zoniet geërgerd. Volgens Sauwens
juicht wie oprecht begaan is met de verkeersveiligheid de mogelijkheid van plaatsing van
kontroletoestellen om doelgerichte, weloverwogen kontrole's uit te voeren alleen maar
toe.

Maar een levering ter waarde van 10
miljard aan Saoedi-Arabië kreeg wel groen
licht, net als leveringen aan de Verenigde
Arabische Emiraten en Oman. Nochtans ook
staten die een robbertje meevochten tegen
Irak. Volgens de FET, die het verhaal de
wereld instuurde, bestond over deze beslissing geen eensgezindheid in de regering,
maar werd ze om de lieve politieke vrede en
onder druk van de Waalse socialisten toch
goedgekeurd.

Sauwens vera/ijst hier naar het konkrete
geval van de Kennedytunnel en naar de
algemene vaststelling dat meer dan 40% van
de ongevallen waarbij verkeersdoden te betreuren vallen, veroorzaakt worden door onaangepaste snelheid.
Wathelet staat met zijn standpunt over de
onbemande kontrole's vrij geïsoleerd. De
federale verkeersminister, Jean-Luc Dehaene (CVP) en SP-voorzitter Frank Vandenbroucke schaarden zich reeds achter het
standpunt van Sauwens. Slechts de liberalen, gewezen verkeersminister De Croo op
kop, zijn het eens met Wathelet.

Na afloop van het partijbestuur kondigde
VU-voorzitter Jaak Gabriels aan dat de VU
deze regenngsbeslissing in het parlement
zal aanvechten. Vice-premier Hugo Schiltz
heeft zich tot op het laatste moment tegen de
goedkeuring ervan in de regering verzet.

...VOOR DE GOLF

Sauwens kondigde aan dat hij bij zijn
besluit blijft om op de zeer verkeersonveilige
A 12 tussen Antwerpen en Boom ter hoogte
van de Atomiumlaan een roodlicht-kamera te
plaatsen. Op die plaats zijn de voorbije jaren
reeds meerdere dodelijke verkeersongevallen gebeurd.

De VU-voorzitter heeft overschot van gelijk
om tegen zo'n immorele regeringsbeslissing
te protesteren. Want hoe anders kan men
zo'n besluit noemen, als je weet dat Urbain
aandrong op snelheid, om de in de maak
zijnde EG-reglementering inzake wapenhandel voor te zijn.
Bovendien werd recent in het parlement
een wetsontwerp ingediend om de wapenhandel aan banden te leggen. Geef toe, al
zou de nieuwe levering volgens deze wet
reglementair zijn, ze gaat zeker in tegen de
filosofie van de wet die op stapel staat. Het is
dus zeker niet erg decent deze leveringen er
nog snel door te sluizen. De VU had het
ontwerp trouwens liever nog strikter gezien,
door o.m. wapeneksport naar overbewapende ontwikkelingslanden te verbieden.

GRATIE
Naar aanleiding van de koningsfeesten
besliste de ministerraad een kollektieve gratie toe te kennen voor veroordeelde personen. Alweer greep de regering echter deze
kans niet aan om ook de passus uit het
regeerakkoord over de verzoening tussen de
burgers uit te voeren. Toen VU-vice-premier
Hugo Schiltz hierbij zijn bedenkingen uitte,
bleek hij eens te meer alleen te staan. De
kollega's van alle andere partijen sloegen
van schaamte de ogen neer en zwegen.

En wie herinnert zich niet de analises van
buiten- en binnenlandse bewindslieden over
de tweede Golfoorlog, die de overbewapening van de regio aanwezen als een van de
oorzaken van het konflikt? Aan die wapenhandel ging men dringend iets gaan doen, zo
werd met de hand op het hart verklaard.
Welnu, we kunnen slechts vaststellen dat
België meteen het slechte voorbeeld geeft.
Wanneer de Vlaamse vrije demokraten die
beslissing in het parlement nog ongedaan
willen maken, wordt daar best nu al steun
voor gezocht.

Het IJzerbedevaartkomitee protesteerde
tegen het feit dat ook nu weer geen maatregelen werden getroffen voor de repressieslachtoffers, hoewel dit in het regeerakkoord
staat, het herhaald werd in een koninklijke
toespraak, en iedereen het erover eens is dat
alle sociale en menselijke gevolgen van de
repressie niet langer mogen duren.
De kristendemokratische en socialistische
koalitiepartners willen deze zwarte bladzijde
uit de Belgische geschiedenis maar niet
omdraaien. De zwarte plek rot echter verder.
Zoals het IJzerbedevaartkomitee stelde: België kan als enig land na zovele jaren na de
tweede wereldoorlog nog steeds geen vredelievend land genoemd worden.

RADAR
Minister van Justitie Melchior Wathelet
moet niet hebben van onbemande radarkon-
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De Brusselse Grote Markt werd dinsdag bevolkt door zeshonder mansgrote kartonnen schaduwen. Ze
staan voor de duizenden gewetensgevangen wiens vrijlating Amnesty
International nu reeds dertig jaar bepleit. Deze aktie van Al loopt onder de
naam Licht ze uit het donlier nog tot
10 december, de dag van de mensenrechten. De mensenrechtenorganisatie streeft ernaar dat politici, universiteiten, scholen en verenigingen één
van de dertig uitgekozen gevangenen
zouden adopteren. Namens de VUVlaamse Vrije Demokraten betuigde
ondervoorzitter Annemie
Vandecasteele haar steun aan de aktie.

KORTWEG
• Er was deze week heei wat te
doen over de bende van vier
BRTN-joemallsten die op de betaatrol van de KGB zouden staan.
Het namen-noemen bleef echter
uit, en uiteindell|l( siilite de Standaarcf-ioernalist die het verhaal
uitgebracht had, zijn boude woorden terug In.
• Tja, het was wet te verwachten
dat de vijf ministers die de rapporten van migrantenicommissarls
D'Hondt gelezen hebben vlugger
bekend zouden zijn dan de vier
mollen op de BRTN...
• De enige „KGB-splon" wiens
naam totnogtoe bekend is, is Jan
Van Den Nest, gewezen medewerker van vu-senator Valkeniers.
Maar ook hier zai het fameuze
dossier wei leeg zijn, want Van
Den Nest is een brave vrijgezel van
goede huize die zijn rechtse sim'
patieën nooit onder stoelen of
banken heeft gestoken, zoals een
Antwerps weekblad dat het kan
weten deze week meldde.
• Bulten het doorspelen van enkele kopietjes uit het plan Charller,
een brochure over Biste! en een
persmededeling van de VU over
bilaterale ontwapening zou Van
Den Nest trouwens geen „informatie" hebben doorgespeeld. Moest
hij nu nog het VU-Toekomstplan
aan de Sovjets verkocht hebben...
• Op het VU-sekretarlaat ts de
schrijver van de bewuste persmededeling nu zinnens om bij Van
Den Nest zijn deel van de koek te
gaan opeisen. Er bestaat tenslotte
zoiets als auteursrecht.
• De verkeersdrukte op onze wegen is de jongste jaren enorm
toegenonten. Aan de Antwerpse
Kennedytunnel deed zich op vijf
jaar een verdrievoudiging van de
flies voor.
• Oe burgeroorlog in Ethiopië is
voorbij. Het leger staakte de strijd
en de rebellen namen op vraag van
de Amerikanen in de hoofdstad
Addis Abeba de touwtjes in handen. De onderhandelingen tussen
de regering en de drie opstandelingenorganisaties werden reeds
afgesloten.
• Ethiopië blijft echter voorlopig
een eenpartiistaat. Slechts het
Ethiopische Revolutionaire Volksfront zai het land voorlopig besturen, en binnen het jaar algemene
verkiezingen uitschrijven-.
• Brussel is na Parijs en Londen
de grootste kongresstad ter wereld.

JONGE VLAMINGEN
ANNO '91
Onder de titel ,,Van Wal naar Schip — Eén
jaar na Leuven" publiceerde het Dagelijks
Bestuur van de Volksunie-Jongeren een
Jongerenmanifest. Het doet in VU-kringen
nogal wat stof opwaaien: door sommigen
werd het reeds verketterd, door anderen
de hemel ingeprezen. Over deze omstreden pubiikatle had WIJ een kort gesprek
met VUJO-voorzitter Waiter IMuls.

de bedoelingen van het komitee) nog steeds
oubollig en bombastisch is, maar we zeggen
ook dat de inhoud van de IJzerbedevaart
zinvol is. Het is juist daarom dat wij onze
jaarlijkse vredesfietseling naar Diksmuide op
een eigentijdse wijze organiseren.
Ik ben er trouwens van overtuigd dat de
bedevaart naar het Memoriaal van de Vlaamse Gemeenschap, de volledige gemeen• Waarom komt de VUJO nu met dit mani- schap dient aan te spreken. Zolang sommigen dit echter blijven zien als een jaarlijkse
fest aandraven?
pensenkermis waar goed aan te verdienen is
„Sinds het ontstaan van de VU hebben de met kraampjes, en waar binnen- en buitentegenstanders ononderbroken getracht dezelands ekstreem-rechts aan de vooravond zijn
partij als een voorbijgaand fenomeen te be- spieren eens mag loswerken, zijn we daar
schrijven door haar het etiket „taaipartij" nog ver van venwijderd."
mee te geven. Men is er duidelijk van over- • In het besluit van het manifest staat dat
tuigd (en bij een deel van onze eigen mensen de grootste fout die de VU kan maken de
leeft die overtuiging ook) dat de VU Vlaamse terugkeer naar een kommunautaire partij
Vrije Demokraten het grootste deel van haar zou zijn. Op het kongres van Hasselt bleek
kommunautair programma heeft gereali- dat die ,,kommunautaire" programmaseerd, en dat de tijd van gaan nu is gekomen. punten ais de derde faze, Vlaams-Brabant,
Op het kongres van Leuven van vorig jaar amnestie etc. nog zeer gevoelig liggen.
heeft de partij, mede onder een sterke impuls
van haar jongeren, aan iedereen duidelijk „Het is maar terecht dat kommunautaire
laten verstaan dat het kommunautaire luik programmapunten gevoelig liggen. Maar in
slechts een beperkt deel van het programma onze partij liggen evenzeer het pluralisme,
de vredesgedachte, het welzijn, het milieu en
is.
Het viel ons echter het voorbije jaar op hoe de demokratie gevoelig.
sommigen toch maar bovenmenselijke in- Als je echter uitsluitend de kommunautaire
spanningen deden om de besluiten van het toer op gaat, dan zal dit geïnterpreteerd
kongres van vorig jaar te vergeten. Wanneerworden als een elektorale stuiptrekking en
we daarbij vaststellen dat de resoluties die een terugkeer naar de katakombentijd. Vervi/e dit jaar ter stemming voorgelegd kregen, leden jaar werden er twee nieuwe sleutelbijna uitsluitend over het kommunautaire luikwoorden aan onze naam toegevoegd: Vrijvan het regeringswerk gingen, wilden we heid en Demokratie. Beide begrippen kunenerzijds door een schokeffekt dit sluipend nen grote groepen jongeren mobiliseren. We
gif uit de partij houden, en anderzijds duide- moeten daarbij niemand een rad voor de
lijk aantonen dat het toekomstplan een enige ogen draaien, ook onszelf niet. Wel is er nog
een hemels werk nodig om de vele vragen
kans op de toekomst is.
Door de overweldigende goedkeuring van van onze ouwe getrouwen te beantwoorden,
onze amendementen, en de vele positieve en tegelijkertijd de nieuwkomers te overtuireakties die we uit de meeste diverse hoekengen dat onze toekomstvizie de enige juiste is
op ons manifest kregen, zijn we gesterkt in voor onze gemeenschap."
deze vizie."
• Volgens de VUJO moet de VU een partij
worden met „glijdende doelstellingen".
• Sommigen verwijten de VUJO dat ze
Wat wordt daar dan wel mee bedoeld?
met dit manifest de wortels met het traditionele Vlaamsnationaiisme doorknipt, is
„ Glijdende doelstellingen betekent nietje
Rodenbach voor de Vlaamse jongeren niet aanpassen aan de windrichting. Zo een partij
bestaat reeds sinds mensenheugenis in dit
meer dan een pittig bruin biertje uit Roeland, en het rezultaat is navenant. Glijdende
seiare? is de IJzerbedevaart bombasdoelstellingen betekent juist datje bepaalde
tisch, oubollig en ontoegankelijk voor jonvaste waarden aankleeft, maar dat je deze
geren?
steeds opnieuw vertaalt naar de konkrete
„ De uitspraak over Rodenbach als bier en situaties, naar de dag van vandaag. Neem
de vormgeving van de IJzerbedevaart is bijbvb. dezelfbestuursgedachte: nu we deze in
sommigen als een bom ingeslagen. Na eenstrukturen voor een groot stuk hebben betweede lezing of een diskussie, geeft men reikt, wordt het de hoogste tijd dat we deze
toe dat wij hier geen eigen nieuwe stelling inhoudelijk invullen. Laten we dan ook invulverkondigen, maar louter vaststellen wat delen op een wijze die de jonge Vlaming, die
doorsnee jonge Vlaming anno 1991 denkt en opgegroeid is in een van de rijkste regio's
doet, en wat hem bezig houdt.
van de wereld, aanspreekt. Dit is de toeWe stellen wel dat bvb. de vormgeving van komst van de VU Vlaamse Vrije Demokraten
de IJzerbedevaart (niettegenstaande de goe-en de toekomst van onze demokratie."
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NIEUWE TUCHTREGEUNG
VOOR AMBTENAREN

D

E nieuwe tuchtregeling wil de
vervolgde ambtenaar dezelfde
waarborgen bieden als een
strafrechterlijk vervolgd persoon. Daartoe werd eerst en
vooral een strenge procedure
ingevoerd die, naast specifieke
aspekten zoals de verplichting
van termijngebondenheid en
openbaarheid tevens voorziet in
een aantal opgelegde procedurestappen: hoorplicht, samenstelling van
tuchtdossier, oproeping van de betrokkene,
inzagerecht in tuchtdossier, pv van de hoorzitting, horen van getuigen, uitspraak, motivering en betekening van de tuchtstraf.

RECHTVAARDIGER
De wet voorziet ook nieuwe tuchtmaatregelen. Vroeger had de overheid de keuze
tussen de waarschuwing, de berisping, de
schorsing en de afzetting. De eerste twee
tuchtstraffen hadden een vermanende funktie. Bij zware inbreuken of herhaalde kleinere
feiten werd overgegaan tot de schorsing met verlies van wedde - of het drastische
afzetten met verlies van pensioenrechten.
De wetgever heeft nu tussen berisping en
schorsing de inhouding van wedde voorzien
en tussen schorsing en afzetting de terugzetting in graad en het ontslag van ambtswege.
De inhouding van wedde duurt maksimum
drie maanden en leidt tot het verlies van
maksimum 20% van de bruto-maandwedde.
Ook de preventieve schorsing, naar aanleiding van strafrechterlijke vervolging, werd
geregeld en voorziet in een maksimale afhouding van 50% om zo gedurende de
periode van de schorsing in een minimum
inkomen te blijven voorzien.
De terugzetting in graad is een zware straf
met ernstige morele en materiële gevolgen.
Met deze nieuwe tuchtmaatregel beschikt
het bestuur wel over de mogelijkheid, de
afzetting - met verlies van pensioenrechten te vermijden en terzelfdertijd wordt de rechtmatige bevordering van ondergeschikten
niet tegengehouden.
Ontslag van ambtswege ten slotte leidt in
tegenstelling tot de afzetting niet tot verlies
van pensioenrechten wat in bepaalde gevallen - ambtenaren met een zeer lange ambtstermijn - zeker als rechtvaardiger dient beschouwd te worden.
WIJ — 30 MEI 1991

MEER HOUVAST
In beginsel is de benoemende overheid,
dus de gemeenteraad, bevoegd tot het nemen van tuchtmaatregelen. Lichtere straffen
(waarschuwing, berisping, inhouding van
wedde en schorsing van maksimum 1
maand) van gemeenteambtenaren benoemd
door de raad, kunnen evenwel worden opgelegd door het Kollege. Voor de kommissaris
van politie is dit evenwel de koning, voor de
adjunkt-kommissarissen, brigade-kommissaris, hoofdveldwachter en enige veldwachter ligt de bevoegdheid bij de goeverneur.
Een belangrijke vernieuwing is de mogelijkheid na verloop van tijd, tot doorhaling van
de opgelegde tuchtstraf. Een onderscheid

Door de kamer en nu ook door
de senaat werd een nieuwe
tuchtregeling
goedgekeurd
voor de ongeveer honderdveertigduizend gemeenteambtenaren en straks, door wijziging van de OCI\AW-wet ook
voor de tachtigduizend OCMWpersoneeisieden.
Dat deze wet met eenparigheid
werd goedgekeurd vindt ongetwijfeld zijn oorsprong in het
feit dat ze tegemoet komt zowel
aan de verzuchtingen van het
gemeentepersoneel als aan de
wensen van de gemeentebesturen.
wordt gemaakt tussen ambtshalve doorhaling en doorhaling op aanvraag. De waarschuwing, berisping en inhouding van wedde worden van ambtswege in het dossier van
de ambtenaar doorgehaald na verloop van
een welbepaalde termijn. Schorsing en terugzetting in graad kunnen op verzoek van
de ambtenaar door de overheid worden doorgehaald na vier, respektievelijk vijf jaar.
Ook de preventieve schorsing is nu wettelijk geregeld, gebonden aan een aantal voorwaarden, met name:
- de aanwezigheid van het personeelslid
moet onverenigbaar zijn met het belang van
de dienst;
- de preventieve schorsing dient steeds gebonden aan een strafrechterlijke of tuchtrechterlijke vervolging;
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vu-senator P. Allewaprt is ervan
overtuigd dat de nieuwe tuchtregeling de gemeenteambtenaren ten
goede komt.
- de maksimum duur bedraagt vier maanden;
- er is voorafgaandelijk hoorplicht,
- de preventieve schorsing door het Kollege
dient in de eerstvolgende gemeenteraad bekrachtigd.

ICHtSZËKËRHËÏD
De nieuwe tuchtregeling is ongetwijfeld
een verbetering. Eerst en vooral wordt ze
voortaan onder een aparte titel in de gemeentewet ingeschreven. De nieuwe tuchtstraffen laten de besturen ook toe beter en
verfijnder straffen toe te meten. Inzake bevoegdheden zijn alle onduidelijkheden van
de baan.
De rechten van de verdediging zijn heel
wat beter beschermd nu de procedureregeling in de wet is ingeschreven. De strikte
voora/aarden wat betreft de verjaring of de
doorhaling van tuchtmaatregelen alsook het
wettelijk definiëren van de preventieve
schorsing, bieden zowel ambtenaar als bestuur heel wat meer houvast.
In het algemeen kan worden gesteld dat
de rechtzekerheid van zowel de vervolgde
als van de betrokken overheid door de nieuwe wet flink vergroot.
Patrick Allewaert,
senator.

WETSTRAAT

GEZONDHEIDSZORG ZONDER BELEID
De Vlaamse Raad had het deze week
onder meer over ,,de oprichting van een
Vlaamse Advieskommissie voor ziekenhuizen en andere vormen van medische verzorging en begeleiding". Op zich vormde dit
dekreet niet het minste probleem: het speelt
alleen in op de vele recente wijzigingen aan
de federale ziekenhuiswet.

VAN „WIÏÏE WOEDEN
Maar, technisch of niet, steeds duikt de
dieper liggende kwaal van het gezondheidsbeleid op. De bevoegdheidsverdeling tussen
federale overheid en gemeenschappen is
niet werkzaam om tot een doelgerichte gezondheidszorg te komen. Als bovenop dan
nog blijkt dat overleg en koördinatie tussen
beide nivo's mank lopen, dan komt het debat
over de federalisering van de gezondheidszorg en van de sociale zekerheid in het
algemeen nadrukkelijk om de hoek kijken.

enkele bevoegdheid." Aldus VU-raadslid
Walter Peeters, die ter staving hiervan verwees naar de witte woede.
Die witte woede, zo blokletterde onlangs
nog een krant, slaat stilaan om in witte wrok.
Ondertussen blijft een lang termijn-beleid
voor de verzorgingsinstellingen verder uit.
,,Dat is weliswaar, de zorg van minister
Busquin. f^aar de dreigende desorganisatie
tast tegelijk de ruggegraat van het verzorgingsstelsel aan, waarvoor inzake erkenning
en programmalle de Vlaamse Gemeenschap
bevoegd is".

Dat debat is immers heel wat meer dan
een debat over kosten en transferten. Het
gaat over de inhoud zelf van de gezondheidszorg, en juist op op dit domein moeten
de gemeenschappen machteloos toezien.
„Naar de eigenlijke inhoud, de organisatie
van de gezondheidszorg, naar erltenningsnormering, naar geografische spreiding,
naar échelonering en diversifil<atie tot een
grotere efficiëntie met een lagere l<ost, aangepast aan het eigen behoefte- en konsumptiepatroon van de eigen volksgemeenschap,
daartoe hebben de gemeenschappen geen

Het besef groeit dus dat de huidige bevoegdheidsverdeling onwerkzaam is. Het debat over de federalisering wordt volgens
Walter Peeters onafwendbaar.
Ondertussen blijft de huidige bevoegdheidsverdeling uiteraard gelden. Maar ook
met de toepassing daarvan schort er nog
heel wat. Van de voorziene overlegprocedure is in de gezondheidssektor niets te merken. In feite is het overlegkomitee nog maar
eenmaal samengekomen, en dat op uitdrukkelijk verzoek van de Vlaamse regering om
de toestand in de psychiatrie te bespreken.

... NAAR „WIÏÏE WRÖT
Een echt gezond heidsdebat tussen federale en regionale regeringen blijft uit, wat de
,,witte woede" bij het personeel van de
verzorgingsinstellingen inderdaad zal doen
omslaan in „witte wrok". Het spijtige bij dit
alles - en zo belanden we opnieuw bij ons
uitgangspunt - is dat de opgerichte Advies-

Walter Peeters wil dat dringend een
gezondheidsdebat op gang l<omt.
kommissie voor ziekenhuizen en verzorgingsinstellingen geen inbreng heeft in het
inhoudelijke debat over de organisatie van
deze belangrijke sektor van het gezondheidsapparaat.
Walter Peeters wil dan ook, dat de Vlaamse regering haar verantwoordelijkheid opneemt en zo snel mogelijk om overleg met de
federale overheid verzoekt.

P- SPROKKELS
• Na de Senaat stemde ook de Kamer in met
het wetsontwerp op het konsumentenkrediet. Volgens VU-woordvoerder Herman
Candries komt dit wetgevend initiatief maar
net op tijd om de konsument een eerste
bescherming te bieden tegen de uitwassen
van het krediet.
• Verder besloten de kamerleden een bijzondere kommissie op te richten, om kennis
te nemen van het verslag van de sekretarisgeneraal van Buitenlandse Zaken over de
Silco-zaak. Aan de hand van de besluiten
van deze kommissie zal worden beslist wat
aan de Kamer wordt medegedeeld en wat
wordt bekend gemaakt. Namens de VUfraktie zetelt Nelly Maes.
• Het probleem van de orgaantransplantaties wordt momenteel onderzocht door een
kommissie om aldus de ethische en ekonomische regels vast te leggen. Op de bewering van kamerlid Etienne Van Vaerenbergh

dat" heel wat transplantatieorganen hier worden opgeslagen voor welgestelde buitenlanders, beloofde de minister een onderzoek.
• Uiteraard kwamen de recente rellen met
migranten te Vorst en Sint-Gillis uitgebreid
ter sprake. Niet minder dan 14 interpellanten
dienden zich aan in de verenigde kommissies voor Justitie en Binnenlandse Zaken.
• Namens de VU-fraktie wees Etienne Van
Vaerenbergh op het totaal gebrek aan overheidsbeleid tijdens de voorbije jaren. Men
heeft de problemen laten rotten, en niets
gedaan voor de uitbouw van een bikultureel
ondero/ijs en voor een daadwerkelijke integratie.
• In de Senaat bracht Walter Peeters het
eisenbundel van het verplegend personeel
ter sprake. Hij moest het evenwel stellen met
de opmerking dat de onderhandelingen over
de overeenkomst voor de ziekenhuizen in
een voortreffelijke sfeer verlopen.
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• Zijn kollega Bob Van Hooland kaartte de
sanering van het Leiebekken aan. Hij begreep dat gestreefd moet worden naar een
regeling voor het Schelde- en Maasbekken.
Maar kan dit niet, dan moet de Leie afzonderlijk aangepakt worden.
• Tot slot vond in de Hoge Vergadering een
erg serene gedachtenwisseling plaats over
de toestand in Kosovo. „Op dit ogenblik
heerst in Kosovo een echte terreur. Mensen
worden aangehouden, gemarteld en getreiterd", aldus Willy Kuijpers die besloot: ,,Europa kan maar een voorbeeld zijn voor de
rest van de wereld, als binnen Europa de
mensenrechten worden geëerbiedigd. Joegoslavië zit momenteel in een krisis en ik ben
ervan overtuigd dat een nieuwe federatie
geboren wordt die zal gegrondvest zijn op de
Europese regels. De VN-resolutie 688 bewijst dat een humanitair inmengingsrecht
kan worden opgeëist. Dit wil zeggen dat het
volkenrecht en het mensenrecht uitstijgen
boven het staatsrecht".
WIJ — 30 MEI 1991

vu HAALT SLAG THUIS

T

OT voor kort zaten de besprekingen rond de derde faze behoorlijk in het slop. Dit hadden
we in de eerste plaats te danken
aan CVP-voorzitter Van Rompuy die, door het opwerpen van
metershoge hindernissen, elke
vooruitgang naar de verwezenlijking van een eigen Vlaams
parlement onmogelijk maakte.
Zo kon er geen sprake zijn van
een overheveling van het kijk- en luistergeld
naar de gemeenschappen, een franstalige
vraag waarbij Vlaanderen zelf ook heel wat
financieel voordeel zou doen.
Er mochten bovendien geen nieuwe mandaten komen, maar tezelfdertijd kon er niet
aan het aantal zetels van de Senaat worden
getornd. Waardoor het wel erg moeilijk zou
worden om het dubbelmandaat tussen het
federale en de deelstaat-parlementen op te
heffen.
De VU heeft deze, en andere dubbelzinnigheden aan de kaak gesteld. Blijkbaar
wilde de CVP kost wat kost de ontwikkeling
van een eigen politieke dinamiek in Vlaanderen verhinderen. Kwestie van de kerk in het
midden van de macht te houden?

KOPPELING
Het was, eens te meer wellicht, wachten
op vice-premier Dehaene vooraleer de CVP
dan toch eindelijk de Rubicon overstak. Hij
verklaarde aan De Standaard{^4 mei 91) dat
hij zowel voor de derde faze van de staatshervorming als voor de begroting gelijktijdig
tot beslissingen wil komen. ,,Dat lijkt me een
mogelijkheid te bieden om oplossingen uit te
werken en een doorbraak te krijgen voor
twee problemen: de internationale bevoegdheden van gemeenschappen en gewesten
en de rechtstreekse verkiezing van de raden", aldus Dehaene.
Zoals gezegd is het precies deze koppeling die een gelijktijdige bespreking van de
derde faze en het kijk- en luistergeld mogelijk
maakt. De VU heeft deze aanpak nooit
afgewezen. Twee weken geleden werden er
vanuit de Tweekerkenstraat nog fluisterkampagnes opgezet om de partij hiervoor, ,aan te
pakken". Blijkbaar zonder veel sukses.
Geen zinnig mens in Vlaanderen begrijpt
immers waarom de totstandbrenging van de
kern van de demokratische besluitvorming,
het eigen parlement, zou moeten wijken voor
problemen van tijdelijke aard en ondergeschikt belang.
Tien dagen na Dehaene was het de beurt
aan eerste-minister Martens om de bocht die
de CVP-vice-premier maakte officieel te,,beWIJ — 30 MEI 1991

krachtigen". Het vraagstuk van het kijk- en
luistergeld moet een oplossing krijgen, zei
Martens, ,,zoniet komt men in een uiterst
delikale situatie terecht." Hij onderschreef
het koppelingsvoorstel en wil evenzeer dat
het principe van de rechtstreekse verkiezing
van de raden in de grondwet wordt ingeschreven in de grondwet. Dat grondwetsartikel zal volgens Martens ,,tot bepaalde keuzen dwingen".

Het is een beetje tussen de
plooien van het Silco-dossier
gevallen, maar vorige week
werd er vrij onverwacht een
enorme vooruitgang geboekt in
de voorbereiding van de besprekingen rond de derde faze.
Tot hiertoe bleven deze geblokkeerd door het njet van CVPvoorzitter Van Rompuy om over
de overheveling van het kijk- en
luistergeld te praten, ook indien dit gepaard zou gaan met
de totstandbrenging van het eigen Vlaams parlement. De VU
heeft steeds beweerd dat deze
stelling onzindelijk was en verdacht veel op obstruktie leek.
De verwezenlijking van het eigen parlement mag niet ondergeschikt worden gemaakt aan
problemen van een minder belang. Vorige week verklaarden
zowel Dehaene als Martens dat
de derde faze voor hen gekoppeld kan worden aan de begrotingsbesprekingen. Een vorige
regeringsbeslissing verwees
de politieke diskussie rond het
kijk - en luistergeld reeds naar
deze besprekingen. Daarmee
maakte de CVP een bocht van
180° en zette ze zich op de lijn
van de VU Vlaamse Vrije Demokraten. De strijd is hiermee nog
niet gewonnen. Wel heeft de VU
een belangrijke slag thuis gehaald.
Het ziet er dus naar uit dat de regering, om
het met de woorden van vice-premier Moureaux te zeggen, opnieuw goed vertrokken
is. Martens kondigde aan dat de grote onderhandelingsronde over begroting, kijk- en luistergeld inbegrepen, en derde faze deze zomer zal plaatsvinden, na de koningsfeesten
en dat de ,,regeringsleden zich best kunnen
voorbereiden op een korte vakantie". Komt
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Tien dagen na Dehaene ,,bekrachtigde" eerste minister Martens de CVPbocht over het koppelingsvoorstel.
daar nog bij dat de regering heel wat wetgevend werk klaar heeft om ook op andere
domeinen, zoals de depolitizering, de kontrole op de wapenhandel en de voorbereiding
van Europa 1992, belangrijke vernieuwingen
door te voeren.

BINNEN-BUITEN
De kogel lijkt hiermee door de Tweekerkenstraat. Dat dit grotendeels te danken is
aan het politiek-taktisch spel van de VU
Vlaamse Vrije Demokraten behoeft geen
kommentaar. Dit werd onrechtstreeksf door
CVP-tenoren toegegeven in de bitsige replieken op de VU. Zo pleit Van Rompuy voor een
nieuwe zakelijkheid in het politieke debat.
Een zakelijkheid die neerkomt op het verkondigen van de waarheid, en niets dan de CVPwaarheid. Dehaene maande de VU aan om
binnen de regering hetzelfde te zeggen als
daarbuiten. Waarvan akte. Feit blijft dat de
vice-premier uit Vilvoorde wel de stellingname van de VU heeft overgenomen, een feit
dat in de franstalige pers meer aandacht
kreeg dan in Vlaanderen.
Wie er hier ook de pluimen op zijn hoed zal
steken is op zich niet relevant, de VU is het er
in de eerste plaats om te doen de staatshervorming af te werken, in het bijzonder om
een eigen Vlaams parlement mogelijk te
maken. De impasse waarin de regering terecht was gekomen is nu doorbroken. Dit
garandeert nog geen sukses in de uiteindelijke besprekingen. De mogelijkheden om tot
resultaten te komen zijn er wel ruimer op
geworden.
Stefan Ector

ONDERWIJS

EEN STUKJE UNIVERSITEIT
VLAANDEREN
IND '90 en begin '91 kwamen
studenten regelmatig op straat tegen de plannen van onderwijsminister Daniël Coens. Ook politici
deden opvallend veel moeite om
hun mening in de pers uit te
smeren. Vooral de socialistische
voormannen Vandenbroecke en
Vanden Bosche probeerden de
studenten stroop rond de mond te
smeren. Zij zwijgen nu in alle

:

wijsdemokratie moeten garanderen. Met de
vraag om rapporlering van de universiteiten
aan de Vlaamse Regering en de publikatie
van hun jaarverslag wilde ze een open kijk op
de universitaire werking. Het gaat toch om
gemeenschapsgelden! Pottekijkers kan men
blijkbaar niet gebruiken. De kommissieleden
vingen bot bij de SP en de CVP. Diezelfde SP
had in het voorbije halfjaar de studenten
gelijmd met hun (mondelinge) steun voor
studenteninspraak.

v-^,,..»-. I

talen.
De voorbije maanden is het opvallend stil
geworden rond de ontwerpdekreten. Sporadisch lezen we nog wat protest van professoren of universiteiten. Maar de grote politieke
monden van voorheen zijn blijkbaar dichtgeklapt. Is de buit voor hen binnen? Tijdens de
besprekingen in de onderwijskommissie van
de Vlaamse Raad stond de VU alleen met
heel wat fundamentele kritiek op de voorliggende teksten.

