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E VLAAMSE DUINEN
DE LAATSTE RESTJES

LEPEL & VORK
Brugge bezoeken is ook
kennis maken met het

Vlaams
Ontmoetingscentrum

• ^ De Gulden Spoor

gooJ^m 3m-s-(j^^>''^'<'^

rechtover uitgang parking

Zitplaatsen feestzaal voor 100 personen - Groepen
en bussen op afspraak legen speciale prijzen - toeristenmenu 295 fr.

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

* restaurant
* zaal voor 50 pers

HOF VAN ENGELAND
bij Guido
hét Vlaams trefpunt in Brussel
Taverne „DE BOEMELTREIN"
Vlaams Huis
Sireekbieren Snacks Ijs Watels Pannekoeken
SfearvDl trelnmcubMalr - Ook vergaderruimte
Weststraat 131 — 9940 SLEIDINE
Tel 091 /57 6S 4S Zat en zond gesloten

Adverteren in WIJ
rendeert

Lakensestraat 157 (KVS)
1000 Brussel

tel.' 218 01.27

— Cambftiwus —
^{CoostcAstAaat 3'3960^ftee
011/ 49 28 97

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

Banketbakkerij

RESTAURANT-HOTEL

ANTWERPIA

OVEREINDE

JOOST GOSSYE

02/219.49.30

Geraardsbergsestraat
38
9300 Aalst
Tel. 053-21.35.33

Probeer eens!

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

Brood- en
banketbakkerij

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

Hostellerie

yetttt^
Oerenstraat 13
8190 Alveringem
tel 058/288 007

De familiezaak met traditie

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

Hotel — Restaurant — Feestzaal — Tea-Room
Een gastronomisch kompleks gelegen op amper 15 mm van de kust stelt U een zee voor
van kalmte komfort keuken rust rustiek en romantiek
Wi) bieden U
14 luxueuze tiotelkamers met alle denkbare komfort
Fiine Franse keuken & la carte en 8 menu s 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

GROENEN ONTGROEND?

Z

OALS de VU Vlaamse Vrije Demokraten het verstarde stramien van de Belgische politiek heeft
doorbroken zo heeft Agaiev dat ook gedaan. De
beide partijen met mekaar vergelijken kan echter
niet. De Vlaams-nationalisten putten hun bestaansreden uit de bron van het natie-besef, de Groenen
willen de uit de hand gelopen konsumptiemaatschappij korrigeren. Natie-besef is hen vreemd.
Het sukses van de groene beweging is gemakkelijk te verklaren. Elke aftakeling van de leefomgeving is koren op de molen van zo'n beweging, ze
kan dus vlot wortel schieten en weelderig groeien op de
fouten van elke politieke overheid die het niet nauw neemt
met de leefomgeving. En dat er fouten gemaakt worden zien,
horen en ruiken wij elke dag.
Waarmee wij niet willen zeggen dat de Groenen in Vlaanderen enkel en alleen bestaan dankzij de fouten van de
anderen. Zoals het verkeerd is te stellen dat de VU groot
geworden is enkel door de fouten van het Belgische bestel. Er
is meer nodig geweest dan dat.
De VU is de motor geweest in de grondwettelijke hervorming van de Belgische staat, zij heeft zowel vanuit de
oppositie als vanuit de meerderheid
daaraan met al haar intellektuele
kracht gewerkt, zij heeft Vlaanderen
eigen politieke macht gegeven. Dat
werk is opgeschoten, maar niet voltooid. Er is geen weg terug, ook al
proberen velen de evolutie te stoppen.
Dat het staatshervormen van binnenuit, waartoe zij door haar regeringsdeelname heeft besloten, de Vlaamsnationalisten kleerscheuren heeft bezorgd is onvermijdelijk. Aan de kant
van de weg blijven staan en roepen
hoe het wel zou moeten zijn is misschien wel stemmenlonend maar
brengt weinig zoden aan de dijk. Wie
zich aan de kiezer voorstelt, moet ook verantwoordelijkheid
durven dragen.
Hetzelfde dilemma staat de Groenen te wachten. Dit jaar
zitten hun vertegenwoordigers 10 jaar in de Wetstraat en
wijzen opiniepeilingen uit dat zij, wat men noemt, in de lift
zitten. De kans bestaat dus dat de Groenen geroepen worden
om regeringsverantwoordlijkheid te dragen. Het zou toe te
juichen zijn want wellicht zullen aldus leefmilieudossiers
onder hun aanwezigheid sterker vorderen dan nu. Zie de
snelheid waarmee de staatshervorming door de VU-regeringsdeelname is opgeschoten.
Vanzelfsprekend zal een mogelijke regeringsdeelname ook
Agaiev tot kompromissen dwingen. Het is niet aan ons om de
Groenen lessen te geven, maar de ervaring die de Vlaamsnationalisten uit hun regeringsdeelname hebben opgedaan
leren dat de ombuiging van oppositiepartij naar beleidspartij
groeipijnen veroorzaakt die lang kunnen nazinderen.
De Groenen hebben bovendien ook gezien hoe het hun
Duitse kollega's vergaan is, zij haalden de kiesdrempel niet
meer. Interne diskussie over wie nu de zuiveren-en-wie-niet
zijn hebben Die Grünen de das om gedaan. Een twist die ook

bij de Vlaamse Groenen is komen bovendrijven, sommigen
van hen wilden 20 jaar Beweging vieren en anderen 10 jaar
Agaiev...
Politieke kommentatoren hebben naar aanleiding van de
verjaardag nogal lichtzinnig gesteld dat,,anderen het groen
gedachtengoed van Agaiev hebben overgenomen". Zij hebben het mis voor.
Het was de Volksunie die in 1969 als eerste, toen de
leefmilieuproblematiek nog een onbekende was, over „het
groen" kongresseerde. En zij is daarmee doorgegaan. Te
veel om hier op te noemen hebben haar mandatarissen
voorstellen en tussenkomsten geformuleerd. Bovendien ging
het telkens om haalbare initiatieven, iets wat niet altijd van de
Agalev-voorstellen kan gezegd worden.
Men kan toch moeilijk ontkennen dat op de plaatsen waar
VU-mandaterissen bestuursverantwoordelijkheid dragen zij
niet hun groene steen hebben bijgedragen. Toen Jef Valkeniers staatssekretaris was nam hij initiatief op initiatief om van
het weinig leefbare in de Brusselse agglomeratie te redden
wat er nog te redden is; Vic Anciaux, weliswaar vanuit andere
bevoegdheden, doet eveneens zijn deel. André Geens draagt
in het kader van zijn bevoegdheid voor Ontwikkelingssamenwerking bij tot de leefbaarheid in de
derde wereld, een aspekt dat al te
gemakkelijk vergeten wordt omdat het
zo ver van ons bed is. En Johan Sauwens zit niet stil op het vlak van de
leefbaarheid langs onze drukke wegen, de milieu-effekten, het zachte
weggebruik, enz.
Ook plaatselijk VU-mandatarissen
spelen hun rol om de leefbaarheid in
steden en gemeenten te bevorderen,
wij denken hier vooral aan de direkte
betrokkenheid bij de problematiek van
de huishoudelijke afvalstoffenbeheersing.
De programma's van de VU Vlaamse
Vrije Demokraten en van Agaiev raken mekaar vaak, soms
staan ze ook lijnrecht tegenover mekaar, hun beider militanten ontmoeten elkaar soms rond dezelfde tema's, soms
ruzieën zij voluit. Dat hoort zo in een demokratie. In tal van
Vlaamse huisgezinnen worden de stemmen tussen de VU en
Agaiev verdeeld, een opdeling die door de traditionele
partijen met leedvermaak wordt vastgesteld.
Vlaams-nationalisten hebben doorgaans geen moeite met
de groene kant van Agaiev, wél met hun gebrek aan Vlaamse
betrokkenheid.
Sommige Groenen kunnen niet nalaten het eksistentiële
gegeven van het tot-een-volk-behoren te negeren, zelfs te
bestrijden. Het is het licht van de zon ontkennen. Een
vredevolle, leefbare samenleving kent een evenwicht tussen
mens, volk en wereldgemeenschap. Vlaanderen staat voor
ons tussen wijk en wereld. Misschien komt Agaiev er tijdens
het volgende decennium toe dit gegeven te aanvaarden en in
haar visie te betrekken. Het zou haar in ieder geval een stuk
volwassenheid bezorgen.
Maurits Van Liedekerke
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Minister van Ontwil<kelingssamenwerking André Geens
is niet te spreken over het
jaarrapport van het NCOS.
WIJ sprak hem toch.
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Op haar beurt organiseerde het Verbond der
Vlaamse
Oudstrijders
een Europa-kongres. Niet
dat dit tema bij VOS nieuw is.
I
I

Vlaams-Nationaal
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mÊ Ook de ouders kunnen
p ^ soms iets leren van hun
^ ^ kinderen. Als ze maar willen luisteren. Roskam
past deze levenswijsheid toe op de
opgeklopte rel rond Van Wilderode
en de IJzerbedevaart.
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Hugo Schiltz stelde een
brochure voor over zijn
begrotingsbeleid.
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Rodenbach bier? Het Rodenbachfonds reageert
gepast met een bochure
die de aanzet moet geven
tot een grondige studie van de teksten van de Vlaamse voorman.

fr.
fr.
fr.
fr.

Joegoslavië staat op
springen. De mensenrechten worden er op grote schaal geschonden,
zoals Willy Kuijpers vaststelde.

Reklame:
Karel Severs, tel 02/219 49 30, toestel 231
('s voormiddags) of pnvé, Alsembergsesteenweg 797, 1512 Dworp
Tel 02/380.04 78.

De milieuproblemen en
de ontwikkelingsproblemen zijn onlosmakelijk
met elkaar verbonden.

Verantw. uitgever:
Jaak Gabnels,
Barnkadenplein 12,
1000 Brussel
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De tipische duinengordel
aan onze kust verdwijnt
aan een onheilspellend
tempo. Kamerlid Jan
Loones schreef een voorstel van
dekreet ter bescherming van de
kustduinen.

29

Patrick Dewaei staat vijf
jaar aan het kultuurroer.
Hij schreef er een boek
over.

35

Op Roland Garros kaapten Monica Seles en Jim
Courier de prijzen weg.

