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LEPEL & VORK 

Brugge bezoeken is ook 
kennis maken met het 

Vlaams 
Ontmoetingscentrum 

^ De Gulden Spoor 
rechtover uitgang parking 

't Zand 22 Brugge 
tel 050 34 30 82 

dranken 
snacks 

restaurant 
zaal voor 50 pers 
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o'' 
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Taverne „DE BOEMELTREIN" 
Vlaams Huis 

Streekbieron Snacks IJs Wafels Pannekoeken 
SfMfvol tralnmeubllilr • Ook vergaderruimte 
Weststraat 131 - 9940 SLEIDINE 
Tel 091/57 M 46 -Zat en zond gesloten 

Adverteren in WIJ 
rendeert 

02/219.49.30 

Probeer eens! 

^^^j^^r^/JTtJ^'f^^-z^^^ 

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

HOF VAN ENGELAND 
bij Guido 

hét Vlaams trefpunt in Brussel 

Lakensestraat 157 (KVS) 
1000 Brussel 

tel.: 218.01.27 

Banketbakkerij 

ANTWERPIA 
JOOST GOSSYE 

Geraardsbergsestraat 
38 
9300 Aalst 
Tel. 053-21.35.33 

Sedert 1910 
JAN PAUWELS-DE BRAUWER 

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

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

— Camb/tiwus — 
"ïKCoosteAstAaat 3'3960^/iee 

011/ 49 28 97 
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'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 

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

ten 
Overeinde 8 AS 

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

Brood- en 
banketbakkerij 

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

SPECIALITEIT VAN ALLE 
GELEGENHEIDSGEBAK 

Hostellerie 

Tj^tttm 
Oerenstraat 13 8190 Alveringem 

tel 058/288 007 

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

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

Voor gratis informatiepakket nopens onze mogelijkheden 

Oerenstraat 13 8690 Alveringem tel. 058/288 007 



EERST DIT 

NIET VAN BROOD ALLEEN 
AANDAG j.l. gingen in pal<weg 34.000 
ondernemingen de zogenaamde sociale 
verkiezingen van start. Als politieke partij 
die op geen enkele wijze met een vakbond 
verbonden is kijkt de VU Vlaamse Vrije 
Demokrater) een beetje langs dit gebeu
ren heen. 

Niet dat zij geen belangstelling heeft 
voor het sociale evenement dat zo'n 
780.000 werknemers bezighoudt, maar 
trouw aan haar onafhankelijkheid tegen

over de sindikaten laat ze haar leden een vrije keuze. 
Wat dan weer niet wil zeggen dat de Vlaams

nationalisten geen mening zouden hebben omtrent het 
gebeuren. 

Vooreerst willen wij enige korrektie aanbrengen in 
het woordgebruik en sociale verkiezingen gewoonweg 
sindikale verkiezingen noemen. Vakbonden opereren 
steeds meer en meer op terreinen die verder reiken dan 
de werkomstandigheden of het loon. Wij zouden liever 
hebben dat ze zich weer wat socialer gingen opstellen. 

Werknemers in ondernemingen waar er verkiezingen 
zijn mogen wél hun stem uitbren
gen maar enkel voor kandidaten op 
lijsten van de drie politieke vakbon
den. Zo'n monopoliepositie is wei
nig demokratisch en het wordt tijd 
dat deze alleenheerschappij door
broken wordt. Waarom krijgen ook 
andere vakbonden en groepen van 
werknemers geen kans? 

Zo'n opentrekken kan natuurlijk 
niet voor de sindikaten, zij vrezen 
hun greep op de werknemer te 
verliezen en dat past niet in de 
strategie van hun macht. 

De vraag moet ook gesteld wor
den of de werkgevers zo'n verre
gaande openheid wensen, zij verkiezen vooral de 
traditionele vakbonden die min of meer berekenbaar 
zijn en waarmee ze tot vaste afspraken kunnen komen. 
Bovendien zitten hun wederzijdse topmensen regelma
tig samen aan tafel in een blijkbaar gesapig overleg van 
geven en nemen. Om dan met stevige ankers tot in de 
Wetstraat hun macht te laten spelen. Hoe verregaand 
zo'n invloed kan reiken vernamen wij uit de laatste 
bekentenissen van Jef Houthuys. 

Meer en meer moet deze evolutie de werknemers het 
gevoel geven dat zij nog wel mee mogen beslissen over 
de kleur van het behang in hun bedrijf, maar dat hun 
stem alleen maar goed is om de top van hun vakbond 
meer politieke armslag-te geven in de Wetstraat. De 
belangenvermenging tussen politiek en vakbond aan
zien werknemers vaak als een bedreiging voor de 
standvastigheid van hun vakbondstop. 

In de ondernemingen zelf groeit het gevaar van een 
kloof tussen de beroeps vakbondsmilitant en de gewo
ne werknemer. De eerste door zijn sindikaat degelijk 
geschoold hanteert bovendien vaak een jargon dat ver 
boven de doorsnee werknemer uitgaat. De militant 
heeft ook tal van voordelen en geniet bescherming. 
Wellicht moet zo'n uiteengroeien onvermijdelijk tot 
botsingen leiden en welt meteen de vraag op of men 
,,ergens" bij moet zijn om zijn zeg te doen. 

Meer en meer wint ook het kader aan belang, de 
verdere automatisering drijft de waarde van deze 
nieuwe stand in de hoogte. Zij vormt de ruggegraat van 
vele ondernemingen en door tal van buiten-wettelijke 
voordelen de onmisbare maar gewillige steun van de 
werkgever. 

Blijft dan nog het probleem van de openbare diens
ten waar de vertegenwoordigers niet gekozen worden, 
maar aangeduid. Bovendien mogen alleen die vakbon
den meespelen die 10% van het personeel als lid 
hebben, een werkwijze die toch echt niet meer 
kan. 

Als gevolg van de kwetsbaarheid van onze onderne
mingen hebben de vakbonden ook 
een andere instelling gekregen, zij 
vertonen meer kommer voor de 
ekonomische toekomst van het be
drijf. Het is een evolutie naar mede
verantwoordelijk die ons verheugt 
maar die tegelijkertijd de zorg om 
de menswaardige werkomstandig
heden prangerder maakt. Produk-
tie, verkoop, konkurrentie, winsten, 
welvaart; allemaal goed en wel, 
maar de mens moet centraal blij
ven in deze samenhang. 

Wanneer de ekonomische as-
pekten zo'n harde wetten gaan 
stellen dat andere gebieden van 

het leven eraan opgeofferd worden zitten wij fout en 
daar kan ,,de verfraaiing van de werkplaatsen" geen 
moer aan veranderen. 

Op de bedrijven rust thans meer dan ooit de zorg 
voor de leefomgeving. De jongste weken- werden wij 
herhaaldelijk gekonfronteerd met gevaarlijke bedrijven 
die hele gemeenschappen op de rand van de katastrofe 
brachten. Wanneer een slecht onderhouden autobus 
met arbeiders in een rivier dondert dan wil dit zeggen 
dat het financiële belang het humane heeft overvleu
geld... 

De aandacht voor de menselijke zorg spreekt te 
weinig, ook uit deze sindikale verkiezingen. Daarom 
moeten zij opnieuw sociale verkiezingen worden! 

Maurits Van Liedekerke 
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INHOUD 
U

Vice-premier Hugo 

Schiltz sciireef aan pre
mier IVIartens een brief 
om zo vlug mogelijk een 

fundamenteel gesprek op gang te 
brengen binnen de regering over de 
Europese Politieke Unie en de knel
punten die ter zake nog bestaan. 

17 
Joegoslavië staat in rep 
en roer. Doen de Kroaten 
haar de das om? Willy 
Kuijpers ging er heen. 

Deze week brengt WIJ z'n verhaal. 

18 
De Nederlandse tweede 
kamer besloot vorige 
week tot het verplichten 
van het Frysk in het voort

gezet onderwijs. Reden tot euforie 
bij de Friese nationalisten? 

M f^ Algemeen sekretaris van 
I U de VU, Willy Kuijpers, 
I ^ J ontving onlangs Jonas 

Savimbi, de Angolaanse 
UNITA-leider. Na 16 jaar bloedver
gieten lijkt het er weer eens op dat 
de vrede in Angola binnen bereik 
ligt. 

0^ M Sinds mensenheugnis 
J I worden de Haïtianen ver-

^ ^ I plicht op de door de Do-
minikaanse regering be

heerde suikerrietplantages te wer
ken. Een schrijnende dokumentaire 
over hedendaagse slavenhandel. 

f^ M Onze volkerenspecialist 
M Ê\ Karel Jansegers blikt 

^^^Y ^®^® week terug op een 
jaar volkerenstrijd op het 

zwarte kontinent. 

f^ ^m Alle negers zijn stom, 
M Ê stinken en zijn lui, ze 

^ ^ f klimmen in bomen en 
eten alleen bananen. Zo 

dacht de blanke vroeger vaak over 
de zwarte, of is dit nu nog altijd zo? 

29 
Zestig jaar geleden kon
den de bezitters van een 
radiotoestel voor het 
eerst luisteren naar de 

VLANARA (Vlaamsch-Nationale 
Radiovereeniging). 

30 
Tijdens het komende 
weekend krijgt de 
Vlaams-nationaal dichter 
René De Clercq eindelijk 

een museum. En nog wel in z'n 
geboortedorp Deerlijk. 

(omslagfoto's EPA/Wit en Zwart/Europees Par
lement). 
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TV065 
Vandaag 7 juni wordt de gewezen WIJ-

hoofdredakteur Toon Van Overstraeten 65 
jaar, hij kan nu officieel „met rust". Meer dan 
een kwarteeuw was t.v.o. dé pen van ons 
weekblad en voor de jongeren die zijn werk 
bij WIJ hebben verder gezet de kritische, 
aanmoedigende en inspirerende kracht. 

„ Met rust" schrijven wij, wie Van Over
straeten kent — en alleen Joost weet hoe
veel mensen dat in Vlaanderen zijn — weet 
dat hij geen man is om zijn dagen in ledig
heid te slijten. 

Namens al onze lezers wensen wij hem 
een feestelijke verjaardag, een goede ge
zondheid en de vreuqde van de pater famili-
as. En een aktieve pen! Waarom niet? 

MOEDIG 
De regering heeft een moeilijke maar moe

dige beslissing genomen i.v.m. Zaïre. Zij 
stond daarbij voor het dilemma dat nu in
schikkelijk zijn voor Mobutu zoveel zou bete
kenen als een ultieme steun aan zijn kwij
nend regime en anderzijds de grote nood 
waarmee de bevolking van de gewezen kolo
nie te kampen heeft. Dit laatste maakte de 
beslissing zo biezonder pijnlijk. 

Het werd de regering niet gemakkelijk 
gemaakt, in eigen schoot was er minister 
Eyskens voor wie een terugkeer van de 
NGO's naar de evenaar niet vlug genoeg 
kon, in de oppositie was er Agalev-senator 
Magda Aelvoet die vera/arring stichtte door 
te verklaren dat de regering wél de Sabena-
vluchten hervatte maar de NGO's thuis
houdt. Alsof beide met mekaar te vergelijken 
zijn. Sommige kommentatoren beoordelen 
de jongste regeringsbeslissing als een offi
cieus laten vallen van Mobutu, maar eerder 
hadden het Internationaal Monetair Fonds en 
de Wereldbank reeds hun financiële hulp 
gestaakt. De beslissing van Brussel komt 
dan ook niet totaal onverwacht. Het wordt nu 
uitkijken naar de Nationale Konferentie die 
volgende maand samenkomt. Breken er voor 
het moegetergde Zaïre eindelijk andere en 
betere tijden aan ? 

VLAAMS OVERLEG... 
In een Vrije Tribune van De Standaard 

trekt Lionel Vandenberghe enkele konklu-
sies uit de betogin9 van 28 april j . l . te 
Brussel. Na de positieve punten te hebben 
opgesomd stelt de voorzitter van het IJzerbe-
devaartkomitee dat de manifestatie op de 
meest duidelijke wijze de diepe malaise bin
nen de Vlaamse beweging aan het licht heeft 
gebracht. Met name de fundamenteel tegen
gestelde opvattingen inzake doel en wezen 
van de Vlaamse beweging, een malaise die 
steeds met de mantel van de-liefde werd 
bedekt. 

Vandenberghe pleit voor bezinning wat 
betreft het programma als inzake de te 
volgen weg, hij doet dan ook een oproep voor 

Een bus met arbeiders sukkelde te Buizingen in de Zenne. Of hoe met 
mensenlevens omgesprongen wordt. Het werpt een schril licht op de „sociale 
verkiezingen!" (toto R. oe Moor) 

een onverwijld opstarten van een breed over
leg tussen alle demokratische verenigingen 
en organisaties die begaan zijn met de 
toekomst van Vlaanderen. Vandenberghe 
sluit daarbij Willems- en Vermeylenfonds niet 
uit, beide zijn door het laten doodbloeden 
van het Overlegcentrum van Vlaamse Ver
enigingen buitenspel gezet. 

Als dat niet zou kunnen, zegt Vandenber
ghe moet er maar een nieuwe, op pluralisti
sche leest geschoeide koördinatie- en over-
legstruktuur komen. Een struktuur die dan 
niet gestoeld is op geclicheerde toestanden 
en machtsverhoudingen uit het verleden, 
maar een waarmee kan worden ingespeeld 
op nieuwe signalen en noden. 

...REEDS 
AFGESCHOTEN? 

Lionel Vandenberghe denkt daarbij aan de 
„groene" beweging die recent herhaaldelijk 
openingen maakte naar de Vlaamse bewe
ging, maar ook aan de werkgevers- en werk
nemersorganisaties. 

Vandenberghe schrijft te beseffen dat zijn 
oproep in sommige kringen als revolutionair 
zal overkomen, alhoewel wij hem eerder als 
een vanzelfsprekendheid zien. 

In zijn slotbeschouwing zet de steller de 
,,veertig" zgn. strijd-en kultuurverenigingen 
aan eens te tellen hoeveel betogers zij wisten 
te mobilizeren voor de betoging. ,,Die telling 
zou een pijnlijk ontwaken moeten veroorza
ken." 

De Bedevaartvoorzitter weigert de kop in 
het zand steken voor deze verbijsterende 
vaststelling. ,,Kan dit geen tema worden van 
de komende 11 juli-vieringen?", vraagt hij 
zich af. 

Hoe revolutionair het voorstel van Vanden
berghe wel is kon hij deze week reeds lezen 
in 7 Pallieterke dat ,,gehoopt had dat de 

Bedevaart-voorzitter na zijn pijnlijk „misver
stand" met de sofa en de verzen van Van 
Wilderode een beetje voorzichtiger zou wor
den in zijn politiek denken, maar de man blijft 
duidelijk nog even verder doordrammen." 

Men kan zich afvragen wie hier blijft door-
drammen, zeker Lionel Vandenberghe niet 
die ten minste de moed heeft een poging te 
ondernemen om langs wegen van overleg en 
luisterbereidheid tot een nieuwe strategie 
voor de Vlaamse beweging te komen. In 
plaats van het voorstel op zijn waarde te 
beoordelen wordt de oproep in „sommige 
kringen" reeds bij voorbaat belachelijk ge
maakt. 

„ONTDEKKING" 
Dat zich plots zoveel mensen zorgen ma

ken over het kuituur- en kunstenbeleid in 
Vlaanderen kan ons alleen maar verheugen. 
Na de publikatie eind april van haar degelijk 
dossier Het kunstwerk heiligt de middelen 
wordt de VU Vlaamse Vrije Demokraten nu 
bijgebeend door minister Dewael die deze 
week het boek De warme hand. Kuituur 
maakt het verschil, aan de pers voorstelde. 

De dag van publikatie ergerde de minister 
zich in een radiogesprek over de samenstel
ling van zijn advieskommissies omdat zij 
bevolkt worden door mensen die door de 
politieke partijen worden aangeduid. Dat is 
inderdaad geen gezonde toestand, ook wij 
vragen dat enkel deskundigheid van tel is en 
dat rechtstreekse betrokkenheid van de le
den moet uitgesloten worden. Maar waarop 
wacht de minister om zijn Raden van Advies 
om te vormen, de kunstenaarswereld zal de 
eerste zijn om hem toe te juichen. 

Ook de CVP heeft,,kuituur" ontdekt. Nog 
deze maand nodigt de partij uit voor de 
studiedag ,,Opnieuw een kultuurbeleid voor 
Vlaanderen" want sedert die partij uit dit 
departement verdreven werd was er blijk
baar geen kultuurbeleid meer... 
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De presidenten van de drie Baltische republieken waren eind vorige week op 
uitnodiging van de Interparlementaire Raad van de Benelux te Brussel. De drie 
zijn biezonder geïnteresseerd in een soortgelijk samenwerkingsverband voor 
hun landen. In de rand van het bezoek drong de Litouwse president 
Landsbergis aan op een gesprek met de VU-senatoren Walter Luyten en Hans 
De Belder. Omdat Walter Luyten wegens familiale omstandigheden niet tijdig 
in Brussel kon zijn liet Landsbergis het Aeroflottoestel te Zaventem aan de 
grond houden. Landsbergis dankte de VU'ers voor het hartelijk onthaal, zeker 
na het mislopen van de geplande ontmoeting met de minister van Buitenland
se Zaken. De Sovjet-ambassadeur had op hetzelfde ogenblik een onderhoud 
met M.Eyskens aangevraagd. Landsbergis die zo'n „toevalligheden" gewoon 
is noemde de Sovjet-truuk „een maneuver"... 

Voor Landsbergis terugvloog namen de Vlaamse en Baltische politici op 
Zaventem hartelijk afscheid. (foto saitus) 

LINKE GUIDO 
Vorig jaar in mei stelde VU-provincieraads-

lid Guido Dosogne zich burgerlijke partij in 
een geding tegen burgemeester Christian 
Liétar en het schepenl<ollege van de facilitei
tengemeente Linl<ebeel<. Rechtstreel<se 
aanleiding tot de klacht van Dosogne was het 
overtreden van artikel 234 van de strafw/et 
door Liétar en z'n schepenen. Dit artikel 
(enkel van toepassing op ambtenaren) be
paalt dat ze (de ambtenaren) niet mogen 
samenspannen tegen wetten en koninklijke 
besluiten. De burgemeester van Linkebeek 
en zijn schepenen weigeren sistematisch de 
taalwet toe te passen. Keer op keer wordt er 
Frans gesproken in de gemeenteraad, het
geen op zich al voldoende is om de gemeen
teraadszitting nietig te verklaren. Gemeen
schapsminister van Binnenlandse aangele
genheden Luc Van den Bossche deed dit dat 
ook na iedere zitting, doch sankties bleven 
tot nog toe uit. Voor Guido Dosogne die 
regelmatig aanwezig was tijdens de gemeen
teraadszittingen van Linkebeek, was de 
maat vol: hij daagde de overtreders voor de 
rechtbank. 

Onderzoeksrechter Vlogaert heeft de zaak 
onderzocht. Vanwege het parket is er een 
bijkomend onderzoek gevraagd. Op 11 juni 
wordt de zaak eindelijk, op verzoek van de 
parketmagistraat, voor de raadskamer ge
bracht. Dit wijst er duidelijk op dat het parket 
van zin is de beklaagden te vervolgen. 

Liétar en z'n drie medebeklaagde schepe
nen hebben echter een Franstalige procedu
re aangevraagd. Om deze procedure beko
men moeten zij echter het bewijs leveren dat 
ze geen Nederlands kennen. Indien de pro
cedure in het Frans verloopt houdt dit dan 
ook in dat zij onmogelijk ambtenaar kunnen 
zijn in een Vlaamse gemeente. De taalwet is 
formeel: faciliteiten zijn er voor de bestuur
den, niet voor de bestuurders. 

Aanstaande dinsdag komt de zaak voor. 
Gezien het feit dat er blijkbaar nu al juridi
sche spitsvondigheden worden aangewend, 
dreigt deze kwestie nog voor heel wat op
schudding te zorgen. Guido Dosogne van 
zijn kant houdt het hoofd koel. Hij hoopt op 
ruime weerklank in de Nederlandstalige én 
de Franstalige pers. In ieder geval is hij niet 
van plan zich met een kluitje in het riet te 
laten sturen: „zonodig ga ik in cassatie", 
aldus Dosogne. Wij van onze kant houden u 
op de hoogte. 

IMF DEELT... 
Minister van Begroting Hugo Schiltz stelt 

vast dat het Internationaal Monetair Fonds 
(IMF) in zijn jongste rapport over België 
bevestigt dat het netto te financieren saldo 
van land tegen 1995 inderdaad tot 3 % kan 
worden teruggedrongen, zelfs met een groei 
van de niet-renteuitgaven met gemiddel 0,5 
% per jaar, eksklusief inflatie. De 3 % zijnde 
de door het IMF en andere instanties voorop
gezette redelijke verhouding tussen openba
re schuld en BNP. 

De belastingsontvangsten zouden dan wel 
moeten toenemen met een percentage dat 
slechts weinig lager ligt dan dit van de 
ekonomische groei. Daartoe zou o.a. schoon 
schip moeten worden gemaakt met een mas
sa fiskale vrijstellingen en gunsttarieven, 
zodoende zouden overigens ook de nomina
le belastingstarieven kunnen worden vermin
derd. 

Schiltz kan dit ten volle beamen, en doet 
opmerken dat de niet-renteuitgaven in '89, 
'90 en '91 in het geheel niet stijgen en, 
eksklusief inflatie, zelfs gevoelig verminde
ren. 

Enerzijds speelt hier het beruchte koe-
koekseffekt waarbij de renteuitgaven alle 
andere bestedingen verdringen. Anderzijds 
zijn er de achterblijvende fiskale ontvang
sten, vooral van de jaren '90 en '91. De 
regering heeft daardoor maatregelen moe
ten nemen om het primair saldo (d.l. het 
verschil tussen inkomsten en uitgaven eks
klusief rentelasten) steeds verder op te trek
ken. Zonder de uitgaven voor de rente is er 
nu een begrotingsoverschot. 

Wat de netto leningsbehoeften van de 
globale overheid betreft, voorziet het IMF dat 
deze zullen oplopen tot 5,9 % van het BNP. 
Daarin is echter het door het IMF venwachte 
negatieve saldo van de Sociale Zekerheid 
begrepen; het netto te financieren saldo 
eksklusief Sociale Zekerheid zou dus vol
gens het IMF nog enigszins lager liggen dan 
het cijfer van 5,8 % dat bij de jongste 
begrotingskontrole werd vooropgezet... 

...PUNTEN UIT 

Dit positieve resultaat zou volgens het IMF 
wel vooral bereikt worden dank zij een aantal 
eenmalige maatregelen, maar minister 
Schiltz merkt op dat niet alleen eenmalige 
maatregelen werden genomen maar ook 
maatregelen met een duurzame werking. 

Bovendien zijn ook deze eenmalige bespa
ringen échte besparingen en was het bij de 
jongste begrotingskontrole de bedoeling om 
in de eerste plaats de,,eenmalige" gevolgen 
van de Golfoorlog op te vangen. Die eenmali
ge maatregelen waarover het IMF spreekt 
waren dus op hun plaats. 

Overigens dient volgens Schiltz ook ge
zegd dat, in tegenstelling met wat in de 
voornaamste buurlanden het geval is, bij ons 
de fiskale druk ook in 1991 daalt, ondanks de 
maatregelen die tijdens de begrotingskontro
le werden getroffen om de achterblijvende 
fiskale ontvangsten te korrigeren. 

Die daling mag echter niet zover gaan dat 
ze het begrotingsevenwicht in gevaar 
brengt: de aanbeveling die het IMF terzake 
doet is duidelijk, meent minister Schiltz. 

Tenslotte blijkt uit alle beschikbare statisti
sche gegevens dat de uitgaven van de fede
rale staat volledig onder kontrole zijn. En dat 
zal, als het van minister Schiltz afhangt, ook 
zo blijven... 
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KORTWEG 

• Tegen eigen verwachtingen in (zo 
zegt liij zelf) werd de eksentrieke 
jonge Franse pianist Frank Braeley 
winnaar van de elfde piano sessie van 
de prestigieuze Koningin Elisa-
bethwedstrijd. Volgens „kenners" 
zat er geen enkele logika in de rang-
scliikking van de twaatf laureaten. 
Nieuw klinkt deze kritiek niet. 

• De enige Vlaming die zich in de 
finale tokkelde, Jan Michiels, moest 
tevreden zijn met de twaalfde plaats 
en een ontwapenende glimlach van 
Fabiola. Nog volgens „kenners" zou 
de laatste de eerste geweest kunnen 
zijn, Michiels zou volgens hen wel 
eens slachtoffer kunnen zijn van zijn 
eigen bescheidenheid. 

• Op 77-jarige leeftijd hield Jiang 
QIng atlas weduwe Mao Zedong 
het voor bekeken. Volgens dat andere 
gekende weekblad Time zou ze zich 
vorige maand in Peking hebben op
gehangen. 

• Jiang Qing viel destijds in ongena
de als leidster van de Bende van 
Vier die in de laatste periode van 
Mao's bewind zeer veel macht naar 
zich toetrok. Kort na Mao's dood in 
1976 werd Qing aan de dijk gezet, in 
1981 werd de weduwe ter dood ver
oordeeld als dank voor de haar rol in 
de „kutturele revolutie". In 1983 werd 
deze straf omgezet In levenslang. 

• Bij de verkiezingen voor de Duitse 
stad-deelstaat Hamburg kregen de 
kristendemokraten van de CDU een 
flink pak voor de broek, ze verliezen 
meer dan 5% van de stemmen. Ook 
de liberale FDP, koaiitiepartner van 
de sociaaidemokraten in Hamburg, 
boert achteruit en haalde maar net de 
kiesdrempel van 5%. De rechtse rak
kers van de Repubiilcaner bakken het 
ook niet bruin, ze halen de kiesdrem
pel niet. Het is de derde keer dit jaar 
dat de CDU bij tussentijdse verkiezin
gen een opiawaai krijgt. Volgens kan
selier Kohi zijn de burgers teleurge
steld in de situatie in het voormalige 
Oost-Duitsland, waar de heropleving 
trager op gang komt dan verwacht 

• Tijdens diezelfde verkiezingen in 
Hamburg deden de Groenen het 
goed, tegen de huidige trends In. De 
sociaaidemokraten (SPD) verstevi
gen hun machtspositie, met een winst 
van 3% behaalde de SPD 48% van de 
stemmen en een volkstrekte meer
derheid in het parlement. 

• Tijdens z'n reis in Polen deed paus 
Johannes Pauius II een oproep om 
„de achterhaalde vormen van natio
nalisme en etnische tegenstellingen" 
te t>egraven. Voor de vierde maal is 
de paus (als paus) in z'n vaderland, 
de eerste maal na de val van het 
kommunlstlsche regime. 

NELLY MAES OVER HET 
SILCO-DOSSIER 

Nelly Maes neemt voor de VU Vlaamse 
Vrije Demokraten deel aan de parlemen
taire kommissie ad hoc die zich over het 
dossler-Walid Khaled buigt. De kontrover-
ses rond het dossier en rond de rol van 
minister van Buitenlandse Zaken Mark 
Eyskens zijn dagelijks stof voor de pers. 
En met reden... 

• Wat is de precieze taak van deze com
missie ad hoc? 

,,De kommissie heeft als opdracht na te 
gaan welke dokumenten uit de politieke 
diskussie moeten gehouden worden. Welke 
dokumenten dus geheim blijven. De overige 
delen van het rapport, en dat is dus veruit het 
grootste deel, worden ter beschikking ge
steld van de kamerleden, dus van de politie
ke diskussie die eind juni zal plaatshebben. 
Het is duidelijk geen parlementaire onder-
zoekskommissie. Wij hebben een rapport 
gekregen dat in opdracht van de Eerste 
Minister gemaakt is voor de regering." 

• Hoe ziet dat rapport eruit? 

„De eerste minister had die opdracht ge
geven aan de heer Roelants, die sekretaris-
generaal is van het departement van Buiten
landse Zaken. Die was over het geheel 
ingelicht doordat hij toegang heeft tot de 
documenten. Die man heeft tot onze verwon
dering slechts twee personen gesproken. Uit 
zijn verhaal komt tevoorschijn dat hij een 
ondervraging heeft gedaan van de heer 
Raes, het vroegere hoofd van de Openbare 
Veiligheid en van de sekretaresse van de 
heer Camps, onze zaakgelastigde in Liba
non. Die vergezelde Walid Khaled bij diens 
reis van Beiroet naar Brussel, fi^aar Camps is 
niet ondervraagd, en evenmin het hoofd van 
het speciale rijkswachtescorte voor Walid 
Khaled bij zijn aankomst, noch het huidige 
hoofd van de Openbare Veiligheid." 

• Het onderzoek vertoont dus hiaten en U 
stelt zich hierbij dan ook vragen? 

,,Wat mij bekommert is het geheel, maar 
dat hebben wij niet onderzocht in de kommis
sie, en dat heeft ook bij mijn weten de 
regering niet onderzocht. Hoe komt het dat 
onze diensten gezamenlijk geblunderd heb
ben ? Hoe komt het dat ze bij de onderhande
lingen over de Silco-gijzelaars zolang een 
verkeerde piste gevolgd hebben, namelijk 
die piste-Walid Khaled? Dat is al begonnen 
van in de tijd van Leo Tindemans, dus 
daarvoor kan Eyskens niet alleen verant
woordelijk gesteld worden." 

• Eyskens wordt wel meer en meer in het 
gedrang gebracht... 

„Er wordt op een gegeven moment ge
vraagd, door Roelants, naar een koördinatie 

op regenngsniveau. Die is er nooit gekomen. 
I^inister Eyskens heeft die koördinatie met 
de andere ministers ook nooit gevraagd. De 
eerste minister heeft daar ook nooit het 
initiatief toe genomen. Hij heeft wel op een 
gegeven moment moeten bemiddelen tus
sen Justitie en Buitenlandse Zaken. Er is 
duidelijk een poging van de diplomatieke 
diensten om dat zonder pottekijkers af te 
werken. En ook zonder de ministers. f\/laar 
alles is al veel vroeger begonnen. Het is niet 
alleen Eyskens... Hoe komt het dat onze 
diensten elkaar tegenwerken, in plaats van 
meewerken?" 

• De algemene sfeer is blijkbaar dezelfde 
als die rond de Bende- en de Gladio-zaak. 
We proeven schandalen. 

„Ik denk dat dat de echte kwaal is, ja. En ik 
denk zelfs dat ook het uitlekken van de KGB-
affaire en zo, dat dat in dezelfde sfeer moet 
gezocht worden: van diensten die met elkaar 
afrekenen, politieke afrekeningen op de ach
tergrond enzovoort. Voor mij zit daar dus een 
kluwen en heeft eigenlijk niemand de leiding. 
Het verdwijnen van Eyskens betekent nog 
niet dat er een garantie is voor een beter 
functioneren. De operatie „Gezondmaking" 
zal iets dieper moeten gaan dan het wegstu
ren van een paar zondebokken." 
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REPLIEK 

PERSSPIEGEL 
Het bezoek dat de presidenten 
uit de drie Baitische republie-
Iten hier samen braciiten, 
Itreeg veel te weinig aandacht 
van de Vlaamse pers. Ze ver
dienen liet dat WIJ op onze 
beperl(te' manier wat goed 
maakt. Nog buitenlands maar 
met Vlaamse aksenten blijft de 
belangstelling rond de nieuwe 
job van Hans De Belder. Het 
naebben van het Slicodossier 
en het Zaïrese spook dat terug 
op de proppen komt zit ook nog 
in die buitenlandse atmosfeer. 
Maar de slagschaduwen van de 
komende verkiezingen met de 
vraag of er nog een bekroning 
komt van de regeringspoiitiek 
met ja of neen vervroegde ver
kiezingen, blijft bij de meeste 
waarnemers de hoofdbekomm-
rnis. (W.V.B.) 

LE SOIR 
Dit blad had veel aandacht voor het 

bezoek van de Baitische presidenten. De 
Litouwse president Landsbergis kon in 
een ruim vraaggesprek zijn mening kwijt, 
o.a. over de weerslag van de Amerikaans-
Sovjetbetrekkingen. Zo ziet hij het. 

Landsbergis ,,De goede betrekkingen 
tussen Sovjets en Amerikanen moeten met 
bekeken worden als een gevolg van Wester
se toegevingen, noch herleid tot een Wester
se poging om Gorbatsjov ten allen prijze te 
redden Indien dit zo is, is dit met onze zaak 
Mister Baker is het die ons gezegd heeft dat 
men het gezicht moet redden van Gorbat
sjov Nog eens opnieuw, dit hangt met van 
ons af maar van Gorbatsjov zelf en z'n 
partners Het is met gemakkelijk het gezicht 
te redden van iemand die het verloren heeft 
door het sturen van tanks en soldaten tegen 
een ongewapende bevolking Het Westen 
heeft schrik van het onbekende, van wat er 
zal zijn in het post-Gorbatsjovtijdvak Hij 
weet dit en buit deze vrees uit " 

Vraag ,,Voelt gij U verraden door het 
Westen'" 

Landsbergis ,,Nog met t\/laar indien het 
Westen toeliet dat Litouwen zich bevind m de 
belangensfeer van de USSR en dat Moskou 
het recht heeft in Litouwen naar goeddunken 
te handelen wel ja, dan is dit verraad, want 
dat zou gelijk staan aan de handtekening van 
het verdrag Hitler-Stalin, maar dan 50 jaar 
later " 

HET BELANG 
YAH LIHBURC 

Ondervroeg Hans De Belder over zijn 
inzichten rond de opdracht van de Vlaam
se Dienst voor Buitenlandse Handel. Hier
uit deze visie. 

De Belder ,,lk ben met van plan alleen de 
export te promoten Langs de invoerzijde zijn 
er een heleboel KMO's die hulp nodig heb
ben van de overheid Mijn grote ambitie is 
om met de VDBH Vlaanderen voor te berei
den op de schok van 1993, het opengooien 
van de Europese markt Er is een laag van 
KMO's die sowieso in '93 den doef zullen 
krijgen van die open markt Wij hebben in de 
Vlaamse Eksekutieve niemand die op 
Vlaams niveau dezelfde rol speelt als Anne-
Marie Lizin op nationaal vlak Lizin trekt zich 
van Vlaanderen met veel aan, ze loopt zich 
met plat om de Vlaamse KMO's voor te 
bereiden Ik vind dat de Vlaamse regenng 
dat zou moeten doen " 

HET 
VOLK 
Leo Marynissen heeft zijn bedenkingen 

bij het kwalijk gekef tussen Verhofstadt en 
Eyskens i.v.m. het Slicodossier. 

„De ,,uitvoerders" hebben weliswaar ge
faald — want de aanwezigheid van Khaled in 
ons land mocht met aan het licht komen — 
maar dat is met hun rechtstreekse schuld Zij 
werden het slachtoffer van bepaalde rivalitei
ten op Buitenlandse Zaken zelf en wellicht 
ook van de geest van revanche bij de veilig
heids- en inlichtingendiensten die tijdens het 
onderzoek naar de Bende van Nijvel en m de 
Gladio-affaire in een minder fraai daglicht 
werden geplaatst Het Silco-dossier is om al 
deze redenen in de publieke opinie vooral 
gekenmerkt door zijn hele en halve waarhe
den maar ook door zijn verdachtmakingen en 
insinuaties, want echte staatsgeheimen wer
den er uit geweerd 

Het parlement kan nochtans snel een 
einde maken aan de spekulaties en insinua
ties aan de hand van het verslag-Roelants, 
door de lekkende Silco-kommissie op te 
doeken, het rapport m zijn geheel openbaar 
te maken en alle geheimzinnigheid te laten 
vallen De demokratie zou er wel bij varen " 

GAZET VAN ANTWERPEN 
Mobutu maakt als een zwarte kater in 

het nauw rare sprongen. Hij wordt door de 

regering in het hoekje gehouden. „IMaar 
best zo", vindt Johan Cuppens. 