AMENDEMENTEN
De kommissieleden Nelly Maes, Luk Vanhorenbeek en Bob Van Hooland dienden 18
amendementen in en brachten zo een aantal
noodzakelijke verbeteringen aan. Naast de
wijzigingen was er nog heel wat kritiek op
punten waar de andere partijen star aan
vasthielden. Voor de VU lagen de prioriteiten
bij de Universiteit Vlaanderen, het onderwijspluralisme, de kwaliteit en efficiëntie van het
onderwijs en de inspraak van de betrokkenen. De verplichte overlegstruktuur in het
dekreet betekent een stap in de richting van
een Universiteit Vlaanderen. Een aangenomen amendement van Nelly Maes streeft
bovendien naar een eenwording van de Antwerpse Universiteiten. Het pluralisme wordt
verzekerd in alle aspekten van het universitaire onderwijs. Zo komt er in het Limburgs
Universitair Centrum een einde aan de CVPheerschappij. Tegen de wil van de CVP in
wordt het aantal leden van de Raad van
Beheer verhoogd.

GEEN INSPRAAK
Er zal in de toekomst een eerlijker vertegenwoordiging van de verschillende belangengroepen zijn.
De VU Vlaamse Vrije Demokraten diende
een aantal amendementen in die de onder-

De VU diende een amendement in voor
studenteninspraak in de bestuursorganen.

Dinsdag startte de bespreking
van de nieuwe onderwijsdekreten in de Vlaamse raad. He\
beiaclieiijke getal van 12 raadsleden nam zich de moeite de
inleiding over de universitaire
regeling te volgen. De VU
Vlaamse Vrije Demokraten
vormde hiervan met 4 raadsleden de grootste fraktie. Dat illustreert de weggedeemsterde
belangstelling voor de hele bedoening. Na de grote opwinding eind 1990 is het opvallend
stil geworden rond het dekreet
Coens. Op nauwelijks twee weken zullen de besprekingen in
de Vlaamse Raad voorbij zijn.
Na 20 jaar palaveren is men
dan eindelijk tot een modernisering van de universitaire wetgeving gekomen.
Achter de gesloten deuren van de kommissievergadering bleken de socialisten hierin
niet geïnteresseerd. De mond vol hebben
over demokratie is voor Franky Boy Vandenbroecke gemakkelijker dan er iets aan doen.
Geen studenteninspraak dus!
Bob Van Hooland verzette zich krachtig
tegen de voorgestelde politisering van de
RUG-top. De CVP had voorgesteld 5 politieke benoemingen te doen in de Raad van
Beheer van de Gentse Universiteit. Dit was
volgens Van Hooland een tipisch voorbeeld
van „politiek gesjoemel" en „een echte
schande". Men kon hier de kritiek van de VU
niet omzeilen. Vermits dit dekreet de ideologische alarmbel kan luiden heeft men twee
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derde van de stemmen nodig om het goed te
keuren. De onverzettelijkheid van Van Hooland, Maes en Vanhorenbeek zorgde voor
een sterke verbetering van de tekst. De RUG
mag haar eigen topmensen kiezen. Zo wordt
de autonomie van het RUCA en de RUG
gerespekteerd.

KAN BETER
Een moderisering van de universitaire wetgeving was noodzakelijk. In het 'mmi'-dekreet wordt de autonomie van het RUCA en
de RUG vastgelegd. Tegelijkertijd worden zij
verplicht zich te houden aan een degelijke
regeling binnen de Vlaamse kontekst. Het
'mega'-dekreet is dan een stap in de goede
richting. Het gepresenteerde raamdekreet
moet echter op vele vlakken bijgestuurd
worden. Prioritair is een degelijke demokratisering van het universitair beleid. De gemeenschap moet weten wat met gemeenschapsgelden gebeurt. Daarnaast moet de
grootste belangengroep, de studenten zelf,
gegarandeerde en evenredige inspraak krijgen. Demagogie hoort hier niet thuis, wel
efficiënte inspraak.
Wat voor de vakbonden kan in het bedrijfleven, wil de CVP niet voor de studenten in
het onderwijs. Begrijpe wie begrijpen kan!
Johan Cuypers
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GEMEENTEBELEID

DEFUSE TEGEN
DEMOKRATISCH DEFICIT

D

E afstand tot zijn gemeente is
voor de burger letterlijl< en figuurlijl< te groot geworden, de
dagelijkse problemen kunnen
niet meer op loopafstand opgelost worden. Konkreet werkt dit
vervreemding en verwijdering In
de hand. Het onvermijdelijk gevolg; het huidig demokratisch
deficit is onhoudbaar geworden.
In Antwerpen „regeren" 11
bestuurders op de Grote Markt en de 44
raadsleden kunnen onmogelijk, in hun vrije
tijd, het bestuur kontroleren, laat staan de
noodzakelijke binding met de bevolking verzekeren. Antwerpen heeft 1 ,,plaatselijk politikus" per 8500 inwoners. Uiteindelijk zijn er
zelfs meer parlementsleden dan schepenen
van de eigen stad. In Gent is het niet veel
beter. Ter vergelijking: Sint-Niklaas heeft er
1 per 1800 en Eekio 1 per 800...

DEMOKRATISCHE
STADSHERVORMING

verwoord met de term defusie. De VU-werkgroep meent echter dat deze beweging vandaag onhaalbaar geworden is. Opnieuw uiteenhalen wat in 1983 bijeengedreven werd
en dan opnieuw overbrengen In autonome
gemeenten om daarna weer een agglomeratie of federatie van gemeenten op te bouwen,
betekent jaren tijdverlies.
Als men snel het rijtje afloopt van wat in
deze overgangsperiode van uiteen halen en
herstruktureren nodig is, blijkt duidelijk dat
dit tot chaos en stilstand zou leiden.

Antwerpen met 470.000 en
Gent met 235.000 inwoners zijn
dé grootsteden van Vlaanderen: Antwerpen is daarent}Oven
een samenvoeging van grote
gemeenten, zo is Deurne groter
dan Oostende of Sint-Niklaas.
Gent daarentegen heeft één
groot centrum en is omringd
door kleinere gemeenten.
Maar beide steden hebben gemeen dat ze door hun grootschaligheid de burger van het
bestuur hebben vervreemd. In
beide steden leeft onvrede
want ook al beoogde de samenvoeging een beter beheer
en een vlottere dienstverlening
de praktijk viel anders uit. Bovendien stapelde zich bovenop
het demokratisch deficit een
enorme schuldenlast. Zeg
maar: het faljiet van de grootschaligheid!
De VU van Antwerpen en Gent
heeft een plan voor grootstadshervorming opgesteld en aan
de pers voorgelegd.
Stof tot diskussie.

De bevolking van zo'n grootsteden voelt
zich machteloos tegenover zulke afstandelijke en veelal onbekende bestuurders. Komt
daarbij dat sommige wijken en stadsbuurten
achtergesteld en verwaarloosd zijn. Het zijn
juist die wijken waar kwalen als kansarmoede, werkloosheid en verkrotting voor problemen zorgen. Bovenop komen ook nog de
integratieproblemen van een vaak achtergebleven migrantenpopulatie. Zo is vlug de
bodem gelegd voor ekstremisme, afwijzing
van politieke demokratie, vreemdelingenhaat... De lokale politiek is dood. De dichtbije
demokratie is ver weg, de rest is anoniem en
bureaukratisch.
Gent en Antwerpen hebben niet alleen
geld tekort, ze drijven overmijdelijk naar een
demokratisch faljiet... Het is hoog tijd dat
hieraan verholpen wordt. Dat vindt ook de
Antwerpse VU. De gemeenteraadsleden Gerard Bergers, Fonne Crick, Clara Govaert,
Dirk Stappaerts en kamerlid Herman Lauwers werkten een regelrechte stadshervorming uit. Kontakten met Gent werden gelegd, ook daar werd nagedacht en uiteindelijk leverde de samenwerking een vrij evenwichtig voorstel op.

DECENTRALISEREN
IS DEMOKRATISEREN!

Ideaal zou natuurlijk zijn dat afzonderlijke
gemeenten voor het lokale beleid en een
agglomeratie voor de grootstedelijke funkties
zouden zorgen. Dat ideaal wordt gewoonlijk

De uitgangspunten van een grootstedelijke decentralisatie, een ware stadshervorming, zijn tweeledig. Enerzijds wijzigt het
stedelijk nivo van Antwerpen of Gent niet:
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stadseigendommen, personeel en schulden
blijven grootstedelijk. Anderzijds geeft de
gemeenteraad een deel van zijn autonomie
af aan deelgemeenteraden die echte macht
en reële middelen krijgen. Hiervoor moeten
eerst de grondwet (art. 108) en de gemeentewet gewijzigd worden.
Bovenstaande vormt het kader, de invulling ervan in de praktijk is op 5 principes
gebaseerd.
/. De deelgemeenteraadsleden worden
rechtstreeks verkozen.
Dat gebeurt samen met de gemeenteraad
en volgens hetzelfde kiesstelsel. Eén uitzondering: om kleinere en ook lokale frakties
een demokratische kans te geven wordt een
zgn. demokratisch minimum ingevoerd. Dat
komt er op neer dat de zetelverdeling doorgaat tot elke partij met minimum 5% van de
(lokale) stemmen zitting heeft in de deelgemeenteraad. De verkiezingen hebben plaats
in de oude omschrijvingen van de vroegere
gemeenten maar eventuele grenswijzigingen kunnen door de gemeenteraad doorgevoerd worden.
Deze deelgemeenteraden hebben geen
(uitvoerend) kollege. De werking wordt gewaarborgd door een voorzitter (geldelijk statuut van een burgemeester klasse 12) en een
distrikts-sekretaris-ambtenaar van nivo 1. Zij
werken met toegewezen personeel voor hun
eigen taken.
2. Autonomie voor lokale bevoegdheden.
De gewone uitgaven.
De deelgemeenten krijgen een wettelijk
kader met een minimunvaantal bevoegdheden overgedragen voor hun lokale aangelegenheden. Voorbeelden hiervan zijn: de
subsidiëring van verenigingen, instellingen
en diensten, het onderhoud en de kleine
herstellingen van pleinen en diensten, aanplantingen, de verkeersreglementering op
die wegen.
Voor de financiering van deze uitgaven
schrijft de stedelijke gemeenteraad in zijn
begroting een eveneens wettelijk bepaald
minimum percentage in van de globale inkomsten. Geen macht zonder de middelen!
Het totaal ervan wordt als dotatie overgedragen aan de verschillende deelgemeenten,
verdeeld naargelang inwoners en oppervlakte.
3. Gedeelde bevoegdheden tussen stad
en deelgemeenten voor de buitengewone
uitgaven.
Een vast percentage van de buitengewone
begroting wordt ook voor de deelgemeenten

GEMEENTEBELEID
deren, de aankoop van duurzame goederen
financieren De stad voert uit en blijft eige
naar De gemeenteraad kan die kredieten
slechts gebruiken na eensluidend advies
( = akkoord) van de deelgemeente Beiden
beslissen dus over deze gedeelde bevoegdheid
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4 De deelgemeente beschikt over een
blokkenngsrecht voor zijn grondgebonden
aangelegenheden
Voor welbepaalde matenes die eksklusief
betrekking hebben op het grondgebied van
de deelgemeente bezit de deelgemeente
eveneens een blokkenngsrecht Dat komt
neer op een veto en vergt een 2/3de meerderheid in de deelgemeenteraad
Het geldt voor ondermeer
- de opmaak of wijziging van BPA's en
verkavelingsplannen,
- het afleveren van vergunningen voor hinderlijke bedrijven,
- de aan- of verkoop van gronden en gebouwen,
- de heraanleg van met toegewezen straten
en pleinen van het grondgebied in de deelgemeente
Kortom matenes die eigen buurt en eigen
milieu bepalen
5 Beheerskontrakten
De gemeenteraad kan ook met de deelgemeenten kontrakten afsluiten voor het lokale
beheer en de eksploitatie van allerlei stadsinfrastruktuur en voorzieningen Koncessies
van eigen zaken aan eigen mensen, zou je
kunnen stellen
Voorbeelden zijn legio sport- en kulturele
centra, biblioteken, parken, enz

HET SOCIAAL B E L E I ^
Parallel aan het voorgaande werkte de VU
ook een model uit voor een gelijkaardige
operatie binnen het OCMW Het sociaal
beleid van een stad loopt grotendeels via
haar OCMW, een materie die voldoende
vertrouwdheid met de problemen van de
klient-mwoner vergt
Nodig,
OCMW 7

Vooral bejaarden hebben het meest te lijden van de grote afstand tussen het
grootstedelijk beleid en de bevolking.
(toto zafao
vastgelegd als investenngskredieten De
verdeling gebeurt eveneens op basis van
kntena zoals inwoners en oppervlakte

Hiermee kan de deelgemeente dan de
heraanleg van haar toegewezen straten en
pleinen, het verwerven van onroerende goe-
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die

decentralisatie

van

het

In Antwerpen dienden verleden jaar maandelijks 4142 beslissingen inzake toekenning
of verlenging van het bestaansminimum genomen te worden door de maatschappelijke
werkers De 15 raadsleden hebben elk een
bepaalde regio en beslisten maandelijks gemiddeld m 2600 dossiers Het Bijzonder
Komitee voor Sociale Bijstand moest m beroep of voor speciale gevallen maandelijks in
meer dan 1200 dossiers beslissen Treffender illustratie wordt moeilijker gevonden te
weinig mensen beslissen op afstand over
teveel dossiers waarvan teveel mensen afhangen
1 De deelgemeenteraad duidt een aantal
OCMW-deelraadsleden aan
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Voor een Antwerpse decentralisatie zullen
er dat 11 of 13 zijn, konform aan de OCMWwetgeving en afhankelijk van het aantal inwoners van de deelgemeente. Zij worden
aangeduid in de deelgemeente zelf.
2. De OCMW-deelgemeenteraad behandelt zijn lokale dossiers.
Hij behandelt dus alle individuele dossiers
op zijn grondgebied en beheert alle door het
OCMW gedecentraliseerde diensten. Voorbeelden hiervan zijn: wamne maaltijden, gezinshulp, klusjesdienst, poetsdienst, wijkcentra, kortom alle bevolkingsgerichte diensten. Daarbij kan hij zelf alle initiatieven
nemen van ambulante maatschappelijke
dienstverlening aangepast aan zijn grondgebied. Hij oefent kontrole uit op het beheer
van de rusthuizen en adviseert de centrale
OCMW-raad inzake infrastruktuur en personeel.
De centrale OCMW-raad blijft dus, analoog met de regeling bij de deelgemeenten,
bevoegd voor het beheer van zijn patrimonium, de zieken- en rusthuizen en het personeel.
3. OCMW-middelen op lokale mensenmaat.
Voor elk van de begrotingsposten met
gedecentraliseerde
uitgavenbevoegdheid
beschikt de OCMW-deelraad over een en
krediet verdeeld op mensenmaat en volgens
menselijke noodzaak. Inspiratie kan gevonden worden in bestaande gemeenschapsnormen zoals het aantal kinderen en bejaarden, het aantal bestaansminimum-trekkers
en werklozen, het aantal niet-EG-buitenlanders, in de diverse deelgemeenten.

Vooral wijken waar kwalen als kansarmoede, werkloosheid en verkrotting voor
problemen zorgen worden in de grootsteden achtergesteld en verwaarloosd.

Hugo Hermans

(foto Ronald Szommer)

ELLEN
VU-VOORSTELLEN
GEWIKT... ENI GOED BEVONDEN!
Sinds een Antwerps bestuurder het
magisch woord „defusie" lanceerde,
hebben alle partijen zich overtroffen in
reakties. De Antwerpse VU-werkgroep
(en die van Gent) daarentegen heeft
voorstellen geformuleerd en in de praktijk
op hun deugdelijkheid bekeken.
Kommentaar van een joernalist: „Dit is
het eerste voorstel over Antwerpen dat
verder gaat dan slogans en politieke
balonnetjes". En bij het uitlekken van de
principes, startte in een andere partij een
werkgroep... Groter waardering kan
moeilijk betoond worden.
Het VU-denkwerk is af. Nu komt het
politieke werk. Zeer snel moet de mogelijkheid tot wijzigen van de gemeentewet
ingediend worden. Dan kan in een volgende legislatuur het definitief wetsvoor-
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stel ingediend en besproken worden,
vervolgens moet het in elke grootstad
door de gemeenteraad ingevuld worden.
De tijd dringt!

1 OP 2100
Natuurlijk is elke decentralisatie ingewikkeld, er zal overleg met de deelgemeenten nodig zijn. Overleg, openheid
en kommunikatie, werken wellicht iets
moeilijker, het is ook een verruiming van
de demokratie en de politieke zeden.
Defusioneren is misschien onhaalbaar,
demokratisering van de fusie is noodzakelijk.
Dure demokratie? Uit een simulatie
kunnen wij leren dat op basis van de
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huidige distriktindeling er in Antwerpen
zowat 170 deelgemeenteraadsleden zouden zijn. Samen met de 55 gemeenteraadsleden zijn dat ongever 225 lokale
politici of 1 op 2100 inwoners. Vergeleken met Brugge (1 op 2480) of Mechelen
en Sint-Niklaas (1 op 1800) is zo'n verhouding realistisch.
Wat werkingskosten en vergoedingen
voor voorzitters betreft moet met een
bestuursmeerkost van 25 è 30 miljoen
rekening gehouden worden. Het plan
betekent echter ook een verlichting van
de zittingskosten van de gemeenteraad,
maar biedt vooral meer demokratie en
grootstedelijke bestuurskwaliteiten. En
deze mogen o.i. ook een prijs hebben.
(h.h.)

DE STRIJD OM
DE REGENBOOG

O

p het Greenpeace-hoofdkwartier werken 19 mensen. Het is
er de week voor de grote verjaardagsfestiviteiten een echte
bijenkorf. Voor de deur in de
Brusselse Vooruitgangsstraat
staat een
indrukwekkende
Greenpeace-kampagnebus. Bij
het onthaal rinkelt de telefoon
zonder ophouden. De telefoniste gaat vlotweg maar niet bepaald aksentloos over van Frans naar Nederlands (wel aksentloos!) en van Nederlands
naar Engels. Tot ze ook hier even naar haar
woorden moet zoeken, en plots opgelucht
Oh maar U spreekt Nederlands! uitroept.
Executive Director Olivier Deleuze is van
huis uit Franstalig maar spreekt een Nederlands waar driekwart van de Franstalige
ministers een aardig puntje aan kunnen
zuigen. Bruingebrand, met een walrussnor
en halflang haar, entoesiast pratend en uitvoerig gestikulerend. Doordrongen van het
grote besef mee te werken aan een betere
wereld is hij niet alleen fisiek de geknipte
man om een grote organizatie als Greenpeace Belgium te leiden. Omdat hij het Vlaamse
milieubeleid niet echt met de vinger op de
tekst volgt, woont Tine Heyse het gesprek
bij.
• Hoe zit Greenpeace als internationale
milieu-organisatie eigenlijk in elkaar?

Olivier Deleuze: „Helemaal aan de top
van Greenpeace zit een Raad van Beheer.
Die bestaat uit vijf mensen, verkozen voor
twee jaar, die in hun midden de voorzitter
verkiezen. De Raad van Bestuur wordt verkozen door de verantwoordelijken van elk
van de 26 landen waar Greenpeace een buro
heeft. De grote beslissingen zoals begroting,
planning etc. van Greenpeace worden getroffen op een „annual meeting" van één
verantwoordelijke per land waar Greenpeace
een kantoor heeft.
De centrale Greenpeace-administratie is
in Amsterdam gevestigd. Daar werken ongeveer honderd mensen die de beslissingen
van de jaarlijkse raad moeten uitvoeren."
Tine Heyse: „Op de jaarlijkse vergadering worden ook de grote lijnen vastgelegd
van de grote kampagnes. In elk land worden
voorstellen geformuleerd voor komende
kampagnes, en die worden op de jaarlijkse
„council" besproken. Eigenlijk treffen de 26
vertegenwoordigers daar een eindbeslissing
over voorstellen die de kampagneverantwoordelijken in de verschillende-landen hebben voorbereid."

ZINVOL WERK
Olivier Deleuze: „Je kan eigenlijk stellen
dat er in Greenpeace een horizontale struktuur is, de landen, en een vertikale, de
kampagnes."
Tine Heyse: „De „council" kan voorstellen afwijzen, maar ook omgekeerd kunnen
de kampagneleiders een bepaalde kampagne in een bepaald land afwijzen, omdat de
specifieke situatie er niet geschikt is. Uitein-

Greenpeace vierde op 25 mei
met allerlei festiviteiten en animatie haar twintigste verjaardag.
Het mediafenomeen
groeide in die tijd met vallen en
opstaan uit tot een massabeweging. Greenpeace heeft kantoren in 26 landen, en telt wereldwijd meer dan 5 miljoen
leden. Speictakulaire altties
vormen het waarmerk van de
miiieudrukkingsgroep, maar
achter de schermen wordt ook
flink gelobbied. WIJ sprak met
Olivier Deleuze, „executive director" van Greenpeace Belgium, en Tine Heyse, die bij
Greenpeace specifiek de
Vlaamse milieuproblematiek
volgt.
delijk moeten de twee nivo's, het horizontale
en het vertikale, akkoord gaan vooraleer er
kan gestart worden met een kampagne."
Olivier Deleuze: „Wanneer er een afvalkampagne gestart wordt, gaan wij in België
natuurlijk de klemtoon leggen op de problemen van de afvalverbranding, omdat dat hier
brandend aktueel is. I^aar dat weten de
mensen van Greenpeace International niet,
dus moeten wij hen daarover inlichten."
• Hoe is Greenpeace in België gestruktureerd?
Olivier Deleuze: „Greenpeace bestaat in
België uit drie eenheden: hier is het kantoor
van Greenpeace Belgium vzw, één van de 26
kantoren van Greenpeace over de hele wereld. Een andere eenheid in de Ten/urenlaan
houdt zich uitsluitend bezig met de lobbying
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Een politie-agent voelt zich een beetje
onwennig bij een spektakulaire aktie
van Greenpeace op de Brandenburger Poort in Berlijn.
(toto Reuter)
naar de EG toe. Die eenheid ressorteert
onder de centrale administratie in Amsterdam. Wij weten niet echt waarmee ze precies
bezig zijn, alleen hun administratie wordt
hier verricht omdat ze in België tewerkgesteld zijn.
En in Brugge is er de eenheid „merchandizing", de verkoopsdienst van de Greenpeace-artikelen dus. Hier in de Vooruitgangsstraat werken negentien mensen, in Brugge
een vijftal en in de Tervurenlaan een zevental. Vooral in Brugge echter wordt heel wat
vrijwilligerswerk verricht."
• Hoe zijn de mensen die hier werken
gekwalificeerd?
TIne Heyse: „Hier werken mensen met
allerlei diploma's: landbouwingenieurs, juristen, biologen, pedagogen, sociaal-assistenten, etc."
• Is een organisatie als Greenpeace in
staat om landbouwingenieurs bvb. te betalen zoals de privé-sektor dat kan?
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De kleine Greenpeace-rubberbootjes vormen een vertrouwd beeld op onze televisieschermen. Zonder de aanwezigheid van kamera's en fototoestellen zouden de avontuurlijke interventies van de milieu-aktivisten wet eens wat meer
risiko kunnen inhouden. De Greenpeace-akties kosten totnogtoe geen slachtoffers, behalve een okkasioneel gebroken
arm.
(foto epa)
Olivier Oeieuze: „Neen! (algemeen ge- maar vormen ook een zwakheid. Financieel, Tine Heyse: „Dat is niet onze taak. Onze
lach) Je moet er wat voor over hebben en zeker psichologisch staan we enorm akties moeten steeds kaderen in een ruimer
sterk. l\/laar zoveel leden organiseren, hoe
natuurlijk. Het is ons absoluut onmogelijk om
ekologisch kader. Wij gaan geen aktievoeren
wat de wedde's betreft in konkurrentie te doe je dat? Wij hebben hier maar twintig tegen de vervuiling van één bepaalde beek
personeelsleden ter beschikking, en die zijn
treden met de privé-sektor. Maar er is natuurof zo, tenzij die een voorbeeldfunktie heeft
lijk een keerzijde aan die medaille: er zijn deer nodig om onze prioritaire doelstelling waarvooreen ruimer probleem. Voor lokale akties
werkomstandigheden die hier zeer aange-te maken, onze ekologische standpunten en
zijn er trouwens lokale milieuverenigingen."
akties. Daarom vragen we onze leden soms
naam en afwisselend zijn, er is de motivatie,
om mee te werken aan brievenkampagnes• Hoe worden de aktievoerders opgeje hebt hier de indruk zinvol werk te doen. De
mensen die hier werken komen echt niet voor Antarktika, of om eens een stand mee te
leid?
helpen openhouden, en sommige vrijwilliwerken voor het geld."
gers helpen al eens mee aan een aktie, maar Tine Heyse: „Zij krijgen een specifieke
aktietraining van onze aktie-koördinator, die
dat is toch eerder uitzonderlijk."
daarin soms bijgestaan wordt door mensen
• De akties worden steeds geleid door van Greenpeace Internationaal. Ze leren je
mensen van hier?
hoe je op een kraan moet kruipen, met
rubberbootjes varen enz.
• Greenpeace Belgium heeft een zestigOlivier Deleuze: „Altijd ja. Bij de aktie van
duizend leden. Zijn die ook op een of
een maand geleden bvb. op de autosnelweg Daarnaast worden er ook opleidingen geandere manier georganiseerd in regionale
Luik-Brussel waren een dertigtal mensen organiseerd voor mensen die voorlichting
geven."
of subregionale afdelingen?
betrokken, waaronder een vijftiental vrijwilligers."
• Gebeurt het af en toe dat jullie een aktie
Olivier Deleuze: „Neen. De leden helpen
voeren en dat er klacht wordt neergelegd
wel mee aan bepaalde kampagnes. 60.000• Waarom organiseert Greenpeace nooit tegen Greenpeace? Wat gebeurt er dan?
leden vertegenwoordigen een sterke macht,
echt lokale akties?
Wie betaalt de eventuele gerechtskosten?

AKTIETRAINING
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Olivier Deieuze: „Je mag niet vergeten
dat wij op heel wat steun l<unnen rekenen
van de publiel<e opinie. Wanneer bvb. BASF
zou beslissen om ons te vervolgen, neemt
het bedrijf een zeer groot risiko. Greenpeace
vervolgen is niet iets dat populair overkomt.
Wanneer we vervolgd worden, betekent dat
bovendien nog wat ekstra publiciteit voor
Greenpeace, en voor de milieuproblemen
waartegen Greenpeace met zijn akties protesteert. Soms gebeurt het natuurlijk toch dat
men Greenpeace vervolgt. De jongste twee
jaar zijn we één keer gerechtelijk vervolgd
meen ik, door de NMBS dan nog. We hebben
toen 19.500 frank moeten betalen omdat we
een trein geblokkeerd hadden. Dat was toen
een gift van Greenpeace aan de NMBS...
• Ja, en de NMBS hoeft zich ais monopoiiehouder niet zoveei aan te trel(l(en van
de pubiieke opinie of de veizwaldcing van
haar Iconkurrentiepositle...
Olivier Deieuze: „Juist. Bovendien hebben die ambtenaren daar ook weinig vrijheid
in: de voorschriften zeggen dat als er dit en
dat gebeurt, er zus en zo gehandeld moet
worden.

Minister Kelchtermans vervolgt ons nu ook
al jarenlang. Men eist 200.000 frank schadevergoeding voor een verfaktie op de smeerpijp van Herentals. Ik geloof dat Kelchtermans daarmee geen erg wijze beslissing
heeft genomen, want het vormt voor Greenpeace natuurlijk geen probleem om voor de
rechtbank uit te leggen dat die smeerpijp op
zichzelf al smerig genoeg is..."

SELLAFIELD
Tine Heyse: „In het buitenland zijn er al
wel enkele belangrijke veroordelingen geweest. Zo onder meer wegens een aktie in
Sellafield in Groot-Brittannië. Toen heeft het
niet veel gescheeld of Greenpeace ging op
de fles."
Olivier Deieuze: „We merken dat het
imago op milieuvlak voor de bedrijven de
jongste jaren enorm belangrijk geworden is.
Procederen tegen Greenpeace is dan verduiveld geen gemakkelijke beslissing. Wij van
onze kant zorgen er steeds nauwgezet voor
dat we recht in onze schoenen staan: onze

akties zijn steeds geweldloos, en gerechtvaardigd: we moeten zo wetenschappelijk
mogelijk zeker zijn dat we gelijk hebben, als
we één of ander milieuschandaal aanklagen.
Als zou blijken dat we ergens onterecht de
naam van een bepaald bedrijf of zo schade
toegebracht zouden hebben, ja, dan zou
men geen sekonde aarzelen om ons te
vervolgen."
• Welke zijn de voornaamste verwezenlijkingen van Greenpeace in Vlaanderen?
Tine Heyse: „Een van de eerste overwinningen die we behaald hebben is de stopzetting van de lozing van titaan-diokside-afval.
We hebben daarvoor akties gevoerd in Gent
en Antwerpen.
Maar het is bij ons niet steeds gemakkelijk
om met recht die en die pluimen op onze
hoed te steken. Een aantal wijzigingen in het
beleid zijn er waarschijnlijk gekomen onder
druk van onze akties, die op hun beurt ook de
publieke opinie hebben wakkergeschud, en
zo op hun beurt weer de bewindsvoerders.

>

HET GELD VAN GREENPEACE
Veel mensen vragen zich af waar
Greenpeace al het geld vandaan blijft
halen om zich te blijven opwerpen ais
eigentijdse Robin Hoods voor het milieu.
Want in tegenstelling tot de legendarische heerser van het woud van Sherwood pluimt Greenpeace de slachtoffers
van hun spektakulaire akties niet. Het
kleinste kind beseft echter dat de milieuorganisatie over een fenomenaal budget
moet beschikken om haar strijd voor de
regenboog te voeren.

AKTIES 90
Kijk gewoon maar naar het overzicht
van de Greenpeace Belgium-akties van
1990: op 18 januari werd er aktie gevoerd
aan het autosalon op de Heizel onder het
motto AUTOmatische kollektieve zelfmoord; op 15 februari bezocht de Greenpeace-boot Sirius Antwerpen om de bevolking te sensibilizeren voor een schone
Schelde; op 20 februari werd de afvoerpijp van BASF in de Schelde na het
bezoek van een Greenpeace-bootje met
een reuzekurk afgestoten; eveneens in
dat kader werd op 7 maart aktie gevoerd
op de Leie; in Deerlijk plaatste Greenpeace op 1 juni een reuzeparaplu met
gaten op de opslagtanks met methylchloroform om de aantasting van de ozonlaag
door CFK's aan te klagen; op 31 augus-

tus bezocht de organisatie de Cellulose
des Ardennes, een papierpulp producerend bedrijf dat gecloreerde afvalstoffen
loost; op 4 november was Vilvoorde aan
de beurt. Daar eiste Greenpeace moratorium op de bouw van nieuwe afvalverbrandingsovens; naar aanleiding van de
opening van de Uruguay-ronde van de
GATT-konferentie in Brussel protesteerde Greenpeace op 5 december tegen de
mogelijkheid dat grote bedrijven patenten zouden kunnen nemen op levende
organismen en biologische processen;
op 11 december begeleidde Greenpeace
de laatste reis van het afvalverbrandingsschip Vulcanus II.
En in 1990 was er op 26 mei een
Greenpeace-dag, was er een mailing
over de bescherming van de ozonlaag,
een boek over de wereldwijde opwarming
van de aarde, een dossier over de aanwezigheid van dioksinen in kartonnen
melkverpakking, de Konferentie van
Brugge over de bescherming van de
Schelde en de Noordzee, de afvalpiannen in Wallonië en Vlaanderen en een
verzending aan alle gemeenteraadsleden over afvalverbranding. Kortom,
Greenpeace België zat in 1990 niet stil.