(omslagfoto BNVR)

Al OVER GB
Volgens de mensenrechtenorganisatie
Amnesty International laat de Britse regering
heel wat steleen vallen in haar rechtssisteem
en de manier waarop er met mensenrechtenkwesties wordt omgesprongen. Vooral in
Noord-lerland wordt er niet zo nauw gekeken
op de naleving van de rechten van de mens.
De indruk bestaat dat men IRA-leden liever
doodschiet dan ze een proces te geven.
De Britse regering blijft volgens Al zwaar in
gebreke door te weigeren een onafhankelijk
onderzoek in te stellen naar het globaal
patroon van wangedrag van politie en leger.
Ze neemt haar toevlucht tot interne onderzoeken en geheime rapporten, maar zelfs die
onderzoeken worden nog tegengewerkt en
verhinderd, zoals een hooggeplaatst politieofficier verklaarde.
In het Verenigd Koninkrijk werden herhaaldelijk mensen veroordeeld voor bomaanslagen waarvoor ze in feite onschuldig waren.
Zo werden de Birmingham Six en de Guilford
Four veroordeeld en pas onlangs kwam hun
onschuld aan het licht. Ze zegden slecht
behandeld geweest te zijn, en ze werden
bedreigd tot het afleggen van valse bekentenissen. Er werd in verschillende gevallen ook
bewijsmateriaal achtergehouden, of bewijsstukken werden gemanipuleerd.
Bovendien zouden Britse diensten lijsten
van leren die ervan verdacht worden lid te
zijn van het IRA doorgespeeld hebben aan
protestantse milities van Noord-lerland. Zo
zouden mensen vermoord worden door toedoen van de Britse politie- en veiligheidsdiensten. Een westerse vorm van doodseskaders dus.

CERA-PALEIS
Wie langs de A2 in Leuven rijdt, heeft
zeker en vast reeds het magistrale Cerapaleis zien schitteren. Cera is de spaarbank
van de Boerenbond. Het is al hemeltergend
dat een spaarbank met de centjes van landbouwers, keuterboertjes en tuinders een
zulkdanig bewijs van rijkdom en macht in de
Brabantse klei neerpoot. De varkenspest
noch de ramp in de fruitkweek door het late
vriesweer schijnen schaamtegevoelens losgeweekt te hebben voor de grootheidswaanzin die de beheerders van de spaarcentjes
van de getroffenen ten toon spreiden.
Integendeel. Nu krijgt de Boerenbond zelfs
last met de eigen werknemers, gegroepeerd
in de Landelijke Bediendencentrale (LBC)
van het kristelijke ACV. De Cera-direktie
tracht nl. de toepassing van een loonsverhoging begin volgend jaar ter diskussie te
stellen. De vakbond neemt dit niet. Koren op
de molen voor het Cera-personeel is het
monumentale spiegelgedrocht. De kostprijs
ervan was op 3,5 miljard geraamd, maar zou
intussen opgelopen zijn tot 5,2'miljard frank.
De LBC vindt het daarom onaanvaardbaar
dat Cera de afgesproken loonopslag niet zou
toepassen. Er wordt gedreigd met een staking.

In de Verenigde Staten werden nog eens parade's uit de oude doos ten tonele
gevoerd. De helden van de operatie Woestijnstorm werden er flink (kostprijs:
12 miljoen dollar of 430 miljoen frank) in liet zonnetje gezet. Het was geleden
van '46 dat de lof van het leger nog eens zo uitbundig gezongen werd.
In de marge van de manifestatie was er ook kritiek: de aanwezigheid van de
vlag van Syrië, dat een even grote diktatuur is als het Irak van Saddam
Hoessein, werd niet door iedereen evenzeer geapprecieerd. Ook het feit dat de
Golfoorlog voor tienduizenden doden aan Iraakse zijde gezorgd heeft, en een
ekologische ramp veroorzaakte door de brandschatting van de oliebronnen
door Saddam Hoessein, werd scherp bekritiseerd. Tijdens een oekumenische
kerkdienst kregen zowel generaal Schwarzkopf, chef van de generale staf
Powell als defensieminister Cheney af te rekenen met vredesaktivisten die
hun toespraken verstoorden.

LEEUWEVLAG
VERBODEN
De verdraagzaamheid bij sommige delen
van de geestelijkheid is nog ver te zoeken.
Dat ondervond de familie van Mar/r Rosseel
op diens uitvaart in het Westvlaamse Tielt.
Rosseel was 28 jaar geleden naar de Verenigde Staten vertrokken en was er tewerkgesteld bij het Internationaal Monetair
Fonds. Als overtuigd flamingant had Rosseel
in Washington de Vlaamse Club gesticht.
Mare Rosseel overleed in de VS en de
familie liet de urne naar Tielt overbrengen.
Toen de familieleden dit vroegen weigerde
pastoor-deken Buysse bij de uitvaartplechtigheid om de kist met een vlag van de

5

Vlaamse gemeenschap bedekt in zijn kerk
toe te laten. Het bisdom van Brugge werd op
de hoogte gebracht en mgr. Vangheluwe gaf
de toelating tot het plaatsen van de vlag. De
deken hield echter fiet been stijf en wilde van
geen Vlaamse leeuw weten. Hij wou wel een
Amerikaanse vlag toelaten.
De VU van het arrondissement RoeselareTielt reageerde verontwaardigd. De VU-afdeling Tielt stuurde de deken prompt een open
brief. Daarin werd de deken venA^eten blijkbaar meer simpatie te koesteren voor de
reaktionaire konservatieve krachten dan
naar de bevrijdingsbewegingen. De VU van
Tielt vindt dat de houding van de pastoor
getuigt van misprijzen tegenover het Vlaamse volk en zijn ontvoogdingsstrijd, waaraan
ook enkele moedigen uit de lagere klerus
hebben deelgenomen.
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P W OP
MIGRANTENTOER
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De PVV heeft zich voorgenomen het migrantenvraagstuk volop uit te spelen in de
volgende verkiezingskampanje. Dat mag blijken uit grote advertenties o.m. in De Streekkrant voor de uitzending van het derdenprogramma van de liberalen over de kwestie.
Natuurlijk is volgens de advertentie alleen de
PVV bij machte om de spanningen tussen
migranten en de eigen bevolking werkelijk te
doen afnemen, zo staat te lezen.
Maar die PVV-voorstellen zijn doordrongen van een stevig Eigen volk ee/•s^geurtje.
Want de PVV verwijt de regering dat alle
herrieschoppers al weer op vrije voeten zijn,
dat de regering een te voorzichtig beleid
voert om de migranten niet uit te dagen,
erger nog, dat de regering vaak het kamp
kiest van diegenen die de rellen veroorzaakten en de schuld in de schoenen schuift van
de plaatselijke bestuurders en politiediensten. Dit ruikt naar platvloerse demagogie
het Vlaams Blok waardig.

5' mn ~: iwsipt*
Woensdag jl. togen de inwoners van de Russische Republiel< naar de stembus
om een nieuwe president te verl<iezen. De uitslag was op het moment dat dit
geschreven werd nog niet beleend. Er wordt verwacht dat Jeltsin de verkiezingen zal winnen, de vraag is alleen of hij reeds in de eerste ronde meer dan de
helft van de stemmen zal behalen. De inwoners van Leningrad mochten zich
bij de verkiezingen ook uitspreken over een naamsverandering van hun stad in
Sint-Petersburg.
(foto afp)

Op dezelfde toon worden de eigen PVVvoorstellen uit de doeken gedaan. Eerst
natuurlijk een sneer naar de 60 eksellenties
die niet weten hoe ze het migrantenbeleid
moeten aanpakken. Vervolgens komen de
algemene principes aan bod, die echter ook
de algemene principes van de koalitiepartijen zijn; vreemdelingen moeten zich aanpassen, onze wetten en regels eerbiedigen,
onwilligen moeten het land uit, net als illegalen en vermeende politieke vluchtelingen.
Alleen dit verschil: de P W belooft de politie
een betere opleiding en bezoldiging.

misbruiken in de klinische biologie betrekking hebben op 7 Vlaamse en 7 Waalse
ziekenhuizen. Aan Vlaamse zijde is echter al
57% van de teruggevorderde bedragen gestort, aan Waalse zijde amper 6,4%. De
betrapte Henegouwse ziekenhuizen betaalden nog niets terug... Dit heeft niets meer te
maken met solidariteit tussen gemeenschappen en gewesten. De federalisering van de
sociale zekerheid wordt nu echt een noodzaak.

ZIEKENHUIZEN
BEDRIEGEN RIZIV

alles zonder dat het de Vlamingen ook maar
een frank meer moet kosten, aldus VVZvoorzitter Devos. De Vlaamse overschotten
in de SZ laten ons volgens Devos „nu nog"
toe om de levensnoodzakelijke reserves voor
de toekomst aan te leggen, i.p.v. deze steeds
langer in de bodemloze put van de Waalse
SZ te blijven storten.

BEZETTE GEBIEDEN
DEMOGRAFISCHE
TAKS

Een onderzoek van de kontrolediensten
van het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (Riziv) leerde dat een kwart
van de gekontroleerde ziekenhuizen subsidies vroeg voor diensten die ze in werkelijkheid niet verzekerden. Dit meldde De Standaard dinsdag. Het belangrijkste gesjoemel
bestaat erin dat de ziekenhuizen aan het
Riziv en bijgevolg ook aan de huisartsen en
patiënten opgeven dat ze medische wachtdiensten organizeren. In werkelijkheid doen
ze dat echter met of m onvoldoende mate om
de volledige subsidiering op te strijken.

De Vereniging Vlaamse Ziekenfondsen
(VVZ) protesteert tegen het voorstel van
minister Lenssens (CVP) om een ,,demografische taks" in te voeren voor de aktieve
Vlaamse bevolking om de financiële gevolgen van de veroudering van de Vlaamse
bevolking op te vangen. De VVZ wijst op het
feit dat de Vlamingen nu reeds 1/3de meer
bijdragen in de sociale zekerheid dan de
Walen (113.800 fr. per Vlaming tegenover
85.697 fr. per Waal in '89), en daarenboven
veel minder uitgeven (98.641 fr. per Vlaming
tegenover 117.327 fr. per Waal).

Eens te meer valt op dat het gesjoemel m
Wallonië veel erger is dan aan onze kant van
de taalgrens. Eén op vijf van de Vlaamse
gekontroleerde ziekenhuizen ging in de fout,
tegenover één op drie van de Waalse. Nochtans bestaan er verschillende objektieve
maatstaven die laten verwachten dat het net
de Vlaamse ziekenhuizen zijn die het moeilijker hebben om medische wachtdiensten te
verzekeren.