,,Vraag is echter of de regenng zich an
ders kan opstellen in een beleid op langere 
termijn Het wordt steeds duidelijker dat 
Mobutu en zijn regime hun greep op het land 
verhezen Nu ingaan op de Zaïrese vraag zo^ 
een enorme politieke blunder geweest zijn 
omdat het gebakr zou uitgelegd zijn als 
steun aan een korrupt regime In die fuik is 
de Belgische regenng met gezwommen 

Met haar verklanng legt de regenng de bal 
duidelijk opnieuw bij de Zaïrezen en houdt ze 
de handen vrij om straks met een nieuw 
bewind de samenwerking te hervatten, zij het 
op een totaal nieuwe basis waarbij de hulp 
ingeschakeld wordt in een ontwikkelingsge
richt beleid van Zaïre zelf Anders heeft hulp 
absoluut geen zin " 

De Standaard 
,,Zit er toch nog een kans in een aanpak 

van de derde fase?" vraagt Dirk Achten 
zich af, nu de CVP blijkbaar iets toeschie
telijker wordt rond het kijk- en luistergeld. 

,,CVP-voorzitter Van Rompuy moet zijn 
principiële bezwaren tegen de overdracht 
van het kijk- en luistergeld naar de gemeen
schappen even opbergen Dehaene zwijgt 

Dat doet ook de Volksunie Die partij wil tot 
elke prijs een derde faze en is er zich perfekt 
van bewust dat de Franstaligen evenmin met 
lege handen naar huis willen Martens' hou
ding maakt een vergelijk alleen maar makke
lijker en dat vindt de VU uitstekend 

De SP heeft zich nooit veel zorgen ge
maakt over kommunautaire zaken Op dit 
terrein is die partij een volger, geen trendset
ter Maar een suksesje voor de regenng in 
haar nadagen is mooi meegenomen en de 
SP zal met dwarsliggen " 

HET LAiO^SrE NIEUWS 
Oud VUB-rektor prof. Gerio heeft zijn 

bedenkingen bij de elektoralitis die Mar
tens en De Wael had aangestoken bij hun 
songfestivaltochtje naar Rome. 

,,Dat de premier en de Vlaamse minister 
van Kuituur voor zo'n prul naar Rome trek
ken i En dat de televisie zo vriendelijk is om 
hen even in beeld te nemen Heeft u daar 
zoms een Italiaanse minister zien zitten'' De 
Italiaanse president' Neen En dat voor een 
liedje dat ,,Geef het op" heefi Een onding 
qua tekst en muziek Dit kan alleen in een 
totaal verloederd politiek klimaat waar het 
onfatsoen eerder regel dan uitzondenng is 
geworden " 
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WETSTRAAT 

EEN NIEUWE NAVO? 
Sinds de val van de Berlijnse muur is de 

wereld niet meer dezelfde. De verhoudin
gen tussen „het Westen" en „het Oost
blok" hebben veertig jaren lang de ge
schiedenis gedomineerd. Dat is nu radi-
kaal veranderd. Het Warschaupakt be
staat niet meer. De Noordatlantische Ver
dragsorganisatie (NAVO) nog wel, en zij 
zoekt naar een nieuwe bestemming. In de 
loop van de voorbije weken werd daarover 
één en ander duidelijk. WIJ sprak hierover 
met VU-fraktievoorzitter in de Kamer Her
man Candries. 

• De NAVO gaat blijkbaar een nieuw tijd
perk in. Hoe verklaart U die evolutie? 

H. Candries: „Ten eerste is er de ont
spanning tussen Oost en West. Die is al een 
aantal jaren bezig. Ten tweede is er de 
ontgrenzing van de Europese Gemeen
schap. We zijn op weg naar de Verenigde 
Staten van Europa: dat is niet te stuiten. En 
tenslotte is men bezig met de hertekening 
van de nieuwe interkontinentale verhoudin
gen. Ook dat is een evolutie waarmee we nog 
even zullen zitten. Maar het zit ook dieper. 
De relatieve afhankelijkheid tussen de men
sen, de bedrijven, de volkeren en de staten 
groeit. De onafhankelijkheid zoals we die in 
de voorbije decennia en zelfs eeuwen ge
kend hebben wordt meer en meer vervangen 
door een gedwongen samenwerking. Dat 
fenomeen brengt noodzakelijk een gebod tot 
selektieve groei en tot schaalaanpassing met 
zich mee. De mens van deze tijd leeft met 
een venvachtingspatroon dat afwijkt van dat 
van de vorige generaties. Er bestaat een 
kwaliteitsbesef dat voordien onbekend was. 
Dit laat zijn sporen na bij de koncipiëring van 
een nieuwe defensie. Die zal gaan in de 
richting van een samenwerking, eerder dan 
in die van de traditionele onafhankelijkheid." 

• Hoe komt die evolutie in het NAVO-
denken tot uiting? 

H. Candries: „Gisteren had de NAVO een 
dubbel objektief. Er was ten eerste de stabili
teit tussen Oost en West, en daarvoor han
teerde zij de ontradingspolitiek. Dat objektief 
is dus weggevallen. I^aar het tweede doel 
was de binding van de traditionele antago
nisten in Europa: Duitsland, Frankrijk en het 
Verenigd Koninkrijk. Dat doel behouden blijft 
m.i. een noodzaak, om toestanden zoals we 
die tijdens en tussen de twee wereldoorlogen 
gekend hebben te vermijden. Het is dus 
enerzijds logisch dat men dit tweede objek
tief handhaaft, maar anderzijds moet men 
tegelijk naar een stopzetting van de bewape
ningsspiraal gaan. De koerswijziging van de 
NA VO gaat dan ook in die richting. De vraag 
naar de ekonomische haalbaarheid dient bij 
dit alles ook gesteld. De strategie en de 
ideologie van de Sovjetunie zijn tenslotte 
tenonder gegaan aan haar ekonomisch on
vermogen!" 

Herman Candries: "Het is niet meer 
nodig al die „zware" dingen te heb
ben." 

• Zoekt de NAVO eigenlijk niet naar een 
nieuwe vijand, nu de dreiging van het 
Oostblok, waarmee ze haar bestaan recht
vaardigde, is weggevallen? 

H. Candries: „Zulke bewegingen zijn in
derdaad bezig, maar m.i. is het vooral van 
belang dat de bedreiging van karakter veran
dert. Het militair-strategische weegt niet 
meer in dezelfde mate als voordien door. Dat 
zal trouwens blijken uit de militaire investe
ringen die in de toekomst zullen gebeuren. 
De industrie zal op deze trend trouwens 
inspelen. Zaken als de zorg voor het milieu 
zullen hun belang hierbij krijgen. De nieuwe 
interkontinentale verhoudingen zullen vooral 
op het kommerciele, ekonomische en weten
schappelijke terrein tot uiting komen." 

• Hoe ziet U dan de concrete opdracht 
van de NAVO? 

H. Candries: „De NAVO zal dus haar 
opdrachten herschikken, haar organisatie 
herwerken en de middelen die hiertoe nodig 
zijn aanpassen. De kans op een grote brand
haard in Europa is zo goed als verdwenen. 
Wel kunnen kleine, lokale konflikten ont
staan. Die moeten bedwongen worden. Dat 
gebeurt best door een ingrijpen onder een 
internationaal toezicht. Dat kan door de inzet 
van een multinationale politiemacht: dan 
blijft het betaalbaar. Belangrijk is dat men 
dergelijke dingen samen doet, zodat de kans 
dat een land geïsoleerd en dus gevaarlijk 
wordt verkleint." 

• Er is sprake van dat men de Europese 
vleugel moet versterken en ook andere 
landen moet toelaten. 

H. Candries: „Ik vind dat men best de 
Atlantische dimensie van de NAVO behoudt. 

De Europese ruimte vind ik toch wat te eng. 
Maar men zou wel moeten streven naar een 
betrokkenheid van Centraal-Europa. Eigen
lijk zou men het Helsinki-niveau (Konferentie 
voor Veiligheid en Samenwerking in Europa, 
CVSE) moeten halen als ontmoetings- en 
beslissingsvlak." 

• Hoe ziet U de rol van de NAVO buiten 
haar territorium? 

H. Candries: „De ideale toestand zou er 
volgens mij in bestaan dat de Verenigde 
Naties over een eigen instrument zouden 
beschikken om waar ook ter wereld op te 
treden om konflikten te voorkomen of te 
beheersen. Nu is het wellicht nodig dat er 
tussen de Verenigde Naties en de NAVO, 
deze laatste dan liefst uitgebreid tot het 
CVSE-niveau, een verbinding tot stand komt, 
zodat in crisistijd doelmatig kan opgetreden 
worden. Eventueel moet men tot een her
schikking van de verhoudingen tussen Ver
enigde Naties en NAVO/CVSE komen." 

• Een aantal van de NAVO-standpunten 
zijn terug te vinden In het defensieplan-
2000 dat U vorig jaar vooHegde? 

H. Candries: „Inderdaad. Ik ging er toen 
ook van uit dat de wederzijdse afhankelijk
heid van de landen onvermijdelijk zou toene
men. De gevolgen hiervan zijn een toene
mende drang naar fleksibiliteit en mobiliteit. 
Dit veronderstelt dan weer kleinere, mobiele 
eenheden. Ik ben ervan overtuigd dat het 
krijgsmachtvolume op die wijze gevoelig kan 
gereduceerd worden. Ook toen voorspelde ik 
dat één en ander voor nieuwe oriënteringen 
in de ekonomie zou zorgen. Er zal ook een 
grotere kontrole moeten komen op de wa
penhandel en een einde aan de proliferatie 
van de massale vernietigingswapens." 

• De nieuwe NAVO-filosofie zal uiteraard 
ook zijn impact hebben in België. Hebt U al 
een zicht op de toekomst van het Belgisch 
leger in dit verband? 

H. Candries: „In Bi-'lgië spelen sommigen 
nog altijd 1830. Dat achterhaalde streven 
naar een eigen defensie heeft allang geen 
enkele zin meer. Het is niet meer nodig al die 
„zware" dingen te hebben. Onze reserves 
moeten worden afgebroken. Gerichtheid en 
multifunktionaliteit moeten de sleutelwoor
den van de toekomst zijn. Een grotere fleksi
biliteit moet er komen, zoals ik in mijn defen-
sieplan-2000 voorstelde. Zo moet de genie 
taken van de civiele bescherming kunnen 
uitoefenen. Het leger van morgen moet klein, 
mobielen fleksibelzijn. Het zal waarschijnlijk 
een beroepsleger zijn. Ik vermoed dat er een 
volumebesparing kan gebeuren die de helft 
tot tweederden bedraagt. Maar de herstruk-
turering van het leger kan niet anders zijn 
dan een onderdeel van een globaal herstruc
tureringsplan van het beleidsapparaat." 

Frank Seberechts 
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DE NIEUWE VLAAMSE UNIVERSITEITEN 
Vorige donderdag werd het dekreet op 

de Universiteiten van de Vlaamse Ge
meenschap goedgelceurd. Vlaanderen kan 
eindelijk zijn eigen onderwijsbeleid voe
ren. De nieuwe wetgeving is het logische 
gevolg van de Vlaamse autonome be
voegdheid op onderwijsvlak. Het Is ook 
een stap in de richting van een éénge-
maakt Europa waar Vlaams kwaliteitson-
derwijs haar plaats zal moeten verdedi
gen. De VU Vlaamse Vrije Demokraten 
keurde de tekst goed, maar plaatste bij 
monde van Nelly Maes toch heel wat 
kritische kanttekeningen. Een aantal vra
gen blijven onbeantwoord. Het dekreet 
inzake de gemeenschapsuniversiteiten 
van Antwerpen en Gent werd voor een 
tweede lezing teruggestuurd naar de on-
derwijskommissie. 

VRAGEN 
Het dekreet op de Universiteiten van de 

Vlaamse Gemeenschap moet heel wat ver
snipperde en onsamenhangende maatrege
len vervangen door één globale wetgeving. 
Drie wetten en eenenveertig koninklijke be
sluiten worden erdoor opgeheven. Deze 
tekst is een stap in de richting van de 
Universiteit Vlaanderen. De VU Vlaamse 
Vrije Demokraten toonde zich bij monde van 
Nelly Maes tevreden bij de bespreking in de 
Vlaamse Raad. De fraktie keurde het voor
stel dan ook goed. Toch formuleerde mevr. 
Maas nog heel wat vragen bij het dekreet. 

Het politieke akkoord van 8 oktober 1990 
lag aan de basis van dit mega-dekreet. Het 
was al langer absolute noodzaak een oplos
sing te vinden voor de Ekonomische Hoge
school Limburg en het Limburgs Universitair 
Centrum. De rest van het akkoord zorgde 
echter voor lapmiddelen die louter op de 
verzuiling gebaseerd zijn. Jammer genoeg 
bleek er geen alternatief voor dit akkoord. 
Anderzijds kan men door de opgelegde over-
legstruktuur werken aan een eenheid van de 
universitaire instellingen in Vlaanderen. Men 
moet immers steen voor steen de verzuiling 
in het onderwijs afbreken. Het bestaan van 
verschillende inrichtende machten kan verrij
kend zijn, maar men moet leren afspraken te 
maken over de allesomvattende zuilen heen. 
Dit komt de rationaliteit, efficiëntie en vooral 
kwaliteit van het onden/vijs tegoed. 

AUTONOMIE 
De akademische opleidingen worden on

derverdeeld in 18 studiegebieden (zoals 
Rechten of Geschiedenis) die worden aan de 
universiteiten toegewezen. De instellingen 
krijgen door de nieuwe wetgeving flink wat 
autonomie. Zo komt de financiering los van 

Hopelijk brengt de goedkeuring van het dekreet op de universiteiten de nodige 
rust aan de uniefs! (foto DS) 

het strikte aantal studenten. De instellingen 
kunnen ook nieuwe richtingen oprichten, 
maar enkel wanneer ze oude sluiten. Zo 
wordt de (zo gevreesde) universitaire ek-
spansie tot een strikt minimum beperkt. Door 
deze regel vervallen wel de vroegere voor
stellen tot het oprichten van nieuwe leerstoe
len. Zo ook het voorstel van Jaak Gabriels tot 
het oprichten van een leerstoel Geschiede
nis van de Vlaamse beweging en een van 
Nelly Maes voor een leestoel Vrouwenge
schiedenis. Laat ons hopen dat dit niet 
onbesproken blijft. 

Het bevestigen van het Nederlands als 
basistaai in eerste en tweede cyclus, stopt de 
verengelsing van ons onderwijs. 

ONTGOOCHELINGEN 

van de belangrijkste deelgroep. Dit hangt 
samen met een verdere demokratisering van 
het ondenwijs. Een nieuw stelsel van studie
toelagen is dringend nodig om alle bevol
kingsgroepen toe te laten universitair onder
wijs te volgen. 

Positief is de bezorgdheid om de hoge
schoolstudenten. Zij krijgen enkele overstap
mogelijkheden (bruggen). Het dekreet heeft 
wel de kans laten liggen om voor de hoge
scholen een gelijkwaardige regeling te tref
fen. Hiervoor blijft het wachten op het beloof
de HOLT-dekreet. 

De tussenoplossing om het grote aantal 
mislukkingen in het eerste jaar te verminde
ren stelde Nelly Maes niet tevreden. De 
voorbije week bleek trouwens dat dat aantal 
mislukkingen grotendeels te wijten is aan de 
vooropleiding. Men zal voor een oplossing 
dus vooral in het sekundair onden/vijs moe
ten zoeken. 

Er blijven een aantal ontgoochelingen. 
Een aantal ven/vachtingen worden niet inge- . ,,-,-, , . . — —,,/ 
lost. Zo blijft studenteninspraak grotendeels W1 H W l H K 
een dode letter en blijven de hogescholen op * ' - ' - ' - ' ' i-i n \ 
een regeling wachten. 

Op een ogenblik dat de meerderjarigheids-
grens van 21 op 18 jaar werd gebracht 
worden de studenten uit de belangrijkste 
besluitvormingsniveaus aan de univ gehou
den. Er komt geen vertegenwoordiging in de 
VLIR. Dit tenwijl heel wat bevoegdheden aan 
dit orgaan worden toevertrouwd. De studen
ten moeten het stellen met een ,,studenten
raad" die de universiteiten moeten raadple
gen voor ,,alle zaken die de studenten aan
gaan". De eis van de studenten is gewoon
weg een demokratische vraag om inspraak 

Er werd op ondenwijsvlak dus heel wat 
werk geleverd. Toch zijn er volgens Nelly 
Maes nog heel wat onderwerpen die moeten 
worden uitgediept. Zoals Luk Vanhorenbeek 
het stelde: ,,Dit dekreet is nog een ruwe 
bolster. Het kan in de toekomst nog bijge
schaafd worden". De studietoelagen, de le
rarenopleiding, de HOLT-scholen en heel 
wat andere aspekten zijn dringend aan een 
regeling toe. Een verdere rationalizatie en 
kwaliteitsverbetering dient uitgebouwd. 

Johan Cuypers 
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P-SPROKKELS 
• Centraal op de agenda van de Vlaamse 
Raad stond het ontwerp van dekreet met 
betrekking tot het universitair onderwijs in 
Vlaanderen. Dit erg belangrijk ontwerp zal 
het universitair landschap grondig wijzigen. 
De fraktie van Paul Van Grembergen be
steedde er dan ook heel wat aandacht aan. 
Bob Van Hooland trad op als verslaggever, 
en samen met zijn kollega's Luk Vanharen-
beek en Nelly Maes vertolkte hij de inzichten 
van de VU-Vlaamse Vrije Demokraten. 

• Meerderheid tegen minderheid kreeg het 
dekreet groen licht vanwege de Raadsleden. 
Tijdens zijn toelichting bij de positieve VU-
stem onderstreepte Gentenaar Bob Van 
Hooland het vele goede dat in het initiatief 
schuilt: „Deze hervorming is het rezultaat 
van drie jaar Vlaamse onderwijsautonomie. 
Daardoor wordt nu 20 miljard efficiënter 
besteed. Hopelijk leggen we de bazis voor 
kennismanagement op lange termijn." Zelf 
onthield hij zich. De schoonheidsfouten 
zoals bijvoorbeeld inzake de handelsinge
nieurs zaten hem dwars. 

• In het zog van het universitair dekreet zat 
ook een bijzonder dekreet betreffende de 
Gentse universiteit en het Antwerps Univer
sitair Centrum. Omwille van het verzoek om 
een tweede lezing zal de stemming hierover 
later plaatsvinden. 

• Nog twee andere ontwerpen van dekreten 
werden goedgekeurd. Het eerste kwam hier 
reeds vorige week aan bod: de oprichting 
van een Vlaamse Advieskommissie voor zie
kenhuizen. Walter Peeters maakte van dit 
initiatief gebruik om nogmaals te pleiten voor 
een afgelijnde federalizering van de gezond
heidszorg. 

• Het tweede regelt de reklame en sponso
ring op radio en televisie. In dit verband 
bepleitte André De Beul een konventie tus
sen alle partijen uit het medialandschap. „Er 
is overleg en koördinatie nodig, anders gaat 
het Vlaams medialandschap op een jungle 
lijken." 

• Tijdens het vragenuurtje vroeg Nelly Maes 
aandacht voor de vrouwenemancipatie bin
nen de Vlaamse regering. Deze regering telt 
niet één vrouw, maar formuleerde wel het 
voornemen een opdrachthouder voor eman
cipatiezaken aan te duiden. Door minister 
Vanden Bossche werd mevrouw Rita Jolie-
ti^ulier voorgedragen. Maar hierover bestaat 
geen eensgezindheid binnen de regering. 
Nelly Maes: „Er is geen enkele reden om 
mevrouw Muller niet te benoemen, tenzij 
partijpolitieke weerwraak vanwege de CVP." 
Deze bewering van het VU-kajnerlid zal wel 
niet ver naast de waarheid liggen. Ooit maak
te mevr. Muller deel uit van het ophefmakend 
CVP-jongeren buro met o.m. Wilfried Mar
tens. Een overstap wordt blijkbaar niet in 
dank afgenomen. 

'. --A-

HET GELD VAN DE 
POLITIEKE PARTIJEN 

Vorige week publiceerde de parlemen
taire kontrolekommissie op de verkie
zingsuitgaven de financiële verslagen 
voor 1989 en 1990 van alle politieke partij
en. 

Als je de resultaten vluchtig bekijkt, 
krijg je de indruk dat de VU dubbel zo rijk 
Is als de PS. Klopt dit wel? 

Een verkenning. 

Op 4 juli 1989 werd de wet goedgekeurd 
die een kontrole invoert op de boekhouding 
en de financiering van de politieke partijen, 
en de verkiezingsuitgaven aan banden legt. 
Deze wet is het gevolg van een afspraak 
tussen de huidige regeringspartijen die in het 
regeerakkoord vervat zit. Deze passage 
kwam er vooral onder druk van de VU en 
vormt een onderdeel van een ruimer hoofd
stuk met tal van maatregelen die een nieuwe 
politieke kuituur moeten bevorderen. Ze ko
men bijna letterlijk uit de kongresbesiuiten 
van het VU-kongres te Oostende van 17 april 
1988. 

De VU had deze wet niet nodig om reeds 
vroeger werk te maken van de openbaarheid 
van bestuur in de schoot van de eigen partij. 
Sinds jaar en dag bezit de partij rechtsper
soonlijkheid onder de vorm van een vzw, 
zodat iedereen kennis kan nemen van de 
statuten en de samenstelling van de statutai
re organen. Door de nieuwe wet worden alle 

partijen nu verplicht hun jaarrekeningen 
openbaar te maken. Daarnaast kunnen ze 
genieten van een overheidssubsidie die op 
grond van objektieve kriteha, zoals het stem
menaantal, toegekend wordt. Tot slot wor
den de verkiezingsuitgaven aan banden ge
legd. Een parlementaire kontrolekommissie 
moet over de toepassing van deze wet wa
ken. 

ONDOORZICHTIG 
Deze kontrolekommissie nam de financië

le verslagen van de boekjaren 1989 en 1990 
van alle politieke partijen door. Ze kwam 
meteen tot de vaststelling dat de beoogde 
doorzichtigheid van de financiën van de 
partijen niet werd bereikt. Het bleek immers 
dat elke partij de wet op een andere wijze 
interpreteert. 

Sommige partijen hebben bvb. de wer-
kings- en weddetoelagen die door Kamer en 
Senaat aan de frakties toegekend worden 
rechtstreeks ingeschreven in de rekeningen 
van hun partij. Andere voegen daar ook de 
personeelskosten van de sekretarissen van 
de parlementsleden bij. De meeste partijen 
houden met deze kosten echter geen reke
ning. 
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Hetzelfde doet zich voor met de diverse 
diensten van de politieke partijen. Studie
dienst, persdienst, vormingsdienst, de orga
nisatie van de mandatarissen e.d. vormen 
meestal aparte vzw's, met een eigen boek
houding los van de partij-vzw, Toch zal 
niemand ontkennen dat deze organisaties 
deel uitmaken van de werking van de partij. 
De meeste partijen nemen de inkomsten en 
uitgaven van deze diensten echter niet op in 
hun globale jaarrekening. 

Ook op het vlak van de financiële opbreng
sten (beleggingen e.d.) en de financiering 
van kampanjes lopen de cijfers zeer sterk 
uiteen, 

VERKIEZINGSUITGAVEN 
Al bij al kunnen we stellen dat enkel de VU 

en de Groenen hun jaarrekeningen opge
steld hebben naar de geest van de wet en 
aldus voor de publieke opinie een duidelijk 
zicht hebben gegeven van alle inkomsten en 
uitgaven die gedurende een jaar gepaard 
gaan met alle aktiviteiten van de partij. Het 
zijn vooral de drie grote politieke families die 
"piepken duik" spelen en flink wat inkom
sten en uitgaven verborgen houden voor het 
zicht van de kiezer. Dé kampioen is wel de 
PS, die als grootste partij in Wallonië en 
tweede grootste partij van het land in 1989 
slechts een 70 miljoen fr. zou uitgegeven 

hebben, terwijl de VU in datzelfde jaar goed 
was voor 132 miljoen. 

VU-senator Laurens Appeltans, die lid is 
van de kontrolekommissie, kloeg deze toe
stand aan, doch kon op weinig begrip reke
nen van de andere partijen. Dit zal hem 
echter niet weerhouden om een wetswijzi
ging voor te stellen, die tot doel heeft de 
financiële verslagen van de politieke partijen 
doorzichtiger te maken. 

Hij stelt voor dat politieke partijen verplicht 
zouden worden een gekonsolideerde jaarre
kening en balans in te dienen, d.w.z. dat alle 
diensten van de partijen, of ze nu een aparte 
vzw vormen of niet, zouden mee verrekend 
worden in hun jaarrekening én hun balans, 
naar analogie met wat de VU reeds voor de 
afgelopen boekjaren gedaan heeft. Partijen 
die zich hieraan onttrekken, verliezen hun 
overheidstoelage. 

Omdat de eerste ervaring leert dat de 
partijen nogal losjes omspringen met de 
toepassing van deze belangrijke wet, zal 
Laurens Appeltans op zijn hoede zijn wan
neer het tweede luik van deze wet ter sprake 
komt, nl. de kontrole op de verkiezingsuitga
ven. Deze worden immers strikt aan banden 
gelegd. Wie daarom vragen of suggesties 
heeft i.v.m. de toepassing van dit onderdeel 
van de wet, kan steeds kontakt opnemen met 
Laurens Appeltans, Grote Hoolstraat 102, 
3540 Herk-de-Stad, tel. 013/55.21.27. 

PVS 

Deze week 
in Knack Magazine 

Hier stierf Paul Van Ostaijen 
De schrijver Paul Van Ostaijen stierf in 1928 in een sanatorium in 
het Waalse Miavoye-Anthée. Het gebouw wordt eind deze maand 

verkocht. Een pelgrimage, deze week In Knack. 

Famine fatigue 
Oost-Europa, Koeweit, de Koerden, 
de honger in Afrika. Bij elke ramp 
wordt er weer een beroep gedaan op 
de goedgevendheid van de Euro
pese burger. Maar het medelijden 
lijkt op te drogen. Ontstaat er een 
famine fatigue? Deze week in 
Knack. 

Spike Lee 
Hij is het voorbeeld van een legertje 
zwarte cineasten, dat voor het eerst 
de Amerikaanse bioskopen 
inneemt. Maar in Cannes werd zijn 
prent over seks tussen blank en 
zwart niet bekroond. Een interview 
met Spike Lee. 

De joodse lobby 
Hoe kijkt Washington tegen het 
Midden-Oosten aan? James Akins 
was Amerikaans ambassadeur in 
verschillende Arabische landen, 
onder meer in Saoedi-Arabië. Een 
interview over de rol van de VS in 
de Golf-oorlog, en de gevolgen 
daarvan. Deze week in Knack. 

En meer... 
• Silco: En het rapport werd publiek 
• Nato: Belgische ideeën over een 
nieuw defensie-beleid 
• Angola: Goed nieuws uit Afrika. 

HET GELD 
VAN DE VU 

In 1990 had de VU 123,7 miljoen fr. 
inkomsten en 134,3 miljoen fr. uitgaven. 
Ze sloot het boekjaar dus af met een tekort 
van 10,6 miljoen fr. In 1989 bedroeg het 
tekort slechts 240.000 fr. 

Het nadelig saldo van 1990 is te wijten 
aan de publiciteitskampanje die rond het 
Toekomstplan voor Vlaanderen opgezet 
werd, aldus Willy De Saeger, algemeen 
penningmeester van de partij. 

Zoals reeds vermeld, is de VU de enige 
partij die een gekonsolideerde jaarrekening 
opgemaakt heeft. Dit betekent dat alle in
komsten en uitgaven van alle partij-vzw's in 
één globale rekening samengevoegd wor
den, zodat iedereen kennis kan nemen van 
de financiële verrichtingen van alle aktivitei
ten van de partij. 

Het gaat hierbij om de volgende vzw's: 
Volksunie, Dokter Balletfonds (fiskaal-aftrek-
bare giften aan de partij), VNS (de studie
dienst), VPRTI (uitgever van WIJ), VNOS 
(radio- en T.V.-uitzendingen), IHVP (sociaal 
sekretariaat voor de individuele sekretaris-
sen van de partementsleden) en VVM (vor
ming van mandatarissen). 

De partij ontving in 1990 6,2 miljoen fr. 
lidgelden, 13 miljoen dotaties van Kamer en 
Senaat, 22,9 miljoen giften en schenkingen, 
18,6 miljoen opbrengsten van manifestaties 
en publiciteit en 4,2 miljoen financiële op
brengsten. De overige inkomsten zitten ver
spreid over diverse kleinere posten. 

In 1990 gaf de partij 32,9 miljoen uit aan de 
diverse partijgeledingen en diensten, 11,2 
miljoen aan werkingskosten, 20,2 miljoen 
aan publikaties, 13,2 miljoen aan propagan
da en publiciteit, 32,6 miljoen aan lonen en 
sociale lasten, 15,4 miljoen aan voorzienin
gen voor risiko's en kosten en bijna 5 miljoen 
aan afschrijvingen. Verder werd nog 3,8 
miljoen besteed aan diverse uitgaven. 

Wie over deze cijfers verdere informatie wil 
kan steeds terecht bij Willy De Saeger op het 
Algemeen Sekretariaat. 

(pvs) 
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ONDERWIJS 

STUDIETOELAGEN TER DISKUSSIE 
De VU Vlaamse Vrije Demokraten lichtte, 

bij monde van kamerlid en ondera/ijsspecia-
list Luk Vanhorenbeek haar standpunt toe 
inzake studietoelagen. Een eventuele her
vorming van het studiebeurzenstelsel staat 
de jongste tijd fel in de aktualiteit nadat een 
studie van de KUL de beperkte doelmatig
heid van de studietoelagen had aangetoond. 

TERWIJL COENS 
DENKT... 

Het onderzoek bevestigde wat velen reeds 
vermoeden: de studietoelagen komen soms 
terecht bij personen die ze helemaal niet 
behoeven, terwijl de kategorieën die wel een 
beurs nodig hebben er niet altijd aanspraak 
op kunnen maken. Naar aanleiding van de 
budgetkontrole van de Vlaamse Gemeen
schapwerd onderwijsminister D. Coens door 
de Vlaamse Eksekutieve dan ook belast met 
het uitwerken van voorstellen ter hervorming 
van het stelsel in het sekundair en hoger 
onderwijs. Door een grotere selektiviteit zou 
jaarlijks 250 miljoen frank moeten bespaard 
worden. Dit geld zal worden gebruikt om de 
beurzen van het sekundair onderwijs op te 
trekken en om de uitbouw van de sociale 
sektor in het HOBU (Hoger Onderwijs Buiten 
de Universiteit) te financieren. 

Terwijl Coens in stilte voortdenkt hebben 
diverse maatschappelijke groepen en som
mige politici het debat over de studietoela
gen gelanceerd. In de Sociaal-Ekonomische 
Raad van Vlaanderen leidde dit zelfs tot een 
heuse rel tussen werkgevers- en werknemer
sorganisaties. Deze laatsten, met name het 
VEV, de middenstandsorganisatie NCMV en 
de Boerenbond, hebben bij een hervorming 
van het studiebeurzenstelsel het minst te 
winnen. Volgens hen is er helemaal niets aan 
de hand en zijn eventuele mistoestanden 
slechts individuele misbruiken die binnen de 
huidige reglementering moeten weggewerkt 
worden. 

Het standpunt van de vakbonden, die 
hierin worden bijgetreden door ondermeer 
de Bond van Grote en Jonge Gezinnen en de 
SP, staat daar diametraal tegenover. Zij 
stellen dat ambtenaren, arbeiders en onder
wijsmensen minderen minder hoge beurzen 
bekomen dan bijvoorbeeld landbouwers, 
zelfstandigen of vrije beroepen. Dit komt 
omdat bij deze socio-professionele groepen 
een groot verschil bestaat tussen het netto
belastbaar inkomen, de basis voor de toe
kenning van de studiebeurzen, en het werke
lijke inkomen. Onder het netfo belastbaar 
inkomen verstaat men het bruto inkomen 
(eksklusief de RSZ-bijdragen) minus de be-
drijfslasten minus de intresten op hipothekai-
re leningen en alimentatiegelden. 

Studietoelagen komen soms terecht bij personen die er helemaal geen 
behoefte aan hebben. Althans volgens een onderzoek van de KU-Leuven. toto 

Ronald Szommer) 

Het ACV eiste daarom, op haar jongste 
kongres, een apart studiebeurzenstelsel 
voor zelfstandigen vermits het niet meer 
gelooft in een rechtzetting op korte termijn. 
De SP deed het voorstel om bij zelfstandigen 
en vrije beroepen 33% van de bed rijf slasten 
opnieuw toe te voegen bij het netto belast
baar inkomen, wat dan het nieuwe basisbe
drag zou vormen voor het bepalen van het 
recht op een studiebeurs. 

Luk Vanhorenbeek erkende op een pers-
konferentie dat de onrechtvaardigheid in het 
studiebeurzenstelsel besloten ligt in de fiska-
liteit, en meer bepaald in het sisteem van de 
aftrekbaarheid van de bedrijfslasten. Hij 
pleitte ervoor om die aftrekbaarheid voor 
iedereen te uniformiseren op 20% van het 
bruto inkomen, de personeelskosten uitge
zonderd. ,,Zodoende zullen loon- en wedde-
trekkenden met een laag inkomen, wier be-
drijslasten veelal forfaitair worden bepaald 
en zeker geen 20% van hun bruto inkomen 
bedragen, een hogere kans krijgen op het 
bekomen van een studietoelage. Anderzijds 
zal niemand nog, louter door massale aanre
kening van de bedrijfslasten, recht op een 
studietoelage kunnen doen gelden." 

Wat hiervan de preciese budgettaire kon-
sekwenties zullen zijn, moet echter nog bere
kend worden. 

INFORMATIE 
Verder wil Vanhorenbeek, met de demo-

kratisering van het hoger onderwijs als argu

ment, het recht op een studietoelage verlen
gen tot het eerste jaar van de zogenaamde 
derde cyclus. Wie momenteel reeds een 
universitair diploma heeft, kan namelijk geen 
recht meer doen gelden op een studietoela
ge, zodat minder begoede studenten minder 
vlug dan anderen beslissen tot verdere stu
die. Tevens wil hij, uitgaande van hetzelfde 
demokratiseringsargument, dat beursge
rechtigden éénmaal in hun studentenkarriè-
re aanspraak kunnen maken op een halve 
studiebeurs tijdens een bisjaar. 

Hoewel Vanhorenbeek erkent dat een sub
stantiële verhoging van alle studietoelagen 
een budgettaire utopie is, pleit hij voor auto
matische indeksering van de studietoelagen 
en voor het optrekken van de laagste beur
zen. Ernstige bedenkingen heeft hij ook bij 
het uitgangspunt van de Vlaamse Eksekutie
ve dat de sociale voorzieningen in het HOBU 
moeten gefinancierd worden door besparin
gen in het stelsel van de studiebeurzen. Het 
studiebeurzenbudget dient integendeel 
rechtvaardiger te worden verdeeld. 

Tenslotte wil Vanhorenbeek, voornamelijk 
dan ten gunste van de scholieren uit het 
lager en het middelbaar onderwijs, de studie-
beurzenreglementering beter bekend ma
ken, omdat steeds weer blijkt dat bepaalde 
personen, uit onwetendheid of door de inge
wikkelde administratie, hun recht op een 
studietoelage niet uitoefenen. Hij suggereert 
om eenvoudige en beknopte informatie om
trent studiebeurzen op de belastingsaangif
tes aan te brengen. 

F.D. 
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EUROPA: UNITAIR NEE, 
FEDERAAL JA 

O
p dit ogenblik ligt binnen de 
intergouvernementele kommis
sie het hoofdstuk over het Euro
pese burgerschap op tafel Arti
kel C van dit hoofdstuk schrijft 
voor „dat elke Europese burger 
een aktief, en eventueel pas
sief, stemrecht krijgt op de 
plaats waar hij verblijft De voor
waarden voor de uitvoering 
zouden op Europees niveau 

worden afgesproken " Niettegenstaande de 
eerste-minister en de minister van Buiten
landse Zaken herhaaldelijk beloofd hebben 
deze problematiek in alle openheid en in het 
Parlement aan te kaarten, vooraleer ons land 
zich op het Europese niveau zou verbinden, 
gebeurde dit tot nog toe met 

De VU was dan ook meer dan verbaasd 
toen minister Eyskens op 14 mei verklaarde 
dat de regenng een beslissing getroffen had 
over een beginselakkoord Dit akkoord houdt 
in dat alle EG-burgers vanaf 1 januari 1994 
gemeentelijk stemrecht zouden krijgen en 
dat de EG de voorwaarden voor het kiesrecht 
zou vastleggen 

Vice-premier H Schiltz verzette zich on
middellijk tegen deze interpretatie van minis
ter Eyskens Volgens hem was er binnen de 
regering enkel een al(l(oord over het prin
cipe van de rechten en de plichten van het 
EG-burgerschap, niet over welke overheid 
de voorwaarden van het stemrecht zou 
vastleggen. 