UITGAVEN
Maar Greenpeace slokt ook op internationaal vlak heel wat geld op. Of dacht U
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misschien dat de 8 schepen {Rainbow
Warrior, Vega, Moby Dick, Greenpeace,
Gondwana, Beluga, Sirius en Solo) en
het twintigtal rubberboten niks kosten?
En wat te denken van de internationale
Greenpeace-administratie van ongeveer
honderd personeelsleden in Amsterdam?
In het jaarverslag van 1990 lezen we
dat Greenpeace België in 1990 53 miljoen frank ontving. Zo'n 60% daarvan
was afkomstig van giften en bijdragen
van de 60.000 leden die Greenpeace in
België telt. De verkoop van de Greenpeace-artikelen (t-shirts, sweaters, boeken,
cd's, briefkaarten, briefpapier,...) was
goed voor 39% van de inkomsten.
Greenpeace weigert principieel elke
overheidstoelage.
Voor 1991 is 76,5 miljoen frank begroot: 38 miljoen fr. inkomsten van leden
en schenkingen, 20 miljoen van de verkoop van Greenpeace-goederen, 18 miljoen frank toelage van Greenpeace Internationaal en een half miljoentje „andere"
(voordrachten, video- en dia-voorstellingen etc). De uitgaven schat men op 23
miljoen voor informatie, 41 miljoen voor
kampanjes en akties, en slechts 12 miljoen (15,8%) voor administratie en huisvesting. Van bij Greenpeace te werken
word je zoals Olivier Deieuze zegt inderdaad waarschijnlijk niet rijk!

(pdi)

WIJ — 30 MEI 1991

Olivier Deieuze: „IVe werken ook veel
samen met andere milieu-organisaties. Onze
samenwerking met koördinatie Vlakafop het
domein van de afvalverwerking bvb. heeft
ertoe geleid dat het aantal geplande verbrandingsovens van vijf in het oorspronkelijke
plan van Kelchtermans naar één teruggebracht is."
• Het valt op dat jullie altties zich hoofdzal(elijl( beperken tot liet milieuhygiënische
vlak: iuchtvervuiiing, watervervuiling, afval, etc. Jullie doen bijna geen akties voor
het natuurbehoud.

Maar ik geef toe dat onze prioriteiten hier
in de eerste plaats op milieuhygiënisch vlak
liggen. Je kan je als milieu-organisatie niet
vooralle milieuproblemen inzetten, dan word
je inefficiënt. In Vlaanderen zijn er trouwens
andere milieu-organisaties die het natuurbeheer en -behoud prioritair stellen. Daarom
nemen we pas echt standpunten in wanneer
het beleid maatregelen uitwerkt die binnen
ons prioriteitenschema liggen."

stoffen door de mazen van het net: fosfaten
en nitraten bvb. worden niet uit het water
gezuiverd. En wat moet er dan gebeuren met
het slib? Dat moet toch ergens gestort worden, komt in de bodem terecht, in het grondwater, in het oppervlaktewater, en men is
weer vertrokken. Wij zijn tegen dat soort
„end-of-the-pipe-technieken."

AQUAFIN

Tine Heyse: „Ja, akkoord, maar het probleem is dat men voortdurend het overgrote
deel van de beschikbare middelen gebruikt
om een bestaand probleem op te lossen. En
behalve wat kleingeld heeft men dan niets
meer over om een beleid door te voeren dat
verhindert dat die problemen zich nog voordoen. Greenpeace richt zich vooral op de
toekomst. Tien jaar geleden vond men het
niet nodig om iets te doen aan de vervuiling
van het water. Als er niets gedaan wordt om
die vervuiling zelf te verhinderen zullen we
over tien jaar nog altijd met een probleem
van watervervuiling zitten, Aquafin of niet. En
hetzelfde probleem doet zich voor op andere
vlakken, zoals de afvalverbranding."

Tine Heyse: „Ja, dat hangt een beetje
samen met de specifieke situatie in Vlaanderen. We hebben bvb. wel een kampagnesektor „Ocean Ecology": walvissen, zeehonden, etc. Het is natuurlijk veel makkelijker
om in Kanada op te komen voor de walvisstand dan in Vlaanderen. Eigenlijk hebben
we hier in Vlaanderen niet zoveel natuur
meer over. In vergelijking met de grootte van
de Amerikaanse natuurreservaten kan je je
zelfs de vraag stellen of er in Vlaanderen nog
wel natuur over is. Een beetje groen misschien wel, ja.

• Vinden jullie het Aquafin-pian van
Kelchtermans bvb. een verbetering voor
de waterzuivering?
Tine Heyse: „Los van Aquafin zelf, Is
onze voornaamste kritiek dat er alleen op
waterzuivering gewed wordt. Er zal voor
gezorgd worden dat het water gezuiverd
wordt, maar er wordt vergeten te verhinderen
dat het water vervuild wordt, linear zelfs als
de waterzuivering optimaal georganiseerd
zou zijn, glippen er nog heel wat schadelijke

• Maar we zitten nu toch met een bepaalde vervulling van het water die moet weggewerkt worden.

m Jullie zeggen dus: de afvalverbranding
moet volledig stopgezet worden?
Tine Heyse: „Ja."
• Akkoord, maar om te komen tot een
deugdelijk voorkomings- en rekuperatiebeleid is toch een overgangsperiode nodig waarin nog afval geproduceerd zal
worden. We moeten met dat afval toch
ergens blijven?
Tine Heys: „Dat is natuurlijk juist. Maar je
kan toch niet beweren dat afvalverbranding
op zee een goeie metode is om je afval kwijt
te geraken. Men denkt vaak verkeerdelijk dat
bij afvalverbranding het afval weg is. Terwijl
het gewoon beperkt wordt in volume. Als er
nog geen goede metode bestaat om het afval
volledig te vernietigen, dan kiezen wij ervoor
om het op te slaan tot er wel zo'n metode
bestaat. Wanneer het afval zich blijft opstapelen, zal men wel verplicht zijn om metodes
te ontwikkelen om het afval volledig te vernietigen. "
Olivier Deleuze: „Greenpeace plaatst
zich in de plaats van de planeet. Dan stel je
vast dat er een probleem is. Het is toch niet
omdat de oplossing voor dat probleem moeilijk is, dat er zich geen probleem stelt? Nu
produceren de mensen hier één kilogram
afval per persoon per dag. Wel daar moet
dringend iets aan gedaan worden, hoe moeilijk dat ook mag lijken."
Tine Heys: „In die zin heeft Greenpeace
vooral een signaalfunktie. Het is niet onze
bedoeling om de milieuproblemen op te
lossen. We moeten er wel voorzorgen dat de
bewindsvoerders de goede oplossingen kiezen."
Olivier Deieuze: „Wij zijn geen politieke
partij, maar een drukkingsgroep. Het is onze
taak om door onze akties de mensen erop te
*Et pour les Flamands la même chose.
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wijzen dat er een groot probleem is. Kijli, je
kan in geen enl<ele Vlaamse rivier nog veilig
gaan zwemmen. Iedereen zal dat beamen en
dat erg vinden. En iedereen zal het erg
vinden dat het grondwater steeds meer ondrinkbaar wordt. Maar ja, zegt men dan, dat
is de prijs voor onze welvaart en ons kom fort.
En dan komt men tot de vaststelling dat het
rond Nieuwpoort en de Ijzermonding gevaarlijk is om in de Noordzee te gaan zwemmen vanwege de salmonella. Ja, dat is al wat
vervelender natuurlijk. Straks zal men ons
zeggen dat het te gevaarlijk is om in de
zomer in heel de Noordzee te gaan zwemmen. Ik bedoel maar: hoever gaan we het
nog laten komen? Het is toch niet omdat
Greenpeace voor al die problemen morgen
met geen oplossing voor de pinnen komt dat
die problemen zich niet stellen ?"

PARTIJPOLITIEK
• Naast de spektakulaire akties doet
Greenpeace toch ook aan lobbying?
Tine Heys: „Ja. De akties vormen slechts
een moment — zij het een zeer belangrijk —
in een bepaalde kampagne. Daar gaat heel
wat voorbereiding aan vooraf, en daarna
moetje met het resultaat wat aanvangen. Je
moet ervoor zorgen dat de aandacht of de
opschudding die je verwekt hebt gekanaliseerd wordt naar een oplossing toe in het

beleid. Waarom doe je een aktie ? Om de
publieke opinie te infonneren en via de
burgers druk uit te oefenen op de bevoegde
politici om wat aan de situatie te doen.
Lobbying hoort daar bij. Je laat parlementaire vragen stellen, interpellaties, je gaat stapt
op politici of bewindsmakers af etc. Bij de
voorbereiding van ons dossier over het autoverkeer hebben we bvb. vastgesteld dat er
een omzendbrief uit 1970 bestaat die bepaalt
dat er bij elk gebouw dat in een stad gebouwd wordt, er parkeerplaatsen moeten
voorzien worden. Dat is toch voorbijgestreefd. Het beleid tracht nu de auto juist uit
de stadscentra weg te houden. Wij zijn nu bij
de verschillende regio's aan het lobbyen om
die omzendbrief te wijzigen."
• Een interpellatie laten doen, of een
parlementaire vraag laten stellen, hoe
gaat dat in zijn werk. Hoe gaat Greenpeace
om met de partijpolitiek?
Tine Heys: „Het gebeurt dat we een
dossier opsturen naar alle leden van bvb. de
kommissie Landinrichting in de Vlaamse
Raad. We geven hen de kans om daar dan
wat mee te doen. Sommigen bellen dan zelf
eens op en vragen meer informatie, ivlaar we
waken er zeer nauwgezet over dat we niemand bevoordelen of benadelen."
• Ja maar, stel nu dat je al jullie materiaal
naar iedereen opstuurt, en maar van twee
partijen respons krijgt. Ga ja na twee, drie

keren niet denken: waarom in godsnaam
nog de moeite doen om mensen aan te
schrijven die toch niet reageren?
Olivier Deleuze: „Neen, dat zou verkeerd
zijn. Wat we in dat geval doen, is trachten te
begrijpen waarom bepaalde mensen wel en
bepaalde mensen niet reageren. We mogen
niet het risiko lopen dat men gaat denken dat
Greenpeace bindingen zou hebben met één
of enkele politieke partijen."

AL DAT ENGELS!
• In Vlaamsbewuste kringen stoort men
zich regelmatig aan al het Engels bij
Greenpeace. Vlaanderen heeft er tientallen jaren voor moeten ijveren om op zijn
grondgebied het Nederlands als enige officiële taal te laten aanvaarden, en nu
komt Greenpeace ons lekker vertellen dat
er „No time to waste" is, wil „Ban the
Burn" doen, en „let's make it a green
peace".
Tine Heyne: „Ja, we hebben daar ook
intern al diskussies over gehad. Ik vind die
kritiek op al dat Engels wel terecht. Ten
eerste omdat niet iedereen Engels verstaat.
Als je niet begrepen wordt, dan gaat je
boodschap zeker verloren. Daarom geven
we al onze eigen publikaties in de streektaal
uit.

Eén van de belangrijkste overwinningen voor Greenpeace in Vlaanderen was op het domein van de afvalverwerking. De
vijf verbrandingsovens die Kelchtermans had voorzien werden naar één teruggebracht.
(foto oeiporte)

II
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Maar Greenpeace is een internationale60.000 leden ongeveer tweederden Vlamin- Olivier Deleuze: „Kuituur, godsdienst,
beweging. Het is misschien een beetje uitgen zijn."
welvaart, de natuurrijkdom, dat zijn allemaal
gemalfzucht dat al die Engelse slogans zofaktoren die een rol spelen in de mate van
maar overgenomen worden. Soms is het ook• Hoe verklaar je dat?
milieubewustzijn. Protestanten zijn bvb. een
niet zo eenvoudig om een even kernachtige
stuk principiëler dan katolieken."
en inhoudelijk gelijke slogan in het Neder- Tine Heyne: „Greenpeace is historisch
• Zijn er belangrijke verschillen in de
lands te vinden."
gegroeid in Vlaanderen. Daar gebeurden houding van de autoriteiten van de verook de meeste akties, werden we het snelst
• Hoe gaat Greenpeace dan in Frankrijk te bekend. Maar ik denk ook dat het milieube- schillende landen waar Greenpeace een
werk? Ik kan me voorstelien dat men wustzijn in Vlaanderen groter is dan in Wallo-kantoor heeft?
ginder nog veel minder opgezet is met ai nië. Je ziet dat nu nog: de Vlaamse pers is
Tine Heyne: „Ja natuurlijk. Dat hangt
die Engelse slogans...
bvb. veel positiever over ons dan de Franstasamen met het milieubewustzijn. In een land
lige pers."
als Duitsland kunnen de politici het zich niet
Olivier Deleuze: „In Wallonië ook niet
veroorloven om ons openlijk tegen te werhoor! In Vlaanderen zal men denk ik nog • Verschilt het milieubewustzijn in de ver- ken. "
makkelijker Engels begrijpen dan in Luik ofschillende landen waar Greenpeace aktief
Parijs. Toch is heel de internationale integra-is sterk?
Olivier Deleuze: „In Frankrijk ligt dat al
tie van Greenpeace ook positief te noemen.
een stuk anders: als tegenstander van kernenergie word je er al bijna beschouwd als
We zijn ook fier om te tonen hoe we een
Tine Heyne: „Ja hoor. De Skandinavi- landverrader. Het tegenovergestelde geldt in
organisatie zijn wiens doelstellingen ge- sche landen en Duitsland zijn bvb. zeer Nieuw-Zeeland: als je daar tegen kernenermeenschappelijk beslist werden boven allemilieubewust. In zekere zin kan je misschiengie bent, ben je een goeie, want dat betekent
staatsgrenzen heen. Wij zijn sterker met vijf stellen „hoe noordelijker, hoe milieubewus-dat je tegen Frankrijk bent..."
miljoen leden op wereldvlak dan met 60.000ter". Alhoewel, je zit natuurlijk met Enge(pdj/ph)
in België. Ik moet welzeggen dat er van onze land..."

,,Zó gezond als een visje" is een uitdrukking waar vele van onze geschubde vriendjes al lang niet meer om kunnen
lachen. Zelfs wanneer de waterzuivering optimaal georganiseerd zou zijn zullen er volgens Greenpeace nog heel wat
schadelijke stoffen, zoals bv. fosfaten en nitraten, de vissen doen puilogen.
(foto wu)
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NOORD-ZUID

GEDAAN
MET OUWEHOEREN?

O

p 8 en 13 mei jongstleden werd
aan de Nederlandse en de
Vlaamse regering een rapport
overhandigd over de VlaamsNederlandse kulturele samenwerking. Dit rapport werd opgesteld door een ad-hoc kommissie Internationale Kulturele Samenwerking in opdracht van
het ANV.
In het rapport wordt gewezen
op de dringende noodzaak van een hechtere
samenwerking tussen beide gemeenschappen.

KULTUURPARAGRAAT
De kontekst is bekend. Een voortdurende
technologisering, kommercialisering en internationalisering hebben de kultuurontwikkeling en -overdracht ingrijpend beïnvloed.
De uitwisseling van ideëen, kennis en personen versterkt de banden tussen de kuituren
onderling. De toepassing van nieuwe (re)produktiemethodes vindt steeds sneller plaats
en bereikt en groter publiek dan ooit. Keerzijde van deze evolutie is evenwel een toenemende vervlakking en overheersing van kleinere taal- en kultuurgemeenschappen door
de grotere.
De aan de gang zijnde Europese éénwording vormt een tweede komplikatie. De EGadministratie, hoewel formeel niet bevoegd
voor kultuurpolitiek, benadert „1992" al te
zeer vanuit een ekonomisch perspektief en
heeft blijkbaar de stellige indruk ook kulturele materies te willen inpassen in de ekonomische schema's van vrije markt en vrije konkurrentie. Kleine kultuurgemeenschappen
dreigen hierdoor in een evident ongunstige
situatie te verzeilen en volgens sommigen
komt zelfs hun overleving op de helling te
staan. Het inlassen van een kultuurparagraaf
bij het Verdrag van Rome, dat de kultuurpolitiek zou toewijzen tot de eksklusieve bevoegdheid van de diverse lidstaten of regio's
(zoals o.a. vooropgesteld op de VU-kultuurdag), zou reeds een fameuze stap betekenen
in de richting van het waarborgen van de
kulturele pluriformiteit.
Om aan de geschetste uitdagingen het
hoofd te bieden is, aldus de kommissie, een
nauwere samenwerking en een gemeenschappelijk naar buiten tredeil van Vlaanderen en Nederland noodzakelijk, en dit op
meerdere terreinen. Een gezamenlijk taai-

en letterenbeleid ligt voor de hand. IVIaar ook
op het vlak van onderwijs en wetenschappen
valt veel te realiseren. De kommissie pleit
voor een verdere harmonisatie van de bestaande onderwijsstelsels, wat zowel mogelijkheden biedt tot schaalvergroting als specialisatie. Verder geeft ze aanbevelingen
voor de oprichting van een leerstoel Algemeen-Nederlandse kuituur en voor een gekoördineerd optreden in internationale organisaties en programma's zoals het Erasmusen het Lingua-programma. Ook op het terrein van de media en de kunsten acht de
kommissie een grotere samenwerking opportuun. Zo pleit ze voor de ontwikkeling van
een Nederlands-Vlaams ,,kunstenplan",
waarin beleid en uitvoering binnen en buiten
de gemeemschap struktureel met elkaar verbonden worden.

Zowel een recent rapport van
het Algemeen Nederlands Verbond (ANV) als minister Hugo
Schiltz, in een toespraak op de
jaarlijkse konferentie van ditzelfde orgaan, bepleiten een
no-nonsense aanpak op het
vlak van de Vlaams-Nederlandse kulturele samenwerking.
Wordt het dit keer meer dan
een zoveelste reeks intentieverklaringen?

De kommissie geeft tevens de instrumenten aan waarlangs de kulturele samenwerking kan verlopen. Uiteraard de Taalunie, die
volgens de kommissieleden meer aandacht
moet besteden aan de presentatie van de
Nederlandse taal buiten de NederlandsVlaamse grenzen en wiens bevoegdheden
dienen te worden uitgebreid. Dit laatste kan
gebeuren door de integratie in een nieuw en
verruimd verdrag van het verouderd, uit 1946
daterend, Belgisch-Nederlands Kultureel
Verdrag.

OFFENSIEF
Verder beschikt Nederland over 8 en België over 6 (2 in Rome en telkens 1 in Keulen,
Amsterdam, Osaka en Madrid) buitenlandse
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Hugo Schiltz pleitte voor een nieuwe
zakelijkheid in de Vlaams-Nederlandse betrekkingen.
instituten die onze kuituur ruimere bekendheid moeten verschaffen. Een betere koördinatie inzake doelstelling, werking en juridisch statuut van deze instellingen is gewenst. Tenslotte heeft, aldus nog steeds de
kommissie, het diplomatieke korps een niet
te onderschatten rol in de presentatie van de
Nederlandse kuituur in het buitenland. Hiermee moet rekening gehouden worden bij de
opleiding van de diplomaten.
Dit rapport van het ANV legt - terecht nogmaals de vinger op de gevaarlijk wordende verhouding kulturele pluriformiteit -1992,
en op de positie van de Nederlanden terzake. Het sluit, wat argumentatie en formulering betreft, perfekt aan bij de besluiten van
talloze kollokwia, studiedagen en referaten
die over dit ondenwerp worden gehouden.
Twee bemerkingen kunnen echter gemaakt
worden.
Vooreerst kan men zich afvragen of men
zich niet al te zeer in het defensief terugdringt en al te eksklusief jammert over grote
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NOORD-ZUID
en boze en vreemde kulturele slokoppen.
Hangt het overleven van een kuituur niet ten
minste voor een deel af van de eigen kulturele sterkte? Kan Vlaanderen verlangen dat
zijn terechte eis van kulturele paragraaf ernstig genomen wordt wanneer het zelf zijn
kultuurbudget op een stiefmoederlijke wijze
behandelt? Het dossier over een offensief
kunstbeleid en een beduidende opwaardering van het kunstbudget van de VU Vlaamse
Vrije Demokraten is in dit verband even
belangrijk en vormt een noodzakelijke pendant van het hier besproken rapport.
Bovendien is de kulturele vervlakking en
de huidige EG-regelgeving bedreigend voor
èlle kleinere kuituren en niet alleen voor de
Vlaamse of de Nederlandse. Bij het opstellen
van een strategie ter vrijwaring van de kulturele pluriformiteit is het dan ook logisch
kontakten te leggen met alle kleinere kuituren en niet alleen met onze bevoorrechte
partner Nederland. Er weze terloops opgemerkt dat een land als Denemarken in EGverband agressiever optreedt tegen het kultureel homogeniseringsproces dan Nederland of België.

NIEUWE ZAKELIJKHEID
Ook vice eerste minister Hugo Schiltz
kaartte, als gastspreker, deze problematiek
aan op de jaarlijkse konferentie van het ANV,
op 15 mei jongstleden in de fraaie Burgerzaal van het stadhuis van Middelburg in
Zeeland. Hij wees erop dat wat Vlaanderen
en Nederland scheidt van ondergeschikt belang is vergeleken met de talrijke kulturele en
ekonomische bindingen. Hij brak een lans
voor een ,,nieuwe zakelijkheid" in de
Vlaams-Nederlandse betrekkingen, wars
van romantische visioenen omtrent GrootNederland of Dietsland, die vooral in bepaalde Vlaamse kringen - en veel minder in
Nederland - opgeld maakten. Tevens wees
hij erop dat de Belgische staatshervorming
en de vera/achte verlening van het verdragsrecht aan de gewesten en gemeenschappen,
nieuwe mogelijkheden van samenwerking
biedt. Hij besloot met de stelling dat het
federalistisch samenwerkingsmodel ook
voor de Europese opbouw het meest werkzame instrument is.

BEELDSPRAAK

Vanaf deze week brengt onze huiskartoenist Redmond een streepje getekende
aktualiteit in onze nieuwe rubriek Beeldspraak.
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Nu is Schiltz niet de eerste, en waarschijnlijk ook niet de laatste politikus die een
hechtere samenwerking tussen Vlaanderen
en Nederland bepleit. Talrijke vooraanstaanden en bewindslieden hebben het hem reeds
voorgedaan en de Vlaams-Nederlandse samenwerking is een obligate passus in elk
regeerakkoord. In de praktijk blijkt het echter
biezonder moeilijk om, alle nieuwe zakelijkheid en de Europese bedreiging ten spijt, die
vele intentieverklaringen hard te maken. In
het voor de hand liggende samenwerkingsdomein van de taal en letteren bijvoorbeeld
is er nog steeds geen gezamenlijke regeling
rond de vaste boekenprijs, het leenrecht en
de subsidiëring van auteurs, is het spaak
gelopen met de Stichting voor Vertalingen en
is er zelfs nog geen definitieve regeling voor
een uniforme spelling, wat de WIJ-lezer wekelijks kan konstateren. Het is blijkbaar
reeds een prestatie als Nederland en Vlaanderen er op het nippertje dan toch in slagen
om gezamenlijk het Schwerpunkt te vormen
op de wereldbefaamde Frankfurter Buchmesse.
Gedaan met „ouwehoeren"?
F.D.

UNICEF VOOR BOLIVIA

U

NICEF is het Kinderfonds van
de Verenigde Naties. Al meer
dan veertig jaar is deze organisatie over de hele wereld al<tief
voor het welzijn van de l<inderen. Om haar werking te ondersteunen organiseert de nationale UNICEF-afdeling jaarlijl^s een
informatieve en fondsenwervende Icampagne onder de titel:
„een Kans voor een Kind". Dit
jaar was het de beurt aan Bolivia.

LAMBADA

Bolivia is het vaderland van de Lambada.
Deze Andesstaat is rijk aan fabelachtige
landschappen en adembenemende kultuurüitingen. Daarnaast beschikt Bolivia over
een rijke ondergrond: recent werd er nog
Lithium, gas en olie ontdekt. Maar multinationals zijn er steeds als de kippen bij en
versassen de winsten naar het buitenland.
De Bollvianen blijven straatarm achter.
Zo is het kindersterftecijfer er bijzonder
hoog: 165 per duizend (ter vergelijking: in
België sterven er 12 kinderen per duizend
voor hun 5de levensjaar). Die 165 pro mille is
een gemiddelde. De situatie van de armste
bevolkingslagen wordt er nog door verbloemd. Naar schatting 1 op 3 indlanenkinderen wordt geen 5 jaar! Uitdroging en
infektie aan de luchtwegen, ten gevolge van
het ongezonde en Ijle hooggebergteklimaat,
zijn de voornaamste doodsoorzaken.
Met het Boliviaanse onderwijs is het al
even droevig gesteld. Het alfabetisme ligt er
niet hoger dan in Afrika: de helft van de
plattelandsbevolking kan er lezen noch
schrijven. Daarbij komt nog dat de onderwijstaal het Spaans is, dit ten/vijl de meeste
indianenkinderen slechts Quechua of Aymara -twee indianentalen- spreken.

PROANDES
Om de gezondheids- en onderwijsproblemen van de Indianen van Bolivia te verhelpen heeft Unicef In 1988 een speciaal
„PROANDES-programma" opgestart. Via
dit projekt bereikt bereikt Unicef zo'n 400
indianengemeenschappen, in totaal 160 000
mensen. PROANDES stelt zich tot doel de
kinderen en de moeders te helpen bij hun
problemen in verband met onden/vijs en
basisgezondheidszorg. Het totale projektbudget bedraagt 210 miljoen frank - een
goede 1300 fr per bereikte persoon.
Met zo goedkoop en eenvoudig mogelijke
middelen probeert Unicef het maksimale te
bereiken. Zelfontvoogding en medebeheer
door de plaatselijke bevolking zijn de sleutel-

woorden. Mobiele gezondheidsbrlgades van
Unicef leiden in elke gemeenschap plaatselijke gezondheidswerkers op, die op hun
beurt de leiding van een gezondheidscentrum toevertrouwd krijgen. Via deze centra
worden de mensen vertrouwd gemaakt met
de basisbeginselen inzake hygiëne, voedingsleer, gezinsplanning,...
Ook aan het onderwijs sleutelt Unicef.
PROANDES promoot het tweetalig ondenwijs
In het Spaans en het Quecha of het Aymara.
Daarnaast verspreidt Unicef zelfstudiemateriaal en bouwt ze voorbereidende kleuterklasjes uit.
Het PROANDES-projekt is een kapstok
waarmee Unicef de bevolking wil mobiliseren en sensibiliseren voor haar werk in 128
landen. Ook dit jaar zal de kampagne vooral
steunen op de Inzet van honderden Unicefvrijwilllgers over het hele land. Ter onder-

Vorige week riep de UNiCEFafdeling van ons land de pers
bijeen. Plaats van afspraait was
het Vredeshuis in Aalst. Daar
werd de voorjaarskampagne
'91 voorgesteld. Die staat dit
jaar in het teken van een geïntegreerde
Unicef-programma
voor de indianenkinderen uit
het Boliviaanse Andesgebergte. Unicef wil zo'n konkreet projekt gebruiken als kapstok om
de mensen wakker te schudden voor de problematiek van
het kinderwelzijn, waar ook ter
wereld.

N.a.v. de aktie verkoopt Unicef een
speciale t-shirt.
Voor Dr. De Loof was deze mooie geste
van PIONEER om twee redenen vermeldenswaard. Vooreerst is de gift van ,,buitenlanders" afkomstig; tegengif voor latente
xenofobie. Daarnaast Is het een uiting van de
vredeswil van Japan. „Het overtuigde pacifisme van Japan tengevolge van het trauma
van de Tweede Wereldoorlog moet Inspirend
zijn voor elke vredesaktivist", aldus Dr. De
Loof.
Bart Somers

steuning van de lentekampagne '91 zijn er
video's te verkrijgen. Voor vrije radio's die de
kampagne willen ondersteunen is er audlomaterlaal te verkrijgen. Tenslotte wordt er
ook nog een speciale T-shIrt „een kans voor
een kInd/Bollvia" aan het publiek aangeboden. Je kan hem bekomen door 500 fr over te
schrijven op P.R. 000-0000055-55 van Unicef met vermelding ,,Kans voor een kind/Bolivia".

Voor meer inlichtingen omtrent de kampagne kan u steeds terecht op het nationaal sekretariaat van UNICEF: Kunstlaan
20; 1040 Brussel. Tel 02/230 59 70 (kontaktpersoon: Yves Willemot).

VREDESHUIS
In de rand van deze persontmoeting deelde Dr. Jef De Loof, de drijvende kracht
achter het Vredeshuis, mee dat hij van het
plaatselijke Japanse bedrijf PIONEER maar
liefst 500 000 fr financiële steun heeft gekregen voor zijn initiatieven ter bevordering van
de vrede. Dit naar aanleiding vna het 15-jarlg
bestaan van de vestiging te Erpe-Mere.
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OOK AUTONOMISTEN
WINNEN IN SPANJE
N Andaloucia was de grote inzet het
burgemeesterschap van de hoofdstad
Sevilla, de wieg van de Spaanse socialisten, stad van de laatste wereldekspo van
deze eeuw, internationale blilcvanger van
1992. En de volgende burgemeester
wordt een autonomist, de historische leider van de Partido Andalucista, Alejandro Rojas Marcos. Hij zal er een l<oalitie
leiden met de kristen-demokraten. Het
sukses van Rojas Marcos was enorm:
zijn partij haalde in Sevilla 27,63% van de
stemmen, tegen 11,91 twee jaar geleden bij
de parlementsverkiezingen.
De overwinning van de Partido Andalucista is algemeen: vergroten van absolute
meerderheid in Jerez, doorbraak in Cadiz
Huelva, Malaga en Almeria.

BASKENLAND
EVA-lid Eusko Alkartasuna stond voor een
grote uitdaging: ze moest de sterkste partij
blijven in Donostia (San Sebastian) en in de
provincie Guipuscoa, en (eindelijk) weer
eens vooruit gaan tegenover de jongste (regionale) verkiezingen. In beide opdrachten is
ze geslaagd, en dat zal leiden tot het behoud
van de bestaande meerderheid.

De linkse Euskadiko Esquerra ging achteruit, en ook Herri Batasuna en de Spaanse
socialisten moesten een licht verlies inkasseren. In het algemeen skoren de meer konservatieve partijen goed in Euskadi en Navarra:

Net alsof er niets anders onder
de zon is dan de socialisten en
kristen-demokraten, zo luiden
de berichten uit Spanje na de
gemeenteraadsverkiezingen
van verleden zondag. En toch
skoren de autonomisten goed,
In Baskenland, Katalonië, Andaloucia, Aragon en Valencia.
De grote verliezer in Spanje is
de CDS van Adolfo Suarez, de
partij verloor 2/3 van haar kiezers. Suarez nam meteen ontslag als partijvoorzitter.
Een overzicht.
de PP (Spaanse kristen-demokraten in Baskenland) gaan vooruit en ook de PNV (Baskische kristen-demokraten). In Navarra zit Herri Batasuna op de wip: zijn kansen bepalen
of de socialist Urralburu eerste minister blijft.

of dat de konservatief Cruz Alli de fakkel gaat
overnemen. Gaat HB zich blijven onthouden?

KATALONIË
De socialisten verliezen er 120.000 stemmen, maar blijven de grootste partij in Katalonië (voor de gemeenteraden), en behouden
de steden Barcelona, Lerida en Gerona.
Tarragona gaat naar de Convergencia van
Jori Pujol, maar die verliest globaal genomen
(weer eens) 90.000 stemmen of 710 gemeenteraadsleden. Ze behoudt er 3.690. Dat is
een groot aantal, maar hierbij moet rekening
gehouden worden dat er in Katalonië nog
steeds heel kleine gemeenten bestaan. De
CDC is daar zeer goed ingeplant.
EVA-lid Esquerra Republicana wint 17.000
stemmen, en gaat van 188 naar 227 gemeenteraadsleden. Deze partij heeft jonge radikalen als lijsttrekkers opgesteld, en is vooral
aktief in grotere centra. Dat verklaart het
onlogische van de cijfers (17.000 stemmen
= 39 zetels voor ERC, en 90.000 stemmen
verlies = 710 zetels voor CDC).

KROATIË
NA HET REFERENDUM
Het vreest het nog grotendeels kommunistische én imperialistische Servië. Zonder
veel internationaal verzet ontnam Servië dan
het Albanese Kosova en het Hongaarse
Voijvodina hun autonomie statuut. CA^eraal
voert Servië in de federatie een ontwrichtingsgebied.