De VVZ van haar kant blijft onverzettelijk
de totale splitsing van de sociale zekerheid
eisen. Pas dan kan volgens het ziekenfonds
de sociale zekerheid in Vlaanderen op een
verantwoorde, efficiënte en geëigende manier evolutief aangepast worden aan de zich
zeer snel wijzigende omstandigheden. Dit

Bovendien blijkt uit het rapport dat de
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Volgens een Israëlisch socioloog is er een
verband tussen de joodse kolonisatie van de
in 1967 veroverde Arabische gebieden en de
Amerikaanse vredesinspanningen. Hoe
meer de Amerikanen initiatieven nemen om
de Palestijnse kwestie eens en voorgoed te
regelen, hoe meer Israël in de bezette gebieden huizen bouwt en kolonies opricht.
Ondanks dringende Amerikaanse aanmaningen om geen nieuwe nederzettingen
meer te bouwen, worden op dit moment op
de Golan-vlakte ongeveer 3.000 nieuwe woningen gebouwd. Ook op de Westoever en
de Gazastrook zijn 3.000 huizen in aanbouw
en worden 1.500 mobiele woningen geïnstalleerd.
De taktiek ligt voor de hand: hoe sterker
Israël ervan overtuigd raakt dat het de bezette gebieden niet ten eeuwigen dagen bezet
kan houden, hoe heviger het land probeert
de joodse aanwezigheid er dusdanig te versterken dat een Israël-vijandige oplossing
voor de Palestijnse kwestie onmogelijk
wordt.

KORTWEG
• De Chileense LeonVm Epinosa
is zwanger. En dan?, vraagt u zich
nu af. Wef, de dame is 59 jaar.
Geluldtig heeft ze al wat ervaring
met baren: ze verwacht haar 74ste
(vierenzeventigste) kind...

NCOS
INTELLEKTUEEL ONEERLIJK

• De milieu-organisatie Greenpeace startte een wereldwijde kampanje tegen de verbranding van gevaarlijke afvalstoffen. In Brussel
werden aan een 45 meter hoge
kraan op de werf van het nieuwe
gebouw van de EG-minlsterraad
twee grote spandoeken uitgehangen met daarop de tekst: atval verbranden Is met vuur spelen. In tien
talen.

Minister van Ontwikkelingssamenwerking André Geens is behoorlijk boos op
het Nationaal Centrum voor Ontwikkeiiingssamenwerking, dat in zijn jaarrapport
zwaar kritiek leverde op het Belgische
ontwikkelingsbeleid. Vaak onterechte kritiek, volgens Geens, die het NCOS verweet inteiiektueei oneerlijk te werk te
gaan.

• Het eerste officiële bezoek van
drie Sovjet-ooriogsboten aan
Antwerpen ging niet onopgemerkt
voorbij. De kaaimuur werd geramd.
Gevolg: tientallen miljoenen schade.
• De vu-lijsttrekker voor de senaat
in Brussei-Halie-Vllvoorde mag
zich voor de komende verkiezingen
verheugen in bijzonder danid)are
tegenstrevers: premier Martens
(CVP) gaat een tweetalige kampanje voeren, burgemeester-vastgoedmakelaar Vermeiren (PVV) houdt
ervan Franstalige publiciteit te voeren voor woningen en appartementen in Vlaams-Brabant, en ministerburgemeester De Wulf vindt het
niet nodig om voorwaarden van
taalkennis op te leggen voor het
verlenen van stemrecht aan EQonderdanen.
• De Brusselse gemeente Etsene
wil |)olttieagenten aanwerven die
tweetalig zijn. Dat moet ook. Maar
de personeelsadvertentie spreekt
over een goede kennis van het
Frans en het Arabisch. En dat is in
strijd met de taalwet. De Brusselse
politie moet alleen Nederlands en
Frans kennen.
• De klacht van VU-provIncieraadsiid Dosogne tegen het gemeentebestuur van Linkebeek
werd door de Brusselse raadkamer
uitgesteld tot 17 september. Dosogne had klacht ingediend omdat
de burgemeester en de schepenen
tijdens de gemeenteraadszittingen
weigeren Nederlands te spreken.
De raadkamer is van oordeel dat
„verder onderzoek" nodig is.
• De CVP-burgemeester van Torhout heeft het uitdelen van gratis
kondooms op en rond 'de festivalweide van Rock Torhout verboden,
omdat hl] de lokale bevolking niet
onnodig wil laten opschrikken.

minister „onvoldoende voor z'n begroting
vecht" en „te weinig de band legt tussen de
problemen die zijn departement probeert op
te lossen en het algemene regeringsbeleid"

Konform het „driejarenplan-0,7" leg ik
telkens weer met de gepaste argumenten
een begroting-volgens-gewijzigd-beleid
voor Dat de regering in haar geheel haar
verantwoordelijkheden terzake met nakomt
,,Een rapport over het werk van de Belgi- kan moeilijk de minister worden aangewresche ontwikkelingssamenwerking over hetven die moet roeien met de riemen die hij
afgelopen jaar zou een waardevol dokumentkrijgt
kunnen zijn Het kan de gelegenheid zijn om
eens netjes een balans op te maken, van wat De uitgaven voor '90 hadden trouwens
gerealiseerd werd en waar nog verder ge-hoger kunnen liggen indien de NGO's zelf
sleuteld moet worden om doelstellingen, pro- tijdig hun eigen inbreng voor hun goedgelekten, basisopvattingen beter te kunnen keurde projekten hadden gestort, of hun
venvezenlijken Spijtig dus, als zulk een vorige schijven tijdig hadden afgerekend Ze
dokument ontsierd wordt door verdraaiin- hadden zich ook beter kunnen inspannen in
gen, fouten in de weergave van de feiten, het raam van het Overlevingsfonds Op een
vreemde en vergezochte interpretaties, om
kredietlijn van 1 miljard fr hebben zij tot op
toch maar de overheid te kunnen beschuldi-heden slechts voor 139 miljoen opgevraagd
gen van kwade intenties
waarvan 49 miljoen in 1990 "
Het wordt tijd dat de organisaties die
werkelijk bekommerd zijn om meer en betere
ontwikkelingssamenwerking vanuit dit land
eens gaan inzien dat een goedmenende
overheid eerder een natuurlijke bondgenoot
dan een natuurlijke vijand is, in de strijd om
wat positieve aandacht vanuit de hele politie-• Natuurlijk kwam ook de hervorming van
ke wereld voor de problematiek van de
het Algemeen Bestuur voor Ontwikkeontwikkelingswereld Je kan je afvragen of lingssamenwerking (ABOS) ter sprake.
dit soort jaarrapporten in die strijd met meer
„Laat me de zaken duidelijk stellen deze
kwaad dan goed aanricht "
hervorming wordt al jaren gevraagd, en voor
• Het NCOS verwijt de administratie o.m. het eerst is er een echte regenngsbeslissing
een gebrek aan openheid, zelfs,,staatsge- terzake genomen, inklusief de goedkeuring
heimen"...
en publikatie van het KB terzake De verdere
ministeriele besluiten zijn in volle voorberei,, Van bij het begin van mijn mandaat heb ik ding Er IS een beweging op gang gebracht
de grootst mogelijke openheid aan de dagdie met meer kan worden teruggedraaid
gelegd, om de pers en dus de publieke Mag dit geen verdienste heten, in een land
opinie maksimaal te informeren over mijn waar elke strukturele wijziging een titanebeleid Elke joernalist of geïnteresseerde die nopdracht lijkt ?
gedetailleerde informatie wenst over welk
aspekt van de ontwikkelingssamenwerking
ook wordt ontvangen en zo goed mogelijk De problemen van het ABOS zijn de provoortgeholpen Het heeft mij dan ook ver- blemen van het hele Openbaar Ambt Vele
wonderd dat, als bronnen voor dit rapport, opprima, hardwerkende ambtenaren worden
de informatie over de begroting na, géén voor de voeten gelopen door een aantal
gebruik werd gemaakt van de voorraad infor-anderen die er blijkbaar alleen op uit zijn om
matie op mijn kabinet Voor mij bestaan er de kollega's te pesten Ik doe met mee aan
geen staatsgeheimen als het over gemeen-persoonlijke aanvallen, maar het is in het
belang van de goedwerkende ambtenaar dat
schapsgeld gaat "
de met-presterende kollega's aangepakt
• Het NCOS zegt dat u te weinig voor uw worden
begroting vecht.
Ikzelf ben ervan overtuigd dat alvast in
,, Wie goed weet hoe ik de jongste jaren het mijn administratie een verandering gaande
opstellen en verdedigen van een groei-be-IS, met alle middelen waarover ik kan begroting volgens het „driejarenplan-0,7" heb schikken De rezultaten van die herstruktureaangepakt, zal begrijpen dat ik werkelijk ring zullen helaas pas binnen een paar jaar
verontwaardigd ben te moeten lezen dat deten volle gemeten kunnen worden "

ABOS
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REPLIEK

PERSSPIEGEL
De snok aan de begrotingsaiarmbel klinkt door in de perskoiommen. De vraag wordt
daarbij gesteld of dit begrotingsgedonder geen regerlngsstorm in voile zomer zal veroorzaken. Wie ondertussen zoals
Sauwens aan de Vlaamse weg
timmert krijgt uiteraard veei bekijks, met kritiek of lof. Maar de
basis blijft: nieuwe Vlaamse generaties trekken in hun tijd verder bij de tocht naar het Europa
van morgen. (VWB)

HETLAAISIENIEUWS
Walter Vaerewijck suggereert dat Hugo
Schiltz een gewilde alarmkreet slaakt als
wapen tegen de Franstalige eisen.
„Schiltz wil in de nakende begrotingskontrole immers ook de derde faze verwerken,
die premier Martens al uit zijn laatste boodschappenlijst schrapte. En de vice-premier
onderstreept meteen geen voorstander te
zijn van een herziening van de Financieringswet, die ook moet leiden tot de volledige
overheveling van het kijk- en luistergeld naar
de gemeenschappen. De Franstaligen hebben die nodig om hun financiële beloften in
te willigen. Begrotingsuitvluchten, die steunen op achterwege blijvende inkomsten zouden voor de Volksunie, waarvan Schiltz nog
altijd het boegbeeld is, meteen een laatste
kans inhouden om een zwaar gezichtsverlies
na drie jaar Martens 8 goed te maken. Dat
kan alarmkreten van een ervaren Begrotingsminister best verklaren."