Tijdens een perskonferentie vorige week 
donderdag drong voorzitter Gabriels erop 
aan dat „zo vlug mogelijk werk moet ge
maakt worden van een onderzoek naar de 
gevolgen van een mogelijke toepassing van 
het Luxemburgse voorstel" 

België kan met zomaar over een kam 
geschoren worden met de andere EG-lan-
den Er wonen met minder dan 586 000 
burgers uit ander EG-lidstaten binnen de 
grenzen van ons land Dit is 6% van de 
bevolking Na Luksemburg is dit het hoogste 
cijfer van de EG Vooral dient werk gemaakt 
te worden van een onderzoek naar de gevol
gen van het Luksemburgse voorstel in Brus
sel en in Vlaams-Brabant 

In sommige Vlaamsbrabantse gemeenten 
zou een onvoorwaardelijke toekenning van 
het stemrecht betekenen dat het stemgedrag 
van de EG-burgers bij de gemeenteraadsver
kiezingen van doorslaggevend belang kan 
zijn voor de zetelverdeling en naderhand 
voor de samenstelling van de schepenkolle-
ges 

STEMRECHT: JA, MAAR! 
In pnncipe is de VU met gekant tegen het 

toekennen van stemrecht voor de lokale 
verkiezingen aan inwoners van andere EG-

Momenteel wordt op het inter-
ouvernementele niveau de 
uropese Politieke Unie in een 

sneitempo voorbereid. Basis 
van de besprelcing is een ver-
dragsontwerp, een zogenaam
de non-paper, van het Lul̂ sem-
burgse voorzitterschap met 
voorstellen ter amendering van 
het Verdrag van Rome. Deze 
tekst vervangt alle vroegere 
voorstelten. Daardoor zou de 
Europese Gemeenschap nieu
we bevoegdheden krijgen op 
domeinen van wetenschappe
lijk onderzoek, energie, sociale 
politiek, volksgezondheid, kui
tuur en onderwijs. Ook worden 
belangrijke en zeer delikate do
meinen zoals een gezamenlijke 
buitenlandse politiek en defen
sie of de versterking van de 
bevoegdheden van het Euro
pees parlement aangepakt. 
In verband hiermee heeft vice-
premier H. Schiltz in een brief 
aan eerste minister Martens 
gevraagd om zo vlug mogelijk 
binnen de regering een funda
menteel gesprek op gang te 
brengen over de Europese Po
litieke Unie en de knelpunten 
die tenake nog bestaan. 
Schiltz wenst vooral duidelijke 
afspraken over het Europees 
stemrecht bij de gemeente
raadsverkiezingen. Duidelijke 
afspraken moeten er ook ko
men op het vlak van onderwijs 
en kuituur. 

lidstaten Demokratie is een basisbeginsel 
van het federale Europa Maar federalisme is 
ook gebaseerd op het respekt voor verschei
denheid en eigenheid Ook bij het toekennen 

van het stemrecht verdient deze eigenheid 
van het gastland of de gemeente gerespek-
teerd te worden, zo nodig ook beschermd 
Evenals Luksemburg kan ons land verwijzen 
naar de specifieke toestand in Brussel en in 
Vlaams-Brabant 

Het recht om via verkiezingen deel te 
nemen aan het beleid m de gemeente, houdt 
voor de VU in dat de rechthebbende ook 
deelneemt aan de verplichtingen ten opzich
te van de gemeente Daarom dient er voor
zien te worden m een fiskaliteitskritenum 
Het zou bijvoorbeeld absurd zijn dat een 
Europees ambtenaar van de EG of van 
andere internationale organisaties tot ge
meenteraadslid of schepen wordt verkozen 
zonder bij te dragen tot de gemeentelijke 
middelen, maar wel de gemeentebegroting 
zou bepalen EG-ambtenaren zouden dan 
voor de keuze worden geplaatst indien zij 
afstand doen van hun bevoorrecht statuut 
voor de inschrijving in het bevolkingsregister 
en de betaling van de gemeentebelastingen, 
zouden zij, zoals de andere EG-onderdanen, 
het kiesrecht uit hoofde van deze nchtlijn 
kunnen uitoefenen 

Verkiezen zij hun bevoorrecht statuut te 
behouden, dan zouden zij dat kiesrecht met 
verkrijgen 

TAALKENNIS VEREIST 
De verkiesbaarheid moet, net zoals dit 

geldt voor Belgische verkozenen gekoppeld 
worden aan een vereiste van taalkennis Om 
verkozen te kunnen worden als gemeente
raadslid en om het schepenambt te kunnen 
uitoefenen zouden de EG-burgers de officie-
Ie taal van het taalgebied van hun gemeente 
van verblijf moeten kennen Dit is tevens een 
kwestie van hoffelijkheid en van respekt voor 
de taal- en kulturele eigenheid van het gast
land 

De VU staat met deze eis met langer 
alleen Onder haar druk is nu ook de CVP op 
haar stappen teruggekomen CVP-Voorzitter 
H Van Rompuy verklaarde dit weekend ,,dat 
de EG-burgers dezelfde wettelijke verplich
tingen hebben als de burgers van het land 
waar ze hun stemrecht zouden uitoefenen 
Dit geldt ook voor het taalgebruik'" 

HIJ dient zijn woorden m de eerste plaats 
tot zijn eigen ministers te richten 

De VU gaat nog verder om politieke 
minorisering van de eigen bevolking binnen 
sommige gemeenten te voorkomen dient 
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Hoe meer „Europa in B russe l " uit de steigers Iclimt, hioe l ioger en dr ingender 
de disltussie over onze eigen plaats in de Unie Idinict. (foto R. szommer) 

eveneens een permanente proportionele at-
wijkmogelijkheid te worden voorzien. Ten
slotte kan men maar werkelijk zinvol partici
peren als men voldoende lang in de gemeen
schap woont. Daarom moet een minimum 
verblijfsperiode vastgelegd worden vooral
eer het kiesrecht wordt toegekend. 

REGIONALE DIMENSIE 
ONVOLDOENDE! 

Opmerkelijk is dat in het Luksemburgse 
voorstel elke aanzet tot institutionaliseren 
van de regionale dimensie in de besluitvor
ming ontbreekt. Dit geldt ondermeer voor de 
samenstelling van de Raad van Ministers, 
het statuut van de regio's en de toegang van 
de regio's tot het Hof van Jusitie. 

Alhoewel er ondertussen met betrekking 
tot de eerste twee aangelegenheden voor
stellen zijn neergelegd, stelt de VU vast dat 
de intergouvernementele konferentie hier
mee rekening weigert te houden. De VU 
vindt dan ook dat de politieke druk vanuit de 
regio's die reeds over geëigende politieke 
organen beschikken moet verhoogd worden. 

Vooral de Vlaamse regering dient aktiever 
voor haar plaats in de Europese strukturen 
op te komen. Vooreerst dient het subsidiari
teitsbeginsel in het EG-verdrag ingeschre
ven te worden. Dit betekent dat rekening 
wordt gehouden met zowel de bevoegdhe
den van de lidstaten als deze van de deelge
bieden. 

Verder dient dan ook effektief werk ge
maakt te worden van het Duitse voorstel om 
een zelfstandig regionaal raadgevend belan
genorgaan op te richten. Dit is een eerste 
stap om te komen tot een Europese Senaat 
der Regio's. Verder moet artikel 146 van het 
EG-verdrag gewijzigd te worden, zodat de 
regionale vertegenwoordigers voor de aan
gelegenheden waarvoor deelgebieden en 
deelstaten bevoegd zijn zelf kunnen deelne
men aan het besluitvormingsproces in de 
EG-ministerraad. 

GEEN 
EENHEIDSKULTUUR 

Tot nu toe wordt kuituur door de EG 
behandeld als een ekonomische aktviteit 
waarop de algemene voorschriften inzake 
steunmaatregelen en mededinging van toe
passing zijn. Kuituur is echter veel meer dan 
dat. Hetzelfde kan gezegd worden over on
derwijs. EG-akties inzake onderwijs worden 
tot nu toe grotendeels gebaseerd op artikel 
128 van het EG-verdrag inzake beroepsop
leiding. 

De VU wil niet dat kultuurprodukten louter 
als ekonomische produkten worden behan
deld. In het oorspronkelijke Luksemburgse 
verdragsontwerp werden kuituur en onder
wijs in de bevoegdheidsuitbreiding van de 
EG begrepen. Zo zou de EG bijvoorbeeld zelf 

onderwijs kunnen organiseren. 

Vice-premier Schiltz waarschuwde in zijn 
brief aan W. Martens voor deze al te centra
listisch gedirigeerde onderwijsbepalingen en 
het gebrek aan regionale dimensie. 

J. Gabriels stelde duidelijk dat,,kuituur en 
onderwijs bij uitstek tot het bevoegdheidsdo
mein van de regio's of kultuurgemeenschap-
pen behoren." 

De Europese schaalvergroting mag niet 
uitmonden in een monokultuur, die de kleine 
kuituren overschaduwt. Europa zou daar

door een stuk van haar rijkdom, kreativiteit 
en aantrekkingskracht verloren zien gaan. 
Een kultuurparagraaf met de klemtoon op de 
originaliteit van de veelheid van de kuituren 
in Europa moet aan het EG-verdrag toege
voegd worden. Sinds begin deze week werd 
het verdragontwerp in deze zin gewijzigd. Nu 
wordt er wel rekening gehouden met de 
regionale verscheidenheid en autonomie 
binnnen de verschillende lidstaten. 

Toch blijft waakzaamheid geboden I 

Greet Claes 
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EEN SCHONE SLAAPSTER 
ONTWAAKT 

ELKE doden er na het 
uitbreken van de 2e 
WO in Joegoslavië vie
len valt moeilijk te zeg
gen In elk geval ie
dere dode leeft er on
der verschillende pro-
bleemvormen verder 
De oorlogsomstandig
heden (met een inge
bouwde burgeroorlog!) 

waren er alles behalve mild De uitwijking, 
die volgde, verzwakte voor een tweede maal 
in een halve eeuw alle delen van Joegosla
vië Tito's heersersperiode (1945-1980) leek 
voor de buitenwereld mooi Inderdaad het 
deksel bleef stevig-diktatoriaal op de sudde
rende Balkanpot En het westen hielp dit 
Midden-Europees land zijn (kommunisti-
sche) neutraliteit bewaren t a v de Sovjet
unie Verhoudingsgewijze kreeg Joegosla
vië, uit het westen en via de VSA, meer 
leningen en faciliteiten dan welk ander land 
m tvlidden- en Oost-Europa 

BIJ die politieke koers sloot het westen de 
ogen voor de Titoistische volkeren-onder
drukking en het gebrek aan demokratie Het 
(scheef-lopend) medebeheer in de ekono-
mie, eertijds voorgeschoteld als het Joegos-
laafs paradepaardje, werd buitenmatig ge
prezen Spanningen bestonden er gewoon
weg met in dit paradjs, noch op bestuurlijk, 
noch op etnisch vlak i De duizenden toeristen 
die jaarlijks aan de Dalmatische Kust de zon 
plukten trokken zelden landwaarts in om de 
stem van de oppositie te beluisteren En 
wanneer wij, vanuit de Volksunie, de aan
dacht tijdens de buitenlandse politieke de
batten vestigden op het gebrek aan volkeren
recht en de daarbij horende onderdrukking, 
waren we achterhaalde mensjes die Seraje-
vo wilden overdoen 

Nooit kreeg een Sloveense-, Kroaatse-, of 
Kosovaarse (of welke oppositie ook) voor

aanstaande volksnationalist een ernstig po
dium m de EG De grote emotie die nu 
bovenkomt bij ieder volk van Joegoslavië valt 
te begrijpen De rekening wordt voorgescho
teld, maar wie zal ze betalen' 

Zolang Josip Broz, de Kroaatse partisa-
nenleider Tito, leefde kon hij dit neutraal-
kommunistisch geheel in evenwicht houden 
Officieel stierf hij op 3 mei 1980 l^aar de 
geruchten lopen dat dit heel wat eerder 
gebeurde Wie zal het zeggen' In elk geval 

Een paar weken geleden spra
ken de inwoners van Kroatië 
zich in een referendum voor 
onafhankelijkheid uit. Reeds 
eerder hadden de Siovenen 
hetzelfde gedaan, zi) hebben 
nu ook een eigen leger opge
richt. 
Senator Willy Kuijpers woonde 
ais waarnemer de stemverrich
tingen in Kroatië bij en wil in 
twee afteveringen het uiteen
groeien van wat eens de veel-
volkeren-federatie van Tito was 
aan onze lezers voorstellen. 
Joegoslavië, 45 jaar een scho
ne staapsteri 

verliep sedertdien zijn teoretische konstruk-
tie Ze werd immers bij mekaar gehouden 
door een verlichte kommunistische partij, 
een staatspatriotisme o I v een legende en 
een goed-lopend toensme dat gedurende 30 
jaar een stroom aan deviezen binnenbracht 
Hebben we dan geen goed woord over dit 
staatkundig probeersel' 

Niemand kan er aan voorbijgaan dat zowel 
het wegennet, als de sociale- en kulturele 
voorzieningen tot de betere uitgroeiden in 

l\/lidden-Europa Maar de bijhorende sinter-
klaaspolitiek en bureaukratie deden dit sis-
teem ook verouderen en leeglopen De polik-
Imiekjes liggen er onverzorgd bij De beste 
dokters trokken naar het buitenland enz 
Intussen blies Tito's regime zichzelve op 

De buitenlandse leningen deden Joegosla
vië verder de das om i En opnieuw kwam het 
verzwegen en dicht-geplakte volkerenpro-
bleem in alle hevigheid naar boven 

VEELVOLKEREN-
FEDERATIE 

Tel maar op 6 republieken (Servië — 
Kroatië — Macedonië — Slovenië — Monte
negro — Bosnië + Herzegovina) met 2 (tot 
voor kort i) autonome gebiedsdelen in Servië, 
nl het Hongaarse Voijvodina tegen de Do-
nau aan en het Albanese Kosovo Daarnaast 
en daarin leven 15 minderheden Volksgroe
pen dus die er zich in de loop van de verre 
geschiedenis vestigden of die er afgesneden 
werden — door kunstmatige grenzen — van 
hun vaderland De duitstaligen die tot na de 
2de WO met een half miljoen, een handels-
en kulturele bovenlaag vormden, vooral m 
Slovenië en Kroatië, werden uitgedreven 
Nog ca 50 000 blijven er van over, vooral in 
Voijvodma en in Slavonie Maar ook andere 
volksgroepen trokken naar dit vruchtbare 
laagland aan de Donau + Sava Slovaken 
(ca 90 000), Zigeuners (ca 80 000), Bulga
ren (ca 60 000), Roemenen (ca 60 000), 
Witrussen, Tsjechen, Polen, Grieken, Joden 
enz Zowat 12 % van de bevolking in 
Joegoslavië behoort tot een ,,minderheids
groep" Geen enkele republiek kan je homo
geen samengesteld noemen 

Slovenië 

Kosova 

Servië 
Kroatië 
Macedonië 

Montenegro 

Voijvodina 
Bosnië 

Serben 

2,2 % 

1,8% 
87 % 
11,5% 

23% 
3,2 % 

55 % 
31 7 % 

Kroaten 

74% 

Siovenen 

90% 

Montenegrijnen 

66,7 % 

Albanezen 

90 % 
1,3% 

19,8 % 
6,3 % 

Moslims 

39% 

Macedoniers 

68% 

Hongaren 

19,2 % 

Anderen 

2,8 % 

8,2 % 
11,7% 
14,5 % 

9,9 % 
10,8 % 
28,5 % 
29,3 % 
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DE KROATEN 

De onafhankelijkheidsbeweging in Kroatië wordt door de brede bevolking 
gedragen. (toto EPA) 

Daarenboven kent Joegoslavië godsdien
sten met een sterk verschillende maatschap
pijvisie (rooms-katoliek + servisch — orto-
doks + moslim + protestants). 

Historisch hebben die met mekaar een 
aardig robbertje uitgevochten! Gelouterd 
door een halve eeuw kommunisme schijnt 
het godsdienstig-konkurrentiële bij de kerke
lijke hiërarchie weggeëbd te zijn, voor zover 
ik dit uit de vele gesprekken kon opmaken. 
En om de balkansaus nog wat pikanter te 
maken schrijven de Serviërs en Macedoniërs 
in het cyrillisch; de andere volkeren gebrui
ken het Latijns alfabet. De Serviërs koeste
ren zoals de Kastiljanen in Spanje — de 
Pruisen in Duitsland — de Hollanders in 
Nederland (om maar die drie te noemen I) 
een soort über-ich t.a.v. alles wat rondom 
hen leeft. De Serviërs eisen bv. alle rechten 
op voor hun minderheden in Kroatië (waar ze 
eigen onderwijs krijgen), maar weigeren dat-
zelfe eisenpakket toe te staan aan de Honga
ren, Kosovaren, Kroaten enz... die in hun 
Servische Republiek wonen! Samen zijn die 
rechtelozen goed voor zowat 12 %. Hoe valt 
die onverdraagzaamheid te verklaren? 

Doorheen de tijden waren de Serviërs de 
kristelijke buffer tegen het Turkse moslimim
perium. Zij vochten in de geschiedenis veel 
meer dan te dialogeren. Kosova, Voijvodina 
en Kroatië zijn nu de grootste en jongste 
slachtoffers van deze Herren-mentaliteit. In 
twee artikels willen we het vooral over Kroa
tië hebben. 

Na Kosova en Voijvodina werd ook daar de 
Balkanlont ontstoken. De moorden in Borovo 
Selo, in Knin (Kraijna) of de laffe aanslag op 
het brave Serbisch-Ortodoks pastoorke in 
Mirkovci — enkele dagen na ons bezoek — 

enz... verlammen 1/3e van Kroatië. Zij zijn de 
schaakstukken van een brutale politiek, 
waarover hier te weinig gesproken wordt. 

Kroatië heeft een oppervlakte van 56.538 
m2 en is dus 4 maal groter dan Vlaanderen. 
Dit dunbevolkte land telt ongeveer 5 miljoen 
inwoners of 1 miljoen minder dan ons land. 
Het is evenwel na Servië, de 2de grootste 
republiek van Joego (= zuid)slavië. Van de 
6.116 km lange kust vind je er 5.790 in 
Kroatië: het bekende en mooie Dalmatië. 
Zagreb (Agram in het Duits) groeit uit zijn 
voegen. Het zou — zo vertelde men mij — 
1/5de van de Kroaatse bevolking herbergen. 
En het wil opnieuw zijn historische rol als een 
soort „stadsstaat" spelen... Bovendien „be
zit" Zagreb zo'n Antwerpen-Brusselgevoel. 
TWeede grootste stad na Belgrado (Beograd 
in het Duits), dat de hoodstad van Servië en 
van de hele federatie is! Voor de Kroaatse 
kust liggen 725 echte eilanden met daartus
sen honderden rotspartijtjes. Slechts 66 van 
die droomlandjes in de Adriatische Zee zijn 
bewoond. 

Krk is wellicht het meest bekende, het is 
ook het grootste. Maar op tientallen andere 
eilanden bouwde de internationale hotelwe
reld lukseparadijsjes uit. De Dalmatische 
Kust ontwikkelde een uitgesproken rivièra-
kultuur van toerisme, met alles erop en er 
aan, uit. Dat ligt nu grotendeels stil. Waar 
kruit gebruikt wordt komt de toerist niet. De 
Servische aktiegroepen weten dat. 

De Slaven bezetten vanuit het Oosten na 
de Kelten, de Germanen en de Hunnen op 
hun beurt de Balkan. In de 6de eeuw zou die 
volksverhuizing voltooid zijn. Zij slorpten gro
tendeels de plaatselijke bevolking op. De 
Albanezen zijn, als lllyriërs, de enige restbe-
volking uit die tijd. 

Je zou ze levendiger én ingetogener kun
nen beschrijven dan de Serviërs en de Bos-
niërs, die langer de Turkse heerschappij 
ondergingen. Vanuit het Oostenrijks-Hon-
gaars bewind kregen die Kroaten een organi
satievermogen en een handelszin mee. Ser
viër of Serv — net zoals het woord Slaaf — 
betekent ,,dienaar". Een naamverklaring 
vind je niet voor de Kroaten. Een andere 
geschiedenis vormt hun geloof. De Kroaten 
horen bij het katolieke Rome. De Serviërs 
niet. Dat komt door de kerkopdeling die 
dwars door de Balkan loopt. Nog zo'n onder
scheid! En daarvoor moeten we even naar 
Griekenland, dat lager ligt op de landkaart 
van Europa. 

De zendelingen Cyrillus en Methodius 
hadden Slavisch geleerd bij hun slaven.Zij 
waren Macedonische Grieken uit Thessalo
niki die het Slavisch bij hun zending (862) als 
kerktaal (zoals in het Westen 't Latijn) zou
den gebruiken. Cyrillys ontwierp daarvoor 
een eigen schrift. Het wordt getiruikt in de 
Slavische landen, behorend tot de Ortodok-
se Kerk: Rusland, Bulgarije en Servië. Zoals 
het Latijn speelde dit kerkslavisch een ver
enigende rol om de ortodoks-kristelijke leer 
verder te dragen. Het Servo-Kroaats gebruikt 
beide schriften. In Servië: het Cyrillisch en 
het Kroatië het Latijn. Roemenië schakelde 
in de 19de eeuw over naar het Latijnse 
alfabet. En Griekenland bleef een eigen 
schrift gebruiken. Zo zie je ook daarin rede
nen te over om mekaar te overweldigen of te 
diskrimineren. 

Willy Kuijpers 
Senator 

DE DAS OM 
De vendels van de Kroaten droegen 

als eersten een halsdoek. Het Kroaats 
regiment dat zich aan Lodelijk XIV ver
huurde droeg een rood-witte sjaal als 
herkenningsteken, de Kroaatse kleu
ren. Parijse snobs namen het gebruik 
over en zo ontstond het woord ,,crea
te", dat later cravate werd. 

In het Nederlands loopt hier en daar 
nog een Krawaat rond. Ook dat schijnt 
te wijzen op de soldateska die zich 
overal in het middeleeuwse Europa als 
huurling aandiende... 

Het Algemeen Vlaamsch Idioticon 
(1865-1870) zegt van Krawaat: spot-
naam voor ondeugend mens. Men 
noemt de inwoners van Lille (Kempen) 
de krawaten van Lille. Dit schijnt een 
historische oorsprong te hebben uit de 
oorlog tussen Lodewijk XV met Maria 
Theresia wanneer de burgers van Lille 
verscheidene krawaten (Croates) ver
moord of verslagen hebben... 
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FRYSK: DOORBRAAK 
VOORTGEZET 
ONDERWIJS 

H
ET verplicht stellen van het 
Fries in het middelbaar onder
wijs in Friesland valt samen met 
een grote hervorming van het 
Nederlandse voortgezet onder
wijs. Alle kinderen gaan vanaf 
1993 twee tot drie jaar naar de 
basisvorming, waar ze groten
deels dezelfde vakken volgen. 
In Friesland is het Fries een van 
de verplichte vakken. Daarnaast 

kan het Fries uiteraard als onderwijstaal 
worden gebruikt. 

TOEKOMST 
Friesland kan veel positieve effekten ver

wachten van deze beslissing. De verwach
ting dat de mondelinge en schriftelijke be
heersing van het Frysk door Friestaligen en 
niet-Friestaligen verder zal toenemen lijkt 
gerechtvaardigd. 

Niemand die in Friesland op school is 
geweest zal nog kunnen beweren het Fries 
niet te kunnen lezen. Bovendien zal de vraag 
naar docenten Fries toenemen, en dat biedt 
de lerarenopleiding in Ljouwert en de univer
sitaire opleidingen buiten Friesland weer een 
beter toekomstperspektief. 

De traditie van Friestalig onderwijs gaat 
terug tot 1937 toen het Fries voor het eerst 
op de basisschool werd toegestaan, zij het 
met de nadrukkelijke bedoeling om door 
aandacht voor het Frysk beter Nederlands te 
leren. In de jaren zestig en zeventig ontston
den in Friesland de eerste tweetalige scho
len, waar de kinderen in het Fries leren lezen 
en schrijven. Er zijn momenteel in Friesland 
zo'n 70 tweetalige scholen. In 1980 werd het 
Fries verplicht gesteld in het basisondenwijs. 
Er zijn echter nog steeds scholen die — 
soms op verzoek van Hollandse ouders — zo 
weinig mogelijk aandacht aan het Fries be
steden. De invoering van het Fries in het 
voortgezet onderwijs betekent hopelijk het 
einde van een al te vrijblijvende benadering. 

Aan de beslissing van de Tweede Kamer is 
een jarenlange strijd vooraf gegaan. Minister 
Ritzen van Onderwijs verklaarde in januari 
nog in Ljouwert doodleuk tégen verplicht 
Fries te zijn, omdat dat in zijn ogen niet goed 

zou zijn voor de ekonomie. De minister heeft 
in Friesland echter weinig medestanders 
kunnen vinden voor deze kromme redene
ring. 

Volgens een recent onderzoek is 70 pro
cent van de inwoners van Friesland voor de 
invoering van het Fries in het voortgezet 
ondenwijs. Van alle rektoren en schooldirek-
teuren in Friesland bleek niemand tegen het 
verplichten van het Fries te zijn. Het was dit 
brede draagvlak dat de regeringsfrakties van 
CDA en PvdA uiteindelijk deed besluiten om 
het Fries als verplicht vak op te nemen in de 
basisvorming. Óp aandrang uit het parle
ment liet minister Ritzen zijn verzet varen. 

LJOUWERT/DEN HAAG - De 
Nederlandse Tweede Kamer 
besloot vorige week tot het ver
plichten van het Fr/sk rn het 
voortgezet onderwijs. Fries
land heeft er lang op moeten 
wachten, maar het besluit is 
desalniettemin een doorbraak 
van betekenis. Het betekent 
een duidelijke erkenning van 
het Frysk als een volwaardige 
taal, waar Friesland nog veel 
plezier van kan hebben. Toch is 
er geen reden voor euforie. Ge
zien de ontwikkelingen elders 
in Europa - Wales, Kataionië, 
Baskenland - kon Den Haag 
redelijkerwijs geen andere be
slissing nemen. 

NU NOG DE NOS... 
Dat het Fries uitstekend kan funktioneren 

op de middelbare school bewijst een proef-
projekt in Burgum met financiële steun van 
de gemeente Tytsjerksteradiel. Beide 
MAVO-scholen in Burgum geven sinds 1981 
ruim aandacht aan het Fries. Doordat op 
deze scholen dezelfde leerkrachten zowel 
Nederlands als Fries geven is er sprake van 
een echte tweetalige aanpak. Bij een onder
zoek op school verklaarde slechts vier pro-

^^ 
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Het tegenspartelen van minister Rit
zen ten spijt wordt het Fries toch 
verplicht in het voortgezet onderwijs. 

(foto WIJ) 

cent van de leerlingen tegen Friese les te 
zijn. De scholen zorgen samen jaarlijks ook 
voor een flinke stroom eindeksamenkandida-
ten Frysk. 

In Nederland kiezen de leerlingen de vak
ken waarin ze eindeksamen kunnen doen, 
het zijn er meestal 6 tot 7. Nederlands en 
Engels zijn verplicht, op sommige scholen 
wiskunde eveneens. Eindeksamen Frysk 
was tot dusver maar op enkele scholen in 
Friesland mogelijk, maar kan in de toekomst 
overal. Een belangrijke stijging van het aan
tal eindeksamenkandidaten lijkt vanzelfspre
kend. 

Fries op de middelbare school is een 
belangrijke steun in de rug van de Friese 
emancipatiestrijd. Toch betekent dit niet dat 
er sprake is van gelijkberechtiging. Het Fries 
ontbeert nog steeds wettelijke bescherming 
en staatsomroep NOS doet haar uiterste 
best om het aantal Friestalige minuten op TV 
te beperken tot 30 per week. 

Voor de liefhebbers: iedere zondagoch
tend om l lu.30 op Nederland 3. 

Onno P. Falkena 
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ANGOLA, NA 16 JAAR 
BLOEDVERGIETEN... 

O
OK in Afrikaans-marxistisch-be-
stuurde landen grijpen grote 
veranderingen plaats. De voor
naamste, Angola en Ethiopië, 
zijn in Vlaanderen, zeker in VU-
kringen, niet onbekend. On
langs nog bezocht senator Jet 
Van Bree Angola. En met de 
Eritrese Bevrijdingsbeweging 
ondernamen vî e meerdere 
tochten aan hun toenmalig in

gegraven tront op het hoogland tussen de 
Rode Zee, Soedan en de slenk naar Addis-
Abeba toe. Onze Eritrese vrienden waren 
sedertdien welgekomen gasten in ons Alge
meen Sekretariaat. Voor enkele dagen ont
vingen we Jonas Savimbi met zijn staf op het 
Barrikadenplein. 

Ons sekretariaat leek een belegerde ves
ting! De staatsveiligheid omringde hem als 
een staatshoofd. Dat wordt hij ook. Angola 
krijgt dus een eerste vrij gekozen president. 
Eens verdoemd, nu geëerd, eens een baarlij
ke guerillavechter, nu een staatsman. Hoe 
kan dat? 

NA 16 JAAR 
BLOEDVERGIETEN... 

De MPLA en de UNITA, aartsrivalen aan 
het front, ontmoetten mekaar weken geleden 
in het Portugese Estoril, bij de koloniale 
vijand dus. Eerst voorzichtig, daarna meer 
publiek. Sedert de Sovjetunie uit armoe en 
ook uit inzicht — net zoals in Ethiopië — haar 
hulp moest stopzetten, werd een onderhan
delingsplatform konkreet invulbaar. En de 
Duitse broeders in Europa loerden reeds 
lang naar de Angolese grondstoffen! Dr. 
Jonas Savimbi werd dus met grote eer en 
beloften ontvangen door de minister van 
Buitenlandse Zaken Hans Dietrich Gen-
scher. Precies die man heeft ooit Savimbi's 
verzetspolitiek als „onrijp", zelfs als „blind" 
betiteld. Zo zie je maar wat internationale 
politiek en staatsbelangen betekenen! Intus
sen verhongeren 2 miljoen Angolezen in het 
droge Zuiden en telt Angola het hoogste 
procent oorlogsgehandikapten ter wereld. 
Zullen zij er nu beter bij varen? Wij hopen 
het. 

Dr. Jonas Savimbi spreekt met ons in een 
vlekkeloos Frans. Hij werd in 1934 geboren 
als zoon van een ambtenaar die mee de nu 
vera/oeste fameuze Benguela-spoorlijn kon-
troleerde. Deze lijn verbindt de Zaïrese-Ka-

Op de laatste meidag onderte
kenden de Angolese protago
nisten president José Eduardo 
dos Santos en de UNITA-leider 
Jonas Savimbi te Lissabon een 
vredesald(oord. Dat dit gebeur
de onder het waai(zaam oog 
van James Baker (VSA), 
Alexander Bessmertnycli 
(USSR) en Javier Perez de 
Cuellar (UNO) is veelbetekend. 
Met hun handtekening werd 
een streek gezet onder 16 jaar 
bloedige burgeroorlog. 
Jonas Savimbi was onlangs op 
bezoek in Brussel en te gast op 
ons... Barrikadenplein. Alge
meen sekretaris Willy Kuijpers 
ontving hem en schreef volgen
de bedenkingen neer. 

tangese kopermijnen met de Angolese ha
venstad Lobito. En de Generale is er de 

rootste aandeelhouder van! Minister M. 
yskens was er dan ook als de kippen bij in 

Lissabon, om zonder overleg met de rege
ring, in de eerste plaats met minister A. 

Geens het herstel van deze gouden spoorlijn 
te financieren. Dat was de grote vraag van de 
gewezen bosjesman, die de doorvoergelden 
al becijferde! 

Savimbi, ooit een Maoist bekeerde zich tot 
demokraat! Een tijdsprodukt zou je zeggen 
van zijn opvoeding in een evangelische mis
sieschool en aan de universiteit van Lissa
bon. En zoals Calvijn het ooit deed moest 
ook hij (enkele dagen voor zijn doktorseksa-
men) naar Zwitserland vluchten. De protes
tantse solidariteit haalde het! 

De Portugese staatsveiligheid nam im
mers zijn Peking-Kommunistische opvattin
gen niet. In Freiburg en Lausanne (vandaar 
zijn mooi Frans) studeerde Jonas als ont
snapte uit de buik van de Portugese walvis. 
Hij stapte over naar politieke en sociale 
wetenschappen en doktoreerde er over John 
Lock, de Engelse wijsgeer, die op zijn beurt 
in de 17e eeuw naar Nederland vluchtte... 
Dus niets nieuws onder de zon. 

Zoals 'n beste Amadaman kreeg ook hij 
een guerilla-opleiding in het Chinese Nan
king. Agostinho Neto, die in 1956 de eerste 
Angolese bevrijdingsbeweging stichtte, 
wordt wel zijn inspiratiebron maar tevens zijn 
grote tegenstander. Dat zal later blijken. In 

O 

Onder het waakzaam oog van de grootmachten en de kamera's werd de vrede 
in Angola bezegeld. (foto Reuter) 
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1966 stichtee Savimbi de Uniao Nagional 
para a Independência Total de Angola — 
kortweg: de UNITA. Maar als in 1975, het 
Portugese Salazarregime van Caetano in 
mekaar stort, verliest hij de bevrijdingsstrijd 
met de IVIarxistische MPLA van Agostinho 
Neto. En dit deel van West-Afrika wordt 
Moskou- en Cuba-gebonden door de wereld
opdeling tussen de VSA en de Sovjetunie. Er 
blijft Jonas niets anders over, dan terug in de 
buik van zijn walvis te kruipen en voorlopig in 
het niets van het eeuwige kreupelhout en de 
hoge grasvelden te verdwijnen. Niet zonder 
steun overigens. Nooit zou Jonas zonder 
munitie vallen. 

Ronald Reagan, maar ook zijn Chinese 
oud-vhenden zorgden daarvoor. Zij die het 
kunnen weten, melden: 100 miljoen dollar 
per jaar... Dit vreselijke, onnuttige oorlogs-
avontuur werd nu door dezelfde grootmach
ten o.l.v. James Baker en Alexander Bess-
mertnych afgesloten. Zal het stand houden? 
Indien de wapenleveringen ophouden, 
maakt het vergelijk een grote kans. 

IEDEREEN IS MOE 
Na 16 jaar Afrikaanse oorlog, waar ook 

gifgas gebruikt werd, tellen de statistieken in 
Angola: ongeveer 300.000 doden, ca. 
100.000 gekwetsten plus een tot puin herlei
de Angolese infrastruktuur en ekonomie. 
Een kwartmiljoen ontslagen soldaten komen 
de veralgemeende armoede nog vergroten. 
Hun uniform, hun vechterseer zal verbleken, 
hun ransel zal even leeg zijn als die van alle 
dorpsgemeenschappen in Angola. Wat zal 
daarvan de kostprijs worden ? Bovendien zijn 
Angola's buren — Zaïre en Namibië — er al 
niet beter aan toe. 

Dr. Savimbi blijkt nochtans erg verzekerd. 
Even krachtig als de zwarte haan, die zijn 
UNITA-simbool is, beschrijft hij uitdagend-
bewust de mogelijkheden van zijn land. We 
willen hem wel geloven, maar zien de inves-
teringsvragen rijzen. En zijn antwoorden op 
dat vlak zijn even ondoorgrondelijk als het 
Yorubamaskertje dat zijn gouden zegelring 
siert. 

Zoals president Mobutu, hanteert hij heel 
vlot zijn staf! Een attribuut dat elk dorps
hoofd in Afrika waardigheid en bestuurs
macht geeft. Het doet denken aan de dikke 
Reichsmaarschalk Hermann Goring die in 
zijn speciaal ontworpen uniformen zo graag 
met zijn maarschalksstaf paradeerde. Maar 
ik hoop dat Savimbi's magisch hout de 
waarde mag hebben van een dirigeerstok. 
Want hoe men het ook draaie of kere: Afrika 
heeft een eigen leiding nodig, die weet te 
leiden vanuit soberheid, edelmoedigheid en 
doeltreffendheid. Die deugden wensten we 
hem toe. 