Kroatië is vooral bekend door zijn zonnige
Dalmatische Kust met daarvoor een slinger
van honderden smaragden eilanden. Maar
er is meer. Kroatië was geschiedkundig een
grensland voor het Rooms-katolieke kristendom en daardoor een ,,wal" t.a.v. het agressieve Ottomaanse Turkenrijk. Vandaar de
vele oorlogen die er werden gevoerd tot op
onze dagen. Ogenschijnlijk bleef het na de
2e. W.0. rustig in de Joegoslaafse Federatie
van de Kroaat Josip Broz Tifo. Maar sedert
zijn dood in 1980 rommelt het weer volop in
dit bergland aan de Adriatische Zee. Op
pinksterdag 20 mei koos Kroatië, na Slovenië, zich een stuk vrijer tijdens een volksraadpleging met 94% ja-stemmen. Kroatië
wil konfederaal vanuit Joegoslavië opnieuw
verbonden leven met de Europese Gemeenschap.
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Senator Willy Kuijpers en de VNOS-ploeg
o.l.v. Karel van Reeth brachten destijds de
onnoemelijke wreedheden t.a.v. de Kosovaren aan het licht. Onze VNOS-ploeg wordt nu
in Frankrijk en Duitsland op de beeldbuis
gebracht.
De Sabor, het Kroaatse Parlement, nodigde senator Willy Kuijpers uit n.a.v. de volksraadpleging om een onderzoek in te stellen
over wat er verkeerd loopt in dat kernland
van Europa, aan de grens van de EEG.
Daarover brengen we u een verslag in het
volgende nummer.

VOLKEN EN STATEN

EEN JAAR VOLKSNATIONALE STRIJD /14
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HET VERDERE AZIË
DE AZIATISCHE USSR
De Sovjet-Unie loopt niet alleen langs de
Kaukasus maar ook langs de Oeral van
Europa in Azië over. In haar Aziatische
gedeelte, veruit het grootste in oppervlakte,
wonen naast tientallen zeer verschillende
volkeren ook bijna 10 miljoen Russen en
verrussisten, veroveraars, pioniers, kolonizatoren, bannelingen, politieke gevangenen,
dwangarbeiders en hun afstammelingen.
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De perestrojka brengt opening tot in de
verste Aziatische uithoeken. Steeds vaker
lezen westerlingen de namen van volkeren
die vroeger steevast toegedekt bleven door
de benaming „Sovjet-Unie". Allen willen
meer zelfstandigheid. Zij zetten zich af tegen
het centrale gezag en hernemen vaak de
strijd tegen hen omringende volkeren.
De Azeriërs zijn hiervan een tipisch voorbeeld. Hun botsing met Moskou komt vooral
hieruit voort dat zij gehinderd worden in hun
afrekening met de Armeniërs, onder meer
met betrekking tot het Armeense gebied
Opper-Karabach dat binnen de grenzen van
de republiek Azerbaidjan ligt.
Het dient gezegd dat de Armeniërs niet
veel welwillender optreden tegenover de
Azeriërs binnen de deelrepubliek Armenië.
Die bewonen het autonome gebied Nakhitchevan. Zes miljoen Azeriërs wonen in Azerbaidjan, negen echter in Iran, waar zij over zo
goed als geen volksrechten beschikken.
In het begin van 1990 komt het tot luidruchtige manifestaties langs beide zijden van
de Sovjets-lraanse grens, die door vele Azeriërs nog steeds niet erkend wordt.
De Azeriërs behoren tot de Turkse volkerenfamilie. Die van Turkije vergeten dat met.
In januari betogen zij m verschillende steden
ten gunste van de Azeriërs en in anti-sovjetzin. In juni gaat de echtgenote van Turkije's
prezident Ozai te Bakoe zelfs een ,,Turkse
nacht" bijwonen. In september gaat men
nog verder. Dan ondertekenen Turkije en
Azerbaidjan een overeenkomst over grotere
ekonomische samenwerking.
De Azerische eerste-minister, die op 4
oktober naar Turkije komt, kondigt daar aan
dat Azerbaidjan het onden/vijs van het Turks
wil bevorderen alsook overschakeling op het
(in Turkije gebruikelijke) Latijnse alfabet.
De Tadzjieken beschikken over een eigen
republiek, waarin zij met meer dan 65% van
de bevolking uitmaken. Ook in het aangren-

zende Afghanistan wonen Tadzjieken. Een
Tadzjiekse overste van het anti-Russische
verzet aldaar roept zijn volksgenoten tot
strijd op en belooft hen zijn steun. Denkbeeldig is dit vooruitzicht niet, aangezien het
Rode Leger zijn Tadzjiekse troepen vrij vlug
uit Afghanistan weghaalde omdat ze onbetrouwbaar bleken.
En, inderdaad, in februari breken in Tadzjikistan onlusten uit, gericht tegen de geweken Russen, tegen de Oezbeken, waarmee
ze het al lang aan de stok hebben, en ook
tegen Oekrainers en Wolga-Duitsers, daar
tegen hun zin door de Russen heengebracht,
maar vanzelfsprekend ook tegen de zin van
de oorspronkelijke Tadzjiekse bevolking.
Men hoort de eis stellen dat de grens met
Tadzjieks Afghanistan zou open gesteld worden. Russische valschermtroepen komen de
orde herstellen. De Iraanse regering vraagt
Moskou, geen geweld te gebruiken. Als bij
toeval zijn de Tadzjieken venwant met de
Perzen. Het duurt niet langer dan augustus
of de Opperste Sovjet van Tadzjiekistan
verklaart zich „soeverein", weliswaar nog
binnen de Sovjet-Unie.
In Kirgizië wonen meer anderen dan Kirgiezen, maar het zijn wel zij die in juni met
1500 optreden tegen een overmacht van
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10.000 Oezbeken, tijdens onlusten aan de
grens met Oezbekistan. Een tiental doden en
een paar honderd gekwetsten worden weggebracht, de noodtoestand afgekondigd en
troepen aangevoerd. Gelijkaardige onlusten
breken een maand later uit. Mede als gevolg
van dit alles verklaart Kirgizië zich in december op zijn beurt (15e in de rij),,soeverein".
Oezbeken en Kirgiezen zijn met alleen
allebei mohamedaanse volkeren, maar zelfs
van dezelfde belijdenis: Soennieten Nationaliteitenkonflikten bestaan daar dus wel
degelijk. Ook al schijnt het in dit geval eerder
te gaan om een botsing van groepsbelangen
en met om bedreigde identiteiten.
De Oezbeken vormen de grootste van al
de Aziatische volkeren der Sovjet-Ume (19
miljoen). Hun grootste nationalistische beweging, Birlik, IS geleid door dichters en schrijvers. Wie hen beluistert, krijgt de indruk dat
hun weerstand tegen het centrale gezag als
hoofdmotief de bedoeling heeft, zelf baas te
spelen over de andere Aziatische Sovjetvolkeren.
Ook de ongeveer 8 miljoen Kozakken roepen „de volledige soeverimteit" uit en willen
niet meer horen van kernproeven op hun
grondgebied.
i^
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De Turkmeense republiek verklaart zich in
augustus, als zoveelste, „soeverein".
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In het zeer oostelijk gelegen autonoom
gebied (bulten) Mongolië is er ook iets aan
het bewegen. Er is nog geen sprake van
onlusten of van demokratie maar we\ van een
zekere weerstand tegen het ekonomische,
militaire en kulturele overwicht van de Russisch getinte Sovjet-Unie. De Russen trekken heel wat troepen terug uit dit grensgebied met China. De verbeterde RussischChinese betrekkingen met zgn. Binnen-Mongolië, een aangrenzende enorme provincie
van China. Dit is niet naar de zin van de
eigenlijke Chinezen of Han, die zich nochtans met 18 miljoen hebben neergelaten bij
de 2,8 miljoen Mongolen.
De noordelijke helft van het schiereiland
Sakhalin en een groot stuk aansluitend
Kamtsjaska, in het Verre Oosten, wordt bewoond door Korjaken. Die hadden daar tot
nu toe een autonoom gebied binnen de
Russische federatie. In oktober verhogen zij
de rang van dit gebied eigenmachtig tot
,,autonome republiek". De onderliggende
reden lijkt eerder van ekonomische dan van
volksnationale aard te zijn.
Afghanistan is geen Sovjet-republiek,
maar behoort ontegensprekelijk nog steeds
tot de Sovjet-invloedssfeer. Daarom, en omdat zijn bewoners gedeeltelijk aansluiten bij
Sovjet-republieken, behandelen we het in
deze groep.
In Afghanistan evolueert de toestand in
een voor westerlingen onbegrijpelijke zin.
Nadat de Russische troepen er praktisch uit
weggetrokken zijn, venwachtte men een laatste aanval van het zegevierende vezet. In de
plaats daarvan blijft dat verzet onder elkaar
ruzieën en ontstaat een status quo, dat zelfs
voordelig wordt voor het kommunistische
bewind. In mei wordt de noodtoestand zowaar opgeheven.
Al te zeer heeft het Westen over het hoofd
gezien dat die Afghaanse weerstanders zelden de „vrijheid" van de staat Afghanistan
beogen maar vooral die van hun landstreek.
De aanwezigheid van verschillende volkeren
in een staat dringt moeilijk door tot het brein
van westerse staatslieden. Die speelt dan
ook geen rol bij het voeren van hun politiek.
De doorsnee-Russen in Rusland kijken
tegen heel dit uiteenvallen van Ruslands
kolonische rijk met onverschilligheid, om niet
te zeggen met welgevallen aan. Ze aanzien
die Aziatische republieken als bodemloze
vaten van korruptie. Ook blijven zij, na eeuwenlange invallen van Tartaren, Mongolen
en andere Oosterse ruitervolkeren, die republieken wantrouwen. De bekende Russische
schrijver Solzjenitsyn suggereert zelfs, een
Unie van alleen maar Slavische volkeren te
maken en de anderen aan hun lot over te
laten.
Hoe de in de Aziatische Sovjet-Unie wonende Russen en hun aanhang de toestand
beoordelen is ons niet bekend. Die zullen de
zaken vermoedelijk met meer belangstelling
en argwaan bekijken.
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De moord op Rajiv Gandhi schokte de wereld. De „grootste demokratie van de
w e r e l d " moet het nu stellen zondereen leider met een groot internationaal
prestige. Dit zal de rol van Indië als politieman van de regio, zoals in het
konflikt tussen Tamils en Singalezen in Sri Lanka, niet vergemakkelijken. Op
de foto verstrooit de zoon van Rajiv Gandhi de as van zijn vader in de Ganges.
(foto ap)

INDIE'S RANDEN BRANDEN
Op het subkontient Indië branden in 1990
twee grote haarden van etnisch geweld;
Kasjmir en Ceylon alias Sri Lanka.
Kasjmir geeft eerder een konflikt tussen de
machtshonger van twee postkoloniale staten, Indië en Pakistan, te zien. Daarin verweven zitten, meer als energiebron en voorwendsel dan als ware oorzaak, godsdienstige en etnische tegenstellingen. Het gebied
heeft een lange traditie van politieke onafhankelijkheid achter zich. Sedert 1949 is het
verdeeld tussen Pakistan en Indië. De moeilijkheden broeien in het Indische gedeelte
dat naar Pakistan neigt doch, gesterkt door
de gebeurtenissen in Afghanistan en Azerbaidjan, liefst van al onafhankelijk zou worden. In het noordoostelijke Assam, ontsporen treinen en sterven mensen door de hand
van Bodo's. Die willen los van Assam. Zoals
hen zijn er nog meer.
Het ergst is de toestand op het weleer
paradijselijkse eiland Ceylon. Net zoals het
jaar voordien trekken de twee vijandige volkeren, Singalezen en Tamils, een vreselijk
spoor van bloed doorheen het hele jaar 1990
en vrijwel het hele eiland. Zonder twijfel ligt
de hoofdoorzaak van deze ellende bij de
onverdraagzame, imperialistische Singalese
meerderheid. Een poging van de regering
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om de Tamils met een zwakke vorm van
autonomie tegemoet te komen veroorzaakte
zowaar het ontstaan van ekstremistische
Singalese terreurgroep; het Singalese
Volksbevrijdingsfront (JVP), die meteen de
regering ging bestrijden. Maar inzake wreedheid en het aanwenden van grote, grove
middelen zijn ze allemaal aan elkaar gewaagd. Wapenbestanden en bloedige gevechten volgen op elkaar, afgewisseld met
slachtpartijen onder burgers.
In 1987 kwamen Indische troepen naar Sri
Lanka om de gemoederen te bedaren doch
ook een beetje om de zaak over te nemen.
Zodat de Tamil-beschermelingen zich op
hun beurt tegen hen keerden. In maart 1990
verlaten de laatste Indische troepen het eiland. Het onderlinge moorden kan dan opnieuw van voren af aan beginnen. Ook in
regeringskringen hoort men verklaren dat de
Tamil-Tijgers ,.vernietigd" moeten worden.
Ondenworpen is niet genoeg. Vooral vanaf
juni laait de strijd weer op. Van dan tot half
oogst alleen al komen meer dan 3500 mensen om het leven. Amnesty International
laakt in september uitdrukkelijk het leger en
ook het JVP. Het laatste bericht van 1990 (29
december) gewaagt van 47 doden bij grootscheepse gevechten, zo bij een luchtaanval,
17 in kleinere overvallen.

VOLKEN EN STATEN

HET VERRE OOSTEN
Ook m het Verre Oosten broeit een en
ander Korea is het laatste land dat door
Koude Oorlog nog steeds in tweeen gesneden blijft Maar in de zomer bereiken delegaties van Noord en Zuid overeenstemming
over een ontmoeting van de respektieve
regeringsleiders een eerste zwaluw in dit
„land van de stille ochtend"'
Van 1910 tot 1945 was Korea een kolonie
van Japan Uiteraard betekende dit voor de
Koreanen een droeve tijd o a verbod hun
eigen taal te spreken, verplichting Japanse
namen aan te nemen en soms als dwangarbeiders naar Japan te gaan Daar wonen er
nog 600 000, als tweederangsburgers behandeld Tot 1990 heeft het moeten duren
vooraleer een Japanse overheid een woord
van officieel spijt over de lippen kreeg Geen
wonder dat vele Zuidkoreanen er nog met in
geloven

AINO'S
Japan heeft een oud geschil met de Sovjet-Unie, het gaat zelfs terug tot de tijd van de
Tsaren In dit kader heeft het weinig zin,
daarop in te gaan Omdat de inzet ervan, een
aantal kleine eilanden, vanuit volksnationaal
standpunt totaal zinloos is De mensen die er
van oudsher wonen zijn namelijk Aino's,
Russen noch Japanners De hardnekkigheid
waarmee de Japanners tegenover de Russen het been stijf houden is een kwestie van
prestige, internationaal publiek recht en wellicht ook geo-politiek, leert ons wel iets over
het grote verschil tussen Aziatische en Europese verliezers van de laatste wereldoorlog
De Japanners zitten nu al met bijna
124 000 000 op een krappe oppervlakte
Toch maken ze zich al zorgen over hun
geboortecijfers, dat nochtans nog volstaat
om de overledenen te vervangen en dat in
menig Europees land met meer bereikt
wordt
Dat er in China nog anderen dan Chinezen
wonen en dat „Chinees" zelf eerder een
verzamelnaam is voor verwante volkeren, in
de trant van ,,Germaans", laten Chinese
overheden met graag blijken Hoe slecht ze
hun volksminderheden behandelen komen
we met gemakkelijk te weten
In februari 1990 acht de KP-leider Jiang
Zemin en premier Li Teng, het nodig een
oproep te doen tot deze minderheden om
voor een „patriottische" opvoeding te zorgen en de eenheid van China te verdedigen

TIBET
Twee maanden later komt aan het licht dat
vanuit de Aziatische Sovjetrepublieken onrust naar China overwaait Precies omdat de

aldaar gekoloniseerde volkeren ook langs de
Chinese zijde van de grens wonen En daar
vaak eveneens door opgedreven inwijking
van het staatsvolk, in dit geval Chinezen, in
hun eigen woongebied bedreigd worden
Dat de Chinezen inzake omgang met anderevolkeren met „wijzer" zijn dan anderen,
merkt men goed aan het geval Tibet Van in
1949 bezet China Tibet en oefent er een
waar schrikbewind uit volkerenmoord, vernietiging van kultureel erfgoed, inplanting
van Chinese kolonisten, verplichte huwelijken met Chinezen enzovoort De brutaliteit
haalt wel met altijd even hoge pieken
De UNO heeft zich nooit erg bekommerd
om de wreedheden en de blijvende ondrukking, gepleegd door éen van de vaste leden
van de Veiligheidsraad In juli start toch een
internationale kampanje voor de zelfbeschikking van het Tibetaanse volk Ze wordt gedragen door parlementsleden uit vele landen
en werelddelen maar botst op weerstand,
ook bij westerse regeringen
Al of met als antwoord hierop roept nog
diezelfde maand de leider der Chinese kommumstische partij op tot hardhandige onderdrukking van alle separatistische en antiChinese strekkingen

INDOCHINA
In Indochina wordt blijkbaar onophoudelijk
gevochten Cambodja is het best gekende
voorbeeld Over Laos horen we minder
Daar, net zoals in Cambodja, spelen de
Vietnamezen baas In tegenstelling tot wat
ons wordt voorgehouden, komen hieraan
ook andere dan ideologische motieven te
pas De kern van het anti-kommunistische
verzet in Laos - tegen het Vietnamese leger,
tegen de Pathet Lao - bestaat uit de Hmongstam Ongeveer twee eeuwen geleden kwam
die uit Zuid-China over en bezette bergachtig
gebied Met de vlaktebewoners hadden ze
het altijd al aan de stok De Fransen konden
hen nooit helemaal getemd krijgen Aangezien de kommunisten de vlakten beheersen
zijn ZIJ anti-kommumstist Hun groep is te
zwak om de regenng van Vietnam omver te
gooien en te sterk om door haar uitgeschakeld te worden De officiële Amenkaanse
politiek tegenover hen luidt, dat ze hen met
wenst te kennen
Karel Jansegers

ADVERTENTIE

Deze week
in Knack Magazine
De nieuwe koppelbazen
Op de mammoetprojekten in de Antwerpse haven en de Europese
werven in Brussel werken duizenden Ieren en Portugezen. Zij
worden via het EG-systeem van "detacheringen" versast. De staat
verliest miljarden. Een reportage over Europese koppelbazen en
sociale dumping. Deze week in Knack.
De joodse lobby
Er wordt vaak geheimzinnig gedaan
over de hoge beschermheren van
het kleine Israel in het grote
Amerika de joodse lobby Wie zijn
ddt en wat stelt hun invloed voor''
Een repoitage in New York en
Washington, deze week in Knack
Cannes 1991
Het hoofdprogramma behield de
illuzie van kunstzinnigheid, die
nooit in de bioskoop komt Waar
het om gaat, is keiharde business
En er was ook Madonna
Knack op het 44ste filmfestival van
Cannes
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Het spaarboekje is versleten
Het traditionele spaarboekje is
versleten Nieuwsoortige
beleggingen brengen meer op In
spaarland België boerden de
spaarbanken vorig boekjaar dertig
tot veertig procent minder Gaan we
naar een krisis zoals in de VS^
Deze week in Knack
En meer...
• India na de dood van Rajiv
Gandhi • Gezondheid kontioverse
rond het Witgele Kruis • Poitret zo
spieekt Anne Teresa De
Keersmaeker
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DE BEEST UITHANGEN...
E Schoolmeester, alias Gerrit
van der Linde (1808-1858), rijmde: „De leeuw is eigenlijk iemand die bang is van niemand"...
En Hipoliet Van Peene (18111864) dichtte: ,,Ze zullen hem
niet temmen, de fiere Vlaamse
Leeuw".

Wanneer adellijke heren wapenschilden
gebruikten begonnen de kleine heren dat na
te doen, sommige burgers ook. Daarnaast
ontvingen ook de steden hun wapenschild en
kregen de officiële erkenning daarvan. Alles
bij mekaar is dat de heraldiek, toch iets met
veel vragen en veel vermoedens en met veel
veronderstellingen: waarom dat simbool en
waarom in die kleur en sedert wanneer? Er
zijn allicht meer vragen dan antwoorden.

30 SOORTEN
Inderdaad: onze leeuw is, heraldisch gezien, een ,,fiere leeuw". Heraldisch (dus
volgens de wapenkunde) bestaat er ook een
„lafhartige" leeuw, dat is er een die zijn
staart laat hangen. De „fiere leeuw" heft zijn
staart in de lucht.
Er bestaat in de heraldiek ook een zittende
leeuw, een staande leeuw, een lopende, een
liggende, een onthoofde en nog vele andere
leeuwen. Er zijn meer dan dertig varianten.
Onze ,,fiere Vlaamse leeuw" is een klauwende leeuw. In de slag van Woertingen (5
juni 1288) had de hertog van Brabant een
„wapenroc help ende brithieren... van sabele metten leeuwe van goude".
Sabel Is de heraldische naam voor zwart,
goud voor geel, zilver is wit (goud en zilver
zijn metalen in de heraldische terminologie)
rood Is keel, blauw heet azuur en groen is
sinopel. Herauten maakten een vaktaal van
de blazoenering (d.w.z. de beschrijving van
het wapen) o.a., om hun beroep te beschermen. De wapens als herkenningstekens werden noodzakelijk in de mate waann de ridder
in zijn uitrusting verdween en onkennelijk
was geworden. Herauten waren zowat de
ceremoniemeesters, de protokolchefs bij de
riddertoernooien. De ridder zat zo in zijn
harnas dat hij niet te herkennen was. Hij
moest zich dus op een andere manier kenbaar maken: door tekens op het schild, op de
dekkleding van het paard. Die tekens werden
het „wapen", het „wapenschild". Dat zou zo
in de twaalfde eeuw echt begonnen zijn. De
hertog van Anjou en de graaf van Vlaanderen zouden bij de allereersten geweest zijn
om zulke tekens te gebruiken.

In de buurt van 11 juii grappen
flaminganten nogal graag als
volgt: „... en vergeet de beest
niet uit te hangen!" (Let wel,
niet „het" maar „de beest").
Met „de beest" bedoelen zij
dan: de Vlaamse leeuwenvlag.
Herman Maes ging grasduinen
In het leeuwenrHk en vond
naast fiere ook leeuwen die
hun staart laten hangen.
Vlaggen met kleuren en tekeningen smukken straten en pleinen op, geven teken van
levendigheid. Dus hangt men graag vlaggen
uit om de aandacht te vestigen op een
gebeurtenis: een wielerwedstrijd, een braderij, een stoet of een nationale feestdag. Men
hangt hier zelfs vlaggen uit van Nederland en
van Frankrijk, van Italië en van Groot-Brittannië, zelfs de Duitse. Maar velen aarzelen nog
om de Leeuw uit te hangen, zelfs de driekleurige Leeuw, zelfs nu nog, nu hij een officieel

simbool is geworden. Alle vlaggen... maar
liefst geen leeuw. Een anekdote.

ZONDER TANDEN
Wij waren te gast in een horekabedrijf: de
Belgische vlag hing er, de Europese en de
vlag met het stedelijk wapenschild. Maar de
Leeuw niet.
- Mevrouw u hebt mooie vlaggen hangen...
- Oh, ja hé, meneer, het is kermis.
- Maar er hangt geen Leeuwevlag bij, mevrouw?
- Oh meneer, wij middenstanders doen niet
aan politiek, we moeten met iedereen leven.
- Maar is de Leeuw weglaten niet ook een
politieke keuze?
Met die voorzichtigheidsmentaliteit van de
„Vlaamse Belg" heeft men de Brusselse
olievlek geschapen. De Duitse vlag mocht er
bij hangen. Maar een Vlaamse Leeuw... I Dat
durfde men niet. En die bangerikenmentaliteit is nog niet verdwenen.
Vanuit Gent werkte destijds een ,,Bevlaggingsaktie". Ze had sukses. Waar vroeger
maar één vlag hing hangen er nu ten minste
drie. En toch zijn er nog veel Vlamingen die
„de beest niet durven uithangen". Zoals er
ook nog altijd Vlamingen zijn die tijdens hun
vakantie te Oostende, Blankenberge, enz.
andere Vlamingen in het Frans aanspreken,
uit ,,taalhoffelijkheid", of om een eventueel
franstaligen toch niet met Nederlands te
storen.
Dat zijn dan leeuwen zonder tanden!
Herman Maes

NOOIT GEZIEN
In de Nederlanden was de leeuw, simbool
van moed, zeer geliefd. En toch hadden de
Nederlanders van toen nog nooit een echte
leeuw gezien. Trouwens, een dubbelkoppige
adelaar had men ook nog nooit gezien en
een griffoen ook niet. En toch komen die
vogels in vele wapenschilden voor, vaak in
kombinatie met andere simbolen.
WIJ — 30 MEI 1991

In de heraldiek tref je leeuwen van allerlei slag aan. Hier een greep uit de rijke
verzamelfding.
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IN MEMORIAM
ARMAND BONI

A

RMAND Boni werd op 12 december 1901 te Antwerpen
geboren. Zijn humaniora deed
hij te Essen. Het icollege waar
hij middelbaar ondera/ijs volgde was een van de - toen nog
weinige - centra waar aan
Kempische (en andere) jongeren naast een schoolopleiding
ook een geestelijl<e en kulturele vorming gegeven werd die
zijn sporen zou nalaten. In Essen bijvoorbeeld was pater Boon toneelauteur en regisseur, aktief. Men speelde er o.m. Vondel en Stefan Zweig (Jeremias). We vermelden dit terloops, ter illustratie van de intellektuele sfeer en het milieu waar Boni zijn
opleiding kreeg.

PANNESHEIDE
Van Essen ging hij naaar het Groot Seminarie en werd priester gewijd in 1935. Bij de
mobilisatie 1938/1939 kwam de jonge priester terecht in het Belgisch leger en werd er
aalmoezenier. Hij zou dat opnieuw worden
na 1945, in het bezette Duitsland. Na zijn
„militaire loopbaan" bleef hij in Duitsland,
dat nood had aan priesters: een aantal
jongeren was immers gesneuveld of verbleef
nog in krijgsgevangenschap. Hij werd er
pastoor in een mijnwerkersdorpje in de omgeving van Aken, Pannesheide, nabij de
Duits-Nederlandse grens. Na zijn opruststelling trok hij zich terug, naar Averbode, waar
hij in de stilte der abdij zijn literair werk
voortzette en nog een aantal belangrijke
werken schreef. Het is daar dat hij ook
begraven werd, in de nabijheid van die
andere grote Vlaamse schrijver, Ernest
Claes, over wie hij trouwens een boek
schreef in een bewogen periode: 1948!
Over het literaire werk van Armand Boni
uitweiden in een artikel is onmogelijk; een
twintigtal romans, essays, jeugdlektuur, gedichten getuigen de werkkracht en de diversiteit van zijn oeuvre en zijn talent.
Pas priester gewijd, begon hij met het
publiceren van gedichten onder pseudoniem
Aj. de Goede: Door het Leven (1936), Als de
^lel psalmeen (1937), Versteende Droom
(1938). Dan volgden jeugdboeken en een
essay over kinderlektuur. Tijdens de oorlog
(1942) verscheen ook De jonge Edison waarvoor hij na de oorlog, in 1946, de prijs van de
provincie Antwerpen kreeg. Ander werk in
die periode: Herder, Zanger en Koning

Armand Boni aan zijn schrijftafel in de abdij van Averbode. (foto F.L. van oamme)

(1943) en Judas de Makkabeër (1944). Met
Goederik, de hoog-gotische droom en Roald
Amundsen respektievelijk in 1945 en 1946,
tekent zich reeds de richting af, waarin zijn
werk zou evolueren. Essayistisch en historisch tegelijk is zijn boek over het leven en
werk van Ernest Claes en zijn boek over
Ernest Van der Hallen (1950).

Armand Boni overleed begin
van de maand mei, op 81 jarige
leeftijd. Het einde van een leven en van een literaire loopbaan, die belde méér verdienen
dan alleen maar de korte vermelding in krant en op televisie. Want Boni's werk heeft
meer dan een zuiver-literaire
betekenis. Een overzicht.

GEWETENSSTRIJD

studentenleider en nationalist Ernest Van
der Hallen. Alleen zij die toen die periode
bewust hebben meegemaakt, kunnen beseffen wat het aan moed vergde, om de politieke en literaire mafia van toen op die wijze te
trotseren. De Vlaming getuigde voor Claes
en Van der Hallen, de Sinjoor voor de
schoonheid van een van Antwerpens meest
imposante kultuurmonumenten: de St.-Jacobskerk waar Rubens begraven ligt.
Boni zou trouwens in 1976 een boek over
Rubens schrijven dat vier drukken kende. In
1947 verscheen de door het Davidsfonds in
1945 bekroonde Roman van een blinde. Het
is echter pas met de in 1963 verschenen
historische roman De Paap van Stabroek dat
Boni erkenning zou krijgen. Het boek werd
bekroond met de Reinaert Romanprijs in
1963; met de dr. K. Barbierprijs van de
Koninklijke Vlaamse Akademie in 1965 en
met de prijs van de provincie Antwerpen in
1966. In de figuur van de volkse priester
heeft Boni de gewetensstrijd van velen tóén
en nu gestalte gegeven: iemands wiens
dubbele trouw leed en vervolging bracht,
iemand die zei zoals Jan van Glymes: „Ik

Boni's geestelijke moed en onafhankelijkheid blijken uit dit boek over de auteur,
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BOEKEN
ben katoliek als de heren zo goed, doch ik
koos de partij van Oranje"... Van dan af laat
de geschiedenis de auteur niet meer los: De
duivelse brug (1964) over 't beleg van Antwerpen door Farnese, Het torment van
meester Servaas (1965) en vooral de roman
Felicia (1966) waarin de tragiek van Jeroen
Bosch'leven wordt geschilderd.

ONVERMIJDELIJKHEF
Zoals reeds gezegd, is het onbegonnen
werk om in het bestek van een artikel het
hele werk van deze vruchtbare auteur te
overschouwen en zelfs onze opsomming
moet onvolledig blijven. Vermelden wij nog
Een rebel in de abdij, Dialoog met Martin
Luttier, De langste droom (een roman over
Catharina de Medici), Robespierre, Willem
van Oranje, Erasmus van Rotterdam. Boni's
romanfiguren zijn meestal wat Kolbenheyer
,,Schwe!lengestalten" noemde: figuren op
het breekpunt van een bepaalde periode.
Zijn „techniek" werd voor en na hem vaak
gebruikt; de historische figuur verhaalt zelf
of laat een tijdgenoot verhalen. Dat is zo in
vele der genoemde werken. Dit is zo in
Zondvloed over Italië waar paus Alexander
VI, Rodrigo Borgia, geplaatst wordt tegenover de op de brandstapel gestorven Savonarola. Dit is zo in zijn roman over Frangois
Villon, dit is zo in zijn roman over Augustinus.
In al deze werken toont de auteur zijn enorme eruditie en belezenheid, zijn kennis van
de historische, kulturele en filosofische achtergronden, zonder ooit pedanterig te doen.
Daardoor worden deze verhalen ook leesbaar voor een groter publiek, zonder aan
historische en literaire waarde te verliezen.
En daarom ook zijn ze uitermate geschikt om
als lektuur te dienen voor jong en oud, voor al
wie de geschiedenis wil leren, anders dan uit
saaie opsommingen van namen en veldslagen. Historia magistra vitae. Armand Boni
heeft de weg gewezen van geschiedenis
naar leven, heeft het leven én de historie
geschilderd. Met een rijke kennis, een beeldende taal en een beheersing der materie,
die geen gelijke vindt in onze literatuur. Wat
hij op het einde van zijn prachtige Augustinus-roman schrijft geldt ook voor hem: Hij
wist van de vergankelijkheid der aarde en de
onvermijdelijkheid van de Geest.
j.v.

MARKTMENU

DE BLEMYAH VERTELLINGEN
William Mayne is een van de meest vooraanstaande Britse schrijvers van boeken
voor jonge mensen, sinds 1953 werden meer
dan zeventig van hem uitgegeven. Vanaf z'n
klassieker Hob Stories (1984) besteedt hij
meer en meer tijd aan de samenwerking met
illustratoren, waarbij zeer originele en aantrekkelijke boeken ontstaan. Eén van die
illustratoren is Juan Wijngaard. Hij werd
geboren in Zuid-Amerika. In 1970, negentien
oud, ging hij naar Engeland, waar hij aan het
Royal College of Art studeerde. In 1986 won
hij de prestigieuze Kate Greenaway Medal
voor zijn illustraties bij Sir Gawain and the
Loathly Lady (1985).
Uit de intense samenwerking van William
Mayne en Juan Wijngaard sproot in 1987 een
wonderbaarlijk boek: De Blemyah stories.
Hans Konings en Wieger Ploegstra vertaalden het boek in het Nederlands, in 1988
verschenen De Blemyah vertellingen dan
ook voor het eerst bij ons. Eind 1990 kwam er
een Nederlandse herdruk in de handel.