De Standaard
In de diskussie dat „Rodenbach nog
louter bier" zou zijn ofwel een simbool
van jonge Vlaamse zelfstandigheid blijft,
schrijft Koenraad De Meulder zinvolle beschouwingen in een vrije tribune.
,,Jongeren missen vandaag inderdaad het
historisch referentiekader en het noodzakelijk inzicht in de geschiedenis van de Vlaamse beweging om de betekenis van een figuur
als Albrecht Rodenbach te vatten. Wat opgaat voor Albrecht Rodenbach, geldt trouwens voor alle grondleggers van de Vlaamse
beweging: David, Willems, Vermeylen, De
Raet, Dosfel, om er maar enkelen te noemen.
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De vertegenwoordigers van de Vlaamse
beweging, en zeker de jongeren in die beweging, mogen zich niet lusteloos neerleggen
bij die ontnuchterende vaststelling.
Nu Vlaanderen onderwijsautonomie heeft
verworven, moeten we eindelijk de moed
hebben om zeker de programma's van het
taal- en geschiedenisonderricht grondig te
herzien. Wie Vlaanderen een eigen gelaat en
een zelfbewuste kulturele Identiteit wil meegeven, moet definitief komaf maken met de
verheerlijking van de Belgische sub-kultuur.
Het kan toch niet dat de leerlingen uit ons
onderwijs de geschiedenis van het Belgisch
vorstenhuis sistematisch krijgen ingelepeld,
terwijl er weinig of geen aandacht besteed
wordt aan figuren die gestreden hebben voor
de ontvoogding van het Vlaamse volk en die
zo'n belangrijke invloed hebben gehad op de
gemeenschap waarin we vandaag leven."

De
Financieel
El^onomische
Heeft zo zijn bedenkingen bij een mogelijke koalltiewissel. Het ziet rood-blauw
nog niet samen op het podium verschijnen.
,,Het tot stand komen van een mogelijke
wisselmeerderheid voor het ontwerp van podiumdekreet, heeft een aantal waarnemers
de voorbije dagen het paard van een roodblauwe koalitie opnieuw van stal doen halen.
Er wordt op gewezen dat een koalitie zonder
de CVP een goede zaak zou zijn voor de
demokratie. Een oppositiekuur zou bovendien ook voor de CVP zelf heilzaam kunnen
zijn, omdat het die partij in staat zou stellen
zich te herbronnen.
Tussen droom en daad... In de praktijk is
er nog steeds veel meer dat socialisten en
liberalen van mekaar scheidt, dan wat hen
bindt. Zeker indien een rood-blauwe koalitie,
zoals de voorstanders van deze formule
stellen, in geen geval een anti-CVP-koalitie
mag zijn. De vrijzinnigheid vormt immers het
mogelijke cement bij uitstek van een dergelijke koalitie.
De kans dat op het politieke podium binnen afzienbare tijd een rood-blauw spektakel
zal opgevoerd worden, blijft tot nader order
erg klein."

HET BELAHC
VAN LIHBURC
Tegen de neerhalende liberale aanvallen op minister Sauwens kreeg deze ruggesteun van IVIarc Platel die vindt dat

Vlaanderen de politieke en financiële
moed moet hebben om het eigen huis te
bouwen.
,,Koken kost geld, zeker als de kandidaatkok niet ongestraft en zonder betalen de
keuken en de ijskast van een ander kan
gebruiken, maar zelf moet zorgen voor een
goed fornuis, de nodige ingrediënten, peper
en zout.
Dat is ook de onvermijdelijke achtergrond
voor een zinvolle Vlaamse autonomie. Zoals
de andere gewesten en gemeenschappen
heeft ook de Vlaamse gemeenschap voldoende geld op zak om te overleven. Nauwelijks meer en dan moet er nog zeer omzichtig
worden gewikt en gewogen wat of wie eerst
moet betaald worden. Dat is dan de politieke
keuze, dat kan inderdaad voorwerp van kritiek zijn. Een Vlaamse wegenbelasting ja of
neen? Beweren dat die vraag niet mag
gesteld worden, betekent de politieke moed
missen om de Vlaamse zelfstandigheid aan
te durven."

LAltEBNIEEE
Dit blad van Franstalige liberale komaf
wil blijkbaar ook zo spoedig mogelijk verkiezingen en kondigt In die zin aan — of
hoopt op — „de storm van juli".
,,De staatshervorming is en zal op een
dood punt blijven: niemand maakt zich noch
enige begoocheling over de kansen om het
minimum minimorum te realiseren... vooral
als de regeringspartners zich onderling verscheuren over de kijk- en luistergelden. De
heren Spitaels en Deprez, dat is bekend,
hebben zich plechtig verbonden de integrale
overheveling te bekomen voor het budget 92
om zodoende hun beloften aan de leerkrachten te financieren. De voorzitter van de PSC
doet kloek na zijn verkiezing als oppermaarschalk en is steeds klaar om de machine te
doen ratelen en heeft vorige week nog herhaald dat hij de regering niet meer zou
kunnen steunen indien dit niet meer zou
beslist worden. Welnu, op dit punt zijn de
Vlaamse partijen ook kloek: geen bijkomende overheveling van middelen zonder overheveling van bevoegdheid. Begroting en
staatshervorming zijn zo bijgevolg aan mekaar gebonden, wat de CVP nu ook wil. Het
wordt een ontplofbaar mengsel wat riskeert
het einde van de legislatuur te bespoedigen."

KULTUUR VERANKERD IN
NIEUW EG-VERDRAG?

D

E VU Vlaamse Vrije Demokreten
wenst geen eenheidskultuur.
De Europese schaalvergroting mag niet uitmonden in een
monokultuur, die de kleine kuituren overschaduwt.
Europa zou daardoor een stuk
van haar rijkdom, kreativiteit en
aantrekkingskracht
verloren
zien gaan. De VU is duidelijk:
kuituur Is en blijft het bevoegdheidsdomein van de regio's of kultuurgemeenschappen.

VERWARRING

~

Vorige week vrijdag bespraken
de Europese Itultuurmintsters
een voorstel van kuHuurparagraaf. Vorige week ook overhandigde het Komitee Buitenlands Kultureel Beleid in Amsterdam een ontwerp van kulturele paragraaf aan de kuituurministers van Nederland en
Vlaanderen.
Het
Komitee
vreest „dat het kulturele leven
In de toekomst door EG-ambtenaren wordt geregeld. Het
schrikbeeld van een Europa als
kulturele woestijn, ligt dan In
het verschiet."

Het zou meer dan normaal zijn dat de
vertegenwoordiger van minister Eyskens de
instruktie krijgt om dit standpunt bij te treden.
Wat is de reaktie van de Vlaamse Eksekutieve op het ontwerp van kultuurparagraaf
van het Comité Buitenlands Cultureel Beleid?
Ook vroeg E. Van Vaerenbergh in een
resolutie aan de Vlaamse Raad om er op aan
te dringen een kultuurparagraaf in het nieuw
EG-verdrag in te voegen en steunmaatregelen toe te laten in de kulturele sektor.
De antwoorden van de minister zijn ons bij
het ter perse gaan nog niet bekend.
(ge)

Op de vergadering van de Europese kultuurministers gaf de Luksemburgse voorzitter Steichen een stand van zaken over de
mogelijke inschrijving van een kultuurparagraaf in het nieuwe EG-Verdrag. Parallel met
de besprekingen van de Europese kultuurministers lopen deze van de ministers van
Buitenlandse Zaken.
In de ontwerpteksten die zij op dit ogenblik
bespreken wordt sinds vorige week rekening
gehouden met de regionale verscheidenheid
en de autonomie binnen de verschillende
lidstaten.
Uit deze wetenschap blijkt dat op het
Europese echelon meer dan sprake is van
kommunikatiestoornissen. Sommige lidstaten slagen erin om verschillende standpunten inzake kultuurbeleid in te nemen. De
Franse minister voor Kuituur Lang noemt
een kulturele paragraaf een goede zaak. Zijn
kollega van Buitenlandse Zaken deelt echter
een andere mening. Volgens Dewael gaan
de voorstellen van de Europese minister
duidelijk verder in de regionalistische richting.
Maar hoe zwaar wegen de Europese ministers van Kuituur op de besluitvorming van
hun kollega's van Buitenlandse zaken?

WAARBORGEN
Om dit uit te vissen interpelleerde VUVolksvertegenwoordiger E. Van Vaerenbergh deze week gemeenschapsminister
Dewael over het standpunt van de Vlaamse
Eksekutieve inzake de kultuurparagraaf. Volgende week wordt o.a. een Duits-Nederlands
voorstel besproken waarin het subsidiariteitsbeginsel m.b.t. de kultuurautonomie van
deelgebieden beter gewaarborgd is.
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WETSTRAAT

EEN „COUP DE THEATRE"?
De jongste weken is er heel wat beroering
ontstaan rond het ontwerpdekreet op de
podiumkunsten van kultuurminister Patrick
Dewael Het vandaag bestaande teaterdekreet, daterend van 13 mei 1975, deelt de
teatergezelschappen in 4 kategorieen in en
stipuleert nauwkeunge voorwaarden waaraan de gezelschappen moeten voldoen en
op basis waarvan ze worden gesubsidieerd
Tevens wordt voorzien in vaste weddeschalen en kontrakten voor het artistiek personeel Ook die wedden werden door het
dekreet voor 100 procent subsidieerbaar

In een persmededeling betuigt Paul Van
Grembergen, VU-fraktievoorzitter m de
Vlaamse Raad, zijn steun aan het nieuwe
ontwerpdekreet Hij wijst op het feit dat in het
ontwerp alle disciplines van de podiumkunsten m aanmerking komen voor betoelaging
en dat een beleid op langere termijn mogelijk
wordt door de vervanging van het sisteem
van de jaarlijkse subsidiering door financienngsenveloppes van 4 jaar Bovendien stelt
Van Grembergen dat door het afzwakken
van een stringente produktiedwang een grotere artistieke vrijheid geboden wordt

Het teaterlandschap in Vlaanderen is
sinds 1975 evenwel grondig gewijzigd Naast
het tekstteater zijn andere disciplines als het
muziekteater, de dans, het figurenteater en
de kunstencentra tot volle wasdom gekomen De nieuwe gezelschappen en het expenmenteel teater worden echter, door toepassing van het theaterdekreet, bij de minst
gunstige D-kategone ondergebracht Bovendien kwam de verplichting naar bepaalde
produktiekwota toe, met altijd de kwaliteit ten
goede

Het ontwerpdekreet voorziet echter met
langer m afzonderlijke weddetoelagen De
gezelschappen zouden een globaal subsidiepakket toebedeeld krijgen en kunnen
daarmee hun zin doen Een verzekerde tewerkstelling van de podiumkunstenaars zou
hiermee in het gedrang kunnen komen Dit
was de voornaamste reden van de hevige
verontwaardiging vanuit smdikale middens
tegen SP-voorzitter Frank Vandenbroucke,
eveneens aanhanger van het ontwerpde-

kreet en zelfs bereid een alternatieve meerderheid te zoeken voor het ontwerpdekreet,
tegen de CVP m Vandenbroucke werd door
het ACOD zelfs beschuldigd van ,,verblindend anti-sindikalisme"
De VU-fraktie van de Vlaamse Raad stelt
in haar mededeling veel begrip te hebben
voor de personeelsproblematiek, maar is de
mening toegedaan dat de sociale verhoudingen binnen de sektor van de podiumkunsten
moet worden geregeld in een KAO Ze vraagt
de kultuurminister vooralsnog een (waarschijnlijk vergeefse) poging te ondernemen
om het ontwerp in de Vlaamse Eksekutieve
te laten goedkeuren Desnoods is de fraktie
zelfs bereid ,,om samen met andere partijen
het ontwerp als voorstel van dekreet m te
dienen nog voor het parlementair reces ter
stemming te brengen "
Zorgt de politieke wereld nog voor een
,,coup de theatre"'
(f.d.;