Samen met ons welpje vertrekt Jonas 
Savimbi in een glimmend stoetje wagens en 
kabinetsleden de volgende afspraak tege
moet. Voor Angola is vandaag in Europa 
iedereen van belang... 

Willy Kuijpers 

ADVERTENTIE 
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HAITIAANSE SLAVERNIJ IN 
DE DOMINIKAANSE 

REPUBLIEK 

S
LAVERNIJ op de vooravond van 
de 21ste eeuw/? Het bestaat 
nog. Sedert mensenheugnis 
worden er Haïtianen gedwongen 
tewerkgesteld op de suikerplan
tages in de Dominikaanse Repu
bliek. 

De Haïtianen worden niet 
meer verplicht levenslang te 
werken maar enkel tijdens het 
oogstseizoen, van november tot 

mei. Maar met hun loon kunnen ze amper 
overleven. Deze verplichte arbeid wordt ge
organiseerd door officiële vertegenwoordi
gers van de Sonsejo Estatal de Azucar (de 
Staatsraad voor Suiker) die de meeste Domi
nikaanse plantages beheert. 

Tot in 1986 was de Haïtiaanse regering 
medeplichtig aan deze laakbare praktijken. 
Jaarlijks gaf zij haar akkoord om de burgers 
te leveren voor de zafra (suikeroogst) in ruil 
voor een bedrag dat uiteindelijk tot meer dan 
twee miljoen dollar per jaar opliep. Sinds de 
val van het Duvallier-regime is er geen for
mele overeenkomst meer geweest op basis 
waarvan braceros of suikerrietkappers in 
Haïti konden worden gerekruteerd. l\/laar de 
werkomstandigheden op de staatsplantages 
zijn zo erbarmelijk, het loon zo mager en de 
arbeid zo zwaar dat de CEA er niet in slaagt 
genoeg vrijwilligers te werven voor het bin
nenhalen van de oogst. 

Vandaar dat de CEA duizenden Haïtianen 
naar de Dominikaanse Republiek probeert te 
lokken. Nabij de grens worden zij opgepakt 
ofwel worden ze in de Dominikaanse Repu
bliek tijdens de razzia's bijeengedreven. Nie
mand wordt ontzien. Al wie een donkerder 
huidskleur heeft wordt opgepakt en meege
nomen, zonder iemand te kunnen verwitti
gen. Zelfs wie een officiële verblijfsvergun
ning heeft, kan er niet aan ontsnappen. In dit 
alles is het Dominikaanse leger medeplich
tig. Het zijn militairen die de Haïtianen ge
vangen nemen, naar de plantages voeren en 
die de suikerrietvelden en de bateyes, de 
woonkampen van de Haïtianen, bewaken. 

vlucht voor de repressie, de werkloosheid en 
de mensonterende armoede in hun land. De 
tweede groep zijn de ongeveer 500.000 Haï
tianen die in de Dominikaanse Republiek 
geen verblijfsvergunning krijgen. De derde 
groep zijn de in de Dominikaanse Republiek 
geboren kinderen die volgens de Domini
kaanse grondwet als Dominikaanse burgers 
moeten erkend worden. Maar vanwege het 
wijd verspreide racisme wordt hen die Domi
nikaanse nationaliteit vaak geweigerd en 
zitten zij in hetzelfde schuitje als hun ouders. 
In totaal gaat het om naar schatting 1 miljoen 
mensen. 

Het vreemde van dit alles is dat deze vorm 
van slavernij, ondanks herhaalde bezoeken 
van internationale onderzoekskommissies, 
nooit op veel mediabelangstelling heeft kun-

Reeds sinds mensenheugnis 
worden de Haïtianen verpiiciit 
op de door de Dominiltaanse 
regering beheerde suikerplan
tages te werlten. Dit terwijl de 
slavernij in de Dominitcaanse 
Repubiielt al meer dan 100 jaar 
geleden werd afgeschaft. In 
deze hedendaagse vorm van 
slavernij werden de scherpe 
kantjes er een beetje afgevijld. 
Hoewel... Het blijft onmense
tijk. 

HEL OP AARDE 
Er zijn drie kategoriën van slachtoffers. 

Velen komen rechtstreeks uit Haïti op de 

nen rekenen. Maar daar komt verandering 
in. In februari verscheen bij het Latijns-
Amerikacentrum SAGO uit Antwerpen in sa
menwerking met het Netwerk Dominico-Haï-
tianen de brochure Een Hel Op Aarde. Mar
leen Bosmans van SAGO is net terug uit de 
Dominikaanse Republiek waar ze de toe
stand zeer goed kent. Een uitstekende gele
genheid dus om aan haar tekst en uitleg te 
vragen. 

• Wanneer is het Netwerk Dominico-Haï-
tlanen opgestart? 

„ We zijn daar zo'n twee jaar geleden mee 
begonnen. SAGO is één van de weinige 
organisaties die werkt rond de Dominikaanse 

Honderdduizenden Haïtianen leven in 
erbarmelijke omstandigheden nabij 
de Dominikaanse suikerrietvelden. 

Republiek en sinds dit jaar gaat het VIC daar 
ook een prioriteit van maken. Voor SAGO is 
belangrijk dat als er rond een land gewerkt 
wordt er ook een solidariteitssamenwerking 
wordt mee opgezet. Nu is dat in de Domini
kaanse Republiek altijd moeilijk geweest. 
Door veelvuldige kontakten en bezoeken aan 
Santo Domingo zijn we op de hoogte geraakt 
van de problematische situatie van de Domi-
nikanen van Haïtiaanse afkomst en de Haï
tiaanse seizoenarbeiders. De groepen die 
hier rond Haïti werken waren daar ook niet zo 
mee bezig omdat de tematiek bijna onbe
kend was. We hebben een oproep gedaan 
naar alle groepen, mensenrechtenorganisa
ties en NGO's die rond of in Haïti en de 
Dominikaanse Republiek werken om een 
netwerk op te starten. 

fJlet een brochure en een kampanje willen 
we nu aan de hele zaak meer ruchtbaarheid 
geven. Het platform dat in de brochure staat 
kan zowel door individuen als organisaties, 
politieke partijen, vakbonden enz. onder
schreven worden. Hoe het daar momenteel 

D> 
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mee staat kan ik nog met zeggen want ik ben 
net terug uit de Dominikaanse Republiek" 

PAPIERENWET 
• Hoe lang loopt de kampanje? 

,,Dat kunnen we moeilijk op voorhand 
zeggen, dat hangt af van de konjunktuur 
Het IS met de bedoeling dat de kampanje zou 
aflopen met dit platform De bedoeling is het 
steeds aan te passen want de situatie blijft 
evolueren Eind 1989 brachten America's 
Watch en de National Coalition for Haitan 
Refugees een rapport uit rond de situatie van 
de Haitiaanse migranten en suikerrietkap
pers in de Dominikaanse Republiek En die 
hebben in de VS een proces aangespannen 
tegen de Dominikaanse Staat ivm de 
schandalige behandeling van deze omvang
rijke bevolkingsgroep aldaar Met de bedoe
ling om de preferentiële voorkeurbehande
ling die Dominikaanse produkten in de VS 
genieten op te schorten 

In het licht daarvan heeft de Dominikaanse 
Republiek in oktober 1990 een dekreet uitge
vaardigd waarin staat dat de situatie van de 
Haitiaanse immigranten en afstammelingen 
gelegaliseerd moet worden, maar de meka-
nismes om dat de realiseren werden met 
voorzien Dat is dus een papieren dekreet 
waar in de praktijk geen gevolg kan aan 
worden gegeven Desalniettemin heeft Presi
dent Bush en het Amerikaanse Kongres in 
april verklaard dat het dekreet door de VS 
wordt beschouwd als een voldoende aanwij
zing dat de Dominikaanse regering het pro
bleem wenst op te lossen" 

• Van waar komt die druk momenteel? 

„Vanuit de VS en Kanada Tot op het 
moment heeft men daar met veel van ge
merkt omdat er geen aanknopingspunten 
waren De Dominikaanse Republiek heeft 
geen belangrijke handelsrelaties met België 
of met de EEG, ook op politiek vlak is dat 
miniem Er zijn ook bijna geen Belgische 
missionarissen, ontwikkelingshelpers of 
kooperanten aanwezig En we hebben 
slechts eind 1989 een konkreet aankno
pingspunt gevonden toen Haiti en de Domini
kaanse Republiek werden toegelaten tot het 
Verdrag van Lomé Waardoor er reglemen
ten in voege kwamen die de preferentiële 
tarieven van Haitiaanse en Dominikaanse 
produkten met de EEG-landen regelen Het 
artikel vijf van de Konventie van Lomé be
paalt dat in elk land pas ontwikkeling moge
lijk IS als de mensenrechten geëerbiedigd 
worden Wat we willen is dat dat artikel 5 met 
zo maar een artikel is maaar dat het wordt 
gerespekteerd We willen het Europese Par
lement ook zo verkrijgen om een delegatie te 
sturen om de situatie te verkennen en van 
daaruit een aantal aanbevelingen te richten 
aan het adres van de Dominikaanse regering 
om het probleem te regelen En op die 
manier druk uit te oefenen" 

• Wat Is de uiteindelijke bedoeling van 
het Netwerk? 

„Een netwerk kreeren van mensen die 
alles op de voet volgen, die geïnteresseerd 
zijn, de nieuwe ontwikkelingen volgen Zeker 
met het aantreden van de nieuwe Haitiaanse 
President Bertrand Aristide zal het eiland 
belangrijker worden en meer in de aandacht 
komen te staan Waar het op aan komt is die 
aandacht blijven voeden Met de ovenvin-
ning van Aristide en zijn „lavalasbeweging" 
(nvdr vloedgolf, een term gelanceerd nav 
de kieskampanje van de priester Bertrand 
Aristide waaruit de duidelijke intentie sprak 
om met een propere lei te herbeginnen) is er 
in Santo Domingo heel veel hoop ontstaan 
dat dat zou kunnen overslaan naar Santo 
Domingo Er ontstonden overal solidariteits-
komitees met Haiti Ik sprak ook met de 
voorgedragen Haitiaanse kandidaat voor de 
post van ambassadeur in Santo Domingo en 
die heeft veel interesse in het Europese 
netwerk In de twee landen is er ook een 
gezamenlijk solidariteitskomitee voor de 
„braceros" opgericht, maar dat alles heeft 
heel weinig projektie naar het buitenland 
toe" 

RACISME 
• Solidariteit tussen Haitianen en Domini-
kanen is helemaal geen vanzelfsprekende 
zaak? 

„Neen, er leeft een heel subtiel anti-Hai-
tiaans gevoel bij de Dominikaanse bevolking 
Het anti-Haitiamsme zit reeds vanaf het be
gin van de eeuw bij de Domimkanen inge
bakken vooral sinds het bewind van diktator 
Rafael Trujillo die tussen 1930 en 1961 aan 
de macht was De Haitianen zijn in Santo 
Domingo de zondebok voor alles wat ver
keerd loopt Dat zit er nog steeds diep in 
omdat dat gevoel van bovenuit nog steeds 
gevoed wordt, door President Balaguer, de 
legertop, partijleiders enz 

Het racisme grenst soms aan het absurde 
Een Dominikaanse vriendin adopteerde een 
kindje en zei me dat ze gelukkig was dat het 
geen zwartje was Enkel Haitianen worden 
als zwart beschouwd, hoewel alle Domimka
nen donker van huidskleur zijn en van Afri
kaanse afkomst zijn Dat zit in heel de kuituur 
ingebakken Op de paspoorten staat nooit 
negro (zwart) wel prieto, indio, trigueno, dat 
eigenlijk allemaal hetzelfde betekent" 

• Hoe reageert men in Santo Domigo op 
de Amerikaanse en Kanadese druk? 

„Die wordt door de regering afgedaan als 
een hetze tegen de Dominikaanse Repu
bliek En mensen en organisaties die rond de 
problematiek aktief zijn worden gebrand
merkt als anti-patriot en anti-Domimkaans" 

• Hoe IS de huidige socio-ekonomische 
situatie in Santo Domingo? 

„Rampzalig Het wordt hoe langer, hoe 
erger Ik ben er geweest in 1986, 1988, 1990 
en nu in april 1991 In 1986 konden de 

mensen nog tamelijk rustig leven In 1988 
begon men al te spreken in termen van 
overleven In 1990 als je de mensen vroeg 
hoe gaat het dan zeiden ze met meer goed, 
maar „regular" wat betekent matig En nu is 
het echt overleven geblazen leder jaar dat ik 
er geweest ben waren er stakingen, van het 
medisch personeel, de agronomen en vooral 
de leerkrachten Het officieel onderwijs staat 
op instorten Ook dit jaar weer Toen ik eraan 
kwam waren de ziekenhuizen al 3 weken in 
staking, ze waren trouwens door de militai
ren bezet BIJ mijn vertrek gingen de ver
pleegsters in staking om te protesteren tegen 
het gebrek van medicijnen, lakens, voedsel 
enz Voor niersteenoperaties stuurt men de 
patiënten naar Cuba of Miami Trouwens een 
geneesheer verdient 1200 pesos (omgere
kend IS dat 3 108 Bfr per maand) Volgens 
de berekening van de Centrale Bank heeft 
een gezin minimum 3500 pesos (=9 065 
Bfr) om te overleven De muntontwaarding is 
dan ook enorm twee jaar geleden stond 1 $ 
gelijk aan 6 pesos Nu zijn er dat 12" 

CAPE CON LECHE 
• De middenklasse wordt dus wegge
veegd? 

,,Die bestaat met meer Agronomen bij
voorbeeld verdienen 800 pesos per maand, 
die waren ook in staking Leerkrachten ver
dienen 600 pesos per leerpakket (een leer
pakket staat gelijk aan een halftijdse job) 
maar die zijn dus eigenlijk verplicht om 40 
uur les per week te geven, en dikwijls 's 
avonds en in de weekends ook Met alle 
gevolgen vandien voor het ondenvijsnivo 
Leerkrachten kunnen zich daar met bijscho
len en amper hun lessen voorbereiden". 

• En de werkloosheid? 

„Die IS enorm groot Umversitairen vinden 
geen werk De enige arbeidsplaatsen die 
openstaan zijn de jobs in de toerismesektor 
en in de vrijhandelszones (zoals francas) 
waar het minimumloon zelfs met gerespek
teerd wordt Dat is de neo-liberale politiek 
van de regering-Balaguer Produceren voor 
de eksport, ook in de landbouw en het 
toerisme Niet alleen de natuurlijke rijkdom
men worden uitgevoerd maar ook de men
sen Die neo-liberale politiek treft heel La-
tijns-Amerika, maar soms geeft het de indruk 
dat Santo Domingo het proeflaboratorium is 
om er alles uit te halen wat ook maar 
enigszins mogelijk is De VS verdubbelde 
onlangs het aantal visa voor Domimkanen 
Als je weet dat er van de 7 miljoen Domimka
nen er nu al zo'n miljoen in de Verenigde 
Staten wonen De VS hengelt gewoon naar 
de professionele mensen, ze hebben te ken
nen gegeven dat in eerste instantie profes
sionele en mensen die reeds venwanten in de 
VS hebben wonen voor de visas in aanmer
king komen Tenvijl de Dominikaanse Staat 
weigert haar eigen mensen deftig te betalen 
en menswaardige arbeidsomstandigheden 
te kreeeren plukt de VS alle geschoolde 
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LANDUIT 

Op de staatsplantages zijn de werkomstandigheden zo erbarmelijl<, het loon zo laag en de arbeid zo zwaar dat er niet 
genoeg vrijwilligers gevonden worden om de oogst binnen te halen. (foto SAGO) 

krachten uit Santo Domingo weg, omdat dat 
voor hen veel goedl(oper uitl(omt". 

• En hoe zit het naar 1992 toe, met de 
herdenlcing van de 500 jaar ontdekking 
van het nieuwe kontinent? 

„Men heeft een beweging opgericht „café 
con leche" (mell< met l<offie) refererend naar 
de huidsideur van de Dominil<anen, ons ras 
is niet zwart, niet Indiaans. Zo wil men op 
zoel< gaan naar de eigen worteld, de eigen
heid van het Dominil(aanse volk op een 
speciale manier onder de aandacht brengen. 
Voor de eerste keer de werkelijke geschiede
nis van Haïti en de Dominikaanse Republiek 
en niet die van Europa". 

• Hoe is de huidige politieke situatie in 
Santo Domingo? 

„Men is optimistisch omdat in Haïtie de 
lavalas-beweging zich heeft kunnen doorzet
ten. Maar de Dominikaanse Republiek zit in 
een totaal andere situatie. Er is eigenlijk 
geen oppositie. De vroegere linkse radikale 
partijen hebben zich gewoon verkocht voor 
een aantal zetels in het parlement. Stel je 
voor het Bloque Socialista heeft een zetel 
met 60 stemmen, een andere partij RRJ met 
200! 11 Die delen in de algemene malaise van 
links in heel Zuid-Amerika, de tijd van de 
revoluties is voorbij. Andere politieke alterna
tieven staan nog in hun kinderschoenen. Het 
zal ook veel moeilijker zijn dan in Haiti. Santo 
Domingo heeft, in naam tenminste, een de-
mokratisch gekozen regering. De situatie is 
te vergelijken toen in Nicaragua de Sandinis

ten Somoza omverwierpen. Men dacht toen 
dat El Salvador ook vlug aan de beurt zou 
zijn, maar in El Salvador had men geen 
Somoza, men is er nog niet uit. Hetzelfde in 
Haïti. Daar had men het Duvalierisme en 
Tonton Macoutisme (waar gewapende ben
den in dienst van Devalier die zich ook van 
de voodoo bedienden om de bevolking te 
terrorizeren), in Santo Domingo heeft men 
dat nooit gekend. De armoede in Haïti was 
natuurlijk veel schrijnender. Daarenboven 
heeft de VS enorme belangen in de Domini
kaanse Republiek, dat was in Haïti niet zo". 

EMIGRATIE 
• Santo Domingo heeft misschien ook 
geen basisbewegingen die Haïti wel 
heeft? 

„Neen. En misschien kunnen een aantal 
groepen wel in die richting gaan en een 
aanzet daartoe geven maar om daar nu alle 
hoop op te stellen, dat is wat onrealistisch. 
De voorgedragen ambassadeur van Haïti in 
Santo Domingo Guy Alexandre was sekreta-
ris-generaal van de nationale lerarenvak-
bond die de lavalas-beweging in Haïti ge
schraagd heeft. Die kan natuurlijk wel een 
aanzet geven tot meer solidariteit over de 
grens heen, hij heeft een hele klare kijk op de 
situatie. Per slot van rekening zijn de meka-
nismes die honger, armoede en ellende 
veroorzaken in de 2 landen hetzelfde". 

• Hoe staat de doorsnee-burger t.o.v. po
litiek In Santo Domingo? 

„Ze geloven er niet meer in, zeker niet in 
de traditionele politieke partijen. Dat kan 
moeilijk anders als je ziet dat hun President 
Balaguer 84 jaar is en blind. De onthoudin
gen bij de laatste verkiezingen waren enorm 
hoog, meer dan helft van de kiezers is 
thuisgebleven. Op dit moment hebben de 
mensen eigenlijk al hun hoop gesteld op het 
kunnen emigreren. Dat is al jaren zo en dat 
wordt alsmaar sterker. Men is wanhopig om 
te vertrekken, ledere week leest men in de 
pers het relaas van nauwelijks zeewaardige 
bootjes die letterlijk en figuurlijk naar de 
haaien gaan, op weg naar Puerto Rico en 
Port-Au-Prince. Ze lopen trouwens het risiko 
terug gedeporteerd te worden. In Santo Do
mingo doen cinische grappen de ronde on
der de doeane over Dominikanen die per 
Yola (plat bootje) het land verlaten en per 
vliegtuig (gedeporteerd) terugkeren. Het is 
om woedend over te worden; een land dat 
alles aan zijn mensen heeft te bieden en dat 
zich zo laat leegzuigen dat de bevolking 
geen andere uitweg meer ziet dat emigra
tie". 

De brochure „Een hel op aarde, Haï-
tiaanse slavernij In de Dominikaanse Re
publiek" geschreven door Martine Bol Is 
te verkrijgen bij SAGO, Lange Lozano-
straat 14, 2018 Antwerpen. Tel. 
03/237.56.30 of 03/237.55.62. 

Peter Desmet 
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AFRIKA 
ROND DE SAHARA 

Noord-Afrika is nauwelijks Afrika te noe
men. Het wordt bijna uitsluitend door Arabie
ren bewoond. Binnen onze aflevering over 
Voor-Azië hebben we even gehandeld over 
de Arabieren die in het vasteland van hun 
oorsprong leven. 

Die van Noord-Afrika (Maghreb) hechten 
wel veel belang aan hun band met die van 
Azië, doch verschillen er na zovele eeuwen 
toch heel wat van. Op het gebied dat ons hier 
bezig houdt rijzen vooral twee grote groepen 
problemen: kontakten, zeg maar konflikten, 
met met-Arabische volkeren en moeilijkhe
den met de ...-Arabische solidariteit. 

Marokko heeft het al jaren aan de stok met 
het Polisario, een politiek-militaire organiza-
tie van de bewoners der vroegere Spaanse 
Sahara en Ifni. Het laat zgn. historische 
rechten gelden, die gewoon teruggaan op 
vroegere heerschappij. 

Een argument dat, wonder genoeg, nooit 
gehoord wordt, is dat van de identiteit. Zijn 
de zgn. Saharoni Arabieren? Spreken zij 
bvb. Arabisch? Het is nog geen reden om 
hen in Marokko onder te brengen, indien dit 
zo zou zijn. het ware, althans in onze ogen, 
een belangrijk argument om hun een eigen 
staat te gunnen, indien dit niet zo zou zijn. 
Maar ook de westerse voorstanders zwijgen 
hierover in alle talen. Wanneer bvb. volksver
tegenwoordiger Hugo Van Dienderen (Aga-
lev) over „het Saharaanse volk" spreekt, 
dan betekent dat even weinig als bvb. ,,het 
Alpen-volk". Sahara is een aardrijkskundig 
begrip. Daar wonen Arabieren, maar even
goed Toearegs en Berbers. 

Wat hiervan ook zij, m 1990 breekt na lang 
vechten een periode van voorlopige vrede 
aan. Er wordt druk onderhandeld door diplo
maten. De uitslag is ongewis maar inmiddels 
kunnen de mensen uit de vroegere ,,Rio de 
Aro" toch wat op krachten komen. De in 
1989 in het vooruitzicht gestelde volksraad
pleging (een eigen staat of Marokko) is nog 
steeds met gehouden. 

In Algerije betekent de versterking van het 
fundamentalisme tevens een toenadering 
van gevaar voor de met-Arabische Berbers; 
zo vervlochten is Islam met Arabisch-zijn. In Afrika: Kontinent van uitersten. 

Algerije vormen de Berbers geen kleine 
groep. Uit de wetgevende verkiezingen van 
juni (de eerste vrije sedert de onafhankelijk
heid) komt hun sociaal-demokratische „Ver
eniging voor Kuituur en Demokratie" als 
derde grootste te voorschijn. 

In 87 van de 1.539 gemeenten haalt de
zelfde partij de volstrekte meerderheid. In 
december neemt het parlement een wet aan 
die tegen juli 1992 in de administratie en ook 
in de zakenwereld alleen nog de Arabische 
taal gebruikt wil zien. 

Het nog veel gebruikte Frans zal er waar
schijnlijk door verdwijnen. De straffen zijn 
immers zeer streng: ambtenaren die andere 
dan Arabische stukken ondertekenen zullen 
boetes moeten betalen, zakenlieden die zul
ke advertenties of verpakkingen gebruiken 
wagen sluiting van hun winkel of fabriek. En 
alleen schrijfmachines en komputers met het 
Arabische alfabet mogen ingevoerd worden. 

Hoeft het gezegd dat dezelfde wet voor de 
Berbers nog veel harder aankomt? 

In West-Afrika is 1990 voor de Toearegs 
een slecht jaar. Door honger, droogte en 
uitbreiding van de woestijn, zakken deze 
nomaden naar de magere graslanden naar 
Mali en Niger af. Slecht bekomt het hen. 

Troepen worden erop afgestuurd en gevech
ten in regel breken uit. De Toearegs zijn 
inderdaad geen katjes om zonder hand
schoenen aan te pakken. Maar de „rege
ringstroepen" (bijna allen Djerma-negers) 
zijn tegen de ,,blauwe mannen" (zij zijn 
eigenlijk blanken) wel drastisch te keer ge
gaan: honderden worden afgemaakt, ook 
kinderen en vrouwen; deze laatste natuurlijk 
na de gebruikelijke verkrachtingen en folte
ringen. Als ze er toe in staat zijn (hun aantal 
bedraagt slechts een zes duizend) zullen ze 
zich te gelegener tijd wel wreken. 

Een diepgaander vraagstuk is: hoe kun
nen en waarom moeten deze vrije mensen 
zich nu gaan „integreren" in een met gren
zen afgebakende „natie" die als meerder
heidsbewind mets anders kent dan de macht 
van de talrijkste of de sterkste volkstam? 

WIJ — 7 JUNI 1991 24 



VOLKEN EN STATEN 

DONKER MIDDEN-AFRIKA 
Wij horen het tot in den treure: Afril<a, 

vooral zwart Afrika, sterft. En het lijden, de 
honger, de ziekten, worden verergerd door 
het geweld. Het is al lang niet meer het 
geweld van de kolonialen, zelfs niet het 
onrechtstreekse geweld van de neo-kolonia-
len via Koude Oorlog-fronten. Het is gewoon 
geweld zoals dat overal ter wereld woedt. Het 
is vrijwel onmogelijk voor uw berichtgever, te 
achterhalen in welke mate de talloze konfllk-
ten een etnische ondergrond of voorwendsel 
hebben. Hierbij toch een poging. 

Zeer erg en tevens zeer duidelijk door 
rastegenstellingen getekend is de zgn. bur
geroorlog in Soedan. Weer eens moeten wij 
het versluierend woordgebruik van de grote 
nieuwsagentschappen doorprikken. Een 
burgeroorlog is toch wat anders dan een 
oorlog tussen twee rassen ? De zware Zuid-
Soedanezen vechten niet om de macht in 
Soedan, alleen tegen overheersing door het 
Arabische Noorden. Zij wilden oorspronkelijk 
alleen maar autonomie; misschien nu wel, 
verbitterd door zoveel heerszucht, een eigen 
staat. De Noord-Soedanezen willen gewoon 
hun wil en wet opleggen aan het Zuiden. Het 
konflikt sleept al aan van in 1956, het jaar 
waarin de kunstmatige staat Soedan uit de 
gelijknamige kolonie ontstond. 

Er is in die buurt nog een andere zgn. 
burgeroorlog aan de gang: in Ethiopië. Hier 
is de toestand ingewikkelder: een aantal 
verzetsorganisaties willen hun kommunisti-
sche regime van kolonel Mengistu Haile 
Marya door een ander vervangen, anderen 
(Somallërs uit Ogaden, Erltreërs, Óro's e.a.) 
willen vrijheid (autonomie, zoniet onafhanke
lijkheid) voor hun volk of volksgroep. 

In februari neemt het EPLF de havenstad 
Massawz in. De Ethiopische luchtmacht gaat 
er dadelijk nadien zwaar tegenaan. Voedsel
voorraden voor de hongerige bevolking wor
den met fosfoorbommen bestrooid. 

Tijdens de lente slaagt het Erltrese EPLF 
er in, het hele Ethiopische tweede leger in de 
hoofdplaats Asmara te omsingelen. Onge
veer 120.000 manschappen (en hoevele dui
zenden burgers?) zijn voor bevoorrading 
uitsluitend op een luchtbrug aangewezen. 

Het uitblijven van grootscheepse Sovjet-
hulp begint het regime parten te spelen. 
President-kolonel Mengistu verlaagt het 
kommunistisch profiel van zijn rode regime 
en tracht - tevergeefs - westerse investerin
gen aan te lokken. 

Maar in juli staan de rebellen van het 
Tigrese Volksbevrijdingsfront (TPLF) al op 
een honderd kilometer van de hoofdstad 
Addis Abeba. 

Die rebellen, ook de Eritrese, laten onder 
de indruk van de gebeurtenissen in Oost-
Europa op hun beurt heel wat marxistische 
ballast vallen. 

Nu de totalitaire druk wat verslapt, begin
nen sommigen van de 12 miljoen boeren. 

door Mengistu enkele jaren geleden gedwon
gen overgebracht naar het zuiden, terug 
naar het noorden weg te sijpelen. 

Met de EG geraken de verzetsorganizaties 
niet in gesprek. Daarover doen vooral de 
Eritreërs heel bitter. Ze zullen eerst heel de 
Ethiopische staat moeten overnemen. Een 
politiek-ekonomisch apparaat als de EG kent 
alleen staten. 

Aan de westkust van Midden-Afrika woedt 
een echte burgeroorlog in Liberia. Het ligt 
voor de hand dat zoiets daar gemakkelijk 
kan. Liberia is immers een staat, in 1847 
gesticht door uit Amerika teruggekomen 

Op 11 februari '90 verliet Mandela zijn 
„verzekerde bewaring": waardig en 
blijkbaar ongebroken... (foto AP) 

voormalige negerslaven. Dat dit vroeg of laat 
tot konflikten met de echte inboorlingen kon 
leiden, was te voorzien. Die zijn dan ook al 
zeker van in 1980 aan de gang. Van dan af 
zijn de Krahv- en de Mandingo-stam daar de 
baas. Hun beleid werd vrij vlug tiranniek. 
Einde 1989 vielen de tegenstanders vanuit 
het buurland Ivoorkust het land binnen om er 
een einde aan te maken. Wreedheden wor
den van beide zijden oven/loedig begaan. De 
oppositie blijkt op haar beurt verdeeld te zijn, 
weer eens tussen Amerikaanse Liberianen 
en mannen van de G/o-stam. Op de ene of 
andere wijze verlopen in Afrika ook niet-
etnische konflikten langs etnische lijnen. 

Een Afrikaans etnisch konflikt dat in 1990 
hier te lande veel aandacht heeft gekregen, 
is dat tussen Toetsi's en Hoetoe's. Begin 
oktober valt een legertje uitgeweken Toetsi's 
Rwanda binnen, met de hulp van Oegandese 
overheden. Aanvankelijk boeken ze enig 
sukses. Belgische politici gaan ginder zo
waar rondloeren om vrede of tenminste een 
wapenstilstand te vestigen; tevergeefs. Al
hoewel de Rwandese regering, door de Hoe
toe-meerderheid geleid, het onderscheid 
met de Toetsi's tracht te bagatellizeren, is 
het duidelijk dat hier een eerste-rangs et
nisch probleem rijst. De regering tracht de 
splijtzwam te bezweren door „te werken aan 
Rwandese natievorming" en alle partijvor
ming op etnische grondslag te verbieden. 

Na de bloedbaden in 1988 en 1989 tussen 
Hoetoe's en Toetsi's, kent Boeroendi in 1990 
een rustig jaar. De remedie die de Boeroen-
dese regering (hier in meerderheid Toetsi) 
voorschrijft om dergelijke drama's te voorko
men is precies dezelfde als in Rwanda. Het 
,,Handvest van Nationale Eenheid" dat in 
mei wordt bekendgemaakt, beklemtoont het 
geloof in de eenheid van het Boeroendese 
,,volk" en verwerpt niet enkel geweld als 
oplossing van problemen maar zelfs de „vor
ming van partijen die zich beroepen op een 
etnische of streekgebonden bevolkings
groep". De gelijkenis met de oud-Belgische 
kreet „Vlaming en Waals is onze voornaam, 
Belg onze familienaam" springt in het oog! 

ZUIDELIJK AFRIKA IN 
STROOMVERSNELLING 

Meer dan elders in Afrika zijn er dramati
sche veranderingen aan de gang in zijn 
zuidelijke punt: Namibië en Zuid-Afrika. 

Op 9 februari neemt het parlement van 
Namibië eenparig een grondwet aan. Naar 
Afrikaanse maatstaven is dit een zeldzame 
parel: verbod van doodstraf, scheiding der 
machten, meer-partijenstelsel en beperkte 
tijdsduur voor het ambt van staatshoofd. De 
80.000 blanken voelen zich enigszins gerust 
gesteld door de aanwezigheid in de regering 

van twee hunner als minister van Financiën 
en van Landbouw. De verzetsorganizatie 
SWAPO nu aan de macht, toont zich ver
draagzaam; behalve in Ovamboland, waar
uit de meesten van haar leden stammen. De 
blanken slaan daar op de vlucht. 

De omgangstaal in Namibië is Afrikaans. 
Zelfs in de tijd van de Duitse kolonizatie was 
dit zo. Nu wordt dit plots Engels. Vanuit 
Nederland worden geen, vanuit Vlaanderen 
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slechts zwakke geluiden vernomen om te 
pleiten voor handhaving van het verwante 
Afrikaans. Geen van beide regering verroert 
hiervoor een vinger. 

Op 21 maart '90 wordt de laatste Afrikaan
se kolonie (het eiland Reunion is immers een 
Frans „département") onafhankelijk en 
SWAPO-leider Sam Nujoma staatshoofd. 
Een maand later wordt Namibië de 160ste 
lidstaat van de Verenigde Naties. 

De republiek Zuid-Afrika staat nog ver van 
een definitieve politieke herschikking. De 
toestand is er weliswaar veel ingewikkelder 
dan in Namibië. 

Staatsprezident de Klerk heeft er niettemin 
een dinamische dialoog met de zwarten op 
gang gebracht. De apartheid wordt geleide
lijk en toch vrij snel afgebroken. Op 11 
februari laat hij het boegbeeld van de anti-
apartheid, ANC-leider Nelson Mandela, na 
jaren gevangenis vrij. De man toont zich 
waardig en ongebroken en spoort zijn achter
ban aan te stoppen met „onlusten" en aan
slagen en in te gaan op het aanbod van NP-
leider de Klerk. Vrij vlug blijkt dat een aantal 

radikale ANC-elementen niet graag het ge
welddadige optreden verwisselen voor 
vreedzame politieke aktie. Ook verdraagt het 
ANC (zeg maar Xhosa's) moeilijk, dat Inkat-
ha-leider Mangosuthu Buthelezi, woorvoer-
der van het machtigste zwarte volk de Zoe-
loe's, op zijn beurt met het blanke gezag wil 
praten over wat na de apartheid moet gebeu
ren. Buiten ANC en Inkatha zijn er trouwens 
nog heel wat andere partijen, ook van Indiërs 
en halfbloeden (,,kleuringen"). 

Het is normaal dat zij allen betrokken 
willen worden bij het overleg over een nieu
we ordening van Zuid-Afrika. Wij weten niet 
of het in Afrika voor even normaal geldt dat 
van dan af het grote moorden tussen zwarten 
een aanvang neemt; en op 31 december nog 
steeds doorgaat. Wat hierover ook gezegd 
wordt, het blijkt een gevecht te zijn om de 
macht voor de tijd na het blanke bewind. 

Is het verwonderlijk dat een toenemend 
aantal blanken de angst om het hart slaat? 
De KB (hier „Konservatieve Partij") schijnt 
steeds meer leden binnen te rijven. En terwijl 
de thuislanden (Bantoestans) meer met Zuid-

Afrika willen versmelten, willen een aantal 
blanken een blank thuisland (,,Orande") op
richten. 

Inmiddels gaat de afbraak van de apart
heid stelselmatig verder. In mei worden 246 
provincie-hospitalen open gesteld voor alle 
rassen. De noodtoestand wordt opgeheven. 
In augustus lopen besprekingen tussen ANC 
en regering uit op de ANC-belofte, de gewa
pende strijd te staken, en die van de rege
ring, alle politieke gevangen vrij te laten en 
alle ballingen te laten terugkeren. 

Een knelpunt In de onderhandelingen blij
ken de „groepsrechten" te zijn. Voor de 
internationale openbare mening, voor vele 
zwarten, voor liberale Englikaanders en zelfs 
voor ontmoedigde Afrikaander blanken moet 
men die maar opgeven. Dit is de weg naar 
een soort smeltkroes op zijn Amerikaans. 