De Blemyah vertellingen is het verhaal van
een uitzonderlijk jaar in het leven van een
middeleeuws klooster: het jaar dat de ,,Blemyahs" kwamen. Blemyahs zijn eigenaardige wezens zonder kop, de zintuigen zijn met
de sterk ontwikkde romp vergroeid. Blemyahs zijn magische schrijnwerkers, ze weten
wat het hout in zich bergt, 's Nachts verborgen voor de mensen, sneden de Blemyahs
figuren uit het hout van de koorbanken. Deze
figuren kwamen onder hun kundige handen
tot leven, maar niet altijd met het gewenste
resultaat. Het hele jaar door waren er moeilijkheden met de knoestige kreatie van de
jongste , nog niet volleerde Blemyah die
ongewild een klein duiveltje uit het hout liet
ontsnappen. Het brutale, bemoeizieke kreng
zorgde met z'n pesterijen voor de nodige
verwarring. Het duiveltje, Ruwaert genaamd,
werd pas van z'n ondeugd verlost nadat hij
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St.-Jacobsnootje en zalm
gemarineerd met dille
Levendvers kreeftje geparfumeerd
met lichte kerrie uit Madras

Lamszadel met salie
Nagerecht
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de hand van een welgekend, eboren kind
had aangeraakt.

SCHRIJNWERKERS

1.500 fr. p.p.
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De Blemyah vertellingen zijn verlucht
met grappige, ragfijne ,,l<anttekeningetjes".

3

pp!
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Het boek is opgevat als een getijdenboek.
Het verhaal vangt aan waneer de Blemyahs
met Driekoningen in het klooster aankomen.
De vertellingen eindigen met Ruwaerts toverachtige verlossing in de Midwternacht.
De paginagrote kleurenprenten van Juan
Wijngaard zijn sprookjesachtig, haast fantastisch. Maar bovendien heeft de tekenaar het
ganse boek ook nog verlucht met erg geestige, agfijne ,,kanttekeningetjes". Deze pareltjes zijn op zich zelf genomen al de moeite
waard om het boek te kopen. Het mooie
verhaal is pittig verteld, het leent zich bij
uitstek tot het lezen of voorlezen e winteravonden. De Blemyah vertellingen is een
boek om te koesteren.
(ts)

— De Blemyah vertellingen, William Mayne en
Juan ngaard. Uitg. Zirkoon, 1990.72 biz., 799 f r.

Er is steeds
een lunchmenu 900 fr. per persoon
Banketzaaltje

gratis

Nieuwelaan 47, 1860 Meise
02/269 70 45
Woensdag en zondagavond gesloten

OPERA

HET NIEUWE SEIZOEN
IN DE VLAAMSE OPERA
Enkele weken geleden schreef de Nederlandse krant De Telegraaf dat de Vlaamse
Opera „het nieuwe enfant chéri van de
Internationale muzlekpers" is geworden. De
Vlaamse Opera, die volgens Der Welt „zeer
snel tot de Europese topklasse is opgeklommen", Is Inderdaad één van de zeldzame
kulturele instellingen in ons land die zonder
op toernee te moeten gaan, bij elke première
een ruime internationale pers naar Vlaanderen doet komen.

Varviso blijft de vaste gastdirigent en ondanks zijn talrijke optredens in Wenen en
München is hij zo van de Vlaamse Opera
gaan houden, dat hij in plaats van de kontraktueel voorziene twee produkties, volgend
seizoen drie produkties in Antwerpen zal
dirigeren.
Zo leidt hij ook de voorstellingen van Der
Rosenkavalier waarvoor, dankzij een ko-produktie met de Opera van Stuttgart, de enscenering van Götz Friedrich in Vlaanderen zal
kunnen worden getoond. Varviso zal ook
volgend seizoen de jaarlijkse Parsifal-produktie leiden, die volgend jaar in een aangepaste versie zal worden heringestudeerd met
een grotendeels gewijzigde bezetting.

DERDE SEIZOEN
Een zo uitgesproken sukses na slechts
twee seizoenen betekent voor indendant
Mare Clémeur een enorme steun en een
aanmoediging om op de ingeslagen weg
voort te gaan. Dat dit derde seizoen weerom
een sukses zal worden, daar staat het nieuw
voorgestelde programma borg voor. (zie kader).
Zoals eerder aangekondigd, komt voor het
seizoen 1991-92 een nieuwe koorleider naar
de Vlaamse Opera, die dit inmiddels befaamd geworden ensemble tijdens de volgende drie jaren zal leiden. Het gaat om
Simor) Halsey, die zijn loopbaan startte bij de
Opera van Lyon en de Scottish Opera en
samen met Simon Rattle het vermaarde City
of Birmingham Symphony Orchestra Chorus
oprichtte. Machiel Lievaart, hoofd van de
toneeldienst van het Muziekteater in Amsterdam wordt de nieuwe technische direkteur.

KONCERTEN

Silvio Varviso, de vaste dirigent van
de Vlos zal volgend seizoen drie produkties in Antwerpen dirigeren.
(foto Vlos).

Tenslotte brengt de Vlaamse Opera ook
een nieuwe produktie van Verdi's Un Ballo in
Maschera in regie van de vooraanstaande
Britse regisseur Steven Pimlott, gedirigeerd
door Stefan Soltesz, die vorig seizoen zoveel
sukses oogstte met Elektra.
De Vlaamse Opera gaat ook door met zijn
koncertprogrammatie. Het Simfonisch Orkest en Koor van de VLOS brengen weer een
interessante reeks koncerten, gekoncentreerd rondom vokale werken met vooraanstaande solisten. Maar ook de zeer suksesvolle lunchkoncerten met kleinere ensembles, die zowel te Gent in de Vooruit (op
vrijdagmiddag) als te Antwerpen in de foyer
van de opera (op woensdagmiddag) op een
trouw publiek mogen rekenen, starten weer
begin november.

In de programmatie van het seizoen 199192 vinden we de aksenten terug, die de
Vlaamse Opera sinds vorig seizoen heeft
gelegd. Eén van de doelstellingen bestond
erin om niet alleen wereldkreaties uit te
brengen, maar het publiek te doen kennismaken met de meest geslaagde hedendaagse opera's van de laatste decennia. Daarom
wordt volgend seizoen het meestenA/erk van
de bekende Britse komponist Michael Tippelt King Priam uitgebracht als première
voor de Benelux.

Ook werd aan het Gentse publiek de
belofte gedaan dat in het najaar van 1992
hun operagebouw in volle glorie opnieuw zal
opengaan, aldus voorzitter André De Moor.
Het zal zelfs een traditie worden om daar
jaarlijks het Oudejaarsavondkoncert met
aansluitend buffet te laten doorgaan, en dit in
de prachtige Redoute-zaal die dit gebouw rijk
is.

De barokopera komt aan bod met Monteverdi's // Ritorr}o d'Ulisse in Patria begeleid
door het Instrumentaal Barokenensemble
Monteverdi onder leiding van de jonge Vlaming Florian Heyerick, een produktie die in
première gaat in kunstencentrum Vooruit te
Gent.
En vanzelfsprekend wordt ook de Puccinicyclus voortgezet die internationaal zoveel
stof heeft doen opwaaien. Robert Carsen
ensceneert Tosca en ook dit werk zal gedirigeerd worden door Silvio Varviso.

Rudolf Werthen, die muziekdirekteur blijft
tot aan het einde van volgende seizoen,
dirigeert de openingsproduktie Der fliegende
Hollander. Daarnaast leidt hij de koncertante
uitvoeringen van Puccini's minder bekende
opera La Rondine, die de Puccini-reeks aanvult.

De jonge Vlaming Florian Heyerick
leidt het Barokensemble Monteverdi
dat in de Gentse Vooruit II Ritorno
d'Ulisse in Patria brengt,
(foto vios).
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Het sukses van de Vlaamse Opera heeft
drie belangrijke strukturele sponsors (RTT,
NMBS, KB) ertoe aangezet de werking van
de instelling te steunen die vooral de jeugd
wil stimuleren.

ï>
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VLAKBIJ EN ELDERS

OPERATREIN
Er zijn volgend seizoen negen verschillende abonnementenreeksen samengesteld
waaronder opnieuw een Gent-abonnement,
gekombmeerd met een gratis „operatrein"
met vertrek vanuit Oostende-Brugge-Gent.
De huidige abonnees kregen de voorrang om
hun abonnement te vernieuwen (dit tot 31
mei) Zij die van serie en/of plaats wensen te
veranderen kunnen dat doen ter plaatse in
de abonnementenburos te Antwerpen en
Gent, van 7 tot en met 15 juni Op 25 juni
start dan de verkoop van nieuwe abonnementen Vlug zijn IS wel geboden want er is
een grote belangstelling voor de nieuwe
abonnementenreeks
In de mooie brochure kan men het nieuwe
seizoenprogramma en zijn uitvoerders grondig bestuderen Vraag het aan bij de Vlaamse Opera, Van Ertbornstraat 8 te 2018 Antwerpen 1 en Schouwburgstraat 3 te 9000
Gent
De Vlaame Operatrein Is voor goed vertrokken, recht naar de internationale operaroem i
M.P.

NIEUW
PROGRAMMA
Der flieger^de Hollander (Wagner) op 15 18,
20, 24, 26 29 10 91 - 1 11 91
// Ritorno d'Ulisse in Patria (Monteverdi) op 5,
7,911 91 (Gent)-17,19,21,23 11 91 (Antwerpen)
Tosca (Puccini) op 20,22,27,29 12 91 - 2,4,
7, 10 1 92
King Priam (Sir Michael Tippett) op 26, 28,

30 1 92

1 2 92

Un Ballo m Masctiera (Verdi) op 13, 15, 17,
20, 22, 24, 27 3 92
Parsifal (Wagner) op 17, 20, 23, 25 4 92
La Rondine (Puccini) op 6, 8, 10, 12 5 92
(Gent)
Der Rosenkavalier (Strauss) op 11, 14, 18,
21, 27, 30 8 9 2 - 3 792
KONCERTEN
Rudolf Werthen, Nadine Denize, op 12, 13,
17991
Stefan Soltesz, Aage Haugland op 15,
1611 91
Rudolf Werthen, Torgun Birkeland, Jorma
Hynninen, op 27, 29 11 91
Graeme Jenkins, Alison Browner, op
31 12 91 en 1 1 92
Simon Halsey, op 8 11 2 92
Rudolf Werthen, Xenia Konsek, Chnstiane
Young Zeger Vandersteene, Chns De Moor,
op 25, 26 6 92
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EEN MUSEUM
VOOR EEN SCHRIJFSTER
Zelf hebben we met ontroering gewandeld
in het tot museum gepromoveerde huis van
Poesjkin aan de Moika-kade in Leningrad en
met bewonderende verbazing m dat van
Victor Hugo aan de Place des Vosges in
Parijs Dergelijke oorden Zijn zeldzaam Literatuur leent zich met zo vanzelfsprekend tot
museale uitstraling Daarom dat we graag
even aandacht schenken aan de opening,
volgende maand, van het Musee Colette in
Saint-Sauveur en Puysaie, het geboortedorp
van de schrijfster

EEN LEVEN ALS
EEN TRILOGIE
Nee, de levensloop van Sidonie Gabrielle
Colette samenvatten gaat met, die is te
veelomvattend Ze werd in 1873 in een
welvarend gezin geboren en groeide op
tussen de wijngaarden van Bourgondie Zintuiglijke natuurervaringen vormden de bazis
van haar opvoeding Het heeft met mogen
baten, vrij jong nog kwam ze in het wufte
Parijs terecht
Daar verwekte ze opzien als naaktdanseres, music-hall-artieste, aktnce, joernaliste,
direktnce van een schoonheidssalon Maar
vooral werd ze wereldberoemd als schrijfster, de geestelijke moeder van onsterfelijke
literaire personages als Claudione, Chen en
Gigi
Daartussen speelt haar levensroman zich
af met echtelijk lief en leed, een dochter,
huisdieren, ettelijke minnaars en talloze
anekdotes

DOOD EN MUSEUM
Dit is een charmante en onschuldige Toen
ze met een ,ware liefde' een tijdlang in NewYork verbleef, ontmoette het wandelende
paar een miauwende zwerfkat, wat de schrijfster de zucht ontlokte ,,0h, eindelijk iemand
die Frans spreekt"

Haar laatste levensjaren bracht Colette, na
een heupbreuk, door in een groot appartement aan het Palais Royal dat ze deelde met
haar meest duurzame levenspartner Maurice Ze schreef halfrechtop zittend op haar
weelderig ziekbed („Marcel Proust deed dat
doch ook ") Ze was inmiddels uitgegroeid
tot een hoogbejaarde bezienswaardigheid
en ontving regelmatig vnenden als Jean
Cocteau en André Gide
zelfs koningin
Elisabeth van België kwam op bezoek
Op 3 augustus 1954 kwam Maunce terug
van een korte wandeling Colette ging rechtop zitten, beschreef met haar handen een
halve cirkel en zie „Regarde Maunce, regarde i" In een haast sierlijke beweging
zonk haar hoofd op haar linkerschouder
Haar dood dompelde Frankrijk in nationale
rouw Maar die aartskonservatieve bisschop
van Parijs weigerde een kerkelijke dienst
,,omdat ze tweemaal gescheiden was, dnemaal getrouwd en een lichtzinnig leven had
geleid" Wat de katolieke schrijver Graham
Green een verontwaardigd protestartikel in
de Katolieke Figaro Literaire ontlokte

MEMORABILIA
Na de dood van Maunce wordt het Colettehuis aan de staat te koop geboden Deze
weigert beleefd en na een tijd moet het
beroemde appartement ontruimd worden
De vrienden zitten evenwel met stil en openen in een aanpalend pand de ,Arcade
Colette' met memorabilia van de schrijfster
en wisselende tentoonstellingen betreffende
haar werk
In 1989 valt de beslissing om m het kasteel
van Saint-Sauveur een echt museum in te
nchten Het geboortehuis was te bouwvallig
en te klem om een museumfunktie te vervullen en een rekonstruktie van het beroemde
appartement mogelijk te maken Volgende
maand opent het ,,Musée Colette" zijn deuren

o-P^U
32

(NvB)

DROOG EN KOUD WEER

H

ET zou fout zijn zich vast te
pinnen op ekstremen inzal<e
weersomstandigheden, dit is
geen hechte bazis voor een
goed bedrijfsbeheer.
Toch zal ieder voor zich, zowel de voll<stuinder, als vooral
de beroepsteler, zich inspannen
om de nodige maatregelen te
treffen om zich min of meer te
wapenen tegen bepaalde buitennissige weerbeelden.

Het aloude sisteem om gewassen te beschermen tegen onverwachte, laattijdige
nachtvorst of gewoon aanhoudend lange
temperaturen is het beschermen met papier,
stro, matten of noem maar op.

BESCHUÏÏEN
Stro en rietmatten l<unnen wij aankopen of
zelf maken. Ze hebben echter het nadeel dat
ze overdag moeten venwijderd worden en dat
er een stelling moet gemaakt worden om te
voorkomen, dat het dekmateriaal op de gewassen gaat rusten, zeg maar drukken.
Dan is er nog tuingaas, dat eerder dient
om te beschermen tegen zwammen en andere griezels, maar bij zeer lichte nachtvorst
wat bescherming kan geven. Verwacht hiervan op dit vlak niet teveel I
Met de al dan niet geperforeerde plastiekfolie zitten wij iets veiliger, hoewel dit dan
weer niet volstaat bij strenge vorst zoals wij
die kenden rond en vooral na 21 april. Voor
de rest zijn ze bijzonder geschikt om weinig
vorstgevoelige gewassen als bvb. kolen en
wortelen sterk te vervroegen en intussen dan
toch maar te beschutten tegen koolvlieg,
wortel- en zelfs preivlieg. Het feit dat deze
plastiekfolie op de gewassen mag rusten,
betekent echter voor bvb. aardappelen en
bonen, een groter gevaar voor vorstschade.
Als tunnel gebruikt is dit minder het geval,
hoewel een en ander dan weer afhangt van
de sterkte van de vorst.
Tenslotte is er nog het vliesdeken, dat niet
enkel voldoende licht, lucht en vocht doorlaat, maar bovendien het best van allemaal
als het ware isoleert tegen barre nachtvorst.
In deze acryldoek zijn er twee varianten,
namelijk de gewone die in het allerbeste
geval tot twee jaar meegaat, maar ook het
versterkte vliesdeken, dat heel wat steviger
is, maar driemaal zoveel kost. De gewone
vliesdeken is eerder vrij goedkoop.
Wie zeer vroeg (november-februari) wortelen wil telen beschermt het zaaibed meestal
met plastiekfolie en daaronder of zelfs daarboven een vliesdeken. Een van de lagen
wordt dan einde maart weggenomen, of zelfs
iets later. Deze dubbele bedekking is hard
nodig wanneer men het dekmateriaal op de
planten legt, iets wat bij wortelen best mag.

IN DE BOOMGAARD
Wij veronderstellen dat heel wat Limburgse fruittelers zich duchtig geërgerd zullen
hebben aan de uitspraak van die Nederlandse Veiligdirekteur, die stelde dat de ,,Belgische" fruittelers een mooie villa hadden en
voor de deur een zware wagen, maar schijnbaar geen geld wilden besteden aan een
vorstwerende beregeningsinsfallatie. Wij laten dit dan maar voor rekening van de man
zelf.
Tenslotte is het zeer de vraag in hoever
men met dergelijke installatie bij een toch
wel uitzonderlijk ,,lage temperatuur voor de
tijd van het jaar" zoals wij die kenden op 21
april, maar ook de vele voorgaande en vooral
volgende dagen, goede uitslagen zou bekomen hebben.

Wij hopen dat, wanneer U deze
bijdrage leest, het een stralend
lente - zomerweer geworden is.
Hoewel boeren en tuinders de
faam hebben geregeld te klagen over weer en wind, liep het
dit seizoen, meer dan ooit, de
spuigaten uit. De gevolgen
hiervan kennen wij aiiemaal:
vrij hoge tot zeer hoge prijzen
voor de verbruiker, zonder dat
de landbouwer er beter van
wordt; eerder integendeel. Rik
Dedapper gaat na wat tegen
zo'n droog en koud weer te
doen is.
Daar is niet enkel het feit dat men niet
steeds over die massale hoeveelheid water
kan beschikken, maar ook de gevolgen van
dit iedere nacht, meer dan een week lang,
letterlijk onder water zetten van de boomgaard. Gelukkig was de grond vrij droog,
maar een grotere gevoeligheid voor schurft
en andere ziekten is, na zo'n herhaalde,
langdurende stortbaden, niet weg te denken.
Eerlijk gezegd, wij zijn van het jaar 1913 en
zo'n soort weer hebben wij nooit meegemaakt, ook niet in 1945, toen het twee dagen
zeer bar vroor, met een tussenpoos van een
viertal dagen...

WAT NU?
Intussen weten wij ons weetje wel, voor
wat onze groentetuin en desnoods onze vrij
kleine fruittuin betreft. Voor de beroepsteler
ligt het duidelijk anders. Het stoken met
mazoutvuurtjes, zelfs van houtkrullen en der-
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Oe tuinder is als de dood voor late
nachtvorst. Zijn groenten ook.
(foto R.S.)

gelijke, zoals tot voor een paar tientallen
jaren geleden gebeurde, is niet meer in
zwang. Bij zeer koude, aangevoerde lucht
zou dit allicht ook niet helpen; daarbij is er
dan nog mogelijke milieuvervuiling.
Voor een vorstwerende beregeningsinsfallatie valt wel, iets te zeggen. Wijzelf hadden
daar tot over een twintigtal jaren prima rezultaten mee: een enkele maal dan toch een
verziekt aardappelgewas door een teveel
aan kil vocht...
Intussen, hebben wij in Tuinbouwvizie
kunnen lezen, en dit lang voor die rampzalige vorst van 21 april, dat men doende is om
,,bouwsels" op punt te stellen, waarbij men,
wanneer nodig, fruittuinen zou kunnen beschermen tegen oververwachte vorst en andere verkeerde toestanden.
Het sisteem zit zowat in de richting van de
rolluiken, en scheen in lengte van tijd betaalbaar te kunnen zijn... Wij kunnen ons best
voorstellen dat onze beroepsfruittelers met
zeer veel aandacht deze bijdrage in dit
vakblad nog eens zullen heriezen.
Intussen mogen wij ons voor volgend seizoen zeer grote, mooie, maar allicht iets
meer gestipte en vooral aan dure appelen
verwachten.
Rik Dedapper
WIJ — 30 MEI 1991

SPORT

EENDRACHT AALST
HET BELOOFDE LAND

D

E naam Blavier is een begrip
geworden In de Vlaamse ontvoogdingsstrijd. Jongeren van
vandaag l<unnen het zich nog
amper voorstellen. Een Waals
(uit Namen) scheidsrechter, overigens een minzaam en intelligent man, die onze taal niet
verstaat en die desondanks de
wedstrijd Eendracht Aalst-Standard mag (moet) komen leiden.
De Voetbalbond was nog een Franskiljons
bolwerk en Standard was vermoedelijk (door
de schaamteloze eigenzinnigheid van Roger
Petit) de machtigste klub van het land.

N DE VAL...
Aalst, dat in de hoogste klasse vanzelfsprekend geen overschot had, was nooit een
katje om zonder handschoenen aan te pakken. Het kon voetballen op het tandvlees.
Het deinsde voor weinig terug. Standard,
geroetineerd en geslepen, lokte de Oostvlamingen in de val en de scheidsrechter, door
de gebeurtenissen volledig voorbijgestreefd,
deed de rest. Het regende uitsluitingen - de
beruchte gebroeders Van Poelvoorde - en
kwetsuren in de gelederen van de thuisploeg
en een paar minuten voor tijd moest de
scheidsrechter de wedstrijd schorsen omdat
er niet meer voldoende Aalstenaars (nog
amper 6) binnen de krijtlijnen overbleven. De
oorlog was voorgoed begonnen.
Vanzelfsprekend simpatiseerde Vlaanderen met Eendracht. De naam Blavier werd
een begrip, een scheldnaam. Het land verkeerde in volle taalstrijd. Sport en politiek
geraakten in elkaar verstrengeld. In de voetbalstadions in Vlaanderen werd Blavier, die
precies op het einde van dat seizoen naar de
wereldbeker in Chili werd uitgezonden (!),
opgewacht en uitgescholden. De incidenten
waren talrijk. Voor de hooligans van vandaag
zou de affaire eten en drinken zijn geweest.
De tijd heelt alle wonden natuurijk (gelukkig maar) en Blavier zal wel geen slechte
scheidsrechter zijn geweest maar zijn optreden was simptomatisch voor de tijdsgeest.
Blavier vertegenwoordigde een uitstervend
ras dat (nog) niet wilde begrijpen en precies
daarom werd de man (ten onrechte ook in
zijn persoonlijk leven) zo nadrukkelijk geviseerd.
Voor Eendracht Aalst, altijd een klub met
een brede volkse aanhang, waren de gevolgen niet minder dramatisch: ten gevolge van
WIJ — 30 MEI 1991

De Aalstenaars vieren de promotie in de Ideedlomer. V.l.n.r.: lUlohammed
Kanu, René Peeters en Philippe Droeven.
(foto P. van Beiie)

Eendracht Aalst voetbalt volgend seizoen opnieuw in de
hoogste klasse. Opnieuw. 29
Jaar is het geleden dat de Oostvlamingen aan de gevolgen
van de affaire Blavier bezweken en uit de eerste afdeling
werden „verwijderd".
de vele schorsingen en de begrijpelijke mentale ontreddering kon de degradatie niet
worden vermeden. Aalst werd in dat seizoen
voor negenentwintig jaar uit het beloofde
land verbannen. Sinds vorige week proeft
het weer de smaak van melk en honing.
Eendracht Aalst, dat in 1919 werd gesticht,
was altijd een klub met een volkse aanhang.
De „ajuinen" heeft het nooit aan supporters
ontbroken. De achterban was altijd breed
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genoeg opdat Eendracht de zwaarste tegenslagen zou kunnen overwinnen. Want de
affaire Blavier was geen alleenstaand geval.

VOLKS
In 1968 overkwam Aalst een eigenlijk nog
kwalijker (en onrechtvaardiger) avontuur.
Eendracht, dat na een korruptieaffaire - niets
bleef de Oostvlaamse aanhangers bespaard
- tot in de vierde klasse was getuimeld maar
snel naar derde terugkeerde, kon op de
laatste speeldag naar tweede promoveren.
In Cercle Brugge-Aalst stonden de twee
titelkandidaten tegenover elkaar. Een eerlijker verdikt was ondenkbaar. Gesteund door
een legioen getrouwen won Aalst op Cercle
met 0-1. Een paar dagen later legde Cercle
klacht neer bij de voetbalbond. Op het
scheidsrechterblad had de ploegafgevaar-

SPORT
digde van Eendracht de naam van de invaller-veldspeler in het vakje van de invallerdoelman neergeschreven en omgekeerd.
Geef toe: een vergrijp waarvoor men in een
beschaafd land de dood met de kogel krijgt.
Klein van Cercle - meer dan twintig jaar na
„de misdaad" is onze mening nog niet
veranderd - en klein van de Voetbalbond dat
Eendracht terugwees naar de derde klasse
en Cercle de promovering „schonk"! Een
ongelooflijk verhaal was dat van kleinmenselijkheid en kafkaïaans burokratisme.
In dat elftal dat op Cercle won speelden
André De Nul en Gaston Van der Eist, twee
grote namen uit de Aalsterse voetbalgeschiedenis. Andere koryfeeën waren Dolf De
Buck, die kort voor de tweede wereldoorlog
een twintig jaar durende loopbaan opstartte,
en Karel Voegt, een middenvoor van Nederlandse afkomst die naar het heet in zijn
goede dagen op zijn eentje de muur van
Berlijn had kunnen slopen. Ook Michel Verschueren, de meester na God van Anderlecht, begon zijn loopbaan bij Eendracht. Hij
zat als fisiektrainer op de bank te „koken"
tijdens de Blaviermatch en hield er op zijn
beurt een schorsing aan over.

EN NU?...
Blijft natuurlijk de vraag of Eendracht anno
1991 lang zal kunnen overleven in de hoogste reeks. Voetbal is veel meer geworden
dan een spel. Er komen vandaag veel knikkers aan te pas. Sponsors, adverteerders,
investeerders, bedrijfsvoerders, managers
en voetbalkenners. Enkel wie van elke soort
voldoende in huis heeft mag de toekomst
met vertrouwen tegemoet zien. Er zijn gelukkig nog stichtende voorbeelden.

MERCI MARCEL
Marcel Van Langenhove stopt met fluiten.
Indien men de spelers moet geloven - en zij
zijn toch het best geplaatst om te kunnen
oordelen - stapt 's lands beste scheidsrechter op. Binnenlands zou de kruidenier uit
Wemmei er nog wel effen kunnen mee doorgaan maar het verlagen van de leeftijdsgrens
voor internationale abitrage heeft het heilig
vuur bij Van Langenhove gedoofd. Het is
menselijk. Bovendien ondervond hij elk jaar
meer last om de fisieke minimumprestaties
neer te zetten die van topscheidsrechters
worden vereist.
Van Langenhove was een apart meubel
van ons „scheidsrechterspatrimonium". Hij
ontwikkelde een eigen arbitragestijl. Hij
praatte (soms te) vaak en (soms te) graag
met de spelers. Hij eiste zijn deel op in het
spektakel. In Engeland zou hij last hebben
gekregen met de vroede vaderen van de F.A.
Zijn manier van doen wekte tegelijk bewondering en ergernis. Toen hij vorige zomer als
kroon op het werk naar de wereldbeker in
Italië werd afgevaardigd was hij een „geziene" figuur. Heibel met Bernard Tapie schonk
hem internationale faam. Tapie betichtte
onze nationale Marcel van partijdigheid tij-

dens Benfica-Marseille. Dat was hoogst onaangenaam en zeer zeker ongepast. Toen
Van Langenhove op de Mundiale als lijnrechter nogmaals in de fout ging tijdens ItaliëTsjechoslowakije en de thuisploeg daar profijt uittrok fronsten niet enkel de Fransen de
wenkbrauwen.
Het weze zo en het kan niet beletten dat
Van Langenhove ons voetbal jarenlang goed
heeft gediend. Hij zal node gemist worden.
Zoveel is zeker. Eigenlijk wilde de Bond haar
dienaar als afscheidsgeschenk de Bekerfinale 1991 aanbieden maar Marcel bedankte
voor de eer. Tipisch Van Langenhove.
Ons scheidsrechterswereldje is anders
wel op zoek naar evenwicht en autoriteit. De
roetiniers worden zeldzaam omdat de
scheidsrechterskamères nationaal en internationaal door verlaging van de leeftijdsgrenzen alsmaar korter worden. Maar mogelijk
situeren de problemen zich evenzeer in de
kamers van het CSC (Centraal Scheidsrechters Comitee) als op de groene rechthoek.
Rechtlijnige direktieven, eenvormige uitvoering en gerichte begeleiding: daaraan wil
het nog wel eens ontbreken. Nietwaar Fred
Delcourt?

Germinal Ekeren bijvoorbeeld bewijst dat
het ondanks alles nog altijd mogelijk is met
bescheiden middelen veel te bereiken. Germinal speelt volgend seizoen Europees. Om
dat niet gestelde doel te bereiken werd een
budget van zestig miljoen aangewend. Ongeveer één tiende dus van het bedrag dat
Anderlecht in twaalf maanden beheert. Aalst
bezit bovendien een natuurlijk potentieel
(veel aanhangers) waarop maar weinig eerste klassers kunnen terugvallen.
Natuurlijk zit Eendracht geografisch opgesloten tussen twee grootmachten (Anderlecht en AA Gent) maar de kans is desondanks zo uitgelezen dat men ze maar liever
niet laat voorbijgaan. Laszlo Fazekas is gelukkig een trainer die weet hoe het spelletje
in elkaar zit. Het zal een eerste bewijs van
intelligentie zijn indien de bestuurders zich
op de transfermarkt door de inzichten van de
Hongaar laten leiden. Want Aalst, en dat
mag men realistischerwijze niet vergeten,
kon in de normale kompetitie de gebeurtenissen op geen moment naar zijn hand zetten.
Er moet dus zeker aan het elftal worden
gesleuteld. Daarom zal men pas na het
afsluiten van de transferverricfitingen kunnen zeggen of Eendracht in de topklasse
kans op overleven heeft.
Flandrien

DE DERDE MAN...
In de Wij van 10 mei j.l. stond op de sportbiadzijden een artikel met foto over Peter Post,
overwinnaar van Parijs-Roubaix (1964). De derde aankomer op de foto was en Is niet
niemand anders dan Yvo Molenaers, Inmiddels oud-beroepsrenner. Bijgevoegde foto Is
echter een weergave van het deelnemersveld aan de tijdrit In Herderen-Rlemst. Op de
foto staat Yvo Molenaers derde van rechts, geflankeerd door (rechts) burgemeester
Stevens en (links) eerste schepen Jan Peumans (VU). Yvo Molenaers was voorlaatste In
de tijdrit, laatste was Jan Peumans.
Tot slot nog dit. Yvo Molenaers Is eigenaar van kafee-hotel-restaurant Hove Malpertuus,
lokaal van de lokale VU-afdelIng Riemst.
., .
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OPGAVE 88
HORIZONTAAL
6. De kracht van een brandende lamp (12)
8. Voorbij (2)
' 9. Hij haalt een papier naar zich toe waarop een rij namen staat (11)
10. Dat is van de wieg tot het graf het lot van
oost-Europese voll<en (11)
11. Zo'n tijdvak doet in 't begin aan een
fruitsoort denken (7)
12. Klein plekje waar je op richt (7)
15. Veiligheidsfunktionaris te water (5)
16. Een deftige mevrouw? Welnee, ze stelt
zich alleen maar aan! (8)
17. ivlet een dichtgeknepen lichaamsdeel
kun je een dreigend gebaar maken (5)
19. Kwaadwillige akties (6)
20. Zulke voorschriften staan op lijnen (6)

7

' jP • • •
10

Il • • •!•
_•_•_•
• • ^H • wm
11

^Hl2

17

•

20

• •

• ••

SATERDAG
BRT ei zo na KGB-N
•
AVV.VVKGB
•
De Standaard, spionage op uw niveau I

Horizontaal: 4. horizontaal; 10. ruit;
11. konijnen; 12. dikdoener; 13. duwboten; 14. rentenier; 16. opjutten; 18.
Zwin; 20. luchtkokers; 21. neu; 22.
saté; 23. fiktie.