P-SPROKKELS
• Men moet dicht bij de Wetstraat staan om
te beseffen dat er door de vertegenwoordi
ging van het volk wel degelijk gewerkt wordt
In de media lijkt dat werk een erg mager
beestje, maar binnen de beslotenheid van de
kommissies wordt in stilte heel wat voorbereidende arbeid verricht Onzichtbaar voor
de buitenwereld

verschillende akties in het onderwijs VUfraktievoorzitter Paul Van Grembergen heeft
daar evenwel heel wat vragen bij Welke
bevoegdheden bijvoorbeeld kan de federale
staatssekretaris doen gelden met betrekking
tot de samenstelling van het lessenpakket in
het onderwijs' Afwachten nu of de Vlaamse
Onderwijsminister van zich afbijt

B Kommissiewerk haalt zelden de media Of
't moet zijn dat er een stukje ,,sensatie"
aankleeft Kijk maar naar de Bendekommissie, de Gladio- en de S//co-kommissie

• De temeragenda van vonge week bleek
wel een grote inhaaloperatie van Europese
en internationale overeenkomsten Ook werden enige technische wijzigingen van het
Kieswetboek goedgekeurd

• Een en ander neemt met weg dat Kamer
en Senaat momenteel een rustiger leven
leiden De staatsomvorming zorgde voor een
geweldige bevoegdheidsverschuivmg naar
de Gemeenschapsparlementen, en stilaan
dringt ook in de media door dat daar het
belangrijke wetgevende werk afgeleverd
wordt Een reden temeer om snel komaf te
maken met het dubbel mandaat en het
huidige tweekamerstelsel
• Het verbaast dan ook met dat federale
ministers en staatssekretarissen steeds
meer initiatieven ontplooien op terreinen die
onmiskenbaar tot de bevoegdheid van de
Gemeenschappen behoren De staatssekretaris voor Maatschappelijke Emancipatie,
mevrouw Miet Smet blinkt hienn uit
• Met het oog op het beïnvloeden van de
studiekeuze van meisjes het de staatssekretans een onderzoek vernchten in een aantal
scholen Op basis hiervan overweegt zij nu
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• Tijdens het vragenuurtje bracht Etienne
Van Vaerenbergh de veiligheidsvoorschriften voor autocarbedrijven ter sprake De bus
die onlangs te Buizingen in de Zenne reed,
was duidelijk ongeschikt bevonden voor het
verkeer Minister Dehaene stelde dat indien
nodig, strafrechterlijke maatregelen genomen worden
• In de Senaat deed Jef Valkeniers zijn
wederoptreden En uiteraard ging dit met
onopgemerkt voorbij Ongeduldig om opnieuw aan de slag te gaan verplaatste hij zich
per rolstoel Dit ontlokte hem overigens de
opmerking dat het Paleis der Natie helemaal
met aan de wettelijke bepalingen voldoet en
ontoegankelijk is voor patiënten met een
rolstoel
• Wat de terugkeer van de VU-fraktievoorzitter vooral tipeerde, was zijn energie Met een
mondelinge vraag en een drietal tussenkomsten bij de voorliggende wetgevende initiatie-
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ven verkreeg de Hoge Vergadenng er opnieuw de Valkeniers-dinamiek bij
• Zijn mondelinge vraag sloeg uiteraard op
het hangende KGB-dossier Hieruit bleek dat
het dossier nog met fel opgeschoten is Hij
drong er bij de Justitieminister op aan dat hij
bij de Amerikaanse overheid zou aankloppen
om de heer Tcherpinsky door onze diensten
te laten ondervragen
• Willy Kuijpers van zijn kant kaartte de
brandveiligheid in nsikohoudende ondernemingen aan Aanleiding hiertoe was de bedrijfsbrand te Herent-Wijgmaal
• Belangrijkste agendapunt m de Senaat
was zonder enige twijfel de wijziging aan de
wetgeving op de politieke vluchtelingen Bedoeling van deze wijziging zijn de vereenvoudiging en de versnelling van de procedure
van onderzoek van asielaanvragen, alsook
het voorkomen van misbruiken
• Jef Valkeniers zegde de steun van zijn
fraktie toe ,,Het onthaal van echte politieke
vluchtelingen kan enkel baat vinden bij de
toepassing van de nieuwe wet"
• In een zelfde zin sprak Willy Kuijpers Hij
stelde dat de wetswijziging slechts effektief
kan zijn wanneer onze diplomatieke korpsen
in Europees overleg ontradend optreden in
het buitenland, bijvoorbeeld in sommige
Westafnkaanse landen Ook bepleitte hij een
gedragskode voor de vervoersmaatschappijen

EEN RELAAS VAN DRIE
JAAR BEGROTINGSBELEID

D

RIE doelstellingen had Schiltz
voor ogen de verdere gezondmaking van de overheidsfinanciën, de federalisering m de
praktijk brengen, en de hervorming e» het doorzichtig maken
van het begrotingswerk In hoeverre deze doelstellingen werden bereikt wordt uiteengezet
aan de hand van objektief vastgestelde cijfers

BEGROTING
EN DEMOKRATIE

Het beleid van de regering vertaalt zich m
haar uitgaven Kontrole op deze uitgaven
wordt gedaan door het parlement Deze kan
maar grondig gebeuren als de begrotingen
volledig, overzichtelijk en op tijd worden
ingediend Toen de regering van start ging
hadden de begrotingen al geruime tijd hun
demokratische betekenis verloren De uitgavenbegrotingen werden vaak in het parlement behandeld lang nadat de uitgaven
werden gedaan
Uit bezorgdheid voor demokratische onderbouw van de begrotingswerkzaamheden
heeft Hugo Schiltz dan ook onmiddellijk werk
gemaakt van het rechttrekken van deze mistoestanden Op nauwelijks drie jaar tijd werd
een eigentijds en overzichtelijk begrotingskader uitgebouwd De overheidsfinanciën
zullen daardoor efficiënter worden beheerst
en het demokratisch kontrolerecht van het
parlement wordt ten volle hersteld

STAATSHERVORMING
Terzelfdertijd met de gezondmaking van
de overheidsfinanciën legde de regering de
bazis voor de belangrijkste hervorming van
de staatsstruktuur sinds de Franse revolutie
De eerste en tweede faze hertekenden het
unitaire België m en federale staat van onafhankelijke deelrepublieken, zoals Hugo
Schiltz zelf het ooit formuleerde Uiteraard
had dit ook zijn gevolgen voor het begrotingsbelei 40% van de middelen werden
overgeheveld naar de gemeenschappen en
gewesten
In haast alle overheidsdiensten werden de
uitgaven post voor post nagekeken om uit te
maken wat onder de federale herverdeling

van bevoegdheden en middelen viel en wat
met Schema's van overdrachten werden
opgesteld en uitgevoerd Op zijn sleutelpost
inheel dit proces zorgde begrotingsminister
Schiltz ervoor dat dit titanenwerk vlot, volledig en snel gebeurde
De band tussen begroting en staatshervorming gaat nog verder De hervorming van de
staat in federale zin zal ook een fundamentele bijdrage tot sanering van de overheidsfinanciën leveren Hugo Schiltz haalt hier vier

Toen Hugo Schiltz, nu drie jaar
geleden, de verantwoordelijkheid voor Begroting in de federale regering aangeboden
kreeg had hij daar zelf heel wat
vragen bij. Een populair departement kon het moeilijk worden
genoemd. Het was pas nadat
bleek dat de eerste-minister
zelf bijzonder aandrong om
Hugo Schiltz langs zijn zijde te
hebben dat hij toezegde.
Een goede keuze blijkt nu, want
Schiltz werd de drijvende
kracht achter het aangehouden
besparingsbeleid.
Hij wisselde zijn oorspronkelijke twijfels in voor de vastberadenheid, vechtlust én diplomatie van de grote jaren. Maandag
publiceerde Hugo Schiltz de
brochure Doorzetten, een balans van drie jaar begrotingsbeleid. Een verrassend, realistisch en vlot leesbaar dokument waarin alle aspekten van
het begrotingsbeleid aan bod
kwamen. Een aanrader dus
voor geïnteresseerde lezers.
redenen voor aan Eerst en vooral kwamen
bij de boedelscheiding de zogenaamde ,,lijken" uit de kast Verborgen gebleven debutgetteringen en verbintenissen die vroeg of
laat veel geld zouden kosten werden uit de
onderste lade gehaald Ten tweede werden
een groot deel van de tipisch Belgische
wafelijzers stopgezet Onderwijs en openbare werken zijn hier de beste voorbeelden
van Ten derde werden in de financieringswet een aantal bepalingen opgenomen waar-
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door gemeenschappen en gewesten automatisch een zeker bespanngsritme moeten
aanhouden En ten vierde is aangetoond dat
federale staten efficiënter en zuiniger werken
dan centraal geleide staten Dit komt vooral
doordat het bestuur dichter bij de bevolking
staat en dus ook gevoeliger wordt voor
kontrole op de uitgaven van belastingsgelden Terecht merkt Schiltz op dat rechtstreeks verkozen parlementen van de deelstaten - de inzet van de derde faze - dit
saneringseffekt zullen versterken

OP DE GOEDE WEG
Tenslotte is er uiteraard nog het bijzonder
belangrijke aspekt van het begrotingsbeleid
het wegwerken van het begrotingstekort
Schiltz kan terzake meer dan behoorlijke
rezultaten neerleggen De rentesneeuwbal,
waardoor de overheid steeds meer moet
lenen om haar rentelasten af te betalen, werd
drie jaar eerder dan verwacht gestopt Door
een aangehouden bespanngsbeleid kon ook
de aangroei van de overheidsschuld wordt
stopgezet Het netto te financieren saldo
daalde van 8 , 1 % m 1987 tot 5,8% in 1991
Het primaire saldo, dit is het verschil tussen
inkomsten en uitgaven zonder intrestbetalmgen, is reeds het meest positieve m Europa
geworden Ondanks de besparingsmaatregelen kon de fiskale druk, dit is het totaal
aandeel van de onze inkomsten dat we aan
belastingen betalen, dalen van 28% in 1987
tot 26,3% in 1990
Volgens Schiltz zelf zitten we op de goede
weg Toch is voor hem de begrotingsslag
nog met gewonnen Waakzaamheid is o m
geboden om de doelstellingen voor 1991 te
realizeren Met zijn brochure wil Begrotingsminister Hugo Schiltz bijdragen tot meer
inzicht en tot meer begrip voor de noodzaak
om ,,het algemeen belang" ook m begrotingszaken voorrang te geven
Stefan Ector