Tenwijl de voorstanders toch niets anders 
beogen dan de erkenning van wat wij in 
België de Gemeenschappen noemen, en 
daar bovendien uitdrukkelijk naar verwijzen. 

Karel Jansegers 

BEELDSPRAAK 

WIJ — 7 JUNI 1991 26 



MAATSCHAPPIJ 

I 

DE NEGERS KLIMMEN NIET 
MEER IN DE BOMEN 

N de kafetaria van de tentoonstelling ziet 
men een bont gezelschap van groepen 
bejaarden, Antwerpse schoolmeisjes in 
uniform, jonge Marokkaanse vrouwen 
met hoofddoek en zwarte diplomaten met 
uitdagend uitgedoste vrouw de revue 
passeren. Zeker, dit is het meest multi-
kulturele tentoonstellingspubliek dat we 
al gezien hebben. De tentoonstelling is 
boeiend, goed gedokumenteerd, net als 
de bezoekers kleurrijk, en bovendien 

vaak grappig. Toch raden we u aan omzich
tig te gniffelen in plaats van een schallende 
lach te laten weerklinken, want de organisa
toren verwachten dat u helemaal doordron
gen bent van kollektieve schaamte wanneer 
u de ekspositie verlaat. 

ONSCHULDIG? ~ 
Wit over Zwart is een fenomenaal sukses: 

op nauwelijks twee maanden tijds kreeg het 
Trefcentrum De Markten al meer dan 30.000 
bezoekers over de vloer, en werden er al 
ongeveer 800 begeleide bezoeken verzorgd. 
De tentoonstelling blijft nog geopend tot 30 
juni. Wie nog niet de kans heeft gezien om ze 
te gaan bekijken, moet dat toch eens doen. 

Het beeld van de witte over de zwarte lijkt 
misschien vrij onschuldig, maar (hoe grappig 
vele tekeningen, kartoens of reklamebood-
schappen ook zijn) dat is het niet: vaak slinks 
krijgt men informatie ingelepeld die bestaan
de racistische vooroordelen bestendigt en op 
den duur onze mening zou kunnen beïnvloe
den. Daarom raden de organisatoren geleide 
bezoeken aan, de gids kan dan het risiko op 
verkeerde interpretaties tot een minimum 
herleiden. 

De tentoonstelling is een realizatie van de 
Nederlandse stichting Cosmic Illusion Pro
ductions. Meer dan tweeduizend afbeeldin
gen en vierhonderd voorwerpen worden ten
toongesteld. De kollektie werd opgestart 
door Rufus Collins, een Afrikaans-Ameri
kaans teatermaker, en werd onder de pro-
jektnaam Negrophiiia door Felix de Rooy en 
Norman de Palm, beiden zelf van Antilliaan
se oorsprong, via aankopen in antiekhan
dels, prentenwinkels en op vlooienmarkten 
enorm uitgebreid. Ook alle audio-visuele 
middelen worden aangewend om de bood
schap nog krachtiger over te brengen. Zo is 
er o.a. een leerrijke diamontage van 17 
minuten over seks en racisme. Toch is het 
geheel af en toe wel iets te druk. De onder
grond van (kwasi onleesbare) zwart-witte 
tekst, waarop de talrijke kleurige afbeeldin-

Wie krijgt er toevallig op z'n facie? 

De tentoonstelling Wit over 
Zwart in de Brusselse Markten 
is aardig op weg om het sukses 
van Nederland over te doen. De 
tentoonstelling laat zien hoe er 
door blanken naar zwarten 
werd en wordt gekeken. Aan de 
hand van verpakkingen, strip
verhalen, schoolboeken, rekla-
meboodschappen, gebruiks
voorwerpen,... met zwarten op 
in allerlei formaten en gewich
ten krijgt de bezoeker een 
beeld van de wijze waarop de 
witten over de zwarten denken. 

gen zijn aangebracht, moet wellicht door
gaan als een spitsvondigheidje van de deko-
rateur, maar is desalniettemin storend. 

OVER BLANKEN ~ 
De betekenis van de tentoonstelling ligt 

niet in wat er gezegd wordt over de zwarten 
of over Afrika, maar veeleer in wat deze 
beelden laten verstaan over witten, in wat zij 
openbaren over de manier waarop westerlin
gen hun overtuigingen opbouwen. De essen-
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tie ligt niet bij de slachtoffers van de afbeel
ding, maar bij de producenten en l<onsumen-
ten ervan. 

Van de slavenhandel, het kolonialisme, de 
ontdekkingsreizen, de missionering, tot ver-
westerlijking, verzet en strijd, sport en seks 
worden de zwarte stereotiepen uitgetekend. 

BELGIESTRAAT1991 

De vooroordelen over zwarten en andere 
rassen zijn natuurlijk in de tijd geëvolueerd: 
het zou nu niet meer kunnen om een wilde 
zwarte negerin af te beelden op een reklame-
affiche voor kachelpoets bvb. Echt racisti
sche plaatjes In stripverhalen zoals er op de 
tentoonstelling oude Nero's, Kuifjes of Jom-
meke's hangen {Suske en Wiske worden 
eigenaardig genoeg gespaard), zal men ook 
vandaag de dag niet meer op zulke schrij
nende wijze terugvinden. Maar toch blijkt 
bvb. op hedendaagse reisbrochures voor 
Turkije nog een stevig ingeduffelde man op 

•^ '^Sï ï ï* SA''ïï'»'Sf>^'S 

UITS VrCTORI 
RUXeULGS 

^ 

'^ 

Negers dragen haast nooit kleren... 
een kameel op de voorpagina te prijken, wat 
het beeld zou bestendigen dat alle Arabieren 
kamelendrijvers zijn. 

Misschien wel een beetje vergezocht, want 
hoe vaak worden alle Spanjaarden niet ver
eenzelvigd met stierenvechters of flamenco
dansers, zijn alle Duitsers dan geen knak-
worstenvreters en bierzuipers, heeft elke 
Engelsman dan geen bolhoed op, loopt elke 
Fransman dan niet met een stokbrood onder 
de arm, alpinomuts op het hoofd en fles wijn 
in de achterzak, welke doedelzakspelende 
Schot draagt er nu geen rokje, stinkt iedere 
,,Ollander" niet naar kaas, alle Tiroolse 
meisjes zijn toch Heidi's? Is het beroep van 
de Arabier dan zoveel minder eerbiedwaar
dig dan het Zeeuws meisje dat drukdoende is 
met de uiers van een koe? 

Toch moet je zeker en vast een kijkje 
nemen in de Belgiëstraat 1991: in dit gedeel
te van de tentoonstelling wordt de heden
daagse muurfauna en flora van onze steden 
geënsceneerd. Men kan er de meest alle
daagse beelden bekijken: reklame, affiches, 
graffiti, zelfklevers, pamfletten,... Hier zijn 
niet alle beelden stereotiepen. Je vindt er de 
meest onbeschaamde kleinerende en racisti
sche beelden naast affiches waarin zwart, 
wit en gekleurd als gelijkwaardig worden 
afgebeeld. 

Voor velen is het tema van de ekspositie 
nog altijd omsluierd met taboe's. Wit over 
Zwart doorbreekt echter de stilte, Wit over 
Zwart licht ze (de taboe's) uit het donker. 

Roetkop en Fou-Ki-Ri 

De tentoonstelling heeft plaats in het Tref-
centrum De Markten, Oude Graanmarkt 5 
te 1000 Brussel (tien minuten lopen van 
het Centraal Station en op 250 meter van 
de Beurs). Open (tot 30 juni '91) elke dag 
van 10 tot 18 u, en 's woensdags en 's 
vrijdags tot 21 u. Voor meer inlichtingen, 
tel. 02/513.38.21 of 02/512.34.25. 
Een lijvige, mooi geïllustreerde kataiogus 
wordt aan de kassa te koop aangeboden. 
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ZESTIG JAAR GELEDEN: 
VLANARA 

O
p 15 maart 1930 werd de 
Vlaamsch-Nationale Radiove-
reeniging gesticht De initiatief
nemers trachtten zendtijd te be
komen bi] de toenmalige Radio-
Belgique, de voorloper van het 
Nationaal Radio Instituut (NIR) 
ZIJ moesten wachten tot het NIR 
echt op poten stond en zendtijd 
toekende naargelang het poli
tieke gewicht dat de verschil

lende stromingen m de schaal wierpen 
Hoeft het gezegd dat de tegenwerking van 
de dne klassieke partijen groot was ' 

Algemeen Sekretaris van Vlanara B Stap-
paerts klaagde hierover „De voorwaarden, 
waann Vlanara verplicht is te werken zijn 
buiten elke redelijke verhouding De vele 
plannen, sprekers, VI Nat plechtigheden, 
kortom alles wat kan uiting geven aan de 
hernieuwde geestdrift, daadvaardigheid en 
offervaardigheid, die na het verraad van 
oneerlijke leiders over onze beweging is 
gevaren, dat alles wordt ons nog steeds belet 
langs de Radio wereldkundig te maken, door 
de roerende eensgezindheid van rood, geel 
en blauw wanneer het er om gaat het VI 
Nationalisme te treffen " 

LABBERLOÏÏIGHEID 
Toch was hij ervan overtuigd dat zijn 

organisatie op waardenng kon rekenen in 
Vlaanderen en in Nederland Hij zette zich fel 
af tegen de Belgischgezmde partijpolitieke 
tegenstanders van Vlanara, die de zendtijd 
van de vereniging beknotten ,,Daarom is 
onze taak er vooral eene, die erop gericht is 
te breken met de noodlottige Vlaamsche 
labberlottigheid en sleur Wij willen door het 
opwekken van Vlaamsche fierheid, van de 
Vlaamsche duiders mannen maken, geen 
bedelaars meer, die vragen, maar bewuste 
kerels die weten wat ze willen, zullen eischen 
en nemen wat zij als hun onvervreemdbaar 
recht beschouwen " 

Vlanara ijverde dan ook voor de splitsing 
van het NIR en voor de opnchting van „een 
eigen onafhankelijken omroep", naar het 
voorbeeld van Hilversum ,,een eigen zelf
standigen Vlaamschen zender". 

In die periode zonden frans- en neder-
landstaligen immers om beurten op dezelfde 
golflengte uit Daarnaast overwoog de ver
eniging de uitgave van „een VI Nat Radiop
rogrammaweekblad" 

Verder in de brochure volgden bijdragen 
van o m programmaleider Jef Horemans en 
van de leider van het kinderuur A De Jaeck, 
alias Pallieter 
P H Brans, die hoofd van ,,Vlanara's techni-
schen dienst" was, legde omstandig uit wat 
de luisteraar moest doen „Als het radiotoe-
stel weigert" Gezien de bouw van de toen
malige radiotoestellen en de materialen 
waaruit ze waren samengesteld, kwam het 
artikel neer op een beknopte kursus van 
toegepaste scheikunde en electrofysica 

Op vrijdag 7 juni zond Vlanara een lu-
strumprogramma uit Het eerste deel hiervan 
liep van 12 tot 14 uur Het opende met 
Groeninghe van Jef van Hoof Daarna volg
den Gramofoonplaten Feestklanken en het 
Kwartiertje der luisteraars Beroemde Sere-
naden Hierin kwamen overwegend Duitse 
komponisten aan bod Onder leiding van 

Zestig jaar geleden, op 6 fe
bruari 1931 om precies te zijn, 
Itonden de bezitters van een 
radiotoestel voor het eerst de 
uizending van de Vlaamsch-
Nationale Radiovereeniging 
(Vlanara) beluisteren. Deze 
voorloper van de VNOS kreeg 
tot aan de Tweede Wereldoor
log zendtijd. Maar de werking 
van deze organisatie was heel 
wat ruimer. Dit blijkt uit het 
Jaarboek 1935, dat werd uitge
geven ter gelegenheid van het 
eerste lustrum, op 7 juni van 
dat jaar. 

Karel Walpot speelde een ,,genre-orkest" 
dan ,,populaire Vlaamsche muziek" van Pe
ter Benoit, Karel Walpot, Emiel Hullebroeck, 
A De Greef en Jan Blockx Een ,,populair 
gemengd programma" en ,,kleine werken 
van groote meesters" sloten het eerste deel 
af Opvallend was de voorkeur voor muziek 
uit de romantiek en overwegend uit duitslali-
ge gebieden of van,.nationale" komponisten 
als Edvard Grieg en Bedrich Smetana 

Het tweede deel van het lustrumprogram-
ma startte om 17 uur en liep tot 23 uur Ook 
daann wisselden klassieke muziek en 
„Vlaamsche zangen" elkaar af Om halfzes 
begon onder leiding van Pallieter het Kinder
uur, met daann ,,Vlaanderen, ons land — 
Hulde aan de jeugd " De avond werd beslo
ten met een ,,Kabaretuurke, met medewer-

Allc BLAUPUNKT toettdltn dngm 
u n de mg2i]de dit keunegd hen 
toegekend door de geheele Duit-
sche radio nduslne — Voor den 
BLAUPUNKT koopcr waarborgt het 
algeheele technische afwerking, ge-
bru k van de beste grondstoffen en 
van de zorgvuld gste vakmanschap 

Deze nieuwe topprestatie, de 
BLAUPUNKT Super 6 B 69/40 

brengt u de BUUPUNKT muziek 
o\eraI bi] de handi — Voor Bin 
nenscheepvaart Schippen Yachting, 
Bungalov^ Camping, Schuilkelders 

Over^ Kur g«n tlïOneitrilibe-
deel nf I kan dit loeM.I ui^fnlo-
icn iroidni op ten baltrnj n n 6 
Voll bij tniichtnfdukeJinf vui Mn 

BLAUPUNKT trffiet t Volt. 

Bllionder ninJf TocuJ . e i^ f^ I Ti t t . 

Speelt 1000 uur op drtïge batlert] 

TAS DIE TELT FUNICT 
HOR MTT BUUPUNKT I 

Vlanara maakte regelmatig reklame 
voor het wonder van de radio... 

king van het Vlanara-trio en het Kabaretge-
zelschap De eeuwige jeugd" Jef Pruim, Jan 
Broebel en Wize-Wis-bom-bom brachten, 
naar we mogen aannemen, scherts en luim, 
eventueel ,,met begeleiding van bromstem-
men" 

Als laatste nummer van de kabaretavond 
werd de Vlaamse Leeuw gezongen, waarbij 
men zich kan afvragen of het de bedoeling 
was dit, blijkens de brochure, als onderdeel 
van het kabaretprogramma op te nemen. 

In heel Vlaanderen waren afdelingen van 
de vereniging Vlanara aktief om propaganda 
voor de Vlaams-nationale radiouitzendingen 
te maken Dit was ondermeer het geval in 
Aalst, Brugge en Leuven Soms verzorgden 
deze afdelingen zelf de uitzendingen van 
Vlanara In Temse bestond zelfs een jeugd
afdeling van Vlanara, die met van het toestel 
weg te slaan was tijdens de kinderuurtjes van 
Pallieter Vele personaliteiten en afdelingen 
wensten Vlanara Hou Zee bij het eerste 
lustrum Onder hen Adelfons Hendnckx, Fe
lix Timmermans, Karel Peeters, Willem Gij-
sels en August Borms 

Frank Seberechts. 
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RENE DE CLERCQ 
KRIJGT MUSEUM 

ENE DE CLERCQ werd in Deer
lijk geboren op 14 november 
1877 in het liuis dat nu zijn 
museum herbergt. 

Hij promoveerde tot doctor in 
de Germaanse filologie te Gent 
met een proefschrift over Guido 
Gezelle. 

Hij was o.a. leraar te Nijvel, 
waar hij August Borms als kolle-
ga had. 

DE NOODHOORN 
Bij het begin van WO I (zijn jonge vrouw 

l\/laria Delmotte was ondertussen reeds in 
1909 overleden) werd De Clercq leraar aan 
de Belgische school te Amsterdam en redak-
teur van De Vlaamsche Stem, het dagblad 
voor de Vlaamse uitgewekenen in Neder
land. In 1915 trad hij toe tot het Aktivisme en 
keerde in 1917 naar Vlaanderen terug als 
konservator van het Wiertzmuseum te Brus
sel en als lid van de Raad van Vlaanderen. 

Het grafmonument René De Clercq, 
in 1982 vanuit Nederland naar Deer
lijk overgebracht. Het is het werk van 
de ekspressionistische kunstenaar 
Jozef Cantré. Het aangezicht naar de 
zon gekeerd, drukt de dichter het 
boek De Noodhoorn tegen het hart. 

Na de oorlog week hij terug uit naar 
Nederland waar hij in ballingschap leefde bij 
de familie Pieck tot aan zijn dood op 12 juni 
1932. 

In 1920 werd De Clercq door het Belgisch 
gerecht in 1920 bij verstek ter dood veroor
deeld. Hij werd begraven op het kerkhof van 
de Lage Vuursche te Maartensdijk bij 
Utrecht. De Clercq debuteerde in het spoor 
van Gezelle met volkse, levenslustige en 
sterk ritmische gedichten op de natuur, de 
huiselijkheid en de ambachten. Bij het uitbre
ken van de oorlog viel hij in De Zware kroon 
(1915) heftig uit tegen de Duitsers en betuig
de zijn aanhankelijkheid aan België en de 
koning. In De Noodhoorn (1917) echter keer
de hij zich tegen hen om de achteruitstelling 
van Vlaanderen en zette met laaiende harts
tocht zijn volk aan tot strijd voor een vrije 
toekomst. 

Tijdens het komende weekein
de krijgt René De Clercq zijn 
museum te Deerlijk in het huis 
waar de dichter op 14 novem
ber 1877 geboren werd. 
Gedurende drie dagen, van
daag 7, 8 en 9 juni, staan In 
deze Westvlaamse gemeente 
festiviteiten op stapel om de 
dichter en aktivist eer te betui
gen. 

In forse, opstandige strijdliederen bereikte 
hij het hoogtepunt van zijn kunst. Zijn later 
werk omvat zowel epische gedichten, lief
despoëzie, bijbelse treurspelen als verhalen. 
Tientallen komponisten (o.a. Emiel Hulle-
broeck, Flor Peeters...) hebben gedichten 
van De Clercq op muziek gezet en vele ervan 
behoorden al vlug tot het volksgoed (bijv.: 
„Moederke alleen"). 

TERUG THUIS... ~ 
In 1982, vijftig jaar na zijn dood, werden 

het gebeente en het grafmonument van De 
Clercq naar zijn geboortedorp overgebracht. 

In 1985 werd het René De Clercq-wandel-
pad in gebruik genomen. Langs dit pad 
werden enkele plaatsen opgenomen waar de 
dichter met zijn ouders verbleef, alsook het 
geboortehuis, grafmonument e.d.m. Alles 
werd in zijn historisch kader geplaatst, zodat 

René De Clercq op 52-jarige leeftijd, 
een portret door Aloïs Deknudt. 

de wandelbeschrijving een goede inleiding 
vormt op de geschiedenis van Deerlijk. 

RESTAURATIE 
GEBOORTEHUIS 

Het geboortehuisje van René De Clercq 
werd door het Deerlijks gemeentebestuur in 
1979 aangekocht met de bedoeling er een 
museum in onder te brengen. De woonst 
dateert uit 1790 en is gelegen in de René De 
Clercqstraat op amper 200 meter van de St.-
Columbakerk. 

René woonde er slechts tot zijn 5 jaar, toen 
namen zijn ouders met de 16 kinderen hun 
intrek in de iets ruimere kaffee De Valke. Aan 
de gevel van zijn geboortehuis werd in 1942 
een gedenkplaat aangebracht waarop te le
zen staat: 

Ik heb u nooit verloren 
Uit d'oogen van mijn ziel 
Mijn dorpken en mijn toren 
En vaders zingend wiel 

Omwille van zijn historische waarde werd 
het geboortehuisje als monument be
schermd maar het was pas in 1987 — en dit 
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1928: Het laatste uur. De zieke René Oe Clercq kan na de amnestie van 1929 
opnieuw naar Vlaanderen komen. Hij spreekt er regelmatig tot het volk. 
(uit de videoclip „Curriculum Vitae", produktie: Armand Deknudt). 

na heel wat diskussie — dat uiteindelijk een 
konsensus kon worden bereikt omtrent de 
manier waarop de definitieve restauratie 
moest gebeuren. 

De werken startten in maart 1987 onder 
leiding en toezicht van mevr. Goossens en 
de heer Stroobants van Monumenten en 
Landschapszorg. Er werd gekozen voor de 
zachte restauratie, d.w.z. dat in principe al 
het oorspronkelijk materiaal werd behouden. 
Voor de binnenschildering werden dezelfde 
kleuren gebruikt als er op de oudste verfla
gen werden teruggevonden. Op het gelijk-
voers werden de open haard en de bakkers
oven in hun oorspronkelijke vorm gerestau
reerd. Ook in het aanpalend keukentje zijn 
de Leuvense stoof en de pompbak een 
bezienswaardigheid. 

FEESTELIJKHEDEN 
De festiviteiten rond de opening van het 

René De Clercqmuseum lonen de moeite. 

Op vrijdag 7 juni om 20u. is er in het OC 
d'lehe de opening van de tentoonstelling met 
werken van Gretha en Adri Pieck: een pri
meur voor Vlaanderen. 

Als je In de stamboom van de familie Pieck 
opklimpt tot 1775 ontmoet je 7 kunstenaars 
waarvan Anton Pieck (1895-1983) de best 
bekende is. Zijn nichtjes Gretha en Adri 
leefden verdoken aan de rand van de Lage 
Vuursche, een uniek natuurgebied, nabij 
Utrecht. Gretha werd een fijne tekenares die 
jammer genoeg reeds op 22-jarige leeftijd in 
1920 overleed. Adri tekende en schilderde 
„in de geest van Van Gogh". Het is de eerste 
maal dat een tentoonstelling in ons land 
zoveel werken van Gretha en Adri Pieck uit 
privaat bezit in Vlaanderen samenbrengt. 

Het gezin René De Clercq kwam bij het 
uitbreken van WO I — als bannelingen in het 
neutrale Nederland — in kontakt met de 
familie Pieck dat als een soort peter-gezin 
mag worden beschouwd. Ook na de oorlog 
en het proces bleef de familie Pieck de steun 
voor de ter dood veroordeelde. Het was ook 
ten huize Pieck dat De Clercq op 12 juni 1932 
stierf en daarna werd begraven in familie-
grond. Heel haar leven bleef Adri Pieck het 
graf verzorgen en met bloemen versieren. 
Daags voor de overbrenging van René De 
Clercq naar Deerlijk, stierf zij op 88-jarige 
leeftijd. Door de oprichting van de Stichting 
René De Clerdcq werd kontakt gezocht met 
de Stichting Adri en Gretha Pieck, waarvan 
een afvaardiging de plechtigheden rond de 
opening van het De Clercqmuseum zullen 
bijwonen. 

Op zaterdag 8 juni start om 14Ü.30 aan het 
grafmonument (Kerkplein) een 10 km lange 
wandeling door het landelijk Deerlijk van 
René De Clercq. 

Zondag 9 juni is er na de eucharistieviering 

om 12u. optocht naar het grafmonument en 
naar de „Valke", waar de dichter zijn jeugd
jaren doorbracht. 

Om 12U.30 wordt het museum officieel 
geopend en wordt de videoclip De tijd van 
René De Clercq, in een realisatie van Ar
mand Deknudt, voorgesteld. 

Om 15u. is er in OC d'lefte een grootse 
feestnamiddag met als apoteose het slote 
van zijn operette De Vlasgaard in regie van 
f̂ /larc Claerhout. Clem De Ridder houdt de 
feestrede terwijl Chilo Vanlerberghe de pre-
zentatie verzorgt. 

Dirk Demeurie 

Het geboortehuis René De Clercq daterend uit 1790, nu als museum ingericht. 
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GIMME SOME SKIN! 
De rellen met migrantenjongeren in Brus

sel hebben de problematiek van de gettovor
ming in de westerse grootsteden weer even 
in de schijnwerpers geplaatst Politici die 
meesters zijn m de kunst van het bon mot 
stelden de bevolking reeds gerust dat onze 
hoofdstad geen Bronx aan de Zenne zou 
worden Bladen die elke week een pakkende 
en goedverkopende titel voor hun omslag 
moeten vinden (voonwaar geen makkelijke 
opgave I) titelden Brixton in Brussel 

Maar, wie weet eigenlijk hoe het er in een 
modern en westers getto aan toegaat "̂  Wie 
kent de dagelijkse frustratie en onmacht van 
in een steenrijk land in de goorste armoede 
en grootste onveiligheid te moeten leven'' 
Wie kent de wetten van de jungle zoals die 
de dag van vandaag gelden in die beruchte 
Bronx en in Harlem'> Wie kan meepraten 
over de hiphop- en rap-kultuur uit New York 
die misschien met de echte kunst met grote 
K genoemd mag worden, maar de gettobe
woners tenminste een andere uitweg biedt 
dan crack (drugs) en geweld '> Wie kent de 
taal die de zwarten uit New York in hun 
rapzinnen deklameren' Wie weet dat Gim
me some skin' vrij vertaald Geef me de vijf 
betekent "̂  Gerdy van der Stap 

BRAGGADOCIO 
De Nederlandse antropologe verbleef in 

'88 vijf maanden in en rond de zwarte wijk 
Harlem in New York Wie zich hier in Vlaan
deren zorgen maakt over de toevloed van 
Maghrebijnen in bepaalde stadswijken, moet 
weten dat de zwarte wijk Harlem ook werke
lijk een zwarte wijk is, en een echt getto 
blanken komen er met zonder grondige re
den Dat kan je desgewenst zelf vaststellen 
door met de metro naar Harlem te rijden 
eens voorbij Central Park moet je eens goed 
om je heen kijken wedden dat je zo goed als 
de enige blanke zult zijn die nog m het 
treinstel z i t ' En rondwandelen in Harlem of 
de Bronx doe je slechts op eigen nsiko 

De Nederlandse Gerdy van der Stap on
derzocht in Harlem en op een zomerkamp 
voor zwarte teenagers de kuituur van Harlem 
en de wetten van het getto Ze raakte er 
begeesterd door de rap- en hiphop van zwart 
New York De hiphop is de kuituur van de 
rap, graffiti, breakdance en electric boogie 
(dansstijlen), de rap is een muziekstijl waann 
ritmisch en rijmend een tekst wordt voorge
dragen op een beat 

De auteur tracht zich zo goed en zo kwaad 
mogelijk staande te houden in de machowe
reld van braggadocio (opschepperij), en 
slaagt daar maar zeer moeilijk in Haar boek 
geeft een spannende impressie van het le
ven in de Amenkaanse negergetto's, en 
bovendien leest het als een trein Het gaat er 
in de getto's van 's wereld enigste super
macht echt ellendig aan toe misdaad, 
drugs, racisme, geweld, armoede, vervreem
ding vormen er vaste onderdelen van het 
samenleven Wie zich van ver of van nabij 
betrokken voelt bij het uitstippelen van een 
migrantenbeleid bij ons, doet er goed aan 
(naast de rapporten van mevrouw D'Hondt 
natuurlijk!) dit boek te lezen Het biedt een 
bloedstollende waarschuwing van wat er ook 
bij ons kan gebeuren indien het aanmodde
ren blijft met het migrantenbeleid Het vol
staat met te zeggen dat Brussel geen Bronx 
aan de Zenne zal worden 

(pdj) 

— Go Gerdy Gerdy van der Stap. Amsterdam, 
Nijgh & Van Ditmar, 142 biz, 538 fr. 

DE MONARCHIE KRITISCH BEKEKEN 
De Waalse tijdschriften Toudi en Contra

dictions hebben samen een boek uitgegeven 
dat op zeer kritische wijze het Belgisch 
koningshuis belicht De titel liegt er met om 
Les faces cachees de la monarchie beige 
Zeg maar, de verborgenheden van de Belgi
sche kroon 

Op 30 mei j I werd het boek aan de pers 
voorgesteld en aan de belangstelling te me
ten bestaat er in Wallonië een zekere behoef
te aan een debat over de rol van het konings
huis Wellicht ook m Vlaanderen, alhoewel 
de populariteitstesten hier bewijzen dat Bou-
dewijn het in het noorden des lands biezon-
der sterk doet 

AA Tekstieldnikkerij 
Levering van vlaggen, 

banieren, masten 
en toebehoren. 

Spijker 86 
2190 ESSEN 

Tel. 03/667.29.73 Fax. 667.55.31 

Les faces cachees de la monarchie beige 
bevat o m volgende studies Monarchie en 
demokratie (Ph Larsimont), Le roi, la loi, la 
liberte mconciliables et democratie'? (Y de 
Wasseige), Le monarchie et le mouvement 
Flamand (X), Le roi Albert, l'histoire et la 
legende (B Piret), Les ingerences du regne 
de Baudouin Ier (J Fonainte), enz 

De vraag naar een debat wordt ingevuld 
want in het verlengde van het boek wordt op 
zaterdag 15 juni van 9 tot 17 u een kollokwi-
um georganiseerd over het tema Crise de la 
fonction royale une Republique pour la Wal-
ton/e ' (Krisis van de koninklijke funktie, een 
republiek voor Wallonië'?) Het debat gaat 
door in het Arsenal te Namen, rue Bruno De 

KEUKENS-SANITAIR 
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 
Assesteenweg 240, TERNAT 

Tel. 582.29.15 

Toonzaal alle dagen open 
van 9-19 u Zondag gesloten 

initiatiefnemers zijn Wallonië Libre, L'institut 
Jules Destree en Toudi 

Tijdens deze studiedag worden een reeks 
lezingen ten beste gegeven die het konings
schap ontleden Een greep uit het aanbod 
betekenis en evolutie van de koninklijke 
funktie, de recente komngskrisis, de okkulte 
rol van de monarchie, de republikeinse tradi
tie in Wallonië 

Wie interesse heeft voor de studiedag kan 
informatie bekomen bij José Fontaine, Fa-
biolalaan 37 te 7850 Lettelingen (Edingen) 
02/395 33 70 Het boek Les faces cachees 
de la monarchie beige kan besteld worden bij 
Centre d'etudes Wallonnes, rue M Lange 2 
te 1439 Quenast 580 f r , 336 bIz 

Denise Van Dam 

• H ^ 
N.V. ZAKENKANTOOR 
HERMAN STEENHOUDT 

1 STATIONSPLEIN, 
9500 GERAARDSBERGEN 

Tel. (054) 41 30 44 

Woonkrediet 
steeds iets beter! 
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VLAKBIJ EN ELDERS 

MUSEALE SPRAAKVERWARRING 
We zien ze de jongste jaren steeds meer 

de musea voor hedendaagse kunst Sommi
gen hebben wel eens last met dit begnp, 
begrijpelijk Het woord museum stamt af van 
het Gnekse „museion", wat tempel der mu
zen betekent Goed, dat begrip is inmiddels 
heel wat verruimd Een museum is een 
ruimte waarin specifieke verzamelingen be
waard worden, ook al hebben die met nood
zakelijk nog iets met kunst te maken De 
bestuurder van een museum heet konserva-
tor, etymologisch dus de persoon die de 
verzameling in goede staat bewaart Houden 
we het hier bij kunst en meer specifiek bij 
beeldende kunst 

WAT IS HEDENDAAGS? 

dag van vandaag De krant van vandaag is 
onomstotelijk hedendaags, het staat erop 
gedrukt, maar morgen al wordt ze die van 
gisteren En valt ,,hedendaags" echt te rij
men met de essentiële funktie van een mu
seum verzamelen en bewaren' 

Alweer goed, we kunnen het begnp heden
daags verruimen tot „eigentijds", aktueel 
zeggen we maar Tijdens een recente verga-
derng van de Vereniging van Belgische 
Kunstkntici werd het onderscheid tussen 
„hedendaagse kunst" en ,,moderne kunst" 
als volgt omschreven Tot de ,,hedendaagse 
kunst" behoren de vernieuwende kunst
strekkingen van 1970 tot heden, tot de ,,mo
derne kunst'' deze van 1870 tot 1970 Verder 
terug in de kunstgeschiedenis spreken we 
respektievelijk van „oude", „antieke" en 
„voorhistonsche" kunst 

Hedendaags is per definitie iets van de Maar nu blijft het probleem, hoelang in de 

toekomst zal zich het begrip ,,hedendaags" 
van 1970 af blijven uitrekken' Wordt de 
betekenis van het woord dan met ontkracht' 
In de Verenigde Staten bestaat een museum 
dat zijn verzameling elke 10 jaar vervangt 
door een nieuwe, meer geaktualiseerde 
t*/1aar wordt hier de bewaarfunktie van een 
museum dan weer geen geweld aange
daan' 

Nu hebben wij mets tegen openbare instel
lingen die gegroepeerde getuigenissen to
nen van de eigentijdse kunstaktiviteit maar 
hoe dan ook, de benaming „Museum voor 
Hedendaagse Kunst" blijft een spraakver-
warrende tegenstrijdigheid of zal het mor
gen worden Over de museale „filter van de 
tijd" zullen we het met eens hebben 

(NvB) 

VLAANDEREN, EEN 
SCHRAAL BOEKENREK 

Als u straks op vakantie gaat, moet u 
beslist een goed boek meenemen U helpt er 
een ontwikkelingsland mee En dat is nodig 

GEEN LEESKULTUUR 
Volgens recente statistieken leest 38 % 

van de ondervraagde Vlamingen nooit, tegen 
22 % in Nederland In Vlaanderen beweert 
19 7 % van de ondervraagden gebruik te 
maken van de diensten van een biblioteek, in 
Nederland doet 28,8 % van de bevolking dat 
Wel zijn de heel-vaak lezers m Vlaanderen 1 
% talrijker 

Maar wat wordt hier zo vaak gelezen' 
Stripverhalen maken de hoofdmoot van onze 
leesskore uit 33,5 % tegen 9,3 % in Neder
land, waar taal- en letterkunde ons met 23,2 
% tegen 13,8 % vooraf gaat 

We hebben dus geen leeskultuur Naar 
sommigen beweren omdat we hier geen 
leestraditie hebben Het Frans was te lang 
onze onderwijstaal en na het verdwijnen van 
het Frans kwamen we meteen in de beeldkul-
tuur terecht In Nederland heeft de leeskul
tuur veel diepere en langere wortels in de 
bijbelkultuur 

Ons gebrek aan leeskultuur heeft daaren
boven tot gevolg dat er nauwelijks een ak
tueel georiënteerde literaire kntiek in de 
grote media bestaat Sponsoring blijft op 

enkele schaarse uitzonderingen na even
eens uit Publiek en boek bIjven dus ver
vreemd van elkaar 

Vlaanderen heeft zijn kulturele autonomie 
sinds 1980 op zak De literatuur mocht dus 
hopen Maar wat zien w e ' Film is voor de 
gemeenschapsminister van Kuituur natuur
lijk meer ,,glitterend" dan de letteren Zo 
gaat er dan ook 140 miljoen naar de Vlaamse 
film en mogen de letteren het stellen met 35 
a 40 miljoen 

GEEN LEÏÏERENBELEID 
Vanuit zijn neo-liberalisme vmdt de minis

ter dat een uitgeverij een bedrijf als een 

ander is en dus met hoeft gesteund worden 
Meteen halveerde hij dan ook het aankoop
budget voor boeken van 12 naar 6 miljoen 

Met als resultaat dat de lektuurverspreiding 
nog poverder wordt en ook onze uitgevers 
verder in de verdmkking komen, want de 
produktiekosten van boeken stijgen wel Is 
het dan verwonderlijk dat steeds meer 
Vlaamse uitgeverijen verdwijnen of in han
den van Nederlandse koncerns komen' En 
de malaise is nog met over haar dieptepunt 
heen, want onze viedo-en-stereo-jeugd zit 
met te popelen om een boek, misschien wel 
om een nieuwe TV-kwis Gelukkig zijn er nog 
Vlaamse schrijvers, maar hoelang nog ' 

(NvB) 

ADVERTENTIE 

Cafetaria - Brusselse wafels 
Tea-Room - Buffet 

Boterstraat 42-44 
Tel. 02/511.26.12 

1000 Brussel 
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ZELFS TAPE KAN TOEVAL 
NIET UITSCHAKELEN 

B
ERNARD Tapie is geen gewone. 
Als zoon van een eenvoudige 
arbeider uit de Languedoc had hij 
het nooit breed in zijn jeugd. Hij 
werd opgevoed in Le Bourget, 
een voorstad van Parijs. Hij ver
wierf spoedig faam als „gene
zer" van zieke bedrijven. Hij 
kocht nagenoeg failliete onderne
mingen op voor één appel en één 
ei en maakte ze binnen de kortste 

keren opnieuw welvarend. Zijn macht en 
aanzien breidde en breidt hij onophoudend 
uit. Hij zou belangen (gehad) hebben in cirka 
150 bedrijven in 28 landen. Hij zou rijker zijn 
dan de zee diep is. Tapie is het prototype van 
de mediafiguur van deze tijd. Hij praat veel 
maar zegt weinig en schuwt geen demago
gie. In Frankrijk gaat geen week voorbij 
zonder dat Bernard voor de kamera's en (of) 
de mikro's wordt gesleurd. Over alles moet 
hij zijn licht laten schijnen. 