•
Betogen op magistraten en pleinen
•

Vertikaal: 1. brander; 2. vakantie; 3.
blaar; 4. hand; 5. zwak; 6. nakomer; 7.
zuidenwind; 8. stuw; 9. ongestut; 11;
klopjacht; 15. neusje; 16. onlust; 17.
emotie; 19. feit.

Boerenbondverzekering
is Ceranegatief
•
Expo'92: een seVilla Belgica

Ten laatste op dinsdag 11 juni verwachten wij uw gele briefkaart met
de oplossing van opgave 88 op de
redaktie.
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19

18

OPLOSSING OPGAVE 86

Een onschuldige kinderhand trok de
inzending van An Smet, die in De
Beuckerstraat 66 te 2018 Antwerpen
woont, uit de juiste oplossingen van
opgave 86. We sturen haar eerstdaags een prijsje.

14

16

15

VERTIKAAL
1. Bij die luchtvaartmaatschappij hebben
ze nauwkeurig de alfabetische volgorde
in acht genomen (3)
2. Die voorstelling gaat helemaal niet door,
't lijkt slechts zo (14)
3. In geen enkel land thuishoren (10)
4. Onder toeziend oog van een beroemdheid draven daar de paarden in het
water! (10)
5. Wat hij vervaardigt, is direkt weer stuk
(12)
7. Zij weten meer dan één (4)
8. Een rondje vóór een openbaar vervoermiddel, en je hebt een gevaarlijk projektiel (4)
11 Er komt maar geen einde aan dit gepraat
(7)
13 Ziekte die lang duurt of terugkeert (5)
14. In plaats van iemand anders (6)
18. Afstammeling van aanzien (4)

•

Hollanders zeggen Frankfoert!
•
Ontsnapte gangsters
AHASVERUS

terug van Nieuwe Wandeling

„VTM kleurt je dag", las Ahasverus
Rood van schaamte

•
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Buil, pittig hondje!

BOS

IN EEN SLUIER GEVANGEN
Je moet als uitgever van boeken maar
opgezadeld zitten met een filmindustrie die
steek op steek laat vallen, en er In slaagt van
zelfs de knapste roman om te zetten in een
rotfilm. Af en toe kun je wel eens geluk
hebben, zoals dat bijvoorbeeld recent gebeurde met de Jonatfian Demme-film: De
Schreeuw van het Lam, waar de film zelfs het
boek gaat overtreffen en de schrijver van
Dances with Wolves heeft ook niet te klagen,
als je het mij vraagt. Je kunt bijvoorbeeld ook
een uitzondering maken voor zowat alle film
van Alfred Hitchcock, die toch altijd het
verhaal van iemand anders verfilmde en het
meestal ook nog aan een scenarist gaf,
tenwijl zijn films allemaal wel een erg persoonlijk karakter dragen. Maar er waren, zijn
niet zoveel Hitchcocken, zodat je meestal
wel kunt stellen dat het rezultaat - als je nog
van rezultaat kunt spreken - beneden alle
peil is.

LEVE DE POEN
Schrijvers geven hun verhalen aan de film
omdat het bijkomstig geld betekent - en
dikwijls is dat zéér veel - en als dat geen
goeie reden is, zullen ze zelf wel een ekskuus bedenken. Maar de genialiteit en humor van een John Irving en een Tom Sharpe
zijn niet naar het grote doek over te brengen
en Charles Bukowski zal zeker nog meer
sterke drank dan gewoonlijk achter de kiezen
hebben gegoten als hij de personages van
enkele van zijn boeken in plaatjes zag omgezet.
Maar, wij zullen mensen uit de filmwereld
hierop antwoorden, worden wij ook niet dikwijls opgezadeld met draken van boeken, en
zeg nu zelf, kun je van draken paradijsvogels
maken ? Dan moet je als boekenliefhebber
diep in eigen hart durven kijken. Want de
schappen van de boekenwinkels staan doorgebogen van de overbodige boeken.
Het argument dat je als regisseur natuurlijk kan weigeren, stoot ook dikwijls op het
argument van de maandelijkse afbetalingen.
Geen film, geen eten. Niet dat scenaristen
het dikwijls beter doen, met verhalen die
direkt voor film worden geschreven, want
ook daar zit de nodige, indien niet negentig
procent, koeiedrek bij.

EEN ZEURDERIG BOEK"
Not without my daughter van regisseur
Brian Gilbert is het tipische voorbeeld van
een rotfilm naar een drakerig boek.
Je moest al venwittigd zijn, als bij de eerste
beelden op het scherm verschijnt: Dit is een
waar verhaal. Precies of dit maakt de film of
het boek er beter op. Deze film gaat over een

De mooie Caroline Celilez in de film, Amazones van de zijstraat, waarin de
verveling tot kunst verheven wordt.
Amerikaanse die met een Iraniër is getrouwd, een dokter. Ze hebben same, .en
dochtertje. Ze gaan uiteindelijk met hun
drietjes ook eens naar zijn thuisland kijken.
De Ayatolla voert er zijn schrikbewind van
fanatisch tot staatstirannie verheven godsdienst. De Iraniër wordt door schuldgevoel
overvallen, hij veriiet het land omwille van de
Sjah, maar die is al lang verieden, en onder
druk van zijn fanatiek godsdienstige familie,
terug tot de Islam aangetrokken. Hij wil niet
meer terug naar Amerika, ook al omdat hij
enkele dagen voor hun vertrek de bons kreeg
en eveneens omdat Amerikanen ook niet
helemaal vrij te pleiten zijn van racisme.
Het verhaal wordt op een eenzijdige manier vertelt door de Amerikaanse Betty Mahmoody, hoe ze terug wil naar Amerika maar
niet mag, of dan weer wel, maar zonder haar
dochter en het verhaal van haar uiteindelijke
ontsnapping, samen met haar kind, naar de
,,beschaafde wereld". Een 297 pagina's tellende draak In een sluier gevangen (Standaard uitgeverij) omgezet in een zeurderige,
eentonige veel te lange film. Dat Sally Field
zich hiervoor leende is mij een raadsel. Of
zou het om de maandelijkse afbetalingen
gaan?
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Ik weet dat dit het dramatische verhaal is
van vele vrouwen die met een buitenlander
zijn getrouwd, maar iets dat zeurderig wordt
verteld, blijft zeuren en welke gezonde mens
kan daar nu tegen.

SCENARIO VOL GATEN
Met La Contre-Allee (Amazones van de
zijstraat) van Isabel Sebastian weet ik het
helemaal niet meer. Nergens geen amazones te zien, geen strijdbare vrouwen, geen
groene papegaaien uit Zuidamerika, geen...
genoeg gegekt. Dit oorspronkelijk scenario
had drie meesters en allemaal samen maakten ze ongeveer tien minuten goeie film.
Alleen duurt ie er iets meer dan tachtig.
Enkele leuke grapjes, wat vrouwelijk (bedekt
en daardoor) schoon (Caroline Cellier), voor
de pedofielen wat mooie zeer jonge meisjes
en basta. Verveling troef. En de zomer nadert, alhoewel je het aan dit zaterdagweer
niet zou zeggen...
Willem Sneer
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TELEVISIE

MAANDAG 2 JUNI
TV1

TV 1

TV1

12 30 Babel, voor migranten; 15 50 Kim, film,
17 50 Nieuwskrant; 17 55 Nieuws; 18 00 Tilt tak;
18 05 Schooislag; 18 45 Vlaanderen N^kantieland, 19 20 Joker- en iottotrekking; 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

09 00 Samson; 10 00 Eucharistieviering, 11 00
De zevende dag; 13 00 Sunday Proms, koncert,
14 00 Schoolslag; 14 40 Kat en hond, programmareeks, 15 10 Sounder, gezmsfilm, 17 05 Space
1999, serie, 17 55 Nieuws; 18 00 Tik tak; 18 05
Nova Zembla, toer kwis, 18 55 Kom op tegen
kanker-journaal; 19 00 Dichtbij huis, serie, 19 30
Nieuws, 19 45 Sportweekend
20 30 De Weg, serie
21 25 De andere kant, portret van bekende Vlamingen
22 00 I.Q., kwis
22 30 Vandaag
22 50 De zijderoute, dok
23.40 Coda

17 00 Babel; 17 30 Het Capitool, serie, 17 55
Nieuws; 18 00 Tik tak; 18 05 Pions; 18 10 Alfred
J. Kwak, tekenfilmserie, 18 40 Mooi en meedogenloos, serie, 19 03 Buren, serie, 19 30 Nieuws.
20 00 Kwislijn
20 05 Zeg 'ns AAA, serie
20 30 Rivalen van de renbaan, serie
21 20 Tien voor taal, spelprogr
22 00 Op de koop toe, konsumentenmag
22 30 Kunst-zaken
22 35 Vandaag
22 55 Coda

TV2
19 30 Koningin Elisabethwedstrijd voor piano
1991

VTM
17 00 Super 50; 18 00 Nieuws; 18 05 The Ateam, serie, 19 00 Nieuws.
19 30 Waagstuk, kwis
20 00 De juiste prijs, spelprogr
21 00 Heartbreak Ridge, film
23 15 Nieuws
23 45 Beach ball, muziekfilm
01 15 Nieuws

TV 2
19 50 Sport-extra autorennen - snooker
VTM
17 00 Star Trek, pilootfilm, 18 00 Nieuws; 18 05
Star Trek, pilootfilm,
19 00 Nieuws.
19 35 Waagstuk, kwis
20 00 De strangorianen, serie
20 30 A piece of the action, misdaadfilm
22 50 Nieuws
23 20 Remington Steele, detektiveserie,
00 05 Nieuws
Ned. 1

Ned. 1
13 00 Nieuws; 18 00 Smakelijk eten, dok, 16 26
Dubbelleven,
reeks
televisiespelen,
17 30
Nieuws; 17 40 Elly en Jools, jeugdserie, 18 05
Minimenu, kinderprogramma, 18 18 Vara's kindermenu; 19 00 Nieuws;
19 22 Brainstorm, spel
19 50 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 wereld van Boudewijn Büch
23 55 E.N.G., serie
00 43 Museumschatten
00 55 Nieuws

Ned. 2
13 00 Nieuws; 17 30 Nieuws; 17 40 Post!, brievenrubriek, 17 45 The Thundercats, tekenfilmserie, 18 10 Wordt vervolgd, tekenfilms, 18 35 Pauze tv, jongerenmag, 18 58 Wildlife international,
dok, 19 28 Growing pams, kom serie, 20 00
Nieuws.
20 25 Navarro, politieserie
22 03 The global detective
23 00 De orangerie, serie gesprekken
23 40 Nieuws

Ned. 3
09 00 Nieuws; 13 05 Studio sport: tennis; 18 00
Paspoort Marokkanen, 18 30 Sesamstraat;
18 45 Jeugdjoernaal extra, 19 10 Een reiziger...
in Tibet, reeks over reizen, 19 54 Lotto-trekking;
20 00 Opening Holland Festival
20 03 Portret Jiri Kylian, dok
21 19 Opening Hollande Festival, vervolg
22 00 Nieuws
22 15 Studio sport
22 50 Jane Doe, thriller
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13 00 Nieuws; 1610 Maestro, dok , 17 05 De
Muppet show; 17 30 Nieuws; 17 35 Kro Kresj,
jongerenprogr , 1 9 00 Nieuws; 19 05 KRO's tekenfilmfestival; 19 20 Father Dowling, detektiveserie ,
20 10 Hints, pantominespel
20 40 Joint Account, kom serie,
21 10 Brandpunt, aktualiteiten
21 45 Twee vrouwen, film,
23 20 Nieuws
Ned. 2
09 00 Babar de olifant; 09 25 De avonturen van
Tijn, poppenserie, 09 35 Mevrouw Ten Kate,
kinderserie, 9 55 Laterna magica; verhalen bij een
toverlantaarn, 10 05 Achterwerk m de kast internationaal, kinderen vertellen een verhaal, 10 20
Bij wijze van gezegde, serie, 10 30 Gelijk oversteken, kom serie, 12 00 TROS voetbal plus;
19 00 The wonder years, serie, 19 25 Secret
cabaret, goocheltruks, 19 50 Kerspiat; 20 00
Nieuws.
20 10 Zomergasten, avondvullende programma's,
23 10 Nieuws
Ned. 3
09 00 Nieuws; 11 00 Mensenrechten in de Islam;
11 30 Omrop Frysian; 12 00 Het Capitool, diskussieprogr , 12.45 Stichting Socutera, jongeren met
Aids, 12 55 P.C. Privé, computercursus, 13 25
Studio sport; tennis en voetbal, 18 45 Sesamstraat; 19 00 Studio sport;
20 00 Nieuws
20 10 Kenmerk
20 35 De Wilde Ganzen
20 37 Art. 461 - Verboden toegang, portretten
over jongeren
21 00 Werken aan werk, werken in de sektor
metaal
21 30 Zeeklimaat
22 00 Nieuws
22 05 Oekaloog, dramaserie
23 05 Nieuws
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TV 2
18 55 Nieuwskrant; 19 00 Over mijn lijf, gezondheidsmagazine, 19 30 Nieuws; 20 00 Kijk uit!
20 05 Ekologisch tuinieren, dok, 20 35 Oogappel, oudermagazine, 21 05 TOfSPORT, vrijetijdssporten, 21 40 Uitzending door derden, 22 25
Koningin Fabiolawedstrijd
VTM
17 00 VTM-Kinderkiub; 17 30 Here's Boomer,
gezinsserie, 18 00 Nieuws; 18 05 Cijfers en letters; 18 30 Home and away, sene, 19 00 Nieuws;
19 30 Rad van Fortuin.
20 00 DierenplezJer, spelprogr
20 30 MacGyver, serie
21 30 Family ties, serie
22 00 Nieuws
22 30 Golden girls, kom sene,
23 00 Codename Kyrill, mini-sene
23 55 Nieuws
Ned. 1
13 00 Nieuws; 17 30 Nieuws; 17 40 Operation
Mozart, serie, 18 05 PSV-Ajax, 19 00 Nieuws.
19 20 Abracadabra, spelprogramma
19 51 Ha, die pa! kom serie
20 22 Ted a tête, gesprekken met led de Braak
21 06 Hier en nu, aktualiteiten
21 50 Roseanne, kom serie
22 18 Cheers, serie
22 42 Medeklinker, muz gebeurtenissen
23 07 Het verschil, portret van Henk Heideveld
23 38 Nieuws
Ned. 2
13 00 Nieuws; 14 30 Santa Barbara serie, 15 20
Ontdek je plekje 15 30 Studio Trappelzak, gevarieerd kinderprogr, 16 05 Keep fit, film, 17 30
Nieuws; 17 40 Ko de Boswachter Show; jeugdprogr , 18 30 Land in zicht, toer zoektocht, 18 50
Avro sportpanorama; 19 20 De hoogste versnelling, automag , 20 00 Nieuws.
20 25 Around the world in 80 days, avonturensene
21 20 True Colors, avonturenserie,
21 50 Avro televizier, aktualiteiten
22 25 Lieblmg Kreuzberg, dramasene
23 08 Televizier politiek
23 38 Ontdek je plekje. Oosterhout
Ned. 3
09 00 Nieuws; 10 00 Schooltelevisie; 15 00 Teleac; 16 00 Studio sport: tennis; 18 30 Sesamstraat ; 18 45 Jeugdjournaal; 18 55 Het Klokhuis;
19 10Teleac; 20 00 Nieuws
20 20 Men neme... sene over koffie
20 45 Eigenaardig
20 50 Yoy, jongerenprogr
21 20 Teleac

22 00 Nieuws
22 15 Studio sport journaal
22 30 NOS-Laat
22 15 Steden des tijds, Dordrecht

DINSDAG 3 JUNI
TV1
17 30 Het Capitool; 17 55 Nieuws; 18 00 Tiktak;
18 05 Plons; 1810 Black Beauty, serie, 18 40
Mooi en meedogenloos, serie, 19 03 Buren, serie, 19 30 Nieuws.
20 00 Kwislijn
20 05 De drie wijzen, l<wisprogr
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

WOENSDAG 4 JUNI

DONDERDAG 5 JUNI

TV 1

TV 1

17 30 Het Capitool, serie, 17 55 Nieuws; 18 00
Tik tak; 18 05 Plons; 18 10 De woudlopers,jeugdserie, 18 40 Mooi en meedogenloos, soapserie,
19 03 Buren, sene, 19 30 Nieuws.
20 00 Kwislijn
20 05 9 romans van Simenon, serie
21 40 Document: Ik was een smokkelaar
22 30 Vandaag
22 55 Belgisch aksent, dok
23 45 Coda

17 00 Babel, migranten, 17 30 Het Capitool, serie, 17 55 Nieuws; 18 00 Tik tak; 18 05 Plons;
1810 De mysterieuze Steden van Goud, serie,
18 40 Mooi en meedogenloos, sene; 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, serie
23 15 Coda

TV 2
TV 2
18 55 Nieuwskrant; 19 00 Stoppen met roken,
kursus, 19 30 Nieuws.
20 00 Hairspray, film
21 30 Uitzending door derden
22 20 De werkzoekers, serie over arbeidsbemiddeling.
VTM
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 fortum.
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 40 Elly en Jools,
serie, 18 06 Vara's Kindermenu; 19 00 Nieuws,
19 22 Brainstorm, spelprogr
19 50 De baas in huis?, serie
20 19 Laat maar zitten, serie
20 52 Tien voor taal, spelprogr
21 37 In het nieuws, praatprogr
22 23 Golden girls, serie
22 48 Impakt, dok
23 33 Natuurmonument
23 43 Nieuws
Ned.

2

13 00 Nieuws, 14 30 Santa Barbara, serie, 15 20
Angel and the badman, westernfilm, 17 00 Captain Planet, serie, 17 30 Nieuws; 17 40 Bouli,
tekenfilmserie, 17 45 Zorro, avonturenserie, 1810
Countdown, pop, 19 00 Sledge Hammer, detektivesene, 19 25 De Heilige Koe, sportmag , 20 00
Nieuws.
20 27 Wiseguy, serie
21 20 Tycoons, portret van R Branson
22 20 Tuff Turf, tienerfilm
Ned.

18 55 Nieuwskrant; 19 00 Uitzending door derden; 19 30 Nieuws.
20 00 Sportavond - aansluitend Kijk uit!

VTM
17 00 Super 50; 18 00 Nieuws; 18 05 Cijfers en
letters; 18 30 Home and away, serie, 19 00
Nieuws; 19 30 Rad van fortuin.
20 00 Viersprong, spelprogr
21 00 20 jaar Willy Sommers
22 00 Nieuws
22 30 Hill Street Blues, politieserie
23 20 VTM-Sport
23 50 Nieuws

Ned.

1

13 00 Nieuws; 17 30 Nieuws, 17 40 KRO's tekenfilmfestival, 18 05 Feesten uit de hele wereld;
18 20 Neighbours, sene, 19 00 Nieuws.
19 20 Volmaakte vreemden, sene
19 50 Praktijk op poten, serie
20 20 De verloofden, dramaserie
22 10 Kruispunt tv
22 45 Lekker weg... in Noord Drenthe
23 15 Nieuws
Ned.

2

13 00 Nieuwe; 14 30 Santa Barbara, sene, 15 17
De TV-dokter; 15 19 Das Etbe der Guldenburgs,
serie, 16 05 Dierenmanieren special, bezoek aan
de dierentuin, 16 30 Bereboot, kleuterprogr, 16 52
Dieren van het Groene Woud, kinderserie, 1715
Kookpunt, culinaire rubriek, 17 30 Nieuws; 17 40
Casper en zijn vriendjes, tekenfilmsene, 18 06
Diamand Award Festival 1990; 18 50 Billy Hotdog, kinderprogr , 1 9 24 Stopwatch, inform rubriek, 20 00 Nieuws;
20 27 Eenmaal, andermaal, progr over kunstveilingen
22 25 De tv-dokter
21 01 Tros Aktua, aktualiteiten
22 01 Babes, kom serie
22 29 Het luchtruim overwonnen, dok

TV 2
14 00
19 00
20 00
21 00

Sport extra: tennis; 18 55 Nieuwskrant;
Uitzending door derden; 19 30 Nieuws.
Kunst in het Derde Rijk, dok
De getemde feeks, 'Te gast in het theater'

VTM
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 Tien om te zien, show
21 00 Dallas, serie
22 00 Nieuws
22 25 Equal justice, advokatenserie,
23 20 Kortvlaams, kortfilms,
23 50 Nieuws
Ned.

1

10 00 Vrouw zijn, mag , 1 0 45 TV-fruitmand,
geestelijke muziek, 13 00 Nieuws; 15 00 De wereld van de Berlets, dok , 1 5 30 Ceddie, sene,
15 59 Het kleine huls op de prairie, serie, 16 46
Kop en staart, kinderprogr , 17 01 Ik ben Benjamin Ben, kleuterprogr, 17 30 Nieuws; 17 40 Tijdsein 1 ; 18 30 Stampwerk, quizprogr, 19 00
Nieuws, 19 20 Avonturenbaai, serie
19 45 De Kon-Tiki man, dok
20 41 Verliezen om te winnen, dok
22 00 Tijdsein 2, aktualiteiten
22 25 Kunt u mij de weg naar God vertellen ?
22 55 De toren van Babel, dok
23 25 Tenslotte
23 35 Nieuws
Ned.

2

13 00 Nieuws; 17 30 Nieuws; 17 40 Bouli, sene,
17 45 Travelclub, Amenka; 18 10 Top 40; 18 55
Emptny nest, serie, 19 25 De Heilige Koe, automagazine, 20 00 Nieuws
20 27 Teen Wolf, film
22 05 Nieuwslijn, aktualiteiten
22 45 Married with children, serie
23 15 Drop the dead donkey, serie

3

09 00 Nieuws; 10 00 Schooltelevisie; 12 00 Studio sport: tennis; 14 00Skolletv; 14 30 Tennis;
18 00 De illegalen, d o k , 18 30 Sesamstraat;
18 45 Jeugdjoernaal; 18 55 Het klokhuis; 19 10
Monopolie, serie, 20 00 Nieuws.
20 20 De Bezetting, dok,
21 12 Rotonde, lunchkoncerten
22 00 Nieuws
22 15 Studio sport journaal
22 30 NOS-laat
23 15 Klassieke mechanika, kursus
23 45 Nieuws

Ned.

3

Ned.

09 00 Nieuws, 9 30 Schooltelevisie; 12 00 Studio sport: tennis; 18 00 Oe familie Ramdam,
sene, 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 30 Eurovisiewedstrijd, pnge dansers
22 00 Nieuws
22 15 Studio sport joernaal
22 30 NOS-laat
23 15 Nieuws

39

3

09 00 Schooltelevisie; 14 00 Studio sport: tennis; 18 00 Syrische Ortodoxen; 18 30 Sesamstraat ; 18 45 Jeugdjoernaal; 18 55 Het Klokhuis;
19 10 Lucinda Lambton en de moderne architektuur, 19 35 Bekijk 't maar, sene, 20 00 Nieuws.
20 25 Negen romans van Simenon, sene,
21 46 Mimetheater
22 00 Nieuws
22 15 Studio sport joernaal
22 30 NOS laat
23 15 Nieuws
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EEN FILM PER DAG

VRIJDAG 6 JUNI
TV 1
17.30 Het Capitool, serie; 17.55 Nieuws; 18.00
Tik tal<; 18.05 Haydaze, serie; 18.30 TV1 Top 30;
19.03 Buren, serie; 19.30 Nieuws.
20.00 Kwislijn
20.05 De wonderjaren, serie
20.30 Het seks-tape schandaal, film
22.00 Première film en video, filmnieuws
22.30 Vandaag
22.55 Tijd is geld, mag.
23.05 Hard country, film;
00.45 Coda
TV 2
12.00 Sport extra: tennis; 18.55 Nieuwskrant;
19.00 Uitzending door derden; 19.30 Nieuws.
20.00 Vreemd volk? dok.
20.40 Rookvrij, anti-rockfilm
21.05 Ommekaar: Junkie-verdriet, druggebruik
21.35 Diaposon: Luc Van Hove
22.25 Koningsfeesten 60/40
VTM
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 Wies Andersen Show, kwis
21.00 The girl, the gold watch and dynamite, film
22.45 Nieuws
23.15 Friday the 13th
00.00 Nieuws
Ned. 1
13.00 Nieuws 14.18 Rondom tien, kinderen over
kanker; 15.10 Ja natuurlijk extra, dok.; 15.35 De
zijden draad, mensen en hun keuzes; 16.06 Asterix en de helden, tekenfilm; 17.30 Nieuws; 17.40
De verstrooide professor, W-film; 18.24 Milieujournaal, verf; 18.28 Kerkepad, toer. reeks; 19.00
Nieuws.
19.20 Zicht op zee, programmareeks
19.45 IMaak dat de kat wijs, spelprogr.
20.26 Murder, she wrote, detektiveserie
21.17 Roseanne, kom. serie
21.50 Spiegels, talkshow;
22.30 De zijden draad, dok. serie
22.55 Nocturne, licht klassiek
23.25 Nieuws
Ned. 2
13.00 Nieuws; 17.30 Nieuws; 17.40 Kijk TV,
wetensch. programma; 18.05 TV Show op reis;
18.59 De tv-dokter; 19.02 Hl de Hi, kom. serie,
19.33 Dear John, kom. serie;
20.00 Nieuws.
20.27 America's funniest home video's, amusementprogr.
20.57 De TV-dokter
20.58 'Allo'Aiio, kom. serie
21.28 Top cops, dramaserie
22.20 TROS Hollywood Boulevard
22.55 Nieuws
Ned. 3
09.00 Nieuws; 09 00 Schooltelevisie; 12.00 Studio sport: tennis; 18.00 De Aievieten; 18.30
Sesamstraat; 18.45 Jeugdjoernaal; 18.55 Het
Klokhuis; 19.10 Hotels, dok; 20.00 Nieuws.
20.25 Studio Sport
20.55 Rondom Liszt, pianokoncert
22.00 Nieuws
22.15 Studio sport joernaal
22.30 NOS-laat
23.20 Get Carter, film
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Divine (r) steelt op haar eigen, gekende manier de show In „Hairspray",
een heerlijice satire op de tienerfiim. Dinsdag 4 juni op TV2 om 20u.
ZATERDAG 1 JUNI

BEACH BALL
Amerik. film uit 1965 met Edd Byrnes,
Chris Noel en Gail Gilmore. Deze vlotte
tienerfilm wordt enkel hel bekijken - en
beluisteren - waard dankzij de optredens
van o.m. The Supremes, The Righteous
Brothers en The Four Seasons. (VTM,
om 23u45)

ZONDAG 2 JUNI

CRIA CUERVOS
De 9-jarige Ana woont met haar familie
in het centrum van Madrid. Na het overlijden van haar moeder Is zij een Introvert
leven gaan lelden en wanneer haar vader
sterft. Is zij ervan overtuigd dat zij de
macht heeft over leven en dood. Spaans
drama uit 1976 met Ana Torrent en Geraldine Chaplin. (Ned.-2, om 20u10)

MAANDAG 3 JUNI

KEEP FIT
Georges is een tengere knaap in een
groot Spaans winkelcentrum. Hij is verliefd op de knappe Joyce, maar die blijkt
dan meer oog te hebben voor de spierbundel Hector. Dolkomische Britse film
uit 1937. (Ned.-2, om 16u05)

DINSDAG 4 JUNI

HAIRSPRAY
Vetkulven, hoge, vol lak gespoten kapsels, vllnderbrillen, strakke jeans en

meer van dat fraais zijn de hoofdingrediënten van deze toffe satirische film van
John Waters uit 1988. (BRT-TV2, om
20u.)

WOENSDAG 5 JUNI

DIVA
Franse film uit 1981. Een jonge postbode krijgt twee uiterst belangrijke geluidskassettes In handen: een klandestiene
opname van een klassiek koncert en een
onthullende getuigenis over de politlekommissaris. Met Wllhelmina Wiggins
Fernandez en Frederic Andrei. (RTLTVI, om 20u10)

DONDERDAG 6 JUNI

L'UNION SACREE
SImon Atlan, een joodse inspekteur
van de drugbrigade Is niet erg Ingenomen met zijn nieuwe kollega, Karim Hamida, een entoesiaste jongeman van
Arabische afkomst. Met gemengde gevoelens beginnen zij aan hun eerste
gezamenlijke opdracht. Franse film van
Alexandre Arcady uit 1988 met Richard
Berry en Patrick Bruel. (RTBF-1, om
20u30)

VRIJDAG 7 JUNI

HARD COUNTRY
Jan-Michael Vincent Is een man die de
hele dag werkt en de hele nacht op pad
gaat. Zijn vriendin Kim Basinger wil best
met hem trouwen, maar wil niet in Texas
blijven wonen. Amerik. film van David
Greene uit 1981. (BRT-TV1, om 23u05)

UIT DE REGIO

OP DE
BARRIKADE

Vanuit een aktie in het Hagelandse Kortenal<en voor het behoud van de Velpe-zoals-ze
is, trokl<en we op zaterdag 25 mei naar
Berchem om er de viering van St.-IWaartenfonds, 40 jaar oud, bij te wonen. Een halve
eeuw betekent op de tijdslijn weinig of niets.
Maar in de werkelijkheid van de dagen zijn er
dat bijna 15.000! Bruno de Wever schreef in
1985 zijn licentieverhandeling ,,over de
Vlaamse vrijwilligers aan het Oostfront gedurende de Tweede Wereldoorlog". Het is
goed ze bij dit herdenken te herlezen. Wat
dreef die 10.000 veelal jonge Vlamingen,
meestal opgegroeid in afschuw voor de oorlog, om dienst te leveren bij een konflikt
tussen twee vreemde staatsimperialistische
grootmachten van die tijd? Nog voor de
overgave van het Belgisch leger deed een
volksvreemde Himmler beroep op de Vlamingen en de Nederlanders om in het Duits
troepenonderdeel,,Westland" Europa nieuwe vorm en orde te geven - natuurlijk onder
Duitse leiding! En ook t.a.v. die datum leven
we 18.500 dagen verder. Hoe kun je dat
,duiden'? Wie begrijpt er nu nog de linksrechts-polarisatie van toen? Rome of Moskou was een kerkelijke slagzin met daarachter een groot allesomvattend katoliek aktieapparaat. De gesmeerde propagandamachine van Goebels speelde daar handig op in.
Drijfveren hebben steeds een onderliggend
klimaat. Wie dat laatste niet verrekent of niet
doorziet begaat beoordelingsfouten. Steeds
willen velen over de schuldvraag redetwisten
of over de verantwoordelijkheid van de leiding of over de princiepen... Er is niets zo
moeilijk in het leiding geven dan de toekomst
te voorzien!
Een zaak is zeker: het Duitse veelvolkerenleger bracht uiteindelijk weinig eerbied op
voor het eigene van iedere vrijwilligersgroep.
De militaire organisatie en technieken lieten
weinig ruimte voor wat voor een volksnationalist zijn éérste vel is. De nazistaat overwon
het volk en de nazidoktrine overheerste. De
Oostfronters lagen letterlijk én politiek geplet
tussen hun frontopdracht en de politieke
machtsopbouw, die de hunne - voor Vlaanderen - niet kon zijn. Het uitgedunde Vlaams
Legioen werd zelfs midden '43 opgeheven.
Het VNV zette zijn werving stop. De politieke

polirisatie liep ongenadig verder. Diegenen
die zich hedentendage in een dergelijk spelletje bekwamen lijken precies in de leer
gegaan te zijn bij die soort 40'ers. leder
woord leek en lijkt een moord... tégen de
andere, tégen de volgende. Wanneer je de
teksten van toen nu leest lijkt de toekomst
van Vlaanderen-in-Europa minder belangrijk
geweest te zijn dan de veldslag-zèlf.
Ere-senator Oswald Van Ooteghem, oudOostfronter, oversteeg met zijn toespraak,
dat woordenopbod én de tijdskloof van een
halve eeuw. En wanneer we de volgende
dag, in Aarschot, tijdens het jaarlijks feest in
een leefcentrum voor minder-valleden, Jef
van Houtven ontmoeten, worden Oswald's
feestwoorden aangevuld door de grote getuigenis van een ,kleine man'. Jef bezoekt er
met zijn vrouw Livina hun neef die in Huize
„Eigen Haard" verblijft. Straks wordt Jef 70
jaar. Maar die zou je - na zijn bewogen leven hem niet geven. Hij was 19 toen hij optrok.
Lieve's tante (eentje uit de duizend!), Lieske
van Gampenhout, zou zijn oorlogsmeter v/orden. Jef-uit-Wemmel, opgegroeid in het
Vlaams Huis van Londerzeel en Lieske-uitWolvertem. Je ziet het zo voor je ogen
gebeuren... een halve eeuw geleden. Zijn
ouders wilden hem thuis houden. Begrijpelijk. Maar jong bloed luistert moeilijk. En hij

vertrok. Eerst naar de Germaniakazerne in
Hamburg. Dan opname in het Vlaams Legioen. Toen Dresden en Arys in Oost-Pruisen ; daarna het Nanwalfront en later Leningrad. De eerste dagen reeds werd zijn 2de
kompagnie - 207 Vlamingen - duchtig door
mekaar geschoten. Reimond Tollenaere
sneuvelde er bij een verkeerd-berekende
aanval van Spaanse Oostfrontvrijwilligers...
Op 26 november 1942 spat een obus een
stuk uit zijn arm... Op 3 maart '44, bij Jampol,
is het de beurt aan zijn been en zijn liesstreek. Terug naar Estland om er de Russische pietwals tegen te houden krijgt hij er op
29 juli '44 een longschot... In februari 1950
verlaat hij de kampen... Beverio, St.-Kruis,
het Klein Kasteeltje. Nooit vergeet hij al die
namen en ,zijn' data. Het zijn 10 zware jaren
van zijn leven. In de Voorkempen, in Ramsel,
wordt hij - in het normale leven van iedere
dag - biersteker-bioskoopuitbater-cafeehouder. Samen met Livina verovert hij zo opnieuw zijn deeltje van het boeketje Vlaanderen. Neen, hij is niet bitter en evenmin
triomfalistisch. Polarisatie kan je bij hem niet
meer kwijt. Hij zag en voelde teveel. De
eerbied voor de andere mens werd te groot in
hem.
Willy Kuijpers,
Algemeen Sekretaris.