— De brochure Doorzetten kan worden
bekomen op het kabinet van Begrotingsminister Hugo Schiltz, Wetstraat 26 te
1040 Brussel. Tel. 02/237.93.11.
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VLAAMSE REGERING
WIL VLAAMS(ER) WOONBELEID IN RAND
Onder de hoofding Euro-Brussel zegt
Guido Tastenhoye dat de weg naar Europa
met wat anders dan Vlaamse goede mtenties moet geplaveid worden.
,,Uit een recent onderzoek, georganiseerd
door de Brusselse PSC, bleek dat nog 65
procent van de Brusselaars gelooft dat ze
gebaat zijn met Europa Twee jaar geleden
was dat nog 78 procent Het is een teken aan
de wand Als belangrijkste argument vermeldden de tegenstanders de drastische
verhoging van de kost voor huisvesting
Heeft Wilfried Martens, als lijsttrekker in dit
kompleks arrondissement, een globale oplossing op zak voor deze waslijst van problemen, een projekt dat bovendien met bij
woorden blijft'' Het blijft vooralsnog afwachten Intussen kan vice-premier Hugo Schiltz,
als minister van Wetenschapsbeleid, op korte termijn een objektieve, wetenschappelijke
studie bstellen over de voor- en nadelen van
Euro-Brussel op de hoofdstad en haar randgebied Het geld zou goed besteed zijn "
Mede onder impuls van VU-minister Johan
Sauwens besliste de Vlaamse regering om
een grondige studie te wijden aan de woonproblematiek m Vlaams-Brabant Hieruit zou
een beleidsplan voortkomen om de problemen van de stijgende woonprijzen in heel
wat gemeenten aan te pakken
Onderliggende doelstelling is natuurlijk
het voor Vlaamse jongeren mogelijk te maken in deze gemeenten te blijven wonen en
op die manier een overrompeling door goedbetaalde buitenlanders te verhinderen
Op 24 april jl stelden Jaak Gabnels, Annemie Van de Casteele en Willy Kuijpers de
VU-plannen voor Vlaams-Brabant en Brussel
aan de pers voor Nu reeds worden binnen
de Vlaamse regering konkrete voorstellen
voor het het woonbeleid besproken Deze
behandelen slechts een aspekt van de problematiek De VU-voorstellen daarentegen
willen een waaier van maatregelen op verschillende domeinen Doel ervan is VlaamsBrabant groen en Vlaams houden, en m
Brussel de leefbaarheid voorop plaatsen

NIET ZO SIMPEL
Binnen de Vlaamse regenng lijkt de bereidheid om de problemen in Vlaams-Brabant aan te pakken op dit ogenblik vrij groot
te zijn Dit was nog met het geval bij haar
aantreden Toch hebben VU-mimster Sauwens en de VU-Vlaamse Raadsleden met
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nagelaten de problematiek aan te kaarten,
onder meer door het indienen van eigen
voorstellen

BETAALBAAR
Voor het voeren van een sociaal Vlaams
woonbeleid is echter in de eerste plaats geld
nodig, veel geld De werkgroep van de
Vlaamse regering heeft bij haar studie van
de problematiek ook heel wat praktische
moeilijkheden ,,ontdekt" In de zes gemeenten met faciliteiten bijvoorbeeld moet de
regering met rekenen op de gemeentebesturen om haar politiek uit te voeren Daar zal de
Vlaamse Huisvestingsmaatschappij moeten
inspnngen De groene gordel, hoe noodzakelijk ook om de Brusselse ,.olievlek" in te
perken, zorgt er tevens voor dat de grondprijzen stijgen doordat het aanbod van woonpercelen kunstmatig laag wordt gehouden
Het tekort aan betaalbare huizen en gronden doet zich bovendien voor m zowat alle
gemeenten rond Brussel, tot zelfs Leuven
toe, en maakt het zelfs voor de hogere
inkomensgemeters moeilijk in deze gemeenten te blijven wonen Een beleid via subsidies en premies zal daardoor enorme budgettaire inspanningen vergen

ACHT VOORSTELLEN
De werkgroep heeft acht voorstellen uitgewerkt om deze praktische problemen te overbruggen
Een, de woonbehoeften dienen grondig en
per gemeente te worden onderzocht Zo wil
men de probleemgebieden beter afbakenen
en alternatieven toetsen aan een ruimtelijke
planning Twee, er wordt een permanente
werkgroep Huisvesting Vlaams-Brabant
geïnstalleerd Deze moet de opvolging van
het beleid verzekeren Drie, er moet een
rollend fonds voor huisvesting komen om het
voor de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij
en de interkommunale Haviland mogelijk te
ma'<en in de zes gemeenten met faciliteiten
op te treden Vier, pnoriteiten in het beleid
worden vastgelegd voor drie groepen gemeenten de zes en Overijse, Hoeilaart en
Tervuren, alle gemeenten grenzend aan
Brusssel plus deze van de eerste groep
(beide vormen het zogenaamd ,,Beschermd
Vlaams Gebied"), alle andere gemeenten
van Vlaams-Brabant Er zal een aktieplan
sociale huisvesting per gemeente worden
opgesteld Vijf, er wordt een urgentiepro-
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gramma met betrekking tot de gronden opgemaakt en uitgevoerd Zes, aan de ambtenaren van de Vlaamse Gemeenschap en
haar instellingen, en de ambtenaren van de
Nederlandse taalrol van de federale ministeries zal een bijkomende premie (voorgesteld
wordt 4 a 500 000 frank) worden toegekend
als ZIJ zich in het beschermd Vlaams gebied
vestigen Zeven, de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij zou gedurende vijf jaar 25%
van haar investeringsbudget voor dit gebied
voorbehouden Acht, de administratie voor
Ruimtelijke Ordening zal bij voorrang de
initiatieven in verband met dit plan adviseren De Vlaamse privee-verkavelaars zullen
zich ook met de gemeentebesturen samenzetten om het beleid vlot te laten verlopen
De liberale minister van Ruimtelijke Ordening kan dan misschien meteen aan zijn
partij-kollega, immobilien-makelaar en burgemeester van Zaventem vragen om zijn
Franstalige promotiekampanjes stop te zetten

VLAAMS EN GROEN
De voorstellen voor het Vlaams-Brabants
woonbeleid worden op dit ogenblik binnen
de regering besproken Er hangt ook al een
prijskaartje aan 8,2 miljard over 10 jaar,
waarvan 2,6 miljard gevonden wordt binnen
het bestaande budget
De VU heeft reeds aangekondigd positief
te willen meewerken aan de bespreking van
de voorstellen en de uitvoering van de beslissing De Vlaamse Vrije Demokraten zouden
ze liefst binnen een breder kader geplaatst
zien Een Vlaams en groen beleid voor
Vlaams-Brabant heeft ook gevolgen voor
bijvoorbeeld onderwijs, infrastruktuur, kuituur, onthaalpolitiek Ook en vooral wil de
VU de band tussen Vlaanderen en de Vlamingen m Brussel doortrekken Het risiko
bestaat dat een aantrekkelijke woonpolitiek
voor Vlamingen in de rand wel eens een
groot aantal inwoners van Brussel zou kunnen aantrekken Met alle gevolgen vandien
voor onze aanwezigheid in en de leefbaarheid van Brussel
Hoedanook wil de VU op korte termijn tot
een goed werkbaar plan komen Zij heeft dan
ook alle partijen opgeroepen om konstruktief
mee te werken Misschien kunnen de vijf
CVP-ers van de betoging van 28 april Gaston
Geens deze week even telefoneren
Stefan Ector

VLAAMSE BEWEGING

VOSSEN WENSEN
EUROFOLIE, NOCH
EUROFOBIE

D

E VOSsen waren er als de kippen bij, want in 1984 stond tiun
l<ongres in liet tel<en van Vlaanderen in Europa. VOS was daarmee één der voorlopers in de
niet-partijpolitieke Vlaamse beweging om de plaats van Vlaanderen in het eengemaakte Europa te bepalen. Sindsdien is er
zowel nationaal als internationaal heel wat veranderd. Vandaar dat het kongres van dit jaar vanuit
Vlaanderens huidige positie op zoek ging
naar middelen en verplichtingen om vanuit
de eigen situatie mee te bouwen aan het
verenigd Europa.
Wij plozen voor u de teksten en de aktualiteitsmotie van het VOS-kongres uit.

EUROFOLIE
Vanuit zijn vredesmotivatie onderkent
VOS, zonder echter mee te doen aan een
beate „Eurofolie", het belang van een verenigd Europa als stabiliteitsfaktor in de interEuropese verhoudingen. Het begrip Europa
moet echter ruimer genomen worden dan de
huidige struktuur van de Europese Gemeenschap (EG). Een rechtstreeks verkozen Europees Parlement met gevoelige uitbreiding
van bevoegdheden is van uitzonderlijk belang voor een demokratisch Europa. Op die
wijze kan er een beter vertegenwoordiging
van de verschillende kulturele entiteiten tot
stand komen. Echte demokratie kan er pas
zijn wanneer er ook een volwaardige Europese regering komt die door het parlement kan
gekontroleerd worden. Vlaanderen heeft op
dit moment geen rechtstreekse greep op de
Europese beslissingsmacht die door de
Kommissie en de Raad van Ministers wordt
uitgeoefend. Vlaanderen kan maar rechtstreeks en effficiënt aan het Europees beleid
deelnemen indien het beschikt over de volledige bevoegdheid over zijn buitenlandse zaken. Een écht Vlaams Parlement is in dit licht
natuurlijk onontbeerlijk.
Het Europa dat de VOSsen willen moet
afstappen van de 19de eeuwse staatsbegrippen, en de mogelijkheid scheppen voor een
Europese eenheid in verscheidenheid, ge-

stoeld op kulturele entiteiten. De rechten van
de kleinere kulturele entiteiten liggen de
VOSsen nauw aan het hart. Daarom acht het
Verbond het dringend en noodzakelijk dat de
Vlaamse regering eindelijk een échte strategie zou bepalen die de kulturele eigenheid
van onze eigen kultuurgemeenschap, haar