MAGNUM OPUS 
Zo'n zes jaar geleden meldde Tapie zich 

met tromgeroffel in de sportwereld. Hij was 
de grote geldschieter achter de wielerploeg 
La Vie Claire-Radar-Wonder. De formatie 
waarmee Bernard Hinault in 1985 zijn laatste 
Tour won. Het sukses van de Bretoense 
keikop straalde ook af op Tapie en Frankrijks 
beroemdste manager kreeg de smaak voor
goed te pakken. Hij erfde de nagenoeg 
failliete voetbalklub van Olympic Marseille 
van ene Jean Carrieu. De afgetreden voorzit
ter zou enkele maanden na de machtswissel 
trouwens zelfmoord plegen... Om maar te 
zeggen. Tapie stelde zich vanzelfsprekend 
geen vragen. Marseille zou zijn sportieve 
magnum opus worden. Hij zou Olympic als 
eerste Franse klub naar de Europabeker 
voor landskampioenen voeren. Voorbij de 
AC Milan van Berlusconi. Zoveel stond vast. 
In dat licht moeten overigens ook zijn bittere 
woorden van voor twaalf maanden aan het 
adres van onze Marcel Van Langenhove 
worden gesitueerd. 

Tapie had er veel voor over. Men schat dat 
hij in vijf jaar zo'n vijf miljard „omzet" in 
spelersbenen realiseerde. Marseille zag zo'n 
veertig spelers komen en gaan. Tapie haalde 
de wereldpers toen hij bij wijze van spreken 
een blanco cheque naar Napels wilde sturen 
om Maradonna toch maar naar Frankrijk te 
kunnen halen. Het feest ging desondanks 
niet door. De voorzitter van Napels zal het 

zich zijn leven lang blijven beklagen. Ook 
met de trainers speelde Tapie zijn spelletje 
poker. Hidalgo eerst en Beckenbauer daar
na. Het kon niet duur genoeg zijn. Maar de 
zekerheid (van sukses) bleek niet te koop. 
Tapie, die tegenover spelers en trainers altijd 
zijn financiële verplichtingen is nagekomen 
maar desondanks toch in opspraak werd 
gebracht tijdens de recente reeks schanda
len die het Franse voetbal teisterden, moest 

Met de finale van de Europabe
ker voor landskampioenen is 
het doek gevallen over het in
ternationale voetbalseizoen. 
De oogst was in 1990-1991 niet 
rijk. Op de erelijsten staan de 
namen van Rode Ster Belgra
do, Manchester United en Inter 
Milaan achter die van de AC 
Milan, Sampdoria Genua en Ju-
ventus. 
Een vaststelling dringt zich on
middellijk op: ondanks schijn
baar onuitputtelijke geldbron
nen heeft het Italiaanse klub-
voetbal terrein verloren. De ze
kerheid kan dus nog altijd niet 
worden gekocht. Dat heeft ook 
Bernard Tapie tot zijn schade 
moeten ondervinden, in de 
eindstrijd om de meestbegeer-
de trofee van Europa ging het 
schatrijke Marseille op de elf-
meterstrip ten onder tegen de 
Serviërs van Rode Ster Belgra
do. Tot spijt en verdriet van een 
ontroostbare Raymond Goet-
hals moest Tapie op zijn beurt 
ondervinden dat het toeval in 
de sport niet kan worden uitge
schakeld. 

ten lange leste onze nationale Raymond 
Goethals als redder in nood uit zijn hoge 
hoed toveren om alsnog „de grote droom" te 
realiseren. 

BIECHT 
Dat was op zichzelf verwonderlijk. Het 

geleek bijna op een publieke biecht. Tapie 

Wij hadden hem deze Europabeker 
graag gegund. Echt waar! (foto Peust-

jens) 

zweerde immers altijd openlijk bij ekstreem 
doorgedreven professionalisme in beheer en 
eksploitatatie van zijn zaken en... zijn klub. 
Hij laat zich per definitie omringen door 
studieburo's, adviseurs, zaakvoerders, art
sen, specialisten, trainers, wetenschapslui... 
Het sukses heeft geen prijs. Het beste is niet 
goed genoeg. En dat beste bleek plots „Ray
mond Goethals" te heten. Uitgerekend de 
man die als trainer van konkurrent Bordeaux 
maandenlang een verbale oorlog voerde met 
de bestuurders van Marseille. Raymond be
tichtte in die tijd zijn huidige werkgever (hoe 
lang nog?) van intimidatie en machtswellust. 
Maar om het toeval te proberen uitschakelen 
wilde Tapie blijkbaar alles doorslikken. Al
hoewel. Onmiddellijk na de ongelukkig afge
lopen finale in Bari ventileerde de voorzitter 
zijn eerste kritiek aan het adres van Goet
hals. Raymond bekommerde zich te weinig 
om spelers die naast de ploeg stonden: 
Raymond is een uitgesproken defensieve 
taktikus: Raymond haalt onaantastbare 
waarden (Amoros, goed voor 72 interlands) 
van hun voetstuk. 
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SPORT 

ONGEZOND 
Die finale, die zoveel belcx)fde, was een 

sportieve ontgoocheling. Marseille was het 
vaakst aan de bal maar voetbalde volmaakt 
risikoloos. Het verzamelde het gros van zijn 
troepen altijd achter de bal. Goethals bleef 
inderdaad zichzelf getrouw. Rode Ster van 
zijn kant begon veelbelovend langs Prosi-
necki, wellicht de beste Europese voetballer 
van morgen, en Savicevic maar plooide ook 
gauw terug in defensieve stellingen. Het liet 
zeer weinig zien maar speelde ongewoon 
gedisciplineerd. Het geleek geen moment op 
de Joegoslavische topteams van vroeger. 
Voor improvisatie bleef geen plaats meer 
over. Rode Ster straalde karakter en wils
kracht uit. Het bleef overeind in een op 
papier ongelijke strijd en sloeg bij de straf
schoppen vernietigend toe. Het voerde een 
eerste Europese kup naar de chaos van de 
hoofdstad van Joegoslavië en Servië! 

Tapie verbeet zijn droevenis en onvermo
gen en zegde op de perskonferentie dood
kalm „dat geld niet alles is...". Vermoedelijk 
dat hij terug aan zijn eigen evangelische 
boodschap: „Ongelijkheden bestaan slechts 
op het gebied van geld, macht, intelligentie 
en etiek, niet op het gebied van liefde en 
geluk." 

Hij had er mogen aan toevoegen dat de 
wedstrijden van de angst in het topvoetbal 
geen uitzondering maar regel zijn geworden. 
Omdat de (zijn!) belangen ongezond groot 
zijn geworden. 

Flandrien 

EERHERSTEL 
Dat Manchester United in de finale van 

Europacup II de CF Barcelona opzij schoof 
was meer dan een halve verrassing. 

KOP VOOR ELKE B A L ~ 
De ploeg van Johan Cruyff was eindelijk 

nog eens kampioen van Spanje geworden en 
het leek erop dat de dubbel onmogelijk kon 
worden mislopen. Maar dat was dus zonder 
de Engelsen gerekend. United vertegen
woordigde nochtans niet de top. Het eindig
de pas zesde in het kampioenschap en het 
geleek in het afgelopen seizoen nooit op een 
titelkandidaat. Maar Engelsen blijven moei
lijk te maneuvreren. Het koppie gaat voor 
elke bal. Op elke vierkante meter wordt strijd 
geleverd. Het fisieke slopingswerk duurt van 
het eerste tot het laatste fluitsignaal. Barcelo
na is daaraan ten onder gegaan. Robson en 
Hughes - laatstgenoemde speelde nog niet 
zolang geleden voor de klub uit Katalonië -
voltrokken het vonnis. Zij schonken het En
gels voetbal nieuw internationaal aanzien. 
,,Het eerherstel is een feit" blokletterden de 
Engelse kranten daags na de match. Ver
moedelijk zinspeelden zij meer op het be
hoorlijke gedrag van de meegereisde sup
porters dan op de kwaliteit van het geleverde 
spel. Het mag desondanks merkwaardig 
worden genoemd dat de Engelse klubs na 
vijf jaar verwijdering van het internationale 

MOORSLEDE, WIEG 
VAN DE WIELERSPORT 

De Westvlaamse gemeente Moorslede, 
het geboortedorp van Cyriel Vanhauwaert, 
de wielerleeuw van Vlaanderen, heeft bie-
zondere geschiedenis gemaakt in de wieler
sport. Géén dorp heeft ooit meer wielerve-
detten over de vloer (en de kasseien) gehad! 

Daarover hebben Robert Houthaeve en 
Norma Lecluyse nu het boek Moorslede, 
bakermat van de wielersport, van grote en 
kleine wielergoden geschreven. 

Het bevat drie delen. 
— Het leven van Cyriel Vanhauwaert 

(1883-1974), de grondlegger van het rijke 
Vlaamse wielerleven. De man die zijn volk 
leerde fietsen. 

— Van grote en kleine wielergoden waarin 
niet minder dan 130 Moorsleedse wielren
ners worden geportretteerd. Een greep uit 
deze galerij: Vanhauwaert, Jules Messelis, 
Maurits Desimpelaere, Lionel Vandamme... 
tot Freddy Lecluse, veldrijder in wording. 

— Moorslede, bakermat van de Wieler
sport. 

Maar het boek vertelt ook over de sportge
beurtenissen, kampioenschappen, velo-
droommeetings met alle Europese wielergro-
ten (de Coppi's, Poeske Scherens, Sercu, 
enz...) die er plaatsvonden. 

De sportavonden met de twee Rikken en 
alle grote kampioenen van Benoni Beheyt tot 
Felice Gimondi. 

Het boek bevat nooit eerder geziene fo
to's, en een lijst van 130 renners die allen 
iets met Moorslede te maken hebben. 

Van 17 tot 25 augustus a.s. loopt in zaal 
Patria te Moorslede de tentoonstelling ,,Van 
grote en kleine wielergoden" maar op het 
boek (550 biz.) kan nu reeds (tot 20 juni a.s.) 
ingetekend worden. 900 fr. + lOOfr. verzen-
dingsonkosten op rek. 385-0078222-06 van 
R. Houthaeve, Puitstraat 9 te 8890 Moorsle
de. Het boek kan ook op de tentoonstelling 
afgehaald worden. 

Wij raden het werk, dat een bijdrage is tot 
onze Vlaamse volksgeschiedenis, onze le
zers ten zeerste aan! 

strijdtoneel onmiddellijk met een ,,goede 
middenmotor" een Europacup pakken. 

Het bewijst alleen maar dat de Engelse 
kompetitie nog altijd ,,de zwaarste" van 
Europa is en dat het voetbal op de eilanden 
onaantastbaar vitaal en levenskrachtig is 
gebleven. Voor United zelf was de beker
winst een absolute triomf. Drieëntwintig 
moeilijke jaren liggen tussen de eerste en de 
twee Europese bekertriomf. Die eerste keer 
om Wembley heette de tegenstander Benfi-
ca en het ging om de Europakup I. 

HELAAS... 
Op de bank van United zat toen nog de 

legendarische Matt Busby, de vader van de 
onvergetelijke ploeg die in de vliegtuigramp 
van Munchen omkwam. In het veld stonden 
toen briljante individualiteiten ais Bobby 
Charlton, Denis Law en George Best. Voet
ballers van een soort waarvan er geen meer 
gemaakt worden. Helaas... 

CATENACCIO 
Voor de oudere voetballiefhebbers zal de 

naam van Inter Milaan wel voor altijd verbon
den blijven met het catenaccio. Met die ultra 
defensieve spelwijze en met enkele uitmun
tende voetballers - dit laatste werd door de 
taktici gemakkelijkheidshalve vergeten - vier
de Inter in de jaren zesig grote triomfen. De 
ploeg van Hererra won nergens simpatie 
maar vertoor zelden of nooit een match. De 
terugval van Inter stoorde dan ook geen 
mens buiten Italië. Maar vandaag is niet 
enkel AC maar ook Inter naar de internatio
nale top teruggekeerd. Onder het beleid van 
Trapatonni, die eerder met Juventus een 
Europabeker won, werd de aansluiting op
nieuw venwezenlijkt. 

FARINA 
In de dubbele konfrontatie met AS Roma 

bleek Inter ,,een goaltje" beter. Het verstand 
(de behoudende taktiek) won het van het hart 
(de aanvalslust). Over het geld praat nie
mand nog in Italië. Het heet dat de klubs dat 
nog steeds op overschot hebben. In die 
Italiaanse finale stonden dan ook de beste 
voetballers van... Duitsland tegenover el
kaar. En het zal er waarschijnlijk niet op 
verbeteren. Waar een getalenteerd voetbal
ler het hoofd durtt opsteken melden zich de 
Italiaanse scouts en bankiers. 

Daarom vertrekt Frank Farina van Club 
Brugge naar Bari. Tot spijt en verdriet van 
West-Vlaanderen. 

Flandrien 
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MENGELWERK 

HERSENBREKER 
OPGAVE 89 

HORIZONTAAL 

4 De hoge vind je in de Ardennen (5) 
9 Als je 't zegt, moet je 't wel aanwijzen' 

(3) 
10 Op misdadige wijze tornen zij de binnen-

stot los (11) 
11 Haast zich en spreekt er slechts vluchtig 

over (4) 
12 De snelheid waarmee een groot ongeluk 

zich voltrekt (9) 
14 Omslag (3) 
15 Zo'n uitnodiging voor een vergadenng 

gebeurt op luide toon (12) 
16 Bezig met ritmische bewegingen onder 

muzikale begeleiding (7) 
17 Afkomstig uit een grote stad aan de Rijn 

(5) 
19 Deze kleine vrucht bewaar je in azijn (6) 
20 Degene over wie het gaat, kan deze 

toespraak zelf met horen (7) 

VERTIKAAL 

1 't Lijkt er een beetje op dat je m deze 
abdij-gemeente met wordt toegelaten (8) 

2 Naar beneden spnngen en daar (voorlo
pig) blijven (11) 

3 Dit IS gebeurd met glas zodat het met 
meer weerkaatst (11) 

5 Europese vrijstaat (4) 
6 Die komt nooit bij je binnen (12) 
7 Aan zo'n gevecht komen bomen zonder 

takken en bladeren te pas (12) 
8 Helemaal in 't begin schijnt een deel van 

het hoofd de beweging gemaakt te heb
ben waar je nu je benen voor nodig hebt 
(9) 

13 Een veeg hieruit kan onplezierig aanko
men (3) 

18 Kloof (5) 

OPLOSSING OPGAVE 87 
Horizontaal: 6 imam, 7 amuseren, 8 
som, 9 beestjes, 10 pin (pen), 12 
stolp, 13 Elsje, 14 lap, 15 Bierbeek, 
17 binnen, 18 liefdevol, 19 mineur 

Vertikaal: 1 eindjes, 2 baas spelen, 
3 Jan met de pet, 4 dubbele bodem, 
5 grasperk, 11 nopen, 16 erven, 17 
blauw 

Ten laatste op dinsdag 18 juni ver
wachten wij uw gele briefkaart met 
de oplossing van opgave 89 op de 
redaktie. 

De gelukkige winnaar van opgave 86 
is Rutger Buys uit de IVIeylstraat 2 te 
2540 Hove. Binnenkort krijgt Rutger 
zijn geschenkje toegestuurd. 

15 

16 

10 

12 Fï̂ ï̂  
18 

19 

20 

^ 

17 

SATERDAG 

AHASVERUS 

„VTM kleurt je dag", las Ahasverus. 
Magie... 

Autobusongeval: 
wreed Zennel 

Vreugde om akkoord: 
Angolala! 

SPD vreet CDU als 
Hamburgers... 

Munitiedepot in Addis Abeba... 
duizend bommen en granaten! 

Noriega zit nog steeds 
in de Miamigo. 

Eyskens gebaart 
van Aboe Nimendal. 
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• H I 

B O S 

DE KONING VAN ENGELAND 
Pen-Y-Fford, Flintshire, Wales, daar werd 

Emiyn Williams geboren in het jaar 1905. 
Geen grote gebeurtenis zul je zeggen, want 
wie is die Williams eigenlijk? 

Hij was een akteur die, na te hebben 
meegewerkt aan talrijke produkties van het 
toneelgezelschap van de universiteit van 
Oxford, zijn toneeldebuut maakte in And so 
to bed. Een jaar later reeds speelde hij in zijn 
eigen toneelstuk: Glamour. 

Na zijn memorabel filmdebuut in 1932 
speelde hij vaak de rol van de gladde, verderf 
zaaiende charmeur en oplichter en vele ou
deren zullen zich The citadel (1938) en 
Hatter's Castle (1941) blijven herinneren. 
Maar hij waagde zich ook aan het schrijven 
van enkele beklijvende teaterstukken en ro
mans, hij schreef ook nog wat scenario's en 
liet zich zelfs af en toe verleiden tot een 
regie. Zijn autobiografie verscheen in diverse 
delen en het derde en laatste deel verscheen 
net voor zijn dood in 1987. 

TEATER 
Zoals reeds gezegd, beklijvend teater, 

want Night must fall werd in 1937 door 
Richard Thorpe verfilmd. Dit spannende stuk 
over een jonge vrouw die langzaam achter 
de identiteit komt van de beestachtige doder 
die de omgeving onveilig maakt, kreeg een 
tweede (minder geslaagde) versie in 1964 
met Albert Finney in de rol van de moordda
dige psichopaat die het hoofd van een van 
zijn slachtoffers in een hoedendoos met zich 
meezeult. 

The corn is green is een stuk over een 
toegewijde lerares van middelbare leeftijd, 
die tot een vergelijk komt met haar beste 
leerling. Het speelt in een mijnstadje in 
Wales, en Williams die van eenvoudige kom
af was en dankzij zijn intelligentie, toewijding 
en de stimulerende invloed van zijn ouders 
erin geslaagd was beurzen te krijgen, wist 
goed waarover hij het had. Het werd in 
1945/46 verfilmd door de toen suksesvolle 
Irving Rapper en had Bette Davis in de 
hoofdrol, het kreeg een TV-serie in 1979 in 
een regie van George Cukor en met opnieuw 
een monsterlijk goeie aktrice: Katherine 
Hepburn. 

In 1949 schrijft hij een ode aan Wales in 
The last days of Dolwyn en neemt zelf de 
filmregie waar, naast een belangrijke rol. 
Deze film zal historisch worden omdat het de 
eerste maal is dat de elektrificerende Ri
chard Burton (eveneens Wels) op het witte 
doek te zien is. 

En nu, vier jaar na zijn dood is er de film 
King Ralph van David S. Ward, naar zijn 
roman Headlong. De regisseur schreef tege
lijkertijd ook maar het scenario, want dat 
deed hij eerder ook voor The Sting en 
daarvoor kreeg ie een Oscar, dus. 

John Goodman als koning Ralph genietend van zijn nieuwe status. 

KONING RALPH 
We zijn in het punktijdperk en Ralph Jones 

(John Goodman, waar haalt die dikke man 
zoveel energie vandaan?), een Amerikaan 
die in de konversatiezalen van grote hotels 
zorgt voor de achtergrond pianomuziek, 
krijgt plots enkele belangrijke heren over de 
vloer van zijn kleedkamer. Zij zijn de afge
vaardigden van het Britse koninkrijk dat met 
één verschrikkelijk elektriciteitsgrapje van 
zijn héle koninklijke familie werd beroofd. 
Ralph blijkt de verre afstammeling te zijn van 
ene lord Warren, die Ralphs overgrootmoe
der, die kamermeisje was, in gezegende 
staat bracht. Zij bieden hem het Britse ko
ningschap aan. Ralph aanvaardt, omdat zijn 
baas hem toch net aan de deur wilde zetten. 

KONING AF 
Ralph die gek is op de meest bonte Hawai-

aanse hemden, in leven blijft met fast food en 
op de vlucht ging voor iedere vorm van 

verantwoordelijkheid, wordt plots in protseri
ge uniforms gestoken, zit staatsbanketten 
voor en wordt gekonfronteerd met de subtie
le gevoeligheden van het koning zijn. Dat 
lukt hem allemaal niet direkt — wat enkele 
zéér leuke scènes oplevert — maar zijn 
sekretaris Willingham (een knappe Peter 
0'Toole) steekt hem een handje toe. 

Wanneer Ralph op een avond wegsluipt en 
in een striptent in Soho Miranda {Camille 
Coduri, die we reeds eerder zagen in Nuns 
on the run) ontmoet en met de slag verliefd 
op haar wordt, geeft hij de schandaalpers en 
de intrigrant Lord Graves (John Hurt) die 
hoopt op het koningschap, de kansen waar 
ze op zitten te wachten. Wat er dan volgt is 
een perfekte mengeling van humor en dra
ma, van woordspel en het uitbuiten van het 
verschil dat er bestaat tussen de Engelse 
kuituur en de Amerikaanse (?). 

Een erg prettige film die tot in de kleinste 
rollen is verzorgd, met Britse sterren als 
Richard Griffiths, Niall 0'Brian, James Vil-
liers, Joely Richardson (subliem gewoon als 
een Finse prinses die praat als Greta Garbo) 
en Leslie Phillips. Leuk. 

Willem Sneer 
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TELEVISIE 

ZATERDAG 8 JUNI ZONDAG 9 JUNI MAANDAG 10 JUNI 
T V 1 

12 15 De werkzoekers, serie, 12 30 Babel, voor 
migranten, 16 15 Mijn liefste sekretaresse, film, 
17 50 Nieuwskrant; 17 55 Nieuws; 18 00 Tik tak; 
18 05 Jonge speurneus, serie, 18 30 Goden en 
helden van de Germanen, animatiesene, 18 45 
Vlaanderen Vakantieland, 19 20 Joker- en lotto
trekking; 19 30 Nieuws. 
19 55 Kwislijn 
20 05 Baraka, spelprogramma 
21 35 Ongelooflijk, maar Bardi 
22 25 Kunstzaken 
22 30 Vandaag 
22 50 Sport op zaterdag 
23 0O5 Een jaar in Vietnam, serie 

T V 2 

14 00 Tennis, Roland Garros 

VTM 

17 00 Super 50; 18 00 Nieuws; 18 05 The A-
Team, aktiesene, 19 00 Nieuws. 
19 30 Waagstuk, kwis 
20 00 De juise prijs, spelprogr 
21 00 White Nights, film 
23 25 Nieuws 
23 55 April fool's day, film 
01 25 Nieuws 

Ned. 1 

13 00 Nieuws; 16 00 Smakelijk eten, Ind kook
kunst, 16 26 Dubbelleven, TV-spel, 17 30 
Nieuws; 17 40 Elly en Jools, jeugdsene, 18 05 
Minimenu, kinderprogramma, 18 18 Vara's KIn-
dermenu, 19 00 Nieuws; 
19 22 Brainstorm, spel 
19 50 The Flying doctors, serie 
20 40 Zeg 'ns AAA, serie 
21 11 Sonja op zaterdag, praatshow 
22 07 Achter het nieuws, aktualiteiten 
22 42 Twee voor twaalf, reeks kwisprogramma's 
23 22 Bosje bloemen, teatershowr 
23 57 Vincent & Theo, serie rond Van Gogh 
00 48 3 Museumschatten, kunstserie 
00 59 Nieuws 

Ned. 2 

13 00 Nieuws; 17 30 Nieuws; 17 40 Post!, bne-
venrubnek, 17 45 The Thundercats, tekenfilmse
rie, 18 10 Wordt vervolgd, tekenfilms, 18 35 Pau
ze TV, jongerenmag , 18 55 Wildlife internationa
le, natuurdok , 1 9 25 Growing pains, komische 
sene, 20 00 Nieuws. 
20 25 Navarro, politieserie 
22 00 Land In zicht, kultuurschatten 
22 30 De orangerie, gesprekken over kuituur 
2310 Nieuws 

Ned. 3 
09 00 Nieuws; 13 50 Studio sport; 18 00 Pas
poort Marokkanen, migrantenmag, 18 30 Se
samstraat ; 18 45 Jeugdjoernaal ,1910 Een reizi
ger... In Tibet, dok reeks 
20 00 De ontvoering uit de harem, opera van 
Mozart 
22 00 Nieuws 
22 15 Studio sport 
22 45 De ontvoering uit de harem, vervolg 
23 30 Blackout, film 

T V 1 

10 15 Look, modemag , 11 00 De zevende dag, 
praatkafee, 13 00 Sunday Proms, koncert, 16 00 
St.-Servaasommegang Grimbergen, reportage, 
17 00 Space 1999, serie, 17 55 Nieuws; 18 00 Tik 
tak; 18 05 In 't wilde weg, natuurmagazine, 18 55 
Kom op tegen kanker-joernaal, 19 00 Dichtbij 
huls, komische sene, 19 30 Nieuws, 19 45 Sport
weekend. 
20 30 De Weg, serie 
21 35 België In z'n blootje, reportages 
22 00 I.Q., kwis 
22 30 \^ndaag 
22 50 De zijderoute, dok 

TV 2 

15 00 Tennis, Roland Garros 
19 30 Nieuws 
19 45 Sportweekend 
20 30 Nacht van de profvoetballer, rechtstr show 
21 30 Atletiek, Deinze 
21 45 Triatlon, Middelkerke 

VTM 

17 00Cllpklub;1710 Star Trek, the next genera-
tioin, SF-serie, 18 00 Nieuws; 18 05 Race to save 
the planet, dok sene, 19 00 Nieuws 
19 35 Waagstuk, kwis 
20 00 De Strangorlanen, kom serie 
20 30 Chinatown, film 
22 45 Nieuws 
23 15 Remington Steele, detektiveserie 
00 05 Nieuws 

Ned. 1 

1100 Eucharistieviering; 13 00 Nieuws; 1610 
Maestro, reeks klas muziek, 17 05 The Muppets 
show, poppenfilmsene, 17 30 Nieuws; 17 35 Kro 
Kres), kinderprogr ,19 00 Nieuws. 
19 05 KRO's tekenfilmfestival 
19 20 Father Dowling, detektiveserie 
20 10 Hints, spel 
20 40 Joint Account, kom serie 
21 10 Brandpunt 
21 45 Defence of the Realm, spionagefilm 
23 20 Nieuws 

Ned. 2 
09 00 Babar de olifant; 09 25 De papabus, kinder-
filmpje, 09 40 Mevrouw Ten Kate, kindersene, 
10 05 Laterna magica, verhalen, 1015 Bij wijze 
van gezegde, dramasene, 10 30 Gelijk overste
ken, kom reeks, 10 55 Luxo jr., tekenfilpje, 12 00 
Tros voetbal plus; 13 00 Nieuws; 19 00 The 
wonder years, serie, 19 25 Secret Cabaret, sene, 
19 50 Kersplat, animatie, 20 00 Nieuws. 
20 10 Zomergasten, Jan Wolkers 
23 10 Nieuws 

Ned. 3 

09 00 Nieuws; 11 00 Mensenrechten in de Islam; 
11 30 Omrop Fryslan Edukatyf; 12 00 Het Capi-
tool, diskussieprogr , 12 45 Socutera, 13 50 Stu
dio sport; 18 00 Psychologie van het gezin, 
relaties en gezinsvomien, 18 30 Sesamstraat; 
18 45 Studio sport; 20 00 Nieuws. 
20 10 Kenmerk, aktualiteiten 
20 35 De Wilde Ganzen 
20 37 Art. 461 — Verboden toegang, jongeren en 
wonen 
21 05 Werken aan werk 
21 30 Ischa, praatprogr 
22 00 Nieuws 
22 05 Het einde van de stilstand, dokumentaire 
23 05 Aan de rand, portret O Duintjer 
23 35 Nieuws 

TV 1 
17 00 Babel, 17 30 Het Capitool, serie, 17 55 
Nieuws; 18 00 Tik tak; 18 05 Plons; 18 10 Alfred 
Judokus Kwak; 18 40 Mooi en meedogenloos, 
serie, 19 03 Buren, sene, 19 30 Nieuws. 
20 00 Kwislijn 
20 05 Zeg 'ns AAA, serie 
20 30 Rivalen van de renbaan, serie 
21 20 Tien voor taal, met R Long 
22 00 Op de koop toe, konsumenteninfo 
22 30 Kunst-zaken 
22 35 Vandaag 

TV 2 

18 55 Nieuwskrant; 19 00 Uitzending door der
den 
19 30 Nieuws 
20 05 Het land van de ortolaan, dok 
20 35 Memphis, kult mag 
21 10 TOfSPORT, vrijetijdssporten 
21 45 Uitzending door derden 
22 30 Jazz Rallye Brussels, reportage 

VTM 

17 00 VTM-KInderklub; 17 30 The adventures of 
the black stallion, sene, 18 00 Nieuws; 18 05 
Cijfers en letters; 18 30 Home and away, serie, 
19 00 Nieuws; 19 30 Rad van Fortuin. 
20 00 Dierenplezler, spelprogr 
20 30 MacGyver, serie 
21 30 Family ties, serie 
22 00 Nieuws 
22 30 Golden giris, serie 
23 00 Kir Royal, serie 
00 00 Nieuws 

Ned. 1 
13 00 Nieuws; 17 30 Nieuws; 17 40 Operation 
Mozart, jeugdsene, 18 06 A different world, se
rie, 18 29 NCRV Sport op 1, 19 00 Nieuws. 
19 20 Abracadabra, spelprogr 
19 51 Ha, die pal, kom serie 
20 22 Ted a tête, gesprekken 
21 06 Hier en nu, aktualiteiten 
21 50 Roseanne, kom serie 
22 18 Cheers, serie 
22 42 Grensgesprek, programmaserie 
23 02 Het verschil, portret 
23 33 Nieuws 

Ned. 2 

13 00 Nieuws; 14 15 Santa Barbara, sene, 15 05 
Ontdek je plekje, Oudewater, 1515 Studio Trap
pelzak, kinderprogr ,15 50 Crystal stone, jeugd
film, 17 30 Nieuws; 17 40 Ko, de boswachter-
show, jeugdprogramma, 18 30 Land in zicht; 
18 50 Avro Sportpanorama, 19 25 Vinger aan de 
pols, medisch mag , 20 00 Nieuws. 
20 25 Around the world in 80 days, avonturense-
rie 
21 25 Opsporing verzocht 
22 13 Avro Televizier, aktualiteiten 
22 55 Liebling Kreuzberg, dramaserie 
23 10 Ontdek je piekje, Oudewater 

Ned. 3 

09 00 Nieuws; 15 00 Teleac; 18 30 Sesamstraat; 
18 45 Jeugdjournaal; 18 55 Het klokhuis; 1910 
Teleac; 20 00 Nieuws. 
20 25 Marineblauw, bij de marine 
20 50 Managers van motivatie, special 
21 15 Eigenaardig, column 
21 20 Teleac 
22 00 Nieuws 
22 15 Studio sport journaal 
22 30 NOS Laat 
23 15 Steden des tijds, kursus 
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TELEVSE 

DINSDAG 11 JUNI WOENSDAG 12 JUNI DONDERDAG 13 JUNI 
T V 1 

17 30 Het Capitool, serie, 17 55 Nieuws; 18 00 
Tik tak; 18 05 Plons; 1810 Black Beauty, serie, 
18 40 MOOI en meedogenloos, serie, 19 03 Bu
ren, serie, 19 30 Nieuws. 
20 00 Kwislijn 
20 05 De drie wijzen, kwisprogr 
20 40 Gelieve aan uw toestel te blijven, praat-
show 
21 35 Ruth Rendell-mysterles, serie 
22 25 Kunst-zaken 
22 30 Vandaag 
22 50 De vrolijke dokters van St.SwIthIn's, serie 

TV 2 

18 55 Nieuwskrant; 19 00 Stoppen met roken, 
kursus 
19 30 Nieuws 
20 00 De grijze vos, film 
21 30 Uitzending door derden 
22 20 De werkzoekers, infoserie 

VTM 

17 00 VTM-KInderklub; 17 30 The adventures of 
the black stallion, serie, 18 00 Nieuws; 18 05 
Cijfers en letters; 18 30 Home and away, serie, 
19 00 Nieuws; 19 30 Rad van fortuin. 
20 00 Luc, praatshow 
21 00 Twin peaks, serie 
22 00 Nieuws 
22 30 Telefacts, aktualiteitenmag 
23 15 Soap, serie 
23 45 Nieuws 

Ned. 1 

13 00 Nieuws; 17 30 Nieuws; 17 40 Elly en Jools, 
jeugdserie, 18 06 \fera's kindermenu; 19 00 
Nieuws, 19 22 Brainstorm; spel, 19 50 De baas 
in huis?, kom serie 
20 19 Laat maar zitten, kom serie 
20 50 Tien voor taal, spelprogr 
21 40 In het nieuws, praatprogramma 
22 23 Golden girls, serie 
22 48 Impact, aktuele onderwerpen 
23 34 Natuurmoment 
23 44 Nieuws 

Ned. 2 

13 00 Nieuws; 14 30 Santa Barbara, serie, 15 20 
Beneath the 12 mile reef, film, 17 00 Captain 
Planet, serie, 17 30 Nieuws, 17 40 Bouli, teken
filmserie, 17 45 Zorro, serie, 1810 Countdown, 
pop, 19 00 Sledge Hammer, detektivesene, 19 25 
Veronica sport, 20 00 Nieuws. 
20 27 Wiseguy, serie 
21 20 Tycoons, portretten 
22 15 Nightsticks, TV-film 

Ned. 3 

09 00 Nieuws; 10 00 Schooltelevisie, 17 15 Stu
dio sport, 18 00 De illegalen, dokumentaire, 
18 30 Sesamstraat; 18 45 Jeugdjoernaal; 18 55 
Het klokhuis; 19 10 Monopolie, sene, 20 00 
Nieuws. 
20 20 De bezetting, reeks over WO IT 
21 14 Rotonde, lunchkoncerten 
22 00 Nieuws 
22 15 Studio sport 
22 30 NOS-laat 
23 15 Klassieke mechanika II, teleac 
23 45 Nieuws 

TV 1 

17 30 Het Capitool, serie, 17 55 Nieuws; 18 00 
Tik tak; 18 05 Plons; 18 10 De woudlopers, 
sene, 18 40 Mooi en meedogenloos, sene, 19 03 
Buren, sene, 19 30 Nieuws. 
20 00 Kwislijn 
20 05 9 Romans van Simenon, De zusters 
21 40 Dokument: De verhuis, dok 
22 35 Vandaag 
22 55 Belgisch aksent, mag over architektuur 

TV 2 

18 55 Nieuwskrant; 19 00 Wij en de andere 
dieren, dokumentaire, 19 30 Nieuws 
20 00 Sportsprokkels 

VTM 

17 00 Super 50; 18 00 Nieuws; 18 05 Cijfers en 
letters; 18 30 Home and away, sene, 19 00 
Nieuws; 19 30 Rad van fortuin. 
20 00 Viersprong, spelprogr 
21 00 Magnum, P.I., detektivesene 
22 00 Nieuws 
22 30 HUI Street Blues, sene 
23 20 VTM-Sport 
23 50 Nieuws 

Ned. 1 

13 00 Nieuws; 17 30 Nieuws, 17 40 KRO's Te-
kenfilmfestival, 17 50 Feesten uit de hele we
reld Venetië, 18 20 Neighbours, sene, 18 45 Alg. 
loterij Nederland; 19 00 Nieuws. 
19 20 Volmaakte vreemden, sene 
19 50 Praktijk op poten, sene 
20 20 Als de dag van toen, retro 
21 15 Matlock, advokatensene 
22 05 De brieven van Geer Soudant, dok 
22 45 Lekker weg, toer mag 
23 20 Nieuws 