HET PARTIJBESTUUR
DEELT MEE
Na afloop van het partijbestuur van maandag 27 mei jl. verspreidde voorzitter Jaak
Gabriels volgende mededeling ten behoeve
van de pers.
Volgens de VU Vlaamse Vrije Demokraten
zou het vanwege de regering van grote
onverantwoordelijkheid getuigen om de verdere afwerking van de staatshervorming zonder spijkerharde garanties te laten rusten tot
de volgende legislatuur. Men mag het risiko
niet lopen dat na de verkiezingen van 19
januari '92 zou blijken dat de verdere afwerking van de staatshervorming geblokkeerd is
omdat er geen regering met een tweederde
meerderheid gevonnd zou kunnen worden.
In die zin is het VU-partijbestuur verheugd
dat na vice-premier Dehaene nu ook premier
Martens zich akkoord heeft verklaard met het
VU-voorstel om de impasse rond het dossier
van de derde faze te doorbreken door een
koppeling van de aanstaande begrotingsbesprekingen aan de verdere afwerking van de
staatshervorming. Op die manier wordt het
probleem van de overheveling van het kijken luistergeld opgelost. Nu iedereen heeft
ingezien dat de blokkering van de derde faze
nutteloos en gevaarlijk is, verwacht de VU
dat de regering de begrotingsbesprekingen
als laatste mogelijkheid zal aangrijpen om de
staatshervorming nog deze legislatuur maksimaal uit te voeren.
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De VU Vlaamse Vrije Demokraten stelt vast
dat er met betrekking tot de Europese Politieke Unie, het stemrecht voor Europese burgers op lokaal vlak en de Europese kuituurparagraaf een sluipende besluitvorming
dreigt plaats te vinden waarin de positie van
de kleinere kuituren, regio's en gemeenschappen onvoldoende aan bod komt. Ons
land, meer bepaald het departement Buitenlandse Zaken, neemt hierin een te weinig
federalistische houding aan. Ook de voorzitter van de Vlaamse regering vormt terzake
geen tegengewicht.
De VU verzet zich hiertegen en vraagt op
korte termijn een bespreking van deze problematiek in de federale en Vlaamse regering, gekoppeld aan een bespreking in de
parlementen. Zij roept tevens de Vlaamse
beweging op om de druk op de besluitvorming te verhogen en in volle openheid de
verantwoording van de rechtstreeks verantwoordelijke ministers te eisen.
In de marge van de perskonferentie heeft
de VU-voorzitter afstand genomen van de
beslissing van de regering om voor 12 miljard wapens te leveren aan Saoedi-Arabië en
enkele andere Golfstaten. Tegen deze beslissing heeft vice-premier Schiltz zich tot het
laatste moment verzet. De VU zal in het
parlement de regeringsbeslissing aanvechten.
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TOpWERVEg
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VU-VLAAMSE VRIJE DEMOMATEN
LUSTRUM

EEN (D)WORP NAAR
DE TOP
Als een duiveltje uit een doosje is eind
verleden week Willy Michiels (Dworp) mei
een lading nieuwe WIJ-abonnementen bij
onze administratie binnengeduikeld. Willy,
die onlangs door de partijraad aangeduid
werd om Hans De Belder als senator op te
volgen, moet zijn slag met grote zorg en in
alle stilte hebben beraamd en uitgevoerd
want de oogst was in een mum van tijd
binnen. En Willy gaat door, althans zo heeft
hij beloofd.

in 't hart van Brussel
8 juni 1991 om 20u
Ancienne Belgique, ^ * j Y '
Steenstraat,
i-^ ,^"^>^ fl^X^
1000 Brussel

'"-"^x

f^^'^^

Het is nu uitkijken naar de reaktie van
Patrick Allewaert, het is zeer de vraag of hij
standhoudt tegen dit Brabants geweld.

'JOHAN
VERMINNEN

Nu wij op minder dan één maand voor
afsluiten van deze voorjaarsronde staan
brengen wij nog slechts de TOP 20, deze
week vanaf vier nieuwe abonnementen. Wie
bij de echte top wil horen moet dus even
bijbenen. Tot volgende week!

CONNIE NEEFS
GENE SUMMER
en DJ BLUE MOON

TOP 20
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
9.
10.
11.

15.
16.
18.

inkom 300 BF • Voorverkoop 250 BF

Patrick Allewaert, (Roeselare) . . . . 60
Willy Michiels, (Dworp)
41
Erik Vandewalle, (Izegem)
30
Ward Herbosch, (Wommelgem) . . 20
Cecilia Vens-Demuynck, (Izegem) 13
Ingrid Roets, (St.-Martens-Latem) . 12
Anny Lenaerts, (Wilrijk)
11
Willy Kuijpers, (Herent)
11
Klaartje Allaert-Devuyst, (Schepdaal) 10
Marie-Louise Thiebaut, (Berg) . . . . 8
Eddy Vandermeulen, (Gerdingen) . 7
Walter Storms, (Lovendegem) . . . . 7
Liske Vanhorenbeek,
(Hofstade-Zemst)
7
Betty Buys, (Beringen)
7
Greet Claes, (Liedekerke)
6
Maurice Passchijn, (Meise)
5
Ferre De Beukelaer, (Kontich)
5
Wilfried De Metsenaere,
4
(Denderleeuw)
4
Veerie Wijffels, (Zemst) . . . .
4
Lode Van Dessel, (Nijlen) . . .

Totaal Wervers
Totaal Sekretarlaat
Algemeen Totaal
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338
235
573

'T IS FEEST!!!
Voor de vijfde maal organiseren de VU-arrondissementen Brussel en Halle-Vilvoorde Vlaamse
FEEST IN 'T HART VAN BRUSSEL.
Een (uiteraard feestelijk) programma wordt u in
de Ancienne Belgique op 8 juni vanaf 20 uur
aangeboden. Johan Verminnen, nu dromend bij
volle maan in fiet rustige Sint-Martens Latem maar
met z'n nog steeds in Brussel betreedt de planken,
Connie Neefs zorgt ook deze keer voor een vlotte
presentatie en Gene Summer en z'n orkest swingen tot in de vroege uurtjes. Dit alles in de grote
zaal. De jongeren van geest en lichaam kunnen
hun pre-elektorale stress afreageren op een knalfuif waar DJ Blue Moon voor bonkende bas— en
dreunende drumklanken zal zorgen. Voor het voeren van diepzinnige gesprekken en het uitwisselen
van intimiteiten moet u In de zwoele, ongedwongen
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sfeer van de bodega opzoeken. U ziet het, voor elk
wat wils, een dansje of een pils...maar er is ook nog
de fantastische tombola met onwaarschijnlijk
mooie prijzen zoals mikrogolfovens, meubels, paté
en droogzwierders!
Kortom , een fijne avond in een door en door
Vlaamse sfeer, waarop u zeker niet mag ontwbreken. Vic Anclaux, reeds vijf jaar voorzitter van de
feestkommissie, verzekert u een vorstelijk onhaal!
Mogen we u er attent op maken dat er gratis
parkeergelegenheid is voorzien in de onmiddellijke nabijheid van de Ancienne Belgique (Steenstraat, 1000 Brussel), en wel op de parking van
de provincie op de hoek van de Lombardstraat,
Oud-Korenhuis en de Eikstraat. Gelieve echter
wel uw toegangskaart te tonen.

UIT DE REGIO

BRABANT
MEI
30 TIENEN: Minister Sauwens over „Vlaanderen
1
fiktie of realiteit?". Om 20u30 in zaal Paribas,
'•
Wolmarkt. Org.: VUJO-Tienen.
JUNI
f,
1 JETTE: Volksdansnamiddag met optreden van
p
dansgroep „De Goeie Tijd" en volkskunstgroep
„De Meigraaf" in huize Essegem, Leopold I-straatit
329 te Jette om 14u. Org.: VBG-Jette - tel.1.
02/478.09.47.
s1 VOSSEM: 21e VU-bal in zaal Edelv^eiss, Vossemberg. Aanvang 21 u. Discobar Dennebos. Vann
harte welkom! Org.: VU-afdeling Vossem.
I4 BRUSSEL: Daguitstap naar Brussel. Org. VVVGKruibeke - tel. 03/774.34.62.
6 LENNIK: Gespreksavond over Koerden met Derwish Ferro. Om 20u30 in raadszaal Gemeentehuiss
te Lennik. Gratis inkom. Org.: Vlaamse Kringg
Lennik.
5 JETTE: Vaderviering. Org. VBG-Jette - tel.
02/479.22.25
7 AFFLIGEM: Gespreksavond met Jean-Pierree
Van Rossem en Hugo Coveliers. Om 20u. in hett
Kultureel Centrum - Abdij van Affligem. Kaarten1
100 ir. te bekomen bij Greet Claes, Stationsstraatit
457, Liedekerke of Guy Uyttersprot, Kruisstraat 19,'.
Hekelgem - tel. 053/66.41.03. Org. Vlaamse Jeugd
Pajottenland.
7 MELSBROEK: Leven, Werken en Wonen in
'}
Vlaams-Brabant. Om 20u. in parochiezaal St.-Martinus aan de kerk te Melsbroek-centrum.
9 HOFSTADE; Van 9u. tot 12u30 - Rommel- en^
Kleinveemarkt aan de Ambroosstw. te Hofstade.
Van 14u tot 19u - Dessertnamiddag in de parochie-'.
zaal achter de kerk (Parochiecentrum) te Hofstade.
9 VLEZENBEEK: 9de Aardbeienjogging. Inschrij-j^
ven vanaf 13u30 in de zaal Elysee. Org.: Vlaamsej
Werkgroep Vrede. Info: 02/532.01.74 na 14u.
22 JETTE: Kultureel verblijf te Spa tot 29.06. Org.:
VBG-Jette in samenwerking met CNBS - tel.
02/479.22.25.
28 LENNIK: Zomer-barbecue vanaf 18u. in de tuin^
van Huize Zwartenbroek, Zwartenbroekstraat 127r
te Lennik. Org.: Pajottenlands Jongerencentrum.

IN MEMORIAM STAF DE BRABANTER
Op 21 mei overleed in het fiZ te Jette GustaafDe
Brabanter, hij was op 8 juni 1919 te Liedekerke
geboren en werd er zaterdag j.l. vergezeld van een
grote schare trouwe vrienden ten grave gedragen.
„Stafke", zoals iedereen hem noemde en kende
was in Liedekerke een gekende en geliefde figuur,
niet alleen om zijn vriendelijkheid maar vooral om
de grote inzet die hij reeds van in zijn jeugdjaren
heeft getoond.
Staf was reeds vrij jong onder de indruk gekomen
van het leed dat de frontsoldaten uit de Grote
Oorlog hadden ondergaan en achteraf als een
boodschap uitdroegen. In Liedekerke waar de
Vlaams-nationalisten reeds zeer snel vaste voet
aan de grond hadden gekregen was er dan ook
zeer vroeg partijvorming en een doorgedreven
sindikale- en ziekenfondswerking. De nabijheid van
een figuur als Staf Declercq was daar niet vreemd
aan. Liedekerke was in die tijd een centrum van
tegenspraak, mensen als Leon Degrelle en PaulHenri Spaak kwamen er (In het Frans nog wel I) hun
aanhangers toespreken. Nogal begrijpelijk dat vurige jongelingen niet onbewogen konden blijven in
deze kontroverse.
Op 22 jarige leeftijd meldde Staf De Brabanter
zich voor het oostfront, hij werd daarbij gedreven
door twee overwegingen: voor Vlaanderen en tegen het kommunisme.
Het spreekt vanzelf dat dit engagement de „Belgische oudstrijder 40-45" De Brabanter na de
bevrijding niet in dank werd afgenomen, hij werd
voor de ontmijning van de Ardennen ingezet.
En al alhoewel Stafke de Herinneringsmedaille
40-45 en het Kruis van de Veteranen van Leopold III
mocht dragen bleef hij zijn hele leven lang trouw
aan de idealen van zijn jeugd. ,,Mijn eer is trouw"
was en bleef steeds zijn leuze, ook nadat hij door de
repressie in zijn eer was geraakt.
Samen met een handvol vrienden, wij denken
hierbij aan Remain Van den Borre, richtte hij in
Liedekerke een Volksunieafdeling op. Maar ook
buiten de gemeente speelde Stafke een voorname
rol, met de fiets trok hij naar de naburige gemeenten om Vlaams-nationalisten te bezoeken en om
hen aan te zetten een VU-afdeling te beginnen. Het
veertiendaagsblad De Volksunie en later WIJ bezorgde hij hen aan huis, hij organizeerde de eerste
plaktochten voor de verkiezingen en voor de vele
manifestaties die de vijftiger en zestiger jaren rijk

9 DE
AARDBEIENJOGGING VLINK LEGT LINKEN
TE VLEZENBEEK
Het aarbeienseizoen breekt weldra aan, om dit
produkt te promoten organiseert de Vlaamse Werkgroep De Vrede op 9 juni 1991 om 15u. haar 9de
aarbeienjogging waar zij 100 kg van deze smakelijke vruchten uitdeelt aan de deelnemers. Vorig jaar
waren ze met 400, het jaar voordien met 500, een
rekord!
De deelnemers worden dus verwend in Vlezenbeek. De kleinsten lopen een afstand van 1 km.
Andere afstanden zijn: 7,14 of 21 km. Bovendien is
er een tombola t.w.v. 25.000 fr. ondef de deelnemers. Naast de tombola zijn er trofeeën en waardebons, ter waarde van 40.000 fr. Er is ook een
medaille van de aardbeienjogging.
Inschrijvingen vanaf 13u30 in de zaal Elysee.
Info: 02/532.01.74 na 14 uur.

Vlink is het Vlaams Instituut voor Kunstzinnige
Vorming dat binnen de Vlaamse Akademie voor
Kulturele Belangen als samenwerkingsverband
aan het ontluiken is. Vlink organiseert een kunstzinnige vormingsaktiviteit te Brussel op zaterdag 8 juni
van 10u15 tot 16u.

Het programma luidt als volgt:
10u15: samenkomst aan het Archief en Museum
van het Vlaamse Leven
10u30: inleidende voordracht ,,Wat is fotografie?"
door Dann Cortier
10u45: rondleiding op de tentoonstelling ,,Een
Brusselse lens op Vlaamse Bewegingen"
11u30: nabeschouwingen
12u-13u45: middagmaal op eigen houtje
13u45: samenkomst aan Brussels Trefcentrum De
Markten
14u: geleid bezoek met nabeschouwingen aan de
tentoonstelling ,,Wit over zwart"
16u: afsluiting van de namiddag.
Praktika: Deelnemen kost 200 fr. In dit bedrag is

43

waren. Stafke was er ook bi) toen de VU in het
Pajottenland haar Landdagen organiseerde, hij kon
er sterke verhalen over vertellen want andersdenkenden hadden 's nachts de toegangswegen met
kraaiepoten bestrooid ...
Stafke geloofde vurig in de federalistische boodschap van de VU, maar had begrepen dat men in
een arbeidersgemeente zoals Liedekerke mensen
niet kon overtuigen met hoogdravend intellektueel
gepalaver. Hij had de gave om die boodschap in
eenvoudige woorden uit te leggen, op dat vlak heeft
hij pionierswerk gedaan.
Voor ons, die Stafke hebben mogen leren kennen in het afdelingswerk, was hij een voorbeeld van
grote inzet, van rechtlijnigheid, van onbaatzuchtigheid en vooral van kameraadschap en trouw.
Herhaaldelijk vertrouwde hij ons toe dankbaar te
zijn dat jonge krachten hem waren bijgesprongen
in het afdelingswerk.
De oorlog die hij in twee verschillende legers aan
den lijve ondervonden had had van Stafke een
pacifist gemaakt (hij was een trouw VOS-lid en een
overtuigde Ijzerbedevaarder), daardoor had hij ook
geleerd andere meningen te aanhoren en te eerbiedigen.
Toen de VU in Liedekerke tussen 1977 en 1982
bestuursverantwoordelijkheid droeg zag hij dat als
de bekroning van de grote inzet die mensen als hij
hadden geleverd, in die periode was hij ook een
zeer aktief en vooral sociaalvoelend raadslid van
het OCMW.
Die grote bewogenheid entte Stafke over op zijn
beide zonen Johnny en Mare, zij mogen terecht
trots zijn op het leven van hun vader.
De aanwezigheid van zovele vrienden die de
uitvaart bijwoonden, aangevoerd door staatssekretaris Vic Anciaux en ondervoorzitster Annemie Van
de Casteele (senator Valkeniers die gevraagd was
de rouwrede uit te spreken diende zich te laten
verontschuldigen), leverde het bewijs dat de overledene in hoge mate gewaardeerd werd en geliefd
was.
Aan mevrouw Alice Van Belle, Johnny, Marc en
hun families bieden wij onze blijken van diep
medeleven bij het te vroege heengaan van deze
trouwe en goede man. Zijn eer was inderdaad
trouw.
(m.vJ.)

inbegrepen: gidsen, toegangstiket en dokumentatiemap. Medewerkers en leden van bij Vakbel
aangesloten organisaties krijgen 20% korting op de
deelnemingsprijs en betalen 180 fr.
De NMBS verleent korting op treintiketten aan
bezoekers aan „Wit over zwart". Inschrijven kan tot
vrijdag 30 mei door telefonisch te reserveren bij
Vakbel en het bedrag vooraf te storten op het
rekeningnummer 068-2012781-58 van Vakbel. Als
vermelding geeft u ,,Vlink 01/07" op.
Infofoon: VakbelA/link t.a.v. Jean-Pierre Roosen,
Limburgstraat 90 te 9000 Gent - tel. 091/23.01.36
(24 uur op 24 uur).

ZOEKERTJE
GEZOCHT - 25 jarige jongeman, humanioradiploma afd. ekonomie, perfekt drietalig (N,F,E) met
administratieve ervaring in zelfstandig bedrijf, momenteel werkloos, zoekt passende betrekking bij
voorkeur Brussel of aan de Westkant.
Voor inlichting zich wenden tot senator dr. J.
Valkeniers, tel. 02/569.16.04.
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REDDEVELPE!
Op zaterdag 25 mei voerden in Kortenaken, een
groep Hagelandse jongeren, bezorgd aktie rond
,hun' rivier Bierbeek-Boutersem-Glabbeek-Kortenaken-Halen worden doorkruist door de Veipe, die
een Hagelandse zijrivier is van de Demer Ze wordt
met alleen gevoed door een brongeheel, maar ook
door een 30-tal beken en beekjes De biologisch
waardevolle en waterzuiverende bochten van de
VeIpe werden voor het overgrote deel rechtgetrokken Een blunder van formaat i Het overstromingsgevaar in Loksbergen en Halen vergrootte er alleen
maar door De Volksunie en in het biezonder
senator Willy Kuijpers, hebben hiertegen met de
regelmaat van een klok geprotesteerd Het verdere
saneringsdossier verdween toen in de administratieve laden, ook bij gebrek aan geld' Het EGSteunfonds bracht hierin verandering 't Hageland
werd (gelukkig I) een Europees impulsgebied en
geld IS er dus opnieuw ter beschikking Maar of het
goed gebruikt zal worden is de grote vraag Het
verouderde plan om m Kersbeek-Miskom een groot
komputergestuurd wachtbekken uit te bouwen
kwam boven Kostprijs 140 tot 188 miljoen'Maar
de slechte Velpe-waterkwaliteit blijft wat ze is Het
landschap wordt bovendien voor een goed deel
aangetast door de 4 meter hoge dijken Het Velpedal kan met minder béter beheerd worden Dat
alternatieve plan legde de Volksunie voor Het
beheerst het overstromingsgevaar en eerbiedigt
volledig het Velpe-natuurpark
Wie het plan wil ontvangen kan terecht bij
Nadine Veulemans, Tiensestraat 27 te 3470 Kortenaken - tel 011/58 75 42, die het „Red de Velpei"-komitee voorzit

MUZIEK OP VOSKONGRES
De Koninklijke Harmonie Recht Door Zee van
Eigenbilzen zal op 8 juni a s tijdens het landelijk
kongres van de VOS te Wemmei voor de muzikale
omlijsting zorgen Optreden vanaf 14u30 Een
dubbeldek-bus met vertrek op het dorpsplein om 12
uur stipt zal hen naar Wemmei brengen
Simpatisanten die wensen mee te gaan, kunnen
dit aan de prijs van 250 fr Verdere inlichtingen
Dhr Theo Bessemans - tel 011/41 17 61

JEF VALKENIERS
AAN DE BETERHAND
Op 4 mei j I deed senator Jef Valkeniers een val
van de trappen van zijn woning, na dezelfde
namiddag in Meise nog de Week van de Fiets te
hebben ingereden met minister Sauwens en een
bezoek te hebben gebracht aan het eetfestijn van
VU-Zaventem Hij liep hierbij een meervoudige en
ingewikkelde dijbeenfraktuur op waarvoor hij een
heelkundige ingreep moest ondergaan Het zal nog
een drietal weken vragen voor hij weer de eerste
stappen mag zetten
Voor Jef Valkeniers met zijn gekende vitaliteit
voorwaar geen gemakkelijke opgave De redaktie
wenst hem, namens alle lezers, van harte een
spoedig en volledig herstel toei
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ANTWERPEN
MEI
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 l v Jons
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
JUNI
1 ZWIJNDRECHT: Kultureel verblijf aan zee tot 8
juni Org WVG-Zwijndrecht - tel 03/252 92 78
1 ARENDONK: Arendonk helpt Koerdistan Ophaling oude kleding Vanaf 9u 's morgens
2 MEERHOUT: Rommelmarkt m onthaalcentrum
Meerhout Inl Rodenbachfonds
2 KONTICH: Fietszoektocht Inschrijven tussen 13
en 14u in zaal/herberg ,,d'Ekster", Ooststatiestraat 1 Einde rond 18u Prijsuitreiking voorzien
rond 19u Inrichters Vlaamse Knng Kontich Inl
sekr W Schiltz, Vlierenpaal 14 te Kontich - tel
03/457 36 97
3 LIER: Vlaams-Nationaal Centrum, Berlarij 80 van
18u30 tot 19u30 spreekuur met senator Walter
Luyten Ook na afspraak, telefoon 03/482 11 93
6 BERCHEM: Gunter Pauli spreekt over „Mozart
en onze tijd" Om 20u in Alpheusdal, F Williotstraat 22 Org Vlaamse Kring Berchem
6 MERKSPLAS: Studiebezoek Kruidenhoeve en
boottocht Vertrek aan het Blazoen, Osystraat te
Antwerpen om 8u30 Org VVVG-Veurne - tel
03/321 75 95
6 DOEL: Studiebezoek aan Nieuwkerken-Waas en
Doel Org VVVG-Berchem - tel 03/218 7158
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 Geuster 03/481 85 91
8 HEIST-OP-DEN-BERG: Uitgaan in 't hart van
Brussel, Ancienne Belgique, naar een optreden
van Johan Vernimmen, Connie Neefs en Gene
Summer Nadien fuif De plaatselijke VU-afdeling
kocht kaarten die in voorverkoop 250 fr kosten Inl
015/24 80 86

9 MOL: Vienng 10-jang bestaan VVVG-Mol met
familiehappening, op de speelpleinen te Mol Org
VVVG-Mol -tel 014/31 10 06
10 DEURNE: Diaprojektie ,,Wenskoncert" in CC
Rix, de Grijspeerstraat 86 te Deurne om 14u30
Org VVVG-Deurne - tel 03/321 75 95
14 LIER: Toeristisch bezoek o I v senator Walter
Luyten Samenkomst parking Kaai te St -Amands
om 13u30 Verzamelplaats te Lier om 14u VNO,
Berlarij 80 te Lier Org VVVG-Bornem - tel
03/889 40 50
14 BOECHOUT: Avondwandeling Vertrek 19u30
kerk St -Jozef, Liersesteenweg Grens Mortsel/Boechout
Inl
Leen Veron (03/449 35 23 03/221 20 44 kantoor) Org VU-Mortsel
15 BONHEIDEN: Vlaams-Nationaal tuinfeest op
het domein Krankhoeve Kinderanimatie vanaf 15u
en barbecue vanaf 17u Organisatie arrondissementeel bestuur Volksunie-Mechelen Inlichtingen
015/51 31 69
16 MOL: Kultureel verblijf aan zee tot 22 06 Org
VVVG-Mol-tel 014/31 10 06
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 Westerio
22 KAPELLEN: Volksvertegenwoordiger Herman
Lauwers op de rooster en jaarlijks braadfeest in
zaal Muysbrceck (Binnenweg) vanaf 18u30 Inschrijven voor 15 juni aan 350/400 fr voor volwassenen en 250 fr voor kinderen Org VU-afdeling
Kapellen
22 GEEL: Optreden van Zakdoek Om 20u15 in
zaal Wijnhuis Org Vlaamse Aktiegroep Geel
23 DEURNE: Reis naar Rhotenberg tot 30 06
Org WVG-Deurne - tel 03/236 86 26
24 MORTSEL: Reis naar Duitsland tot 29 06 Org
WVG-Mortsel - tel 03/449 68 48
29 MEERHOUT: Barbeceu in FC De Koekoek
Org VU-afdeling Meerhout
30 KONINGSHOOIKT: Tijdens de jaarmarkt wil de
plaatselijke VU-afdeling u uitnodigen bij de ballonwedstrijd en Rad van Fortuin Inlichtingen Jos
Gons, schepen en Frans Croonen, sekretaris Org
VU-afdeling Koningshooikt

ADVERTENTIE

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

BRAMO B.v.b.a.
De beste keus in keukens en badkamers.
Zoekt zelfstandige medewerkers
voor montage van keukens.
Lindenstraat 308, 2070 Zwijndrecht
Afrit 16 op E17
Tel. 03/252.82.32
Fax.: 03/252.98.30
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AFSCHEID VAN WIM DUYS
Op Pinksterzondag is onverwacht Wim Duys van
ons heengegaan. Wim is gewoon blijven slapen.
Ons Heer had beslist dat hij genoeg had gedaan.
Enkele dagen geleden, toen Wim de briefjes voor
het ophalen van klederen voor de Koerden aan het
bussen was, vertelde hij ons: „Ik ben er moe van, 'k
zal blij zijn dat 't weer gedaan is".

organisaties van de gemeente. Zijn inzet voor de
Broechemse missionarissen brachten heel wat gelden binnen voor Afrika. De Missiekring Broechem
verliest in hem de grote bezieler van de missiedagen ten voordele van de missionarissen.
Wim vertegenwoordigde de verenigingen met
Vlaams-nationale strekking in de kultuurraad van
Ranst. Hij was de stuwende kracht achter de
jaarlijkse Guldensporenviering van de gemeente.
Door zijn harde inzet, zijn vaste overtuiging en zijn
grote onbaa*züc''';,gh6iJ heaft hij c i s getoond hoe
wij zijn strijd voor Vlaanderens ontvoogding moeten
verder zetten. Wim, bedankt.

Als een trouw flamingant was hij medestichter
van talrijke Vlaamse verenigingen in onze gemeente Broechem, o.a. de heroprichting van de Vlaamse
Oudstrijders (VOS). Hij was sekretaris van het
IJzerbedevaartkomitee. Wim was ook medeoprichter van de verschillende marsen op Brussel in de
zestiger jaren. Hij was mede-stichter van de VUafdeling Broechem, waarvan hij jarenlang de sekretaris was. Vrijdag nog eindigde Wim in de Top-3
van de abonnementenwervers van WIJ.

Onze dierbare vriend Wim Duys werd op vrijdag
24 mei naar zijn laatste rustplaats begeleid. De
Volksunie-afdeling Ranst betuigt hiermede haar
innige blijken van medevoelen bij het groot verlies
dat de familie en al zijn vrienden zo diep treft.

Naast zijn vele aktiviteiten met politieke inslag
was hij nog erg aktief in de kerkelijke en kulturele

(adverlentie)

OPENBAAR CFNTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN
VAN ANTWERPEN

Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Antwerpen richt een kadercursus in voor
Hoofdverpleegkundige/Hoofdvroedvrouw in dagondenwijs.
De cursus zal in de 2de helft van de maand september 1991 starten in de lokalen van het Hoger
Instituut voor Verpleegkunde - Stuivenberg, Lange Beeldekensstraat 267 Antwerpen.
De cursus wordt gespreid over 2 academiejaren telkens van 250 uren.
Bij aanvaarding van de kandidaten zal een inschrijvingsgeld van 10.000 fr. per academiejaar
gevraagd worden.
Inschrijvingsformulieren zijn te bekomen op de 7de Directie-Personeelszaken, Lange Gasthuisstraat 39, 2000 Antwerpen. De inschrijvingen worden aanvaard tot en met 21 juni 1991.
De kadercursus is alleen toegankelijk voor gegradueerde en gebrevetteerde verpleegkundigen.
Het aantal deelnemers is beperkt.

MOEDER MARIE LUYTEN OVERLEDEN
Wij vernemen het overlijden van mevrouw weduwe Maria Luyten-Wijns, moeder van senator Walter
Luyten De afgestorvene werd op 27 februari 1905
te Berlaar geboren en overleed na een korte ziekte
maar helderbewust tot het einde op vrijdag 24 mei
in het St-Elisabethziekenhuis te Lier.
Velen van ons zullen ,,moeder Marie", zoals ze
doorgaans aangesproken werd, in gezelschap van
Walter op VU-kongressen en andere bijeenkomsten ontmoet hebben. Zij hebben dan een rijzige,
vriendelijke dame leren kennen die haar hoge
ouderdom met waardigheid en gratie droeg. Zij die
haar van nabij gekend hebben zullen van haar het
beeld bpwaren van een milde en goede moeder;
van een sterke vrouw.
Terecht werd op haar overlijdensbericht geciteerd uit het gedicht Vlaamse Moeders van Clem
De Ridder.

Ge hebt me, o moeder, 't verlangen gegeven
Om minzaam en mild tot de mensen te gaan.
Ge weest me de weg door uw simpele leven,
Hoe zou dan mijn liefde naar Vlaanderen niet
gaan?
Moeder Marie leefde mee met het wel en wee van
de vele Vlaamse verenigingen waarvan zij lid was
en met het politieke leven waar zij, langs het werk
van haar zoon Walter, van op afstand maar zo
intens bij betrokken was.
De uitvaartliturgie voor mevrouw Luyten-Wijns
gaat door morgen zaterdag 1 juni om lOu. in de St.Pieterskerk te Berlaar. Een gebedswake gaat door
vanavond om 18u45 in dezelfde kerk.
De redaktie van ons weekblad biedt namens alle
lezers de kinderen Luyten en hun familieleden, en
in het biezonder vriend Walter, medeleven aan bij
dit overlijden.
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WIE WIL OP DE
VNOS-BUIS?
De laatste VNOS-uitzending over het
VU-Toekomstplan wordt op woensdag
19 juni a.s. opgenomen. Onderwerp:
de leefbare toekomst. Johan Sauwens
is daarbij de centrale gast. (De uitzending gaat pas in juli op antenne). Uur
van o p n a m e : 14u30. Wie de minister
met vragen wil bestoken kan de opname bijwonen. Kontakt opnemen met
Carine Boterberg (02/223.05.87).