Vorige zaterdag kongresseerde VOS (Verbond der Vlaamse
Oud-Strijders) in Wemmei onder het motto Met Vlaanderen
Europa maken. Men k\'\M tegenwoordig al niet zo gauw
meer op wanneer met het Europees tema wordt uitgepakt.
Overal zie je gele sterretjes aan
een helderblauw uitspansel.
Maar volgens sommigen bedreigen donkere wolken dit
helderblauw. Geruime tijd
wordt er voorbehoud gemaakt,
klinkt er kritiek, groeit het skeptisisme om en rond de Europese unie. Hier en daar dreigt
zeifs paniek.
Binnen de Vlaamse beweging
heeft elke zichzelf respekterende vereniging of organisatie de
Europese
„feestvreugde"
enigszins getemperd. Het
Mzerbedevaartkomitee,
het
ANZ, de Vlaamse Volksbeweging, het Davidsfonds...alien
deden reeds hun zegje over
hoe het met Vlaanderen na 1
januari 1993 moet. Toch heeft
VOS, reeds jaren geleden, als
één der eersten de positie van
Vlaanderen in Europa besproken.
sociale rechten én haar leefmilieu definitief
zou beveiligen tegen de almaar stijgende
druk vanwege de toenemende vestiging van
internationale instellingen en bedrijven in en
rond Brussel. Toch waarschuwt VOS dat de
aktie van Vlaamse verenigingen in VlaamsBrabant geen voorwendsel mag zijn om de
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VOS-voorzitter Herman Vandezande:
„Wij zien in Vlaams-Brabant politici,
die ook bouwpromotor zijn, en dan
moeten wij de vraag stellen naar deontologie, naar onverenigbaarheid,
naar politieke eerlijkheid." (toto oann)
strijdbijl in Brussel te begraven. VOS laat de
Brusselse Vlamingen niet los. Een uitbreiding van een Europese administratie in Brussel kan door de Vlamingen slechts aanvaard
worden wanneer de Vlamingen er zelf beter
van worden. Indien er hieromtrent geen konkrete maatregelen worden genomen door de
Vlaamse overheid verzet VOS zich tegen
Brussel als enige hoofdstad van Europa.

EUROFOBIE
Toch wenst het verbond VOS niet te delen
in de ,,Eurofobie" van sommige Vlamingen.
Een angst die te verklaren is door een
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historisch gegroeid Vlaams minderwaardigeheidsl<ompleks. Een grote verantwoordelijk
op dit vlak ligt alweer bij de Vlaamse overheid die aan de Vlamingen een groter kultureel zelfbewustzijn kan mee geven via ondermeer het onderwijs en de media. Ook moet
volgens VOS alles in het werk worden gesteld om de Vlaams-Nederlandse integratie
te bevorderen. Want de schaalvergroting die
met de Europese eenmaking gepaard gaat
kan politieke, ekonomische en sociale voordelen bieden, maar een te grote afstand
tussen het Europees machtscentrum en de
burger houdt in dat deze voordelen niet altijd
en voor iedereen zullen gelden. Vlaanderen
en Nederland kunnen samen misschien wel
opboksen tegen het kultuurimperialisme van
de,.groten", maareen aantal kleine kuituurgemeenschappen dreigen van de kaart geveegd te worden wanneer er geen Europees
beleid van kulturele autonomie komt. VOS
roept dan ook op tot solidariteit en steun in
de strijd van de bedreigde volken en regio's.
Ook het beperken van een aantal ,,gebruikstalen" door het Europees bestuursapparaat
is diskriminerend voor de andere talen. Daarom stelt VOS voor om het Esperanto als „De Vlaamse Beweging beoogt vooral het grootst mogelijk welzijn voor het
Vlaamse volk met volle aandacht voor elke burger van deze gemeenschap, in
interne bestuurstaal in te voeren.
solidariteit met de andere volkeren.
Het verwezenlijken van deze doelstelling wordt in hoge mate beïnvloed door
verschillende machtscentra: gemeentelijk, Vlaams, Belgisch en Europees.
Als uitvoerders van het Ijzertestament, en dus als een specifiek onderdeel van
VOS blijft geloven in een Europa der
de Vlaamse Beweging, heeft VOS de plicht zijn standpunten ten opzichte van
volkeren, van de Atlantische Oceaan tot aan
deze machtscentra te bepalen.
de Oeral. In het perspektief van de recente
De huidige en toekomstige Europese realiteit aan eigen inzichten (vrijheid,
gebeurtenissen in Centraal en Oost-Europa
vrede, verdraagzaamheid) en aan de doelstellingen van de Vlaamse Beweging
moet elk toekomstgericht defensiebeleid gezien worden. De huidige situatie biedt de
te toetsen, behoort dan ook tot de taak van VOS." (VOS-kongres 1991).
kans om een vernieuwd Europees vredesbe(foto Dann)
leid te voeren. In dit kader pleit VOS voor een
verantwoorde
gemeenschapsdienstplicht
voor alle jongeren in Europa.
Daarom is het Verbond verbolgen omdat
België opnieuw wapens levert aan de Golfstaten, nog voor de wonden van de voorbije
vos betreurt de steeds grotere greep van
oorlogen geheeld zijn. Aldus wordt België de partijpolitiek op het socio-kulturele leven
medeplichtig aan een volgend konflikt. Nogin Vlaanderen, op de gezondheidssektor, op
maals, enkel door het bekomen van zo ruim het mediabeleid én op de Vlaamse bewemogelijke internationale bevoegdheden voor
ging.Het is volgens VOS een grote rijkdom
Vlaanderen kan vermeden worden dat we in dat in Vlaanderen verschillende meningen
de toekomst nog bij zulke transakties worden vrij naast elkaar kunnen geuit worden.
betrokken. VOS laakt alle manoeuvres die de
Voorzitter Herman Vandezande sprak
besprekingen van de nieuwe wapenwet zouden kunnen afremmen. Het huidige ontwerp dan ook zijn bezorgdheid over de godsvredebiedt onvoldoende garanties, maar VOS idee in Vlaanderen uit: ,,/n Vlaanderen leven
wenst toch de behandeling ervan binnen de en werken mensen van zoveel overtuiginhuidige legislatuur. Het Verbond dringt er op gen. Zij maken Vlaanderen rijk. En nochtans
aan dat op geen enkele wijze wapens wor-zien wij een verstrakking in hun verhouding
den geleverd aan landen die betrokken zijn tot elkaar. Komt dit door de verzuiling ? Komt
in interne of internationale konflikten. VOS-dit door de partijpolitieke druk ? Komt dit door
het feit dat wij elkaar niet meer kennen ? Het
voorzitter Herman Vandezande verwoordde
verdraagzame Vlaanderen kende nooit gede vredesidee als volgt tijdens zijn slottoeRichard Cells, ANZ-voorzitter en spraak: „Ik wil op het internationale forum weid. Thans wordt echter wel soms gedreigd
gastspreker op het VOS-kongres: „Er niet langer doorgaan als een Belgisch wa- met intimidatie of met rellen tijdens manifeswordt in een verkrampt deel van de pentrafikant. Ik wil aanzien worden als eentaties. Dit is niet de stijl van VOS. De stijl van
VOS is deze van de onafhankelijkheid: geen
Vlaams vredesmanifestant."
Vlaamse Beweging een nieuw vijanddruk van de partijpolitiek, geen intimidaties
Maar waarachtige vrede begint natuurlijk
beeld bovengehaald: Europa. Er zijn
van de partijpolitiek. De stijl van VOS is deze
er in de Vlaamse Beweging die niet in eigen land. De VOSsen betreuren dan ook van verdraagzaamheid en samenwerking:
dat
er
naar
aanleiding
van
de
jongste
genakunnen leven zonder enig vijandlaat ons het Overlegcentrum Van Vlaamse
demaatregelen geen enkele beslissing geno- Verenigingen weer opstarten in een nieuwe
beeld. Nu, het woord ,,bewegen" is
men werd om een einde te stellen aan de opbouwende sfeer."
ruim. Men kan vooruit en zelfs achter- sociale en menselijke gevolgen van de reuit bewegen."
(fotoVUM) pressie.
(ts)

VREDESBELEID

~

VERDRAAGZAAMHEID
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DE VADERMOORD
OP VAN WILDERODE

D

AT volwassen worden niet zo
eenvoudig is en meestal meer
langsheen konflikten dan langs
wegen van harmonie verloopt,
dat weet Roskam verduiveld
goed. Hij is toch niet voor niets
zelf oud geworden. En heeft hij
niet zijn eigen kinderen zien
groeien naar hun vadermoord
toe. Ja zelfs zijn oudste kleinkind vertoont nu kort na de
plechtige kommunie al tekenen dat voor hem
het gevecht begint.

Maar hij weet ook dat dit tot het leven zelf
behoort en dat, als men het geluk heeft oud
te worden, na de vadermoord de wedergeboorte volgt en men zijn kinderen op latere
leeftijd terug vindt. Als men ze ten minste
heeft laten volwassen worden en leert ook
een beetje naar hen te luisteren.
Ach, hij herinnert zich nog zo goed hoe hij
als jonge student met de deuren sloeg als
zijn vader-zaliger hem voor het hele gezin
berispte omdat hij weer eens zo laat was
thuisgekomen. Of, erger dan een pastoor,
zijn lektuur stiekem trachtte te kontroleren.
Later is dat allemaal goed gekomen en na de
studentenjaren en de eerste brute beroepsjaren, op het randje van de breuk met het
oudershuis, is het langzaam maar zeker
weer goed gekomen. Zodat uiteindelijk het
wekelijks bezoek aan zijn vader met het
gesprekje „onder mannen" een node gemist
rustpunt werd in de daverende weken. Waarbij hij leerde van zijn vader en vader ook naar
hem luisterde.

,,Zal het met de generatiewisseling in zijn
echte en enige Vlaamse beweging ook zo
gaan?", vraagt Roskam zich de laatste tijd
af. Want ook daar zit men blijkbaar volop in
de groeikrisis. Dat ondervindt de notaris met
zijn Zangfeest waar sommigen tot in der
eeuwigheid van de Vlaamse meisjes Tinnekes van Heule zouden willen maken. Ook al
ziet ge de zondagnamiddagen in heel Vlaanderen, zelfs in Klein-Brabant of in Lille alleen
nog maar halfgelukte kopieën van Madonna
of van Tina Turner rondlopen. Om Tinneke
van Heule te zien moet ge al naar het festival
van Schoten gaan of naar van die halfprofessionele volksdansgroepen waarin stadsmensen zich verkleden in hun overgrootouders,
die nog boeren waren.
En wat met de IJzerbedevaart? Hoevel
malen Roskam de poëtische teksten van Van
Wilderode, soms met ingehouden adem
heeft beluisterd, weet hij al niet meer. Hij
vond ze schoon, al merkte hij dat ze hem
méér boeiden dan zijn kinderen toen ze nog

mee met hem optrokken, iedere zomer. Nu is
dat niet meer zo evident. En hij weet nog
goed hoe zijn jongste, die toen nog student
was, na zijn bezoek aan de eerste tentoonstelling van ,,Flanders Technology" hem op
uitdagende toon zei dat dat nogal wat anders
was dan die oude romantiek van Diksmuide,
en dat de Vlamingen nu maar eens eindelijlc
moesten leren met hun tijd meegaan. Het
werd toen eens te meer een hoogoplopende
ruzie. Maar het was precies deze jongste die
hem onlangs dat mooie boek kado deed „Er
is maar één land" met héél mooie foto's en,
jawel, een serie gelegenheidsgedichten van
Van Wilderode.