Ned. 2 

13 00 Nieuws; 14 30 Santa Barbara, sene, 15 18 
De TV-dokter, 15 19 Het erfgoed Guldenberg, 
sene, 16 06 Hagar, de verschrikkelijke, teken
film, 16 29 Bereboot, kleuterprogr ,16 51 Dieren 
van het Groene Woud, serie, 17 14 Kookpunt, 
17 30 Nieuws; 17 40 Casper en zijn vriendjes, 
sene, 18 06 Diamond Award Festival 1990; 18 50 
Billy Hot Dog, kinderprogr, 19 02 De Teenage 
Hero Turtles, sene, 19 24 Stopwatch, inforu-
bnek, 20 00 Nieuws. 
20 27 Onze ouwe, politieserie 
21 31 De TV-dokter 
21 32 Tros aktua, aktualiteiten 
22 07 Babes, komische reeks 
22 35 Het luchtruim overvronnen, dok sene 

Ned. 3 

09 00 Nieuws; 1715 Studio Sport; 18 00 De 
familie Ramdam, sene, 18 30Sesamstraat; 18 45 
Jeugdjoernaal; 18 55 Het klokhuis; 1910 Van 
gewest tot gewest, reg nieuws, 20 00 Nieuws. 
20 20 Socutera 
20 25 Campagne, dramaserie 
21 22 Studio sport 
22 00 Nieuws 
22 15 Studio sport joernaal 
22 30 NOS laat 
23 15 Nieuws 

TV 1 

17 00 Babel, 17 30 Het Capitool, sene, 17 55 
Nieuws; 18 00 Tik tak; 18 05 Plons; 1810 De 
mysterieuze Steden van Goud, tekenfilmserie, 
18 40 Mooi en meedogenloos, sene, 19 03 Bu
ren, sene, 19 30 Nieuws. 
20 00 Kwislijn 
20 05 Een zaak voor twee, sene 
21 05 Bagdad Café, sene 
21 35 Panorama, aktualiteiten 
22 25 Kunst-zaken 
22 30 Vandaag 
22 50 De nieuwsjongens, kom sene * 

TV 2 

18 55 Nieuwskrant; 19 05 Uitzending door der
den, 19 30 Nieuws 
20 00 De hand van Stalin, dok 
21 00 Een portie eeuwigheid, film 
22 35 Sport extra, snooker 

VTM 

17 00 VTM-Kinderklub; 17 30 The adventures of 
the black stallion, gezinsserie, 18 00 Nieuws; 
18 05 Cijfers en letters; 18 30 Home and away, 
serie, 19 00 Nieuws; 19 30 Rad van fortuin. 
20 00 Tien om te zien, show 
21 00 Dallas, sene 
22 00 Nieuws 
22 25 Equal justice, advokatensene 
23 20 Kortvlaams, Vlaamse kortfilms 
23 50 Nieuws 

Ned. 1 
10 00 Vrouw zijn; 10 45 TV-fruitmand 13 00 
Nieuws; 15 00 De Galapagos eilanden, natuur
film, 15 30 Ceddie, tekenfilmsene, 15 59 Het klei
ne huis op de prairie, sene, 16 46 Kinderkrant, 
jeugdprogramma, 17 30 Nieuws; 17 40 Tijdsein, 
18 20 Wie je bent, liedjesprogr , 19 00 Nieuws 
19 20 Avonturenbaai, sene 
19 51 Admirade 1991, impressie 
20 05 Finale 1991, talentenjacht 
20 50 Topmodel in Manhattan, dokumentaire 
21 30 Tijdsein 
22 35 Kunt u mij de weg naar God vertellen? 
22 55 Blank en zwart: samen op weg, dok 
23 25 Tenslotte 
23 35 Nieuws 

Ned. 2 

13 00 Nieuws; 17 30 Nieuws; 17 40 Bouli, teken
filmsene, 17 45 Travelklub, reismag , 18 10 Top 
40; 18 55 Empty nest, sene, 19 25 Summertime, 
magazine, 20 00 Nieuws 
20 27 ril take Manhattan, dramaserie 
22 10 Nieuwslijn 
22 50 Married with children, sene 
23 20 Drop the dead donkey, serie 

Ned. 3 

09 00 Nieuws ,17 15 Studio Sport; 18 00 Levens
lied in 100 verzen, dok , 1 8 30 Sesamstraat; 
18 45 Jeugdjoernaal, 18 55 Het Klokhuis; 19 10 
Lucinda Lambton en de moderne architektuur, 
dok ; 19 35 Bekijk 't maar, sene, 20 00 Nieuws. 
20 25 Negen romans van Simenon, Negerwijk 
22 00 Nieuws 
22 15 Studio Sport 
22 30 NOS-laat 
2315 Studio sport 
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EEN FILM PER DAG 

VRIJDAG 14 JUNI 

T V 1 
17.30 Het Capitool, serie; 17.55 Nieuws; 18.00 
Tik tak; 18.05 Haydaze, serie; 18.30 Top 30; 
19.03 Buren, serie; 19.30 Nieuws. 
20.00 Kwislijn 
20.05 De wonderjaren, serie 
20.30 Naakt onder de keerkring, TV-film 
22.05 Première, film en video 
22.40 Vandaag 
23.00 Tijd is geld 
23.10 Naakt onder de keerkring, vervolg 

TV 2 
18.55 Nieuwskrant; 19.00 De Vlaams-Nationale 
Omroepstichting. 
19.30 Nieuws 
20.00 De eindeloze reis, dok. 
21.00 Herover de aarde, dok. 
21.40 Diaposon, F. Devreese 

VTM 
17.00 VTIM-KInderkiub; 17.30 The adventures of 
the black stallion, serie; 18.00 Nieuws; 18.05 
Cijfers en letters; 18.30 Home and away, serie; 
19.00 Nieuws; 19.30 Rad van fortuin. 
20.00 Wies Andersen Show, spelprogr. 
21.00 Final eye, TV-film 
22.45 Nieuws 
23.15 Friday the 13th, serie 
00.00 Nieuws 

Ned. 1 
13.00 Nieuws; 13.57 Kerkepad, dok.; 14.23 Noc
turne, licht klassiek; 15.10 Ja natuurlijk extra, 
dok.; 15.18 De zijden draad, dokumentaire; 15.49 
Footrot flats, tekenfilm; 16.57 Ander nieuws, 
dok.; 17.30 Nieuws; 17.40 Disney special, teken
films; 18.25 Mllieujoernaal, water; 18.28 Kerke
pad, dok.; 19.00 Nieuws. 
19.20 Zicht op zee, reeks 
19.45 Maak dat de kat wijs, spelprogramma 
20.26 Murder she wrote, detektiveserie 
21.18 Roseanne, serie 
21.50 Spiegels, praatprogr. 
22.31 De zijden draad, dok. 
22.56 Nocturne, klassieke muziekprogr. 
23.25 Nieuws 
23.30 Studio sport 

Ned. 2 
13.00 Nieuws; 17.30 Nieuws; 17.40 Kijk TV, 
wetensch. mag.; 18.05 TV-show op reis; 19.00 Hi 
de Hl, serie; 19.33 Dear John, kom. serie; 20.00 
Nieuws. 
20.27 Op goed geluk, spelprogramma 
21.15 America's funniest home video's, amuse-
mentsprogr. 
21.41 Allo Allo, kom. serie 
22.11 Top cops, dramaserie 
22.57 Special adventure. Camel Trophy 
23.30 Nieuws 

Ned. 3 
09 00 Nieuws; 11 00 Schooltelevisie; 17.15 Stu
dio Sport; 18.00 Paspoort; 18.30 Sesamstraat; 
18.45 Jeugdjoernaal, 18.55 Het klokhuis; 19.10 
Hotels, dok.; 19.54 Politieke partijen; 20.00 
Nieuws. 
20.25 Sport studio 
21.02 Campagne, dramaserie 
22.00 Nieuws 
22 15 Studio sport joernaal 
22.30 NOS-laat 
23.20 Mijn vader is predikant, film 

Voor Jackie Burroughs zou Richard Farnsworth het stelen misschien 
wel laten in The Grey Fox. Dinsdag 11 juni op TV2, om 20 uur. 

ZATERDAG 8 JUNI 

LIEFSTE 
SEKRETARESSE 

Een sekretaresse trouwt nfiet haar baas 
en wordt achteraf razend jaloers op zijn 
nieuwe sekretaresse. Keenan Wynn 
steelt de show in deze leuke Amerik. 
komedie uit 1948. Verder ook met Kirk 
Douglas en Laraine Day. (My Dear Se
cretary — BRT TV1, om 16u.16) 

ZONDAG 9 JUNI 

CHINATOWN 
Amerik. detektlvefllm van Roman Po-

lanski uit 1974 met Jack Nicholson, Faye 
Dunaway en John Huston. Ex-politieman 
en privédetektlve J.J. Gittes wordt door 
de knappe Evelyn Mulwray verzocht de 
minnares van haar man op te sporen. 
(VTM, om 20U.30) 

MAANDAG 10 JUNI 

CARBON COPY 
George Segal weet zijn ware (joodse) 

afkomst verborgen te houden maar wordt 
op het toppunt van zijn karrière gekon-
fronteerd met zijn buitenechtelijke (zwar
te) zoon Denzel Washington. Vlotte Ame
rik. komedie uit 1981. (BBC 2, om 22u.) 

DINSDAG 11 JUNI 

DE GRIJZE VOS 
Kanadese film uit 1982 naar een ver

haal van John Hunter. Bill Miner wordt na 
33 jaar opsluiting vrijgelaten. Hij was een 
notoir rover en moet vaststellen dat de 

tijden erg veranderd zijn... Met Richard 
Fransworth en Jackie Burroughs. (The 
Grey Fox — BRT TV2, om 20u.) 

WOENSDAG 12 JUNI 

ON NE MEURT QUE 
DEUX FOlS 

Op een verlaten plek wordt het lijk 
gevonden van Charly Berliner, een 
vreemde koncertpianist. Hij bleek een 
hartstochtelijke verhouding te hebben 
met een zekere Barbara... Frans mis
daadfilm uit 1985 met Michel Serrault en 
Charlotte Rampling. (RTL-TVi, om 
20U.10) 

DONDERDAG 13 JUNI 

EEN PORTIE 
EEUWIGHEID 

Marie en Pierre proberen tevergeefs 
een kind te krijgen en stellen al hun hoop 
op een vermaard biochemikus. Maar die 
lijkt hen te willen gebruiken voor allerlei 
eksperimenten. Kanadese film uit 1988 
met Mare Messier en Danielle Proulx. 
(Portion d'éternité - BRT TV2 om 
21u.) 

VRIJDAG 14 JUNI 

RENTADICK 
Britse film van Jim Clark uit 1972 met 

James Booth, Richard Briers en Richard 
Beckinsdale. Majoor Upton van het de-
tektivebureau Rentadick wordt belast 
met een dubbele opdracht: een vrouw én 
een uitvinding beschermen. (BBC 1, om 
24u.) 
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OP DE 
BARRIKADE 

's Zaterdags leeft Vlaanderen anders. 
Overal oefenen bosjes wielertoeristen hun 
doordeweekse kuitspieren. De tuinarbeid en 
de zorg-rond-het-vastgoed vieren hoogtij. 
En... wij-komen-bijeen! 

Vlaanderen herleeft in zijn: kongressen, 
jaardagen, lustrumvieringen, open-deurda-
gen, Vlaamse Kermissen, sporttweedaag-
sen, bouw- en andere maaltijden, jubilea, 
herdenkingen, inhuldigingen, voettochten, 
bedevaarten, fietselingen, prijskampen, 
beurzen. En je merkt het: ik beperk me tot 
die 15 soorten! Er zijn er immers veel meer. 
De Vlaming is vindingrijk om binnen, buiten 
en rond zijn zuil andere Vlamingen bij me
kaar te brengen. Het bloeit als een netwerk 
van volks samen-leven mét opdrachten aller
hande. Het is enig voor zijn soort in Europa! 

• Ooit gehoord van Flurky Mol? Ik wel! 
Sedert enkele jaren vinden ook zij dat zij wat-
moeten-doen, met hun voetbalploeg, rond 
Europa! Je moest het meegemaakt hebben. 
Om 8u. 's morgens: vollebak, die zaterdag 1 
juni I In de schaduw van het IVIolse Atoom
centrum kwam alles piekfijn klaar. De reuze-
grote feesttent én de belegde broodjes; de 
stoelen-van-den-brouwer én de vlaggen; de 
wandelzendertjes én de geluidsinstallatie 
en... en... Hoeveel uren zorg, geloop, getele-
foneer, overleg schuilen achter die schijn
baar onbelangrijke dingen? En Ivo Mols met 
zijn mannen schiet rond van de ene ploeg 
naar de andere. Wie voorzitter en wie 
scheidsrechter is, zie je niet. Iedereen werkt. 
Bijna 30 voetbalploegen uit verschillende 
regio's haalden ze naar Vlaanderen. Die van 
Hondschoote met geelzwarte truitjes ontdek
ken Mol... in hun eigenste Vlaanderen. De 
Engelsen zijn te laat toegekomen enz... De 
Letzeburgers spelen op een verkeerd plein... 
Maar iedereen voetbalt er voor de herbouw 
van Europa. 

• Een eind verder, in dezelfde Kempen, aan 
de Grote Nete, begraven we die dag Maria 
Wijns, Walter Luytens moeder — goed 86 
jaar. Een mens voor alle tijden, 'n Moeder
gezicht met vinnige ogen; steeds fier-blij 
rond haar zoon-senator Walter. Mee-ge-
groeid, met haar kinderen en kleinkinderen. 
Met ons' Lea + Jef, met Maurits en Dorien, 

met Joris + Roosmarijn, Geertrui en d'ande-
ren, met vier achterkleinkinderen... bleef ze 
jong, met onze generatie. Geen oude wedu
we was ze... alhoewel de heengaanschaduw 
van René, haar man, bleef wegen. 

Nee, ze wilde er steeds bij-zijn. Hopen én 
geloven mét de Volksunie voor ons Volk. 

De driebeukige, sober-witte St.-Pieters
kerk loopt vol: een akademie van medevoe-
len, van aandacht voor 't woord. 

We leggen samen in de rij onze handen 
rond het leven van Maria Wijns: een Minister 
Hugo Schiltz, een Staatssekretaris Vik An-
ciaux; Herman Candries, Hugo Coveliers, 
Hans de Belder, Rob Geeraerts, Walter Pee
lers — de vrienden uit de Senaat, uit de 
Gemeenteraad, die van de Heikant en die 
van 't dorp. Op hun gezichten lees je Walters 
kleurrijke verhalen af. Een koor gelijk een 
parel, o.l.v. Lode Dieltiens, doet je luisteren 
en nadenken over de vele, vele inspannin
gen van zovelen in 308 Vlaamse dorpen om 
onze Zuidnederlandse gemeenschap ,,recht 
te krijgen". De inspanning van de kleine 
daden die Vlaanderen groot maken. Onze 
308 dorpen, even uitkragend boven de zee
spiegel. Zo een dorp is Balder aan een 
Frankische dries, waar de fameuze Wagner-
tenor Ernest van Dijck (1861-1923) leefde. 
Waar Gust Teugels en Dieltiens' koor nu het 
hele kerkgebeuren op een internationaal ni
veau verheffen. Waar „De Heikneuters", op 
een uithoek van zo'n gemeenschap, jaar
lijks, met een druk-bezet volks zangspel E. 
Hullebroeck, A. Preud'homme e.a. verder 
dragen. Een dorp van waaruit Ludo Docx 
naar 't Baskenland trok om een broedervolk, 
na de kolonisatie, Vlaams-struktureel te hel
pen... Daar wordt Moeder Marie's uitvaart 
een feest-van-een-Volk dat herleeft. Zachtjes 
schuiven we naar de grote rusthof, geplakt 
tegen het domein van de Zusters-van-Ber-
laar aan, waar men destijds vanuit heel 
Vlaanderen ,,de landbouw" en de rest kwam 
leren. Dries Desmet, die naast me opstapt, 
vertelt stillekes welk meiske hier nog buiten-
vloog voor een stout-Vlaamse pennevrucht 
over Koning Albert... 

• De abdijtuin van Kortenberg ligt er stra
lend bij in een zee van overgroen. Hier ook 
verdwenen de franskiljonse nonnen. Een 
verbondje Vlaamsgezinde kernmensen, in 

de schaduw van een razend-druk Zaventem 
en de Brusselse olievlek, herstichtte hier een 
gastvrije oase van stilte, open voor elkeen 
die wat méér wil doen met-en-om-de-andere. 
Ooit verplichtten hier, rond de Guldenspo-
renslag, de burgers van Brabant Hertog Jan 
II hen méér vrijheid en rechten toe te staan. 
De Brabantse Keure van Kortenberg (1312) 
groeide uit tot een wereldvoorbeeld! Drs. 
Lucia Cosmin, 'n Roemeense uit Cluj Napo-
ca (Klausenburg), vertelt er ons over Roeme
nië. Zij neemt ons in augustus mee naar de 
Karpaten en naar Moldavië om er een ander 
kernland van Europa te ontdekken, waarover 
— voor een halve eeuw — de schaduw van 
de diktatuur viel. In woord en wederwoord 
bouwen we met haar aan onze nieuv^e we
reld. Lucia sprak in Vlaanderen voor reeds 
meer dan 100 gezelschappen; meer dan 20 
herstelprojekties in Roemenië groeiden van
uit haar woorden... 

Wanneer we terug zullen zijn, einde au
gustus, zal Vlaanderen een 50-tal Roemeen
se Ambassadeurs meer kennen én omge
keerd ! 

• Het is al 'n stuk in de avond. In Westmalle 
tussen de dennen (en de geparkeerde wa
gens!) vinden we Heibrand terug. Ooit een 7 
ha. groot landgoed van een Antwerps-Joods 
zakenman, gevlucht voor het Hitlergeweld 
naar de VSA. Dan werd zijn eigendom bezet 
door een Duitse legertroep en in 1944 over
genomen door de Kanadezen. In oktober 
1949 kopen 3 jeugdbewegingsmensen het 
voor 2,6 miljoen. Wéér zo'n verbond-van-
spontane-moed. Ze hadden goed 100.000 fr. 
in handen! Sedertdien vonden een half mil
joen jongeren de weg naar hier om hun 
„grondwet" van kranigheid — blijheid — 
kameraadschap te leren beleven. 

De euvele moed van Arie, Bert en Ward 
rendeerde voor onze volksgemeenschap 
voor er van Vlaamse toelagedekreten sprake 
was. Vinden wij iedere week, in ieder van 
onze 308 dorpen, steeds opnieuw de euvele 
moed om voor ons Volk de vorm-van-de-
toekomst te zoeken en te beleven? Een 
internederlandse, demokratisch-dienende 
vorm — vergeet het niet — waarbinnen het 
goed is om leven... 

Willy Kuijpers 
Algemeen Sekretaris 

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

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

Pas heringerichte luxekamers. 

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

Hoofstraat 6 
3793 Teuven 
Tel. (041) 81.10.17 
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T ^ ! ^ 
S'9i 

HET PARTIJBESTUUR 
DEELT MEE 

DE 
EINDSPURT 

Het moest er van komen: Willy Michiels 
gooit deze week de kegels van de Top 20 met 
groot gedruis overhoop. 70, jawel 70!, nieu
we WIJ-abonnees mag hij achter zijn naam 
schrijven. Meteen geeft hij Patrick Allewaert 
het nakijken. Hoe zal die reageren? 

Toch nog even herhalen dat elke nieuwe 
WIJ-abonnee een welkomstgeschenkje ont
vangt en bovendien deelneemt aan een tom
bola net zoals de wervers. Maar voor deze 
trekking is het nog even wachten tot wanneer 
op 18 juni om 12u. de voorjaarsaktie afgeslo
ten wordt. 

TOP 20 
1. Willy Michiels (Dworp) 70 
2. Patrick Allewaert (Roeselare) . . . . 65 
3. Enk Vandewalle (Izegem) 30 
4. Ward Herbosch (Wommelgem) . . . 21 
5. Cecilia Vens-Demuynck (Izegem) . 13 
6. Ingrid Roets (St.Martens-Latem) . . 12 

Willy Kuijpers (Herent) 12 
8. Anny Lenaerts (Wilrijk) 11 
9. KlaartjeAllaert-DeVuyst(Schepdaal) 10 

10. Marie-Louise Thiebaut (Berg) 8 
Eddy Vandermeulen (Gerdingen) . . 8 

12. Walter Storms (Lovendegem) 7 
Liske Vanhorenbeek 
(Hofstade-Zemst) 7 
Betty Buys (Beringen) 7 

15. Greet Claes (Liedekerke) 6 
Wilfried De Metsenaere 
(Denderleeuw) 6 

17. Maurice Passchijn. (Meise) 5 
Ferre De Beukelaer (Kontich) 5 

19. Veerie Wijffels (Zemst) 4 
Lode Van Dessel (Nijlen) 4 
Georgette De Kegel (Ninove) 4 

Totaal Wervers 382 

Algemeen Sekretarlaat 237 

ALG. TOTAAL 619 

Na afloop van het Volksunie-partijbestuur 
van maandag 3 juni j . l . heeft algemeen 
voorzitter Jaak Gabriels volgende medede
lingen verspreid ten behoeve van de pers. 

Het partijbestuur van de VU Vlaamse Vrije 
Demokraten heeft uitgebreid aandacht be
steed aan het regeringsbeleid inzake Zaïre, 
de nakende diskussie over het investerings
plan spoon/vegen en de standpunten met 
betrekking tot het Euro-stemrecht. 

ZAIRE 
De VU is verheugd met de beslissing van 

de regering om de ontwikkelingssamenwer
king met Zaïre niet te hervatten. De situatie in 
het land op het vlak van mensenrechten, 
rechtszekerheid en demokratisering laat dit 
niet toe. De VU hecht bijzonder belang aan 
het venwezenlijken van een ernstige en ver
regaande demokratisering. 

Het is een essentiële voorwaarde om tot 
vernieuwing en strukturele vooruitgang op 
alle domeinen te komen. De VU hoopt dan 
ook dat de regering dit standpunt, dat boven
dien ook door de Zaïrese oppositie wordt 
gesteund, zal aanhouden. 

De VU Vlaamse Vrije Demokraten volgt 
met zorg de voorbereiding van de besprekin
gen over het ontwerp van investeringsplan 
voor de spoorwegen, de zogenaamde fysie
ke uitwerking van het Star 21 plan. De VU 
meent dat de SERV en de Vlaamse regering 
hieromtrent een aantal pertinente opmerkin
gen maken. Zo kunnen heel wat vragen 
worden gesteld bij het tijdsschema dat wordt 
voorzien — en dat ook mede de realiseer
baarheid van de verschillende voorstellen in 
de gewesten zal bepalen —, de verdeling 
van de investeringen en de prioriteiten die 
worden gelegd. De diskussie hieromtrent is 
van bijzonder belang voor de mobiliteit en de 
ekonomische infrastruktuur in Vlaanderen. 
Ook de haalbaarheid en de konkrete uitwer
king van het SST-dossier is hier nauw mee 
verbonden. 

De VU wenst dat er een brede diskussie 
hierover tot stand komt binnen de regering 
en het parlement. 

Tenslotte is de VU verheugd dat blijkbaar 
ook de CVP de essentie van het VU-stand-
punt met betrekking tot het Europees stem
recht onderschrijft. De VU hoopt dat de CVP-
ministers deze houding doortrekken in de 
regering. Tot hiertoe werd door hen nog te 
zeer warm en koud tegelijkertijd geblazen. 

ADVERTENTIE 

Het O C M W van Antwerpen beheert 8 algemene ziekentnjien en 18 RVT- en beiaardeninstellmgen in de Antwerpse 
regio, waar volgens de modernste principes van verpleegkundig tiandelen wordt gewerkt 

Het O C M W Antwerpen stelt vanaf 01/07/91 de volgende vacatures open 

1) In de ziekentiuizen en RVT- en beiaardeninstellingen 

- GEGRADUEERDE ZIEKENHUISVERPLEEGKUNDIGE 
- GEGRADUEERDE PSYCHIATRISCH VERPLEEGKUNDIGE 
- VROEDVROUW 
- GEBREVETTEERDE ZIEKENHUISVERPLEEGKUNDIGE 
- GEBREVETTEERDE PSYCHIATRISCH VERPLEEGKUNDIGE 

- ZIEKENHUISASSISTENT(E) 

Bovendien 
2) Voor de dienst Psychiatrie 
- GEGRADUEERDE PSYCHIATRISCH VERPLEEGKUNDIGE 
- GEBREVETTEERDE PSYCHIATRISCH VERPLEEGKUNDIGE 
- GEGRADUEERDE OPVOED(ST)ERS 
- PEDAGOGISCH ASSISTENT(E) 
- PSYCHOLOGISCH ASSISTENT(E) 

3) Voor de dienst Gezins- en Beiaardenhulp aan huis 

- GEZINSHELP(ST)ER 
- GEZINS- EN SANITAIRE HELP(ST)ER 
- BEJAARDENHELP(ST)ER 
- KINDERVERZORG(ST)ER 

Schoolverlaters kunnen ook hun kandidatuur stellen voor hoger vernoemde funkties 

Geïnteresseerden richten een sollicitatiebrief met CV aan de 7e Directie Personeelszaken, O C.M W. Antv»erpen, 
Lange Gasthuisstraat 39, 2000 Antwerpen 
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WIJ-PROMOTIE 

VLMNDEREN-
KOERDISTAN: 
WIJ HELPEN! 

Toen wij de aktie inzetten, dachten we nooit de 
100 ton te bereil<en. We bereil<ten nu stilaan de 150 
ton. Proficiat aan de tientallen, die Inzamelden en 
vervoerden. Kamerlid Jan Caudron en José Lam-
paert (TIelt) gingen ter plaatse om de verdeling na 
te gaan en noteerden de grote vreugde en dank
baarheid bij de Koerden. Hier de voorlopige rezuita-
ten. 

Aalst ongeveer 16 ton, Aarlen 1,5 ton, Bilzen 3 
ton, Bree 9,5 ton, Brugge 5,5 ton, Brussel 3,5 ton, 
Brussel-Koerdisch Instituut 6 ton. De Panne 1,3 
ton. Gent 2 ton, Gits-Mariasteen 0,6 ton, Hasselt-
Herk-de-Stad 13,5 ton, Heis-op-den-Berg 1,5 ton. 
Herent 13 ton, Kontich 2,7 ton. Lier 13 ton. Luik 3 
ton. Maaseik 5 ton, Meerhout/Geel 5,8 ton, Merel-
beke 1,5 ton. Oudenaarde 0,6 ton. Ranst 3 ton, 
Roeselare 11 ton. Schoten 1 ton, 7/e/f 4 ton, Wen/ik 
10,5 ton. Wilrijk 0,1 ton. 

Totaal: 137.600 kg. (Lijst afgesloten op 26 mei 
1991). 

Op donderdag 30 mei vertrok vanuit Kapellen 
eveneens een vrachtwagen richting Koerdistan. 

En zoals je wel weet: deze aktie Is het rezultaat 
van een doeltreffende samenwerking tussen: het 
Vlaamse Internationaal Centrum, het Koerdisch 
Instituut, SOS-Ziekenhuizen/Doe Mee en Wereld
missiehulp. Steunen om de vervoerskosten te beta
len kan je nog steeds via rek. VIC 435-0306821-90. 

Hèt O.C.M.W. Antwerpen is in het kader 
van een samenwerkingsverband betrokken 
bij de ,,Europese Studie voor Vroegopspo-
rlng Prostaatsziekten In Groot-Antwer-
pen". 

Voor de aan dit project gekoppelde sociale 
enquête zoekt het O.C.M.W.: 
— kandidaten niet universitair hoger onder
wijs (bij voorkeur: sociaal verpleegkundige, 
maatschappelijk asssitent, medisch sekreta-
riaat, psychologisch assistent); 
— die in aanmerking komen voor tewerkstel
ling als „gesubsidieerd contractuele" (6 
maanden ononderbroken werkloos zijn). 

Kandidaturen richten aan O.C.M.W.-Ant-
werpen, 7de Directie-Personeelszaken, Lan
ge Gasthuisstraat 39 te 2000 Antwerpen, 
uiterlijk tot 10.6.1991. 

ZOEKERTJE 
— GEZOCHT — 20-jarige jongedame met 
diploma hoger sekundair, Ekonomisch We
tenschappen, met anderhalf jaar ervaring 
tijdelijke betrekkingen in ministeries (opstel
ler) zoekt passende betrekking in de hoofd
stad of ten westen van Brussel. Voor inlich
tingen zich wenden tot senator dr. J. Valke
niers, tel. 02/569.16.04. 

UITNODIGING VOOR 
25 WIJ-LEZERS 
DE NACHT VAN RADIO 3 

Op zaterdag 29 juni gaat in deSingel te 
Antwerpen de Tweede Nacht van Radio 3 
(BRT-N) door. Tussen 19u. en 1u. 's mor
gens wordt er non-stop muziek van een hoge 
kwaliteit ten beste gegeven in al de zalen en 
de gangen van deze kultuurtempel. De in
kom tot deze biezondere manifestatie is 
gratis, maar de toeloop Is zo enorm dat de 
jacht op inkomkaarten een ware strijd is. 

De Eerste Nacht van Radio 3 in 1990 was 
een echte overrompeling en honderden aan
vragen dienden te worden geweigerd. 

Daarom zijn wij verheugd 25 WIJ-lezers te 
kunnen plezieren met een toegangstikket, 
nodig om het feest te kunnen meemaken, 
anders komt men er niet in. 

Het programma '91 is één pleiade van 
grote namen. Hier een greep uit het aanbod. 

W.A. Mozart (vioolkoncerto), Prokofiev 
(piano), Portugese fado, een debat over 
,,reizen om te schrijven, traverso, cello, cla-
vecimbel, operafragmenten (Monteverdi, 
Purcell), Johannes Brahms (koor en piano). 
Jazz, Gitaarrecital, Clavecimbelrecital, Mu-
ziekkabinet. Brassband, een dispuut onder 
filosofen. Madrigalen, strijkers, Béia Bartok, 
kabaret, salonmuziek, op de parking van 
deSingel beiaardmuziek enz... 

Kortom een geweldig programma dat de 
melomanen onder onze lezers enorm zal 
aanspreken. 

JA, 

25 WIJ-lezers die zich een plaatsje willen 
verzekeren mogen niet twijfelen onmiddellijk 
in te schrijven door bijgevoegde bon in te 
vullen (telefoon niet vergeten!) en sturen 
naar WIJ, Barrikadenplein 12 te 1000 Brus
sel. 

Uit de antwoorden worden de 25 gelukki
gen gevist. Mis deze kans niet. 

> ^ -

Ik wil deelnemen aan de Tweede Nacht van Radio 3 op zaterdag 29 juni. 

Naam: 

Adres: _ _ _ ^ ^ 

(max. 2 toegangskaarten) 1 2 

Tel: 
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WEST-VLAANDEREN 
JUNI 
7 IZEGEM: 4de kaarting. Vrijdag vanaf 20u. en 
zondag 9 juni vanaf 10u, 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, Huguette De Bleecker nationaal voor
zitster FVV en Romain Vinckier, voorzitter stedelij
ke 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, niet-leden 750 fr. Inscfirijven tot 2 
juni. Inl.: VVVG-Blankenberge - 41.30.70 of 
41.26.99. 
12 BRUGGE: Geleid bezoek aan de St.-Jacobs-
kerk. Org.: VVVG-Brugge centrum - tel. 
050/35.54.30. 
14 IZEGEM: VU-afdeling Izegem houdt een gele-
genheidskafee in de ,,woning Dalle" in de Sint-
Tillostraat, t.g.v. de Izegemse batjes. Ook op 15 en 
16 juni. Org.: VU-lzegem. 
16 BRUGGE: Kultuurhistorische wandeling langs 
Godshuizen in Brugge. Verzameling om 14u.15 
aan de fontein op 't Zand. Deelname: 80 fr., DF-
leden, CJP-as en -f Spas 50 fr., —14j. gratis. Org. 
Davidsfonds-Ver-Assebroek. 
17 KORTRIJK: Bezoek aan O.L.V.-kerk en natio
naal vlasmuseum. Org.: VVVG-Sleidinge - tel. 
091/57.32.64. 
20 IZEGEM: Daguitstap naar Doornik. Org.: 
VVVG-lzegem. 
21 IZEGEM: Avondwandeling. Verzamelen aan 't 
Spiegelaarken, Brugstraat. Org.: FVV-lzegem. 
22 BLANKENBERGE: Ceceliaharmonie en het 
zangkoor,,Kring der XX" om 20u. kunt u naar de 
Duine Polders. Org. VVVG-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. 

JULI 
7 BLANKENBERGE: Guldensporenfeest. Vanaf 
17u30 in het vakantiepatronaat op het einde van de 
Franchommelaan. Iedereen welkom. Org.: VVVG-
Blankenberge. 

Adverteren in WIJ 
rendeert 

02/219.49.30 
Probeer eens! 

ADVERTENTIE 

Op Pinkstermaandag vond tussen SInt-Eloois-Vijve en het Canadese monument (de 
Hert) te Kortrijk een fietstocht plaats. Een aantal VU-militanten uit de streek volgden het 
jaagpad dat aan beide oevers van de Leie dat, door toedoen van minister Sauwens, voor 

fietsers berijdbaar is gemaakt, (foto Ludo ostijn) 

FIETSEN LANGS DE LEIE 
Op 17 september 1990 besliste minister Johan 

Sauwens 16 miljoen te investeren om het trajekt 
Deinze-Kortrijk langs de Leie helemaal ,,fietsbaar" 
te maken. Voortaan kan men op de linker Leie
oever veilig van Kortrijk naar Deinze fietsen, wan
delen of joggen. Een aantal nieuwe stukken werden 
aangelegd en de slechte gedeelten van het trajekt 
werden grondig hersteld, onder de Leiebrug in 
Oeselgem werd een doorgang gemaakt zodat de 
fietsers met langer langs de weg moeten overste
ken. De werkzaamheden gebeurden op aandringen 
van VU-provincieraadslid Fonteyne en de VU-afde-
lingen van Waregem, Deerlijk en Harelbeke. Deze 
investering kadert in het algemeen plan van Sau
wens om de jaagpaden langs de bevaarbare water-

MET VU-BRUGGE 
NAAR 
IJZERBEDEVAART 

De VU-Brugge richt een bus in naar de IJzerbe
devaart. Na de plechtigheid wordt een bezoek 
gebracht aan Koksijde. 

Wie mee wil moet wel inschrijven voor 30 juni bij 
OCI^W-raadslid Kris Casier, Dorpsmolenstraat 11 
te 8000 Brugge (050/22.58.00). Deelname: 300 fr. 
Kinderen betalen 150 fr. en vanaf het 3de kind is 
het gratis. 

Meteen hennneren we u aan de viering van Jan 
Fraipont in Huize Van Volden op 23 juni om 11 u. 

wegen in te schakelen in het fietspadennet. Vol
gens Jan Balducq, kabinetsmedewerker van minis
ter Sauwens, is de verwezenlijking van de fietsweg 
langs de Leie vooral interessant voor de school
gaande jeugd, die de jaagpaden als een alternatie
ve fietsroute van en naar de school kunnen gebrui
ken. Een aantal gevaarlijke kruispunten, vooral in 
Kortrijk, worden op deze wijze omzeild. 

HOTEL - RESTAURANT 

a^tuio 

Berg 17 - B 3790 St.-Martens-Voeren 
Tel. 041/81.09.08-041/81.09.29 

Gastronomie in een groene oase 

Diverse forel spec, en streekgerechten 
Marktverse produkten 

Groepsarrangementen 

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

en grote parking. 

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

ASPERGEMENU 1.500 fr. p.p. 
Proevertje 

Salade van lauwwarme kreeft 
met groene asperges en estragon 

Busseltje Mechelse aspergepunten 
omringd met een zeetongreepje, 

blanke boter en bieslook 

Lamszadel in lentetooi 

Huisgemaakte aardbeientaart 

RESTAURANT 

HASSELTBERQ 

Er is steeds 
een lunchmenu 900 fr. per persoon 

Banketzaaltje gratis 

Nieuwelaan 47, 1860 Meise 
02/269 70 45 

Woensdag en zondagavond gesloten 
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LIMBURG 
JUNI 
8 GENK: Verbroederingsdag met de Algemene 
Nederlandse Bond voor Ouderen uit Geleen. Sa
menkomst in zaal Albe, Volmolen 1, Oud Termien 
te Genk. Ontspanningsprogramma met de Koor
kleppers. 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.: 
VWG-Zwijndrecht. tel. 03/252.92.78. 