BLOEMEN ROUWKRANSEN
BRUIDSTUILEN
ZAALVERSIERING
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P.V.B.A.

HEIHOEFSEWEG 1
2520 EDEGEM
Tel.: 03/457.23.89

Kostuums naar maat
HERENKLEDING
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Steenhouwersvest, 52
ANTWERPEN
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WEST-VLAANDEREN
MEI
31 OOSTENDE: Debatavond „Waarom wij, Vlamingen, ons voor het Oostfront hebben gemeld''"
geleid door ere-senator Oswald Van Ooteghem en
Koen Baert, sekretaris Uzerbedevaartkomitee Om
19u30 in het Koninginnehof, Maria Hendrikapark
Toegangsprijs 60 fr Org Ijzerbedevaartwerkgroep Oostende
JUNI
1 KORTRIJK: Stadsbezoek Org WVG-Genk tel 011/35 88 79
2 IZEGEM: Wandeling in de omgeving van Kruishoutem Verzamelen Vlaams Huis om 13u30 o I v
Luc Scheipe Org Wandelklub Vlaams Huis
4 DEERLIJK: Kennismaking met Sunname zijn
kuituur, muziek, gerechten, toerisme, Met inzameling van boeken voor Sunname Om 20u in
Ontmoetingscentrum D'lefte Org VU-Deerlijk
5 lEPER: Oaguitstap 's Morgens bezoek aan de
BRTN, 's middags eten in Grimbergen, dan naar de
serres in Meise en daarna bezoek aan de Abdijkerk
in Grimbergen Prijs voor de ganse dag 800 fr per
persoon Vertrek om 7u 15 aan het Station te leper
Inschrijven bij mevrouw Jano Braem-Dambruyne,
Slachthuisstraat 29 te leper Org Vlaamse Vrouwenvereniging leper
7 IZEGEM: 4de kaarting Vrijdag vanaf 20u en
zondag 9 juni vanaf lOu in Vlaams Huis Org
Kaartersklub De Vlaamse Vrienden
8 lEPER: VVI bestaat 20 jaar en dat vieren we Om
19u30 in feestzaal De Zeeparei, Dikkebusseweg 88
te leper Gastsprekers volksvertegenwoordiger
Jan Loones, Huguetle De Bleecker nationaal voorzitster FVV en Romain Vinckier, voorzitter stedelijke Kulturele Raad leper Prijs maaltijd 660 fr per
persoon Inschrijven voor 5 juni Org Vlaamse
Vereniging leper
8 BLANKENBERGE: Eendags bootreis Kostprijs
650 fr voor leden, met-leden 750 fr Inschrijven tot 2
juni Inl
VVVG-Blankenberge - 41 30 70 of

41 26 99
12 BRUGGE: Geleid bezoek aan de St-Jacobskerk
Org
WVG-Brugge centrum - tel
050/35 54 30
14 IZEGEM: VU-afdeling Izegem houdt een gelegenheidskafee in de ,.woning Dalle" in de SintTillostraat, t g v de Izegemse batjes Ook op 15 en
16 juni Org VU-lzegem
17 KORTRIJK: Bezoek aan O L V -kerk en nationaal vlasmuseum Org WVG-Sleidinge - tel
091/57 32 64
20 IZEGEM: Daguitstap naar Doornik Org
VVVG-lzegem
21 IZEGEM: Avondwandeling Verzamelen aan 't
Spiegelaarken, Brugstraat Org FVV-fzegem
22 BLANKENBERGE: Ceceliaharmonie en het
zangkoor ,,Knng der XX" om 20u kunt u naar de
Duine Polders Org WVG-Blankenberge Inl
41 30 70 of 41 26 99
24 BLANKENBERGE: Koffietafel met bingo Om
14u in de Reisduif Org VVVG-Blankenberge
Inl 41 30 70 of 41 26 99

MAURITS ZWAENEPOEL
GEEFT DE FAKKEL DOOR
Maurits Zwaenepoel heeft steeds laten doorschemeren dat hij bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd afscheid zou nemen van het
opnebare politieke leven Vorig jaar al nam hij
ontslag als provincieraadslid, nadat hij dit mandaat
25 jaar met brio had uitgeoefend
Maurits' vrienden hoopten dat hij voor eenmaal
zijn konsekwente houding zou veloochenen en een
uitzondering zou maken voor de Gistelse gemeenteraad Maar Maurits is een standvastig iemand
Op 1 april j I diende hij zijn ontslag in
De gedrevenheid waarmee Maurits Zwaenepoel
hel Vlaams-nationalisme altijd gepropageerd heeft
IS genoegzaam bekend Van in de jaren '50 engageerde hij zich onvermoeibaar voor de Vlaamse
zaak In 1962 werd de Gistelse VU opgericht, voor
de 30 leden tellende afdeling was dit geen gemakkelijke tijd, maar toch ook een periode van uitdagingen en spanning Een eerste grote beloning voor
deze inzet was zijn verkiezing tot gemeenteraadslid
in 1964, en met in het minst z'n verkiezing als
provincieraadslid
Van toen af aan was de Gistelse VU (aanvankelijk via de lijst Volksbelangen), onder de bezieling
van Maunts met meer te stuiten In 1970 telde de
VU-afdeling 220 leden Met de verkiezingen haalde
de lijst van Maurits 2 verkozenen in de gemeenteraad en een COO-raadslid Dit was het resultaat
van 6 jaar konstruktieve oppositie
Om gezondheidsredenen kwam Maurits Zwaenepoel in 1976 met op met de gementraadsverkiezingen Toch behaalde de lijst, voor het eerst onder
de naam VU, opnieuw 2 verkozenen en het voorzitterschap van het OCMW De klassieke CVP-meerderheid met burgemeester was gebroken, en de
andere partijen zagen nu ook in dat een meerderheid zou kunnen gevormd worden zonder de CVP

BURGEMEESTER
Dit werd een feit na de gemeenteraadsverkiezingen van 1982 De VU behaalde 4 verkozenen in de
gemeenteraad, 2 in het OCMW en Maurits kreeg de
burgemeesterssjerp Als oppositiepartij had de VU
altijd een uitvoerbaar programma gepropageerd
Nu de partij zich in een meerdeheidspositie bevond
kon ze haar beleidsopties dan ook hard maken
De kiezer dankte de VU en haar burgemeester, in
1988 behaalde de partij opnieuw een verkiezingsoverwinning 5 verkozenen Toch werd, tegen de
trend van de verkiezingsuitslag in, een koalitie
zonder de VU gevormd Dit deed pijn, maar met
opgeheven hoofd vatte Maurits en de VU haar
oppositietaak weer aan
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mr.
"4
Gewezen burgemeester van Gistel en provincieraadslid IVIaurits Zwaenepoel, getel<end door IVlicliei Bullynclc, l(unstschilder
en VU-gemeenteraadsiid in Gistel.
Maunts is zeer zeker geen verbitterd man Maar
waarom dan afscheid nemen van de aktieve politiek leven''
Maurits Zwaenepoel: „Nieuwe mensen moeten
de tijd krijgen om zich in te werken in de Gistelse
materies en de opdracht verder uitbouwen met
hedendaagse ideeën en inzichten, zonder verraad
te plegen aan het verleden Voor mij is de tijd
gekomen om een aantal zaken in te halen meer
aandacht voor ontspanning en het opnieuw opladen van mijn geest door de opgelopen leesachterstand goed te maken Dit zal mij met beletten om
verder mijn steun toe te zeggen aan de partijwerking en het doorgeven van de opgedane ervaringen "
Woorden schieten ons te kort om de sterke
persoonlijkheid van Maurits te schetsen Wij willen
hiert ook met alle superlatieven aanhalen om Maunts de hemel in te prijzen, maar wij zeggen vanuit
de VU-afdeling Maurits wij zijn blij dat je nog
steeds een van de onzen bent, dank voor wat
voorbij IS, en nu reeds dank voor wat je ons nog te
bieden hebti
De leden, het bestuur en
de mandatarissen van VU-Gistel

H O F DE D R A E C K
Groen rust en gastronomie
in VOEREN
'n Kasteelhiotel dat zijn service
volledig afstemt op een gastvrij
en culinair verblijf

JULI
7 BLANKENBERGE: Guldensporenfeest Vanaf
17u30 in het vakantiepatronaat op het einde van de
Franchommelaan Iedereen welkom Org VVVGBlankenberge

Adverteren in WIJ
rendeert
02/219.49.30

<\

Pas heringencfite luxekamers
Midweekarrangement drie
overnachitingen met ontbijt en
3 viergangendiners 4 950 B F
per persoon
^^ét--^

Hoof straat 6
3793 Teuven
Tel (041) 81 10 17

UIT DE REGIO

WEST-VLAANDEREN
BEZOEKT DAVID
TENIERS DE JONGE
Op zaterdag 8 juni e.k. organiseert het Rodenbachfonds West-Vlaanderen een edukatieve daguitstap naar Antwerpen.
Tijdens de voormiddag wordt er een bezoek
gebracht aan de tentoonstelling van David Teniers
De Jonge in het museum voor Schone Kunsten. Na
de middag bezoeken we het Plantin-Moretusmuseum, één van de fraaiste en best bewaarde
patriciërswoningen uit de renaissance.
De prijs voor de gehele dag (autocar, inkom
musea, voordracht en dia's fooi chauffeur) bedraagt 700 fr. per persoon.
Opstapplaatsen:
Markt Oudenburg 7u15 en Sted. Visserijschool
John Bauwens 7u30.
Inschrijven kan telefonisch op het nummer
059/50.84.80 van het Rodenbachfonds en dit iedere dag tussen 8u-12u en 13u-17u. Storting kan
gebeuren op het nummer 384-0283205-31 van het
Rodenbachfonds West-Vlaanderen, Aartshertogstraat 4, 8400 Oostende.

H^
N.V. ZAKENKANTOOR
HERMAN STEENHOUDT

WIE KAN STUDENT
HELPEN?
Ik ben student Moderne Geschiedenis (1e licentie) aan de KUL en sinds dit jaar werk ik aan mijn
licentieverhandeling. Ondenwerp is het ontstaan en
de ontwikkeling van de Volksunie in Limburg vanaf
de stichting (1954-'55) tot ca. 1971. Ik bestudeer
zowel het organisatorische, het ideologische als
alle andere aspekten van de VU.
Mag ik alle VU-leden die bij de werking van VULimburg in deze periode betrokken waren, hulp
vragen om hun archief in te kijken. Vooral wat
betreft het archief van het arrondissement HasseltSt.-Truiden voor de hele periode ('54-71) en van
het arr. Tongeren-Maaseik van voor '64-'65. Verkiezingsmateriaal hoort daar ook bij. Wie mij wil
helpen kan mij bereiken op volgend adres: Frank
llsbroux, Tommelenstraat 72 te 3500 Hasselt
(011/27.35.30).

JUNI
1 AS: Ontmoetingsdag mediatechnieken. Vanaf 9
tot 16u in hotel Overeinde, Kempenstraat 8 te As.
Inschrijven bij Jos Claessens - 011/46.46.00 of
Simonne Janssens-Vanoppen - 011/53.68.23.
5 TESSENDERLO: FVV-TessenderIo besluit werkjaar met een etentje. Om 19u30 in The Fox te Ham.
Inschrijven bij een der bestuursleden voor vrijdag
31 mei.
8 GENK: Verbroederingsdag met de Algemene
Nederlandse Bond voor Ouderen uit Geleen. Samenkomst in zaal Albe, Volmolen 1, Oud Termien
te Genk. Ontspanningsprogramma met de Koorkleppers. Aanvang 16u. Org.: VVVG-Genk - tel.
011/35.88.79
19 GRUITRODE: Bezoek aan het Museum Duitse
Ridderorde. Org.: VWG-Neerpeld-Overpelt - tel.
011/64.71.04.
27 ACHEL: Bezoek aan kaarsenfabriek. Org.:
VVVG-Zwijndrecht. tel. 03/252.92.78.

WILLY
MICHIELS

OOST-VLAANDEREN
JUNI
3 BELZELE: 5de les naaldkant van 13u30 tot 16u.
in het Tierlantijntje Belzeiedorp. Org. FVV-Belzele.
4 BELZELE: Hobby Klub met les in Hardanger.
Van 13u30 tot 16u. in het zaaltje St.-Jozef rechtover
de kerk van Belzele. Org.: FW-Belzele.
4 BELZELE: Dinamisch ontspannen. Ook op 11 en
18 juni. Van 19u30 tot 21u30 in de gymzaal van de
Gemeentelijke Basisschool Oosteindestraat, 45 te
Belzele. Org. FW-Belzele in samenwerking met
KVLV-Belzele.
11 ERTVELDE: Daguitstap naar Luxemburg. Org.:
WVG-Ertvelde - tel. 091/44.59.23.
14 EREMBODEGEM-TERJOOEN: Opening van
tentoonstelling van kunstschilder Jan Sanders.
Toespraak door Noël De Knibber. Om 20 uur in
Parochiezaal Erembodegem-Terjoden. Toegankelijk 15,16,17 juni van lOu. tot 12u. en van 14u tot
17u. Org.: Vlaamse Kring Terjoden-VTB-VAB-Terjoden.
14 BUGGENHOUT: Senator Walter Luyten over
„De Duitse Gemeenschap in België". Om 20u. in
zaal Den Ast in Brouwerij Bosteels.
15 EREMBODEGEM-TERJOOEN: Optreden van
volksmuziekgroep ,,Zakdoek". Om 20 uur in zaal
Rubens, Ninovestraat te Erembodegem-Terjoden.
Kaarten bij vertegenwoordigers. Prijs leden: 100
fr., niet-leden 150fr. Org.: Vlaamse Kring TerjodenVTB-VAB-Terjoden.
16 BUGGENHOUT: Vanaf 15u. in „Den Ast" -h
binnenkoer Br. Bosteels gelegenheldskafee met
muzikant, zang, dans en Kwak. Org.: Vlaamse
Kring Buggenhout.
18 WONDELGEM: Infonamiddag „Brandpreventie" met nabespreking. Org.: VWG-Wondelgem tel. 091/26.18.96.

*.4

LUNOR-BENELUX

ATOOMSCHUILKELDERS
RAMPENKELOERS
OOK VOOR ZELFBOUWERS

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

MAKELAAR IN VERZEKERINGEN

Woonkrediet
steeds iets beter!

Kantooruren: 9-12 -15-18 (zaterdag: 10-12)
Waar Vlamingen méér dan thuis zijn

Gentsesteenweg 5
9420 ERPE-Mere
053/80.54.56
BEZOEK ONZE KIJKKELDERS

Houtzagerij

AA Tekstieldnikkerij

KEUKENS-SANITAIR
VERWARMING
V A N DER C R U Y S
Assesteenweg 240, TERNAT
Tel. 582.29.15
Toonzaal alle dagen open
van 9-19 u. Zondag gesloten.

Torleylaan 51 • 1654 HUIZINGEN

tel. 02/360.20.40

DE ROOSE N.V.
Algemene hout- en platenhandel
Schaverij
AFD. NINOVE - 9400
Steenweg naar Aalst 496
Tel.: 053-66.83.86
AFD. OKEGEM - 9471
Leopoldstraat 114
Tel.: 054-33.17.51
054-33.11.49
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Levering van vlaggen,
banieren, masten
en toebehoren.
Spijker 86
2190 ESSEN
Tel. 03/667.29.73 Fax. 667.55.31
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AANBEVOLEN HUIZEN
N.V. BERT Cars e n T r u c k s
Assesteenweg 101-103
TERNAT
Verdeler
VOLKSWAGEN

Tel.: 02/582.13.12
02/582.04.10

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

DE PRIJSBREKER

Guldo 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 Cortler
Tel. 02/428.69.84
Fax 02/425.98.86

•' OEVRIESE
woonverllchting

nv

de winne-fabrisac

baron ru/prirlaan "H
H^iObru^r •»
^aan brufigr no<tikanip

<;
mlgrostraat 128
\ . ^ ^ B 9200 schoonaarde
""
dendermonde
052/42 33 04 - 42 39 16

typo - offset - repro
e n v e l o p p e n - rx e n v e l o p p e n
kettingformulieren
boekdruk - direct mail
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Alle trofeeën, wimpels, bekers,
speldjes, badges, enz.

Panorama 36
1780 WEMMEL
Tel. 02/460.68.93

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

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

053/80.10.09

/

drukkerij

058 - 51.26.29

Leopold II laan 205
8670 OOSTDUINKERKE

ESOX STAN PHILIPS

van het goede meubel
Open van 10 tot 19 u.

TE HUUR VOOR UW VAKANTIE
AAN ZEE:
moderne a p p . en villa's
In alle prijsklassen
Gratis catalogus op aanvraag

AUDI - PORSCHE 944

Groenstraat 84, 2000 Antwerpen

'Bil

PVBA

J. BORREMANS-COCK
& KINDEREN
Algemene Bouwondernemingen
Gentsestraat 238
9500 Geraardstiergen
Tel. 054-41.25.89
Wij bouwen voor u
sleutel op de deur

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

Deze week brengt de redaktte
bij wijze van afronding nog enkele iezersbfieven over het
vraaggesprek met VN J-leidster
L ^ y Broeckx. Omdat nu zowat
aife meningen aan bod zijn geweest meent de redaktie er
goed aan te doen de polemiek
af te sluiten. Bovendien vallen
meer en meer brieven in herhaling. Lezers die niet aan bod
kwamen gelieven daarmee rekening te houden.
Dank aan allen die „de pen ter
hand namen".

VNJ(16)

VNJ(17)
Vooreerst wil ik senator Walter Peeters
gelukwensen met de verdediging die hij
opneemt van het VNJ (WIJ, 10 mei j.l.).
Terecht wijst hij op het eenrichtingspluralisme van een aantal briefschrijvers. De vraag
kan gesteld of niet juist de lezersbrief van
Dhr. Heirman (WIJ, 24 mei '91) bewijst waar
nu de „echte verkrampten" zich bevinden.
Blijft hij niet vastkleven aan de linkse dogmatiek van mei '68, terwijl nu overal vele volkeren hun weg naar vrijheid zonder marksisme
zoeken.
Dhr. Persoons (WIJ, 17 mei) klaagt het
zogenaamd ondemokratisch leidersprincipe
van het VNJ aan. Heeft hij het dan ook
moeilijk met de diktatuur van allerlei,,vrijgestelden" in de traditionele jeugdbewegingen
die telkenjare hun leiding verbieden deel te
nemen aan Zangfeesten en IJzerbedevaarten?

het echt ging, een betere positie voor onze
gemeenschap, vrede en demokratie. Hoe
weinig briefschrijvers hebben zich de vraag
gesteld wat vandaag het nut is van een
beweging als het VNJ. Ik kan mij niet van de
indruk ontdoen een herhaling van vroegere
dromen opnieuw te beleven. Neem nu het
„gekibbel" rond de IJzerbedevaart, dit is niet
nieuw. Manu Ruys heeft daarover ooit wijze
woorden geschreven die ik hier ter ovenweging meegeef. „Het moet de taak zijn van het
inrichtend komitee, dat de traditionele waarden van pacifisme en demokratie gevrijwaard en gehandhaafd blijven." De rest is
gekakel om de gelijkhebberij en naast de
kwestie.
Ik huiver bij uitspraken als: „De verbondsleidster heeft het vetorecht. Als iedereen in
de verbondsleiding „ja" zegt, en ik zeg
„neen", dan is het neen."
In mijn lange leven heb ik dergelijke leidersuitspraken meer dan eens gehoord en
(moeten) ondergaan. Begrijpt u dat ik stilletjes heb geweend ?
J.D.V., Deurne

Gelukwensen aan briefschrijvers H.V. en
M.L. (WIJ, 3 mei j.l.), omdat zij de moed
hadden man en paard te noemen l.v.m. het
VNJ-interview. Elk pluralisme die naam en
het Vlaams-nationalisme waardig moet onvermijdelijk en onvoorwaardelijk alles afstoten wat in zich de kiem draagt van antidemokratische en anti-volksnationale opvattingen. Elke ernstige, Intellektuele ontleding
van de Vlaamse ontvoogdingsstrijd brengt
de objektieve waarnemer tot het besluit dat
marginale maatschappelijke verschijnselen zowel voor als na de jongste wereldoorlog het diskrediet op de Vlaamse beweging hebben geworpen en de achterstand van de
realisatie van de Vlaamse objektieven van
deze Vlaamse beweging in de hand hebben
gewerkt. Alle goede bedoelingen van sommigen ten spijt.
De bedrieglijke volksverlakkerij - omdat
vele simpatisanten de onderhuidse bedoelingen van geniepige denkers niet kunnen of
willen onderscheiden - zit hem erin dat deze
groupuskules zich tooien met het Vlaamsnationaal gedachtengoed en met de simbolen ervan. Maar terzelfdertijd nostalgischfasciserende on-Vlaamse. Inhoud en vorm
worden meteen op elkaar afgestemd, ook en
vooral in een ,,pseudo"-jeugdbeweging met
een twijfelachtig opvoedkundig sisteem.
Al de „anderen" zijn halve flaminganten
en zeer vlug verraders, ontrouwen en noem
maar op. Deze groupuskules zijn de kankerplekken in de Vlaamse beweging, die eerder
vroeg dan laat moeten verdwijnen, omdat
een sociale, volkse emancipatiebeweging
haaks op hun opvattingen staat. Wij willen in
alle omstandigheden niet gelijk welk Vlaanderen tegen gelijk welke prijs.
E.L., Brugge

Dhr. Verheistraeten (WIJ, 3 mei) is op zoek
naar de openheid, het pluralisme, de aktieve
vrede, de emancipatie, de solidariteit in het
VNJ-denken. Waarschijnlijk vindt hij deze
gegevens dan wel terug bij de ,,traditionele"
jeugdbewegingen? Was het niet de scoutsverbondskommissaris Linda Boudry die de
teksten van Anton van Wilderode te oubollig
vond en als reden aanhaalde voor de afwezigheid van haar jeugdbewegingen op de
IJzerbedevaart, toch ook een vredesmanifestatie? Dit in plaats van te erkennen dat ze
zelf schuldig is aan het gebrek aan Vlaams
bewustzijn van haar jongeren, vermits ze
liever elders de „wereldverbeteraar" gaat
uithangen.
Ik kan dan ook niet anders dan de vaststelling maken dat er gelukkig nog het VNJ is om
onze jongeren een Vlaams bewustzijn mee
te geven, in een geest van echt zelfbestuur,
echt pluralisme, en echte vrede.
Kan de Vlaamse beweging dan nu eens
eindelijk het huis zijn met verscheidene kamers, waar ieder respekt heeft voor andermans ideeën in plaats van als nationalisten
te blijven kibbelen over kleine ideologische
meningsverschillen?
Koen Bultinck, Diksmulde

BONT
Na haar groteske uitspraak „dat het niet
bereiken van 0,70% BNP voor Ontwikkelingshulp nogal wat erger is dan het niet
venvezenlijken van de derde faze" maakt de
VUJO het nog bonter. In de ,,Tijd" nam ik
kennis van haar jongste persmededeling.
Naar aanleiding van de migrantenrellen
slaagt de VUJO er in zich uit te putten in
zelfbeschuldigingen en vraagt vergiffenis
aan haar bruine broeders,,omdat we ze niet
begrepen hebben". Plunder de winkels, sla
de burgers neer, steek auto's in brand, deal
drugs... want wij zijn schuldig.
Volgt dan een oproep om de VUJO te
vervoegen. „Wij staan open voor U..."
Hugo Verhelst, Wilrijk

HOTEL - RESTAURANT

a%tuio
Berg 17 • B 3790 St.-Martens-Voeren
Tel. 041/81.09.08 - 041/81.09.29

VNJ(18)

Gastronomie in een groene oase

Ik beken dat ik als oude flamingant die
sinds de eerste wereldoorlog zowat alles
heeft meegemaakt stilletjes geweend heb bij
het lezen van het vraaggesprek met Ledy
Broeckx. Wij hebben zo vaak dromen voorgeschoteld gekregen die anders zijn uitgekomen omdat wij te lichtgelovig waren. Wij
hebben te graag uniformen gedragen omdat
het mode was en ons het gevoel gaf ,,ergens" bij te horen. Maar vergaten waarover
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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.
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„EEN BLAAM!"

LIEVER BIDDEN!

Zaterdag het programma De Zoete Inval
(Radio 2) met Luc Appermant beluisterd.
Daarin stellen luisteraars aan een pannel van
drie bekende Vlamingen (BV's) een vraag.
Deze keer dienden Frank Dingenen, Jo De
Poortere (BRT-presentator) en zangeres Ingeborg o.m. een vraag van een Nederlander
te beantwoorden. „Welke Belg heeft in het
Kapitool te Washington zijn borstbeeld?"

De rol van Cyriel Verschaeve en de Vlaamse beweging werd in WIJ (2 februari '91) te
vet in het daglicht gesteld. Ik kan het niet
bekijken omdat ik weet dat velen leedvermaak zullen hebben.
Over de reeks in WIJ over Brouns zou ik
willen zeggen dat ik hem in Kessenich persoonlijk zeer goed gekend heb en dat wat er
met hem gebeurd is een schande is. Maar
laat a.u.b. alles rusten en laat ons liever voor
die mensen bidden!

De drie BV's, anders zo rad van tong en
nooit om Intellektualistische drukdoenerij
verlegen, wisten van toeten noch blazen!
Terwijl elke Vlamingen weet, of toch zou
moeten weten, dat het om pater Damiaan
gaat.
Toen Appermont „de oplossing" gaf vielen de drie uit de lucht. Plots besefde Frank
Dingenen dat hij een flater van formaat had
geschoten en riep uit: ,,Een blaam!" Zeker
nadat de drie BV's bovendien niet eens de
familienaam van pater Damiaan kenden!
Wordt het geen tijd dat ons onderwijs weer
eens opnieuw gaat beginnen met het aanleren van de geschiedenis van ons volk en van
de groten die het naam en faam gaven?
Mag ik één zaak vragen: doe a.u.b. verder
met in WIJ kritische bijdragen over ons
verleden, hoe pijnlijk ook, te plaatsen. Onze
lezers, en dan vooral de jongeren, kunnen
met genoeg ingelicht worden over alle aspekten van onze geschienis!
P.L., Hofstede (Aalst)

MARTENS NAAR
BRUSSEL
Enkele bedenkingen mogen hierbij wel
gemaakt worden. Zijn Europese motivaties
klinken ongeloofwaardig. Mia Doornaert
heeft ze in „De Standaard" van tafel geveegd. In Europa wordt Tindemans ernstig
genomen. Martens niet.
Zijn binnenlandse motivaties worden niet
ernstig genomen. Het loutere feit dat hij zijn
domicilieverandering afhankelijk maakt van
de stembusuitslag bewijst dat zijn fameuze
„uitdaging" een kleinzielige verkiezingsstunt is. Voor de Vlaamse Brabanders wordt
hij een onderkruiper, voor de Franstalige een
indringer waarmee ze nu reeds de spot
drijven.
Voor de Vlamingen is zijn tweetalige kieskampanje een kaakslag. Ze druist rechtstreeks in tegen de autonomie der Gemeenschappen. Ze bewijst dat Martens de splitsing van het kiesarrondissement wil tegenhouden ; en tevens waarom hij de verfransing van de Brusselse randgemeenten niet
ongenegen is.
Voor de nieuwe Belg wordt het unionisme
de nieuwe grimas van het unitarisme. Een
eigen mitte?
F. Vanbrabant, Hasselt.
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P. Stockbroekx, Geraardsbergen.

SOCIALE VERKIEZINGEN
Ik kan Pol Vanden Bempt (WIJ, 17 mei j.l.)
grotendeels volgen in zijn redenering aangaande de sociale verkiezingen voor wat
bijvoorbeeld betreft:
- De inhoudelijke invulling louter plaatselijk
is.

De redaktie ontvangt graag
brieven voor de lezersrubriek
Wederwoord. Naamloze brieven gaan de scheurmand in,
evenals scheld- en smaadbrieven. De andere publiceert zi],
naargiang 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.
- Er in zijn sektor in het algemeen zware
problemen zijn. Maar dit geldt evenzeer in
zovele andere sektoren (onderwijs, niet-ziekenhuizen, enzovoort).
- Dat de ideologische overtuiging in vele
gevallen niet meer essentieel is, kan ik ook
beamen.
- De Vlaams-nationalisten kiezen voor mensen die zich inzetten voor het vakbondswerk
lijkt voor mij evident.
Maar, is het dan niet zo, dat men eigenlijk
een (mis)gebruiksvoon/verp is in handen van
politiek-partijgebonden organisaties? Tot op
het nivo van KVGK en Ondernemingsraad
gebeuren de verkiezingen ,,vrij demokratisch", doch eenmaal hogerop binnen de
hiërarchie van de vakbonden is er nog weinig
inspraak voor deze verkozenen. Vanaf dit
echelon mag men zelfs niet meer openlijk
uitkomen voor zijn ,,nationalist" zijn.
Wie zijn, als ik eens informeren mag,
diegenen die zich uitgeven voor sociale partners, waar komen die lui vandaan ? Dit zijn
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maar enkele bemerkingen die ik maak in
verband met de „sociale verkiezingen". Hopelijk nemen de VU Vlaamse Vrije Demokraten het mes in handen om deze ,,vermomde
politieke etterbuilen" weg te snijden uit ons
maatschappelijk bestel, om plaats te maken
voor een daadwerkelijke Algemene Vakbond.
Bert Van Vaerenbergh, Iddergem

MIGRANTEN
Met enige bitterheid lees ik nu in allerlei
bladen de kommentaren over de gebeurtenissen te Brussel. (Voor het te laat is, WIJ 17
mei j.l.). Laat ik eerst zeggen dat deze een
oven/veldigende indruk maken op de eigen
Vlaamse bevolking, zeker in de steden die
met het probleem worden gekonfronteerd, in
mijn geval is dat Gent.
De bitterheid heeft te maken met het feit
dat we reeds vijftien jaar geleden erop wezen
dat er aandacht aan het migrantenverschijnsel moest gegeven worden. Tot voor kort
werd dit afgedaan als een ,,randbemerking".
Wat nu gebeurt, dan ook het gevolg van de
laksheid, het gebrek aan interesse en het
sans-foutisme van onze politiek bestel.
Alle moeilijke als onfrisse aanziene problemen, worden voor zich uit geschoven: dat is
een konstante in de Belgische politiek en de
Vlaamse politici gedragen zich ook niet anders.
Op gevaar af dat men mij van leedvermaak
zou verdenken, wens ik toch te stellen dat we
(hier ter plaatse) steeds integratie hebben
voorgestaan, wat in Vlaanderen betekent:
Nederlands leren, de wetten die hier gelden
naleven, de gettovorming voorkomen. Tot
hiertoe is de kennis van het Nederlands, ook
bij de derde generatie migranten, bedroevend, precies omdat ze in getto's wonen, en
in gesloten gezinsgemeenschappen leven.
Het respekteren van de geldende wetten is
een diskussie apart. We hebben zelf nooit
goed geweten (en met „we" bedoel ik de
machthebbers in dit land) hoe we ons moesten gedragen tegenover een groep mensen
die een andere kulturele én politieke overtuiging (onverbrekelijk met kuituur verbonden)
voorhouden. De schuld gooien op de gewone politieman of de autochtone bevolking, is
een goedkoop argument, tekenend voor het
paraplusisteem dat in onze politieke kaste
wordt gehanteerd: „niet ik ben schuld, het is
de ander", en liefst altijd de kleine man. De
kleine man, de Vlaamse volksmens, is de
dupe van de geschiedenis. Er wordt over
hem niet gepraat. Er was geen belangstelling
voor zijn frustratie, zijn verlatenheid en over
zijn kansarmoede in de volksbuurten van de
Vlaamse steden wordt niet gesproken. Voor
hem is geen koninklijke kommissaris en zijn
er geen plannen.
Ik betreur dat pas nu in dit laatste verband
een licht begint op te gaan. Ook de gewone
Vlaamse man zal reageren: hij zal wel geen
molotovcocktails gooien.
Huguetee De Bleecker-Ingelaere.
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