VU-LIMBURG 
TEVREDEN MET 
LIMBURGSE 
UNIVERSITEIT 

VU-Llmburg deelt mee ten zeerste ver
heugd te zijn dat de Ekonomische Hoge
school eindelijk In het Limburgs Universitair 
Centrum werd opgenomen. 

Sinds 15 jaar was deze problematiek aan 
de orde en tot nu toe bleef het bij woorden en 
verzuchtingen. 

Bij de vorming van deze regering maakte 
VU-voorzitter Jaak Gabriels er een erezaak 
van en kon met de Vlaamse kollega's partij
voorzitters een doorbraak bereiken. 

Het had nog wel heel wat voeten in de 
aarde vooraleer de andere partijen ook even 
konsekwent handelden. 

't Belangrijkste is dat én VU-voorzitter 
Jaak Gabriels én gemeenschapsminister Jo-
han Sauwens, door vol te houden, gelijk 
kregen en het gunstige resultaat binnen de 
meerderheid werd bekomen. 

VU-Limburg is gelukkig dat Limburg nu 
naast enkele kandidaturen ook over een 
volwaardige ekonomische fakulteit beschikt. 
Het aantal studenten groeit er nu automa
tisch door van ongeveer 700 naar boven de 
2.100. 

Dit is voor een provincie in volle ontwikke
ling van enorme betekenis. 

Namens VU-Limburg wensen de vijf natio
nale mandatarissen Johan Sauwens, Jaak 
Gabriels, Frieda Brepoels, Jef Van Bree en 
Laurens Appeltans de akademische over
heid, de studenten van nu en morgen en de 
ganse Limburgse samenleving een schitte
rende vaart toe. 

16,5 TON OVERLEVINGSMIDDELEN 
VOOR DE KOERDEN 

Herk-de-Stad. - De oproep van 27 april j.l. hoog
dringend een aktie solidariteit Vlaanderen-Koerdi-
stan op gang te brengen is geslaagd. De bedoeling 
om minstens één vrachtwagen winterkleding vanuit 
het arrondissement Hasselt naar de Koerdne te 
sturen is ver overstegen. Het zijn er vijf geworden 
met een totaal gewicht van zestienduizend vijfhon
derd kilo. 

In minder dan vier weken werden met beperkte 
middelen op een negen plaatsen levensmiddelen 
en klaren verzameld. De eerste zeven ton winter
kleding is reeds aangekomen in Silopi, een vluchte
lingenkamp aan de grens van Turkije-lrak onder de 
begeleiding van de enige Koerdische burgemees
ter in Turks Koerdistan. 

VOLKSVERBONDENHEID 

Senator Laurens Appeltans koördinator van het 
arrondissement Hasselt bestempelde de aktie als 
,,Een aktie waar iedereen heeft meegeholpen en 
die de partijpolitiek ver overstijgt. De medewerking 

S 

tHRDDERED 

van de bevolking, de bereidwilligheid van de vrijwil
lige medewerkers, scholen en firma's die zorgden 
voor vervoer getuigen van de volksverbondenheid 
met het noodlijdende Koerdische volk. 

Minister Johan Sauwens ook aanwezig bij het 
vertrek van de laatste lossing vergeleek onze 
problemen met de Koerdische: ,,Onze problemen 
zijn lukse problemen, de problemen van de Koer
den zijn dringende levensproblemen. Dank na
mens de duizenaen Koerden". 

V\/ilfried Remy, arrondissementeel voorzitter VU 
noemde de aktie een eerste aanzet tot een politieke 
oplossing: „De hulpaktle is het in praktijk brengen 
van een stukje volksnationalisme in een streven 
voor zelfbestuur voor 12 miljoen Koerden". 

Financiële hulp kan nog via storting op het VIC 
(Vlaams Internationaal Centrum) met vermelding 
,,Aktie Koerden" rekeningnummer 435-0306821-
90. Voor giften vanaf 1000 fr. wordt een fiskaal 
attest afgeleverd. 

Volksverbondenheid zonder orde of rang in de aktie Help de Koerden. Arrondissement 
Hasselt-St.-Trulden verzamelt 16.500 kg kleren. (foto H.J.O.) 

ANDRE GEENS 
OP DE ROOSTER 

NCOS-Limburg organizeert naar aanlei
ding van de naderende afloop van de ambts
periode van de regering een hoorzitting over 
ontwikkelingssamenwerking. 

Daarvoor nodigt zij uit op de provinciale 
hoorzitting „Terugblikkend op het beleid in
zake ontwikkelingssamenwerking". De kon-
frontatie gaat door op dinsdag 11 juni 1991 in 
zaal Detmold van het Kultureel Centrum 
Hasselt, om 20 uur. 

André Geens zal er aan de tand gevoeld 
worden door Dirk Achten, joernalist van De 
Standaard. 

BLOEMEN ROUWKRANSEN 
BRUIDSTUILEN 
ZAALVERSIERING 

f ETRA P.V.B.A. 

^kj HEIHOEFSEWEG 1 
J f f ^ 2520 EDEGEM 
^ 4 ^ Tel.; 03/457.23.89 

ZOEKERTJE 
— GEZOCHT — Studio Dann (fotograaf) 
zoekt dringend dinamische en kreatieve leer
jongen (-meisje) voor labo en reportagewerk 
(geen winkel). Tel. 02/428.69.84. 

— TE KOOP — 5 woonhuizen in gerenoveer
de hoevegebouwen anno 1638. Gelegen in 
rustig groene polders op 6 km van de kustlijn 
Middelkerke. Inlichtingen 016/22.50.30 na 
18u. Op afspraak ter plaatse tussen 14 en 
16u. op woensdag. 

WILLY 
MICHIELS 

MAKELAAR IN VERZEKERINGEN 
Todeylaan 51 • 1654 HUIZINGEN 

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

Waar Vlamingen méér dan thuis zijn 
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ANTWERPEN DE AFDELING BERLMR ROUWT 
JUNI 

8 NIJLEN: Uitstap naar Brussel. Vertrek om 7u30 
op het kerkplein. Prijs bus: 300 fr.. Org.- FVV-
Nijlen. Inschrijvingen: Els Swarts 03/481 85.70 en 
Jetty De Ceuster 03/481.85.91. 

8 HEIST-OP-DEN-BERG: Uitgaan m '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: Viering 10-jarig bestaan VVVG-Mol met 
familiehappening, op de speelpleinen te Mol. Org.: 
VVVG-Mol - te l . 014/31.10.06. 
10 DEURNE: Diaprojektie „Wenskoncert" in CC 
Rix, de Grijspeerstraat 86 te Deurne om 14u30. 
Org.: WVG-Deurne - tel. 03/321.75.95. 

12 MERKSEM: FVV-Merksem op stap in Antwer
pen en maakt een „markante vrouwenwandeling 
metstadsgids". Bijeenkomst om 19u.30aan Brabo 
op de Grote Markt. 

14 BOECHOUT: Avondwandeling. Vertrek 19u30 
kerk St.-Jozef, Liersesteenweg Grens Mortsel/Boe-
chout. 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: arrondisse
menteel 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. 

19 BERCHEM: St.Andriesstadswandeling. Bijeen
komst Vrijdagmarkt om 19u.45, kant Museum Plan
tin Moretus. Deelname: 100 fr. Inschrijven door 
storting op 412-6188941-31 of bij FVV-bestuur 
Berchem. 

21 GEEL: Barbecue om 16u. in de Groenstraat 
Terrein FC De Leunen. Org.: VU-afdeling Geel. 

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

22 KAPELLEN: Volksvertegenwoordiger Herman 
Lauwers op de rooster en jaarlijks braadfeest in 
zaal Muysbroeck (Binnenweg) vanaf 18u30. In
schrijven voor 15 juni aan 350/400 fr. voor volwas
senen 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.: 
VVVG-Mortsel - tel 03/449 68.48. 

25 BERCHEM: Met FVV naar Teniers m het Mu
seum van Schone Kunsten te Antwerpen. Bijeen
komst aan museum om 13u. 

26 MERKSEM: Vlaamse Kring Groeninghe ncht 
video- en dia-avond in ,,30 jaar Groeninghe". Om 
20u. in Vlanac, Bredabaan 360 te Merksem. 

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 ballon
wedstrijd en Rad van Fortuin. Inlichtingen. Jos 
Gons, schepen en Frans Croonen, sekretaris. Org.: 
VU-afdeling Koningshooikt. 

Op bijhorende foto staat Maria Wijns, weduwe 
Luyten, enkele weken voor haar dood. Een rijzige, 
Vlaamse dame die haar hoge leeftijd van 86 jaar 
met gratie droeg. Afstammend uit een oud-Kem-
pisch boerengeslacht had ze veel van de waardig
heid van de vrije Vlaamse boer die fier is ,,op eigen 
grond te staan". 

Opgroeiend na de Eerste Wereldoorlog werd ze 
Vlaamsgezind in de toenmalige Sint-Lutgardiskring 
van haar Berlaars dorp, opgericht door een 
Vlaamsgezind kapelaan terugkerend van het IJzer-
front. 

,,Veel Vlaamse liedjes hebben wij daar geleerd" 
vatte ze die periode samen. Die liederen gaf ze 
door aan haar kinderen. Het was haar eenvoudige 
achtergrond om in de moeilijke periode van de 
beginnende Volksunie haar zoon Walter te steu
nen, toen die tegen veel tegenwind m, ook uit eigen 
kringen, de Volksunie in de streek van Lier en het 
ganse arrondissement hielp opbouwen. 

Zo hebben wij in de VU-afdeling ,,moeder Marie" 
gekend als iemand die er altijd bij was: ,,dat is dan 
weeral een man meer", zegde zij met haar monke
lende glimlach. Zij is er bij geweest op vele plaatsen 
in Vlaanderen waar ze haar zoon Walter vergezelde 
op veel van zijn tochten. 

De volle Sint-Pieterskerk getuigde van de warme 
genegenheid die velen in Berlaar en Vlaanderen 
haar toedroegen. Zelfs vanuit het verre Litouwen 
was er een delegatie. Elders in ons blad beschrijft 
Willy Kuijpers de roerende uitvaart. 

Als diepgelovige vrouw zong zij graag het mooie 
lied van Lieven Duvosel dat wij op de uitvaartmis 
hoorden, eindigend met de woorden: 

,,Maria blijf uw kind gedenken. 
Beschut en sterk mijn broze kracht 
En komt de dood mij eenmaal wenken 
Maria, maak mij 't sterven zacht". 

Haar gebed werd verhoord. Helderbewust bleef 
zij tot enkele ogenblikken voor haar dood, omringd 
door haar kinderen en kleinkinderen. 

Op het Vlaams-nationaal Zangfeest in maart was 
zij nog bij onze Berlaarse VU-groep. ,,'t Zal wel de 
laatste keer geweest zijn", zegde zij toen onder de 
groeiende last van haar leeftijd. 

Die zingende moeder kan nu voor het vrij-
wordende Vlaanderen van hierboven meezingen 
uit ,,Het lied der Vlaamse meisjes" met de tekst van 
Wies Moens: 

,,En rijst het huis van Vlaanderen in opene 
luchten vrij, 

We zullen de tinnen kronen met eeuwigie bloei
ende mei". 

Ir. Luc De Wilde, 
sekretaris VU-Berlaar 

ADVERTENTIE 

Kostuums naar maat 

HERENKLEDING 

rmees 
Steenhouwersvest, 52 

ANTWERPEN 

*.4 LUNOR-BENELUX 

ATOOMSCHUiLKELDERS 
RAMPENKELDERS 

OOK VOOR ZELFBOUWERS 
Gentsesteenweg 5 
9420 ERPE-Mere 

053/80.54.56 
BEZOEK ONZE KIJKKELDERS 

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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nn<;T Vl AANnFRFW VU SINT-GILLIS STELT AKTIEPUNTEN 
OOST-VLAANDEREN yoOR DE TOEKOMST VOOR 

JUNI 
11 ERTVELDE: Daguitstap naar Luxemburg. Org.: 
VVVG-Ertvelde - tel. 091/44.59.23. 
14 EREMBODEGEM-TERJODEN: Opening van 
tentoonstelling van kunstschilder Jan Sanders. 
Toespraak door Noël De Knibber. Om 20 uur in 
Parochiezaal Erembodegem-Terjoden. Toeganke
lijk 15,16,17 juni van lOu. tot 12u. en van 14u tot 
17u. Org.: Vlaamse Kring Terjoden-VTB-VAB-Ter-
joden. 
14 BUGGENHOUT: Senator Walter Luyten over 
„De Duitse Gemeenschap in België". Om 20u. in 
zaal Den Ast in Brouwerij Bosteels. 
15 EREMBODEGEM-TERJODEN: Optreden van 
volksmuziekgroep „Zakdoek". Om 20 uur in zaal 
Rubens, Ninovestraat te Erembodegem-Terjoden. 
Kaarten bi) vertegenwoordigers. Prijs leden: 100 
fr., niet-ieden 150fr. Org.: Vlaamse Kring Terjoden-
VTB-VAB-Terjoden. 
16 BUGGENHOUT: Vanaf 15u. in „Den Ast" + 
binnenkeer Br. Bosteels gelegenheidskafee met 
muzikant, zang, dans en Kwak. Org.: Vlaamse 
Kring Buggenhout. 
18 WONDELGEM: Infonamiddag „Brandpreven
tie" met nabespreking. Org.: VVVG-Wondelgem -
tel. 091/26.18.96. 

Adverteren in WIJ 
rendeert 

02/219.49.30 
Probeer eens! 

Op een perskonferentie blikte de VU Sint-Gillis 
terug op wat er de voorbije drie jaar door hun 
gemeentelijke mandatarissen werd gepresteerd op 
het vlak van welzijnszorg, verkeer, sport, kuituur, 
jeugd en milieu. Ook werden de aktiepunten voor 
de toekomst bekendgemaakt. De VU heeft vier 
zetels in de gemeenteraad van Sint-Gillis: Robert 
van Duyse, Lucie de Muncck, Eric Maes en Freddy 
van Vlierberghe. De VU is de grootste oppositiepar
tij in Sint-Gillis. 

Na een inleidend woordje door afdelingsvoorzit
ter Remain de Graeve gaf Luc Kluppels, de enige 
VU-er in de OCMW-raad, een overzicht van de 
verwezenlijkingen op het vlak van de welzijnszorg. 
Mede onder impuls van de VU is een begin 
gemaakt van een open OGMW-beleid (opendeur
dag, infobrochure...). De VU toonde zich minder 
opgetogen over het gebrek aan doorstroming van 
gegevens naar de gemeenteraad toe. De partij 
betreurt het ook dat ze niet vertegenwoordigd is in 
de komitees Rusthuis en RVT en het overlegkomi-
tee met het schepenkollege. 

VERKEER 

De VU leverde mee het denkwerk i.v.m. het 
geslaagde kruispunt Koningshoeveweg-Oude Mo
lenstraat, en trachtte heel wat zaken te verwezelij-
ken. Zo bepleitte men een degelijke oplossing voor 
het opkomende verkeersprobleem aan de ambach
telijke zone, en men vroeg iets te doen aan de 
slechte toestand van de Puyveldestraat en de 
Dijkstraat. De aanleg van uitwijkstroken in de 
Hoogstraat en van voet- en fietspaden in de Klinge-
dijkstraat, het opleggen van een snelheidsbeper
king in de Wijnstraat en de overwelving van enkele 
waterlopen stonden ook op de VU-verlangslijst. 

ADVERTENTIE 

Bij ons bent u thuis. 

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

Zondag open van 10.30 tot 18 uur. - Dinsdag gesloten. - Andere dagen open van 9.30 tot 19 uur 

SPORT, KULTUUR EN JEUGD 

Ook in deze materie liet de VU zich niet onbe
tuigd. Ondermeer het nieuwe subsidiesisteem voor 
sport- en kultuurverenigingen kwam er mede dank
zij de VU. De partij heeft ook geprobeerd in andere 
zaken een positieve inbreng te doen zoals de 
bevlagging bij feestelijkheden, de omkadering van 
de polivalente zaal in De Klinge, de gemeentelijke 
deelname aan de monumentendag, de IJzerbede
vaart en de Archeologische dienst Waasland, wijzi
gingen in het uurtarief voor het gebruik van de 
gemeentelijke sportinfarstruktuur... De VU van 
Sint-Gillis betreurde ook dat Sint-Gillis de enige 
gemeente is die nog geen kultuurraad heeft. 

MILIEU 

De VU drukte haar bezorgdheid uit over de 
onzorgvuldige inplanting van landbouwbedrijven in 
het poldergebied. Het omhakken van waardevolle 
bomen in de Pompwijk, de aanleg van een golfter
rein in de Koestraat, het onzorgvuldig verharden 
van wandelwegen in het Stropersgebied, het sluik
storten van korrelassen in 't Hol en het afvalstoffen-
plan. 

TOEKOMST 

De VU van Sint-Gillis zal zich in de rest van de 
legislatuur blijven inzetten voor een verbetering 
van de werking van de kommissie Openbare Wer
ken, meer aandacht voor thuiszorg, de omvorming 
van de ekspresweg op een wijze dat de natuurge
bieden beschermd zijn en dat de ontsluiting van 
Meerdonk kan gerealizeerd worden, het definitief 
sluiten van stort in 't Hol, het omvormen van hel 
Stropersbos in een natuurgebied met een weten
schappelijke waarde, respekt voor het gewestplan 
(o.a. in weekendzones), de verwezelijking van de 
rooilijn en de uitbouw van parallelwegen langs de 
ekspresweg om het verkeer van de ambachtelijke 
zone niet teveel in de bebouwde kom te leiden. 

Tenslotte wijst de VU van Sint-Gillis erop dat ze 
blijft uitkijken, maar tevens erg waakzaam blijft voor 
de op hande zijnde tweede ruilverkaveling. Veel wil 
de VU hier vooralsnog niet over kwijt, maar ze zal 
de zaak wel op de voet volgen. 

DE TIJD VAN TOEN 
TE DEINZE... 

De VU-afdelIng Deinze drukt tiaar veront
waardiging uit over de diskriminerende hou
ding van de tiuidige pastoor-deken van Dein-
ze die wel een mis laat lezen voor de NSB 
maar er één weigert voor de VOS, en die nu 
onlangs zich bereid verklaarde dienst te 
verlenen aan een hoodzakelijk franstalige 
huwelijksmis voor de mensen van het kasteel 
zodania dat die ,,vivement" hun ,,remercie-
ments' aan monsieur de deken uitdrukten. 

De franstalige tekst voor de mis in de dorps-
kerk van Bachte-Maria-Leerne was ook voor 
de Leerne-inwoners die onderdanig de hu
welijksmis in het Francais wilden bijwonen. 
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AANBEVOLEN HUIZEN 

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

Tel. 02/582.13.12 
02/582.04.10 

Verdeler 
VOLKSWAGEN AUDI - PORSCHE 944 

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

Personenwagens, vrachtwagens en carrosserie 

DE PRIJSBREKER 
van het goede meubel 

Groenstraat 84, 2000 Antwerpen tel. 03/236.45.31 

Open van 10 tot 19 u. Maandag gesloten 

Guido NUYTTENS 
Longtinstraat 126 

1090 Brussel 

SANITAIR - ZINK 
ROOFING 

LOODGIETERIJ 
GASVERWARMING 

Tel. 426.19.39 

PROMO PUZZLE 
Kies zelf het onderwerp 
van uw puzzel 

Daniël Cortler 
Tel. 02/428.69.84 
Fax 02/425.98.86 

nv de winne-fabrisac 
< 

/ mlgrostraat 128 
\ / B 9200 schoonaarde 

^̂  dendermonde 
052/42 33 04 - 42 39 16 

drukkerij 

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

A 
F O E V R I E S E ^ 
woonvcflIchtlnB^ 

^ 
baron ru/fttrlaan ~H 

^ M.120 brugge •* > 

~mm^^/ 

PVBA 
J. BORREMANS-COCK 

& KINDEREN 
Algemene Bouwondernemingen 

Gentsestraat 238 
9500 Geraardsbergen 

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

'BI 
TE HUUR VOOR UW VAKANTIE 

AAN ZEE: 
moderne app en villa's 

In alle prijsklassen 
Gratis catalogus op oonvroag 

058 - 51.26,29 
Leopold II laan 205 

8670 OOSTDUINKERKE 

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

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

FRANSSENS OPTIEK: 
Silhouette 
Marwitz 
Rodenstock 

Herentalsebaan 340, Deurne-Z. 
Tel. 03-321.08.96 

Kerkstraat 44, Antwerpen 
Tel. 03-235.64.75 

GELD 
Onmiddellijk te bekomen bij 

FRANS VAN MOORTER 
Vijfhulzen 6, Erpe 
Nieuw telefoonnummer: 

053/80.10.09 

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

LUSTRUM 

* / . 

in 't hart van Brusselr^r-:^. 
Voor de vijfde maal organiseren de VU-arrondis-

sementen 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 het rustige Sint-IVIartens 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 swin
gen tot in de vroege uurtjes. Dit alles in de grote 
zaal. De jongeren van geest en licfiaam kunnen 
fiun pre-elektorale stress afreageren op een knal
fuif waar DJ Blue Moon voor bonkende bas— en 
dreunende drumklanken zal zorgen. Voor het voe
ren van diepzinnige gesprekken en het uitwisselen 
van intimiteiten moet u in de zwoele, ongedwongen 
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 ontwbre-
ken. Vlo Anciaux, reeds vijf jaar voorzitter van de 
feestkommissie, verzekert u een vorstelijk onhaal! 

. - : \ . 

•.*i/^^<. 

Mogen we u er attent op maken dat er gratis 
parkeergelegenheid is voorzien in de onmiddel
lijke nabijheid van de Ancienne Belgique (Steen
straat, 1000 Brussel), en wel op de parking van 
de provincie op de hoek van de Lombardstraat, 
Oud-Korenhuis en de Eikstraat. Gelieve echter 
wei uw toegangskaart te tonen. 

TIENEN HELPT DE KOERDEN 

BRABANT 
JUNI 
7 AFFLIGEM: Gespreksavond met Jean-Pierre 
Van Rossem en Hugo Coveliers. Om 20u. in het 
Kultureel Centrum - Abdij van Affligem. Kaarten 
100 fr. te bekomen bij Greet Claes, Stationsstraat 
457, Liedekerke of Guy Uyttersprot, Kruisstraat 19, 
Hekelgem - tel. 053/66.41.03. Org. Vlaamse Jeugd 
Pajottenland. 
7 MELSBROEK: Leven, Werken en Wonen in 
Vlaams-Brabant. Om 20u. in parochiezaal St.-Mar-
tinus 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
ven vanaf 13u30 in de zaal Elysee. Org.: Vlaamse 
Werkgroep Vrede. Info: 02/532.01.74 na 14u. 
10 OPWIJK: Om 20u. in Brouwershuis: vergade
ring over Verantwoordwoord wegbermbeheer door 
de gemeente. Org.: Vorming en Gemeenschap. 
15 HULDENBERG: Papierslag in de deelgemeen
ten Huldenberg, Loonbeek, Neerijse. Vanaf lOu. 
Samenkomst aan parking te Loonbeek. Org.: VU-
Huldenberg. 
22 JETTE: Kultureel verblijf te Spa tot 29.06 Org.: 
VBG-Jette in samenwerking met CNBS - tel. 
02/479.22.25. 
27 WEMMEL: Om 20 u. in De Zandloper: Minister 
Sauwens over het verkeersbeleid in Halle-Vilvoor
de. Org.: Vlaams Kring Wemmei. 
28 LENNIK: Zomer-barbecue vanaf 18u. in de tuin 
van Huize Zwartenbroek, Zwartenbroekstraat 127 
te Lennik. Org.: Pajottenlands Jongerencentrum. 

VOS KONGRES 
MET VLAANDEREN 
EUROPA MAKEN 

In 1984 heeft VOS als één der eersten in de 
Vlaamse beweging de positie bepaald van Vlaan
deren in Europa. Voortbouwend op deze funda
menten, trouw aan de intemationale traditie van 
VOS en in het licht van de wervelende evoluties in 
Europa van de Atlantische Oceaan tot aan de Oeral 
kongresseert VOS in 1991 over de mogelijkheden, 
middelen en plichten omdat we Samen Europa 
maken. 

De slotzitting van het landelijk kongres gaat door 
zaterdag 8 juni om 14u15 in het Kultureel Centrum 
,,De Zandloper", aan de Kaasmarkt in Wemmei. 

VOS-voorzitter Heman Vandezande verwelkomt 
u van harte. Richard Cells, voorzitter van Algemeen 
Nederlands Zangverbond (ANZ) houdt de kongres-
rede. Voor een stijlvolle muzikale omlijsting zorgt 
de hannonie ,,Recht door Zee" uit Eigenbilzen. 

Houtzagerij 

DE ROOSE N.V. 
A l g e m e n e 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 

De oproep van het plaatselijk bestuur ken
de een onverwaclite weerklank! 

Op zaterdag 25 mei werden in het Vlaams 
Dienstencentrum aan de Wolmarkt van 13 tot 
17 uur kledij, dekens en dies meer massaal 
binnengebracht. 

WIE WAS 
H.TEIRUNCK? 

Vlanajo (Vlaanderen Natuur Jongeren) or
ganiseert 4 literaire uitstappen voor jonge
ren. Er wordt gestart op woensdag 19 juni 
a.s. om 14u. met een bezoek aan het schrij
vershuis van Herman Telrlinck, Uwenberg te 
Beersel. 

Het Herman Teirlinck-museum is een villa 
uit de jaren '30. Teirlinck was een stads
mens, een aristokraat. Hij was medewerker 
aan de revolutionaire beweging ,,Van Nu en 
Straks". 

De auteur van de beroemd geworden wer
ken, dankzij de verfilming ervan: Maria 
Speermalie en Rolande met de Bles. 

Samenkomst in Huize Zwartenbroek om 
13U.30, Zwartenbroekstraat 127 te 1750 Len
nik. Info: Anne Buelens (02/532.14.41). 
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Tienen heeft hierdoor nogmaals bewezen 
het hart op de rechte plaats te dragen als het 
er om te doen is mensen In nood te helpen. 

Wij danken dan ook iedereen die tot dat 
sukses heeft bijgedragen en niet in het minst 
de plaatselijk vrije radiozenders die voor de 
bekendmaking hebben gezorgd. 

Financiële bijdrage is nog steeds welkom 
door storting op rekeningnr. 435-0306821-90 
van het Vlaams Internationaal Centrum te 
Brussel met verleding ,,Aktie Koerden". Gif
ten vanaf 1.000 fr. zijn fiskaal aftrekbaar. 

ü.s.) 
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KOERDEN 
In WIJ (24 mei j.l.) las ik met belangstelling 

het Koerdisch Dagboek van Jan Caudron. 
Mijn oprechte gelukwensen en dank aan 

het viertal: Hubert Van Der Perre, Hubert 
Vinck, Sophie Granprez en volksvertegen
woordiger Jan Caudron. 

Nu weten wij met zekerheid dat onze 
goederen wel degelijk in de handen van de 
noodlijdende Koerden zijn terechtgekomen. 
Maar al te veel liefdadigheidsakties is een 
ander lot beschoren. 

Godelieve Van Hauwermeiren, Aalst 

GREENPEACE 
ledereen die bekommerd is om het milieu 

kan niet anders dan bewondering hebben 
voor een organizatie als Greenpeace en haar 
akties (WIJ, 31 mei j.l.). 

Het feit dat alle officiële Greenpeace-T-
shirts (wat een woord!) engelstalig bedrukt 
zijn wekt echter ook bij ons enige wrevel op. 

„Geen tijd te verliezen" klinkt allicht min
der kernachtig dan „No time to waste". Toch 
getuigt het gebrek aan rake nederlandstalige 
slogans van weinig vindingrijkheid bij de 
Greenpeace-verantwoordelijken. 

Vorige maand verbleven wij in Portugal. 
Daar vindt men alle officiële Greenpeace-
tekstiel voorzien van een Portugese tekst. 

Wat in Portugal kan — toch niet meteen 
een grote broer in Europa — kan in Vlaande
ren blijkbaar (nog) niet! 

Gust Geens, Kapelle o/d Bos 

PRIJS 
Op 11 juli a.s. ontvangt minister Patrick 

Dewael de Prijs van de Kulturele Raad van 
Voeren. 

Als geboren Diestenaars weten wij maar al 
te goed wat de DewaeI's betekenen: een 
felle liberale en franskiljonse stam. Vader en 
oom van de nu bekende Patrick waren in hun 
jeugd, evenals stadsgenoot Omer Vanau-
denhove, lid van de hiper-Belgicistische, 
franskiljonse beweging ,,Jeunesse Nationa
le" uit de jaren 30. Diesterse AKVS'ers 
bekampten ze. 

Sinds een paar decennia is Vlaanderen 
het franskiljonisme aan het doodnijpen. Poli
tici voelen die Vlaamse wind. De partij, die 
men eens ,,de pest van Vlaanderen" noem
de, werd verplicht de fransgezinde frak te 
keren en zo kwam de jonge politikus, De
wael, in Vlaams vaarwater. Hij werd minister 
van Kuituur, al wordt in het PW-lokaal van 
Tongeren veel Frans gesproken. 

Met veel plezier ontvangt Patrick D. de 
,,Prijs van Voeren". Niet zijn geld, maar het 
geld van de belastingsbetalers gebruikte hij 
om het Voerens kulturee! centrum en omge
ving op te smukken, in de hoop er bij de 

naderende verkiezingen PW-munt uit te 
slaan. 

Moest pastoor \feltmans nog leven, hij 
maakte zich kwaad om dat schijnflamingan-
tisme, waarmee men de Voerenaars wil mis
leiden. Was het niet beter dat men in plaats 
van geschenken te geven — geld stak in 
voorlichting over het Voerens Nederlandsta
lig onderwijs speciaal voor de mensen van 
Aube! en het Montzener gebied ? 

Fernand Hermans, Jos Gouverneur 
Diesterse oud-AKVS'ers. 

„EEN BLAAM" 
Ik ben het volmondig eens met P.L., Hof-

stade (WIJ, 31 mei j.l.) die het schandalig 
vindt dat drie Bekende Vlamingen niet wisten 

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

dat pater Damiaan zijn borstbeeld heeft in 
het Noordamerikaanse Kapitool. Meer be
paald in Capitol's Statuary Hall te Washing
ton. Wellicht wisten zij ook niet dat een 
andere Vlaming Pieter De Smet, bijgenaamd 
de Grote Zwartrok, een monument heeft in 
het Kongresgebouw van Washington? En 
dat Pieter van Gent in de hoofdstraat van 
Mexikostad een standbeeld heeft, wisten zij 
dat? 

Met dezelfde briefschrijver ben ik het eens 
dat ons geschiedenisonderwijs veel steken 
laat vallen in het bijbrengen van kennis over 
de groten van ons volk! Een volks-nationaal 
weekblad als WIJ kan en moet daar enige 
korrektie bij aanbrengen. 

J.d.M., Dendermonde 

JONGE VLAMINGEN 
ANNO '91 

In zijn toelichting bij het Jongerenmanifest 
„Van Wal naar Schip" (WIJ, 31 mei j.l.) gaat 

VUJO-voorzitter Walter Muls uit van twee 
fundamentele misopvattingen: 

Ten eerste herleidt hij de Vlaamse zelfbe-
stuurgedachte tot een ,,kommunautaire" be
weging voor eigen strukturen. 

Volksnationalisme (,,Volk word(t) staat") is 
veel meer dan de strijd voor een eigen 
autonome bestuursstruktuur. 

Volksnationalisme is vooral — en tegelijk 
— bouwen aan de vormgeving, binnen deze 
struktuur, van de eigen Vlaamse maatschap
pij. Staatsvorming en maatschappelijke 
vormgeving zijn voor een volksnationalist 
strikt met elkaar verbonden, meer nog, zij 
zijn eikaars voora/aarde. 

Wat heeft het Vlaamse volk aan een eigen 
Vlaamse staat als die niet meteen ook een 
„beter Vlaanderen" wordt? 

Ten tweede blijkt de VUJO-voorzitter er 
bovendien van uit te gaan dat het „kommu-
nautaire" programma, zelfs herleid tot de 
strikte staatsvorming, eigenlijk „reeds voor 
het grootste deel gerealizeerd is". 

Mag ik er hem aan herinneren dat het 
essentiële, logische federale sluitstuk van 
het rechtstreeks verkozen eigen parlement 
vooralsnog ontbreekt. 

En wèt met de verdere uitbouw én verfij
ning van de federale dinamiek naar onder
wijs toe, naar gezondheids- en welzijnszorg, 
naar ontzuiling, naar een eigen visie op 
ontwikkelingssamenwerking, landbouw... 
kortom, naar een ,,beter Vlaanderen"? 

De Volksunie heeft maar één bestaansre
den: het Vlaams-nationalisme. 

Als politieke uitdrukking van het Vlaams-
nationalisme heeft de Volksunie de tweevou
dige taak, de dubbele gewetensplicht: voor 
ons volk een eigen staatsstruktuur uit te 
bouwen, maar tegelijk — en vooral — binnen 
die staatsstruktuur inhoud en gestalte te 
geven aan een ,,beter Vlaanderen". 

In die zin is het „kommunautaire luik niet 
slechts een beperkt deel van het program
ma" van de Volksunie, zoals de VUJO-
voorzitter het letterlijk stelt, het is er het 
cement van. 

Het is en blijft mijn vaste overtuiging dat 
het voortbestaan van de Volksunie, als 
Vlaams-nationale partij, rechtstreeks afhan
kelijk is van haar voortdurende herprofilering 
op basis van de Vlaams-nationale idee en 
maatschappijvisie en van de mate waarin de 
partij daarbij erin slaagt deze idee en visie, 
volks en eigentijds, te herdenken, te herfor
muleren en te hervertalen naar het Vlaande
ren van vandaag in het Europa en de wereld 
van morgen. 

En niet van de, blijkbaar ook door VUJO 
gewenste, programmatische zwenking van 
de Vlaams-nationale Volksunie naar een 
VVD, Vlaams D'66. 

Walter Peeters, Dendermonde 
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KWALITEIT 
j Vervaardigd in de duurzaamste materioler^: vol-
I kunststof, stool, oluminium. De ofwerking droogt 
I het lobel van de Belgischie fobrikont nr. 1 von het 
I betere kantoormeubilair, A 

ERGONOMIE ^ ^ 
Op mensenmoot b e ^ ^ ^ A Verzonken ' kobel-
doorvoer en niet-reflekflIBHfe bovenbloden die 
« Hg hoogte verstelbaar z i ^Voo r elke v\/erksitu-

1s er een ideale o p M I ^ K 

VRAAG ONZE FOLDER! 

kantoormeubelen 
kantoorinrichting 

FLEXIBILITEIT |pf 
Met één enkel onderstel enfeen beperkt aantal 
bladen kon je alle kanten uit bij aanbouw en 
ombouw. En bij middel van één enkel sleuteltje. De 
logistieke eenvoud werkt sterk kostenbesparend. 
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TeneKOMMyHMKOUMM 

made in "Bell gium. 

Vanaf vandaag breekt voor de USSR een nieuv/ 

communicatietijdperk aan. Voortaan maakt de 

Sovjetunie deel uit van de v/ereld van Alcatel Bell. 

Zopas heeft Alcatel Bell immers met dit land een 

miljardencontract afgesloten. Zodoende is Alcatel 

Bell het eerste bedrijf dot een joint venture opricht in 

de USSR in het domein van de digitale 

telecomopporotuur. 

No verloop van een vijfjarige inloopperiode zal 

deze nieuv/e joint venture jaarlijks 1.500.000 digi

tale System 12 telefoonlijnen en 100.000 digitale 

5400 BCN PABX-lijnen produceren. 

Hiernaast werd een overeenkomst ondertekend 

over v/ederzijdse samenwerking met het oog op de 

ontwikkeling van de telecommunicotie-industrie. 

Telecommunicatie is een belangrijke factor in de 

economische herstructurering van de Sovjetunie. 

Perestroïko via de telefoonkabel, als het ware. 

Communicatie is onze wereld. 

TELECOMMUNICATIE 

A L C A T E L 

BELL 