Het geteerde cahier Vlaanderen Morgen voert op de laatste
bladzijden de smakelijke rubriek Uit het Rijke Vlaamse Leven. Schrijver daarvan is een
zekere Roskam, een nogal voor
de hand liggende schuilnaam
in „Vlaamse" tijdschriften.
De jongste bijdrage van Roskam - wij weten dus niet wie
hij/zij is, elke redaktie heeft zo
haar geheimpjes - handelt
over de opgeklopte rel rond de
Ijzerbedevaartteksten van Anton van Wilderode. Wij dachten
dat onze lezers die de geboorte
van „de sofa-zaak" hebben
meegemaakt, de mening van
Roskam kunnen waarderen.
Met dank aan Vlaanderen Morgen en Roskam, wie hij/zij ook
moge wezen.
Nu moet er ergens in Antwerpen een
meisje geweest zijn dat het goed schijnt te
menen en waarvan Roskam in zijn lijfblad
weleens een serieus artikel heeft gelezen
over scouts en Vlaamse beweging en die zou
gezegd hebben dat de Vlaamse Beweging
zou moeten leren praten met de jongeren, op
een begrijpelijke manier en dat zij de IJzerbedevaart niet de beste plaats vond voor de
verzen van Van Wilderode. De Voorzitter van
de bedevaart, die naar Vlaamse normen nog
jong is, zou daarop gezegd hebben dat hij
die verzen ook beter kon genieten, gezeten
in zijn sofa dan op de weide te Diksmuide.
En voile. Het spel zit op de wagen. Naar
Roskam verneemt van zijn vriendin-uit-denbak, is er in het Vlaamse kamp een ruzie
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Van Wilderode tijdens zijn huldiging
op de IJzerbedevaart.
(foto oann)
uitgebroken die er mag zijn. De Voorzitter
wordt beschuldigd van heiligschennis. Ekskuses worden aangeboden maar niet aanvaard. De schuld ligt natuurlijk bij de linksen
en de modernisten en Vlaanderen wordt
verraden door zijn eigen leiders.
Het is trouwens nooit anders geweest.
Behalve voor diegenen die tijdig zijn gestorven, denkt Roskam.
Daarop heeft hij nog maar eens het nogal
sjagrijnige weekblad gekocht waarheen zijn
vrienden hem steeds ven/vijzen. Maar zoveel
agressiviteit valt hem op zijn leeftijd wat
zwaar. Zodat hij het onuitgelezen heeft laten
liggen en stilletjes het boek van zijn jongste
uit de boekenkast heeft gehaald en in zijn
gemakkelijke TV-zetel de romantische verzen heeft herlezen van Van Wilderode. Even
bekroop hem de lust om hem te telefoneren
of te schrijven. Want Van Wilderode heeft
natuurlijk geen kinderen, anders zou hij wel
weten dat ge het jong volk zijn zeg moet
laten. Ze komen later toch terug, en, geloof
het of niet, ook een ouder kan dan soms iets
leren van zijn volwassen kinderen. Als ge
maar kunt luisteren. Dat is althans de erva" " 9 ^^"

Roskam.

— Vlaanderen Morgen, mei-junl '91. Te Couwelaarlei 134, 2100 Deurne (03/326.05.05). Jaarabon. 700 fr.
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VLAAMSE BEWEGING

EEN STUK RODENBACH

H

ET Rodenbachfonds heeft zopas een brochure laten verschijnen waarin een herdruk werd
opgenomen van het eerste nummer van Het Pennoen en van
het enige nummer dat ooit verscheen van Het Nieuw Pennoen. Deze verschenen resp. In
1878 en in 1880.
In een inleidend artikel licht
Koenraad De Meulder de ontstaansgeschiedenis van beide tijdschriften
toe. Hij schetst de rivaliteit die bestond
tussen Albrecht Rodenbach en Pol De Mont.
Waar Rodenbach vooral de Vlaamse strijd
beklemtoonde, streefde De Mont eerder naar
de uitgave van een literair-wetenschappelijk
tijdschrift. Tenslotte leidde deze kontroverse
tot een breuk tussen beide studentenleiders.

VLAAMSCHE KAM
Het Pennoen noemde zich in dit eerste
nummer een „Tijdschrift voor het Vlaamsch
Studentenvolk". Ondanks deze algemene
ondertitel was het van in den beginne duidelijk dat vooral, zo niet uitsluitend het katolieke deel ervan werd aangesproken. Daarmee
nam het zijn plaats in in de reeds decennia
durende strijd tussen katolieken en liberalen
of vrijzinnigen. In het inleidend artikel werden de woorden ,,Vlaamsche Kamp" uitgelegd: ,,Voor ons betekent vlaamsche kamp
het werk om Vlaanderen, het is te zeggen:
het vlaamsche land, of vlaamsch België, zoo
men wilt, te doen henworden en herbloeien in
de volle ontwikkeling van eigen wezen en
werkzaamheid: aard, zedens, gedacht, gebruiken, tale, kunst, wetenschap, handel en
nijverheid."

KERELS
Maar reeds in het tweede artikel, met de
titel,,Godsdienst en Wetenschap", verklaarde de auteur de Vlaamse katolieke studenten
tot ware hoeders van Vlaanderen. De universiteiten van Luik, Gent en Brussel moesten
het zwaar ontgelden. Over de verdiensten
van een vereniging als het Taalminnend
Studentengenootschap „'t Zal wel gaan"
werd met geen woord gerept.
De auteur stelde integendeel: „Wij alleen.
Katholieke Studenten, en bovenal wij
Vlaamsch Katholieke Studenten, kunnen de
zamenleving op den boord van den afgrond
tegenhouden, omdat wij het godsdienstig
onderwijs genieten, de uitdrukking der gedachten eener godsdienstige maatschappij.
Op ons rust de hoop van het Vaderland, van
het aloude wijze, godsdienstige Vlaanderen."
WIJ — 14 JUNI 1991

Met een ontstellend gemak ging men hier
voorbij aan het feit dat noch de katolieke
volksvertegenwoordigers, noch de Kerkelijke
hiërarchie, op enkele ,,petits vicaires" na, tot
dan toe enige inspanning ten voordele van
de Vlaamse beweging hadden gedaan. Elke
kritiek werd tegelijk als een opstand tegen de
gevestigde orde, dus ook tegen Kerk, geloof
en godsdienst gebrandmerkt.
Het waren daarentegen niet in het minst
radikale liberalen, vrijzinnigen, demokraten
die tot dan toe het voortouw van de Vlaamse
beweging hadden genomen. De afkeer van
Frankrijk, die in een artikel over ,,Beleefdheid en fatsoenlijkheid" tot uiting kwam, ging
gepaard met de veroordeling van het achttiendeeeuwse verlichte denken dat bij onze
zuiderburen vorm had gekregen en dat middels boeken en pamfletten en met de Franse
veroveringen na 1789 ook onze gewesten
had bereikt. Met het Kerelszwaard in de ene
en de wijwaterkwast in de andere hand
werden vele Franse kultuuruitingen bestre-

„Aan de betekenis van Albrecht Rodenbach ais medewerker aan verschillende tijdschriften en ais auteur van talrijke kritische bijdragen over
de Vlaamse beweging werd tot
op heden heel wat minder aandacht besteed." Dit dan blijkbaar in tegenstelling tot de belangstelling die voor zijn poëzie en toneelwerk bestaat.
Maar het Rodenbachfonds wü
het hier niet bij laten...
den. Het aloude ,,Wat Walsch Is, valsch is"
werd door het Algemeen Vlaamsch Studentenverbond in de kruisbanier opgenomen.
Ook in Het Nieuw Pennoen vinden we van
deze anti-Franse sentimenten sporen terug,
waar Peter Benoit tegenover Charles Gounod wordt gesteld. Het blad venweet Antwerpen aan de Franse meester meer eer te
bewijzen.

GODSVREDE
Natuurlijk is het zinloos te ontkennen dat
Vlaanderen in het algemeen in overweldigende mate katoliek was en dat de studerende jeugd dat min of meer weerspiegelde. Het
is dus normaal dat inspanningen die in
studentenkringen voor de Vlaamse beweging werden gedaan een katolieke ondertoon kregen, en dat de Vlaamse beweging
een ovenwegend katholiek cachet kreeg. Eén
en ander zou de evolutie van de Vlaamse
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Met de heruitgave van liet eerste
nummer van Het Pennoen en het
enige nummer van Het Nieuw Pennoen wil het Rodenbachfonds Albrecht Rodenbach ook bekendheid
geven als medewerker aan verschillende tijdschriften. Naast dichter en
toneelauteur Is Rodenbach nog heel
wat meer dan bier...
(Rodenbach zoals hij tussen 34 Roeselaarse prominenten staat afgebeeld op de muur van het Roeselaarse stadhuls.)
beweging tot ver in de twintigste eeuw fundamenteel beïnvloeden.
Eén van de punten waarvoor de Frontpartij
na de Eerste Wereldoorlog ijverde was de
,,godsvrede": een pluralisme avant la lettre,
dat echter al snel teniet werd gedaan, vooral
onder de druk van de katolieken in de
Vlaamse beweging. En vanaf 1936 won de
koncentratiegedachte van de katolieke
vlaamsgezinde rechterzijde veld.
Hiermee zitten we natuurlijk al een heel
eind van Rodenbachs tijdschriften vandaan... Het Rodenbachfonds hoopt met de
heruitgave ervan in deze aardige brochure
de aanzet te geven tot een grondige studie
en publikatie van de teksten van Albrecht
Rodenbach. Iets waar we alleen maar mee
kunnen instemmen.
Frank Seberechts
— Het Nieuw Pennoen. Heruitgave." Gent,
1991, 50 bl2, 200 fr. Ultg. Rodenbachfonds,
Gebr. Vandeveldestraat 68, 9000 Gent. Rekeningnummer: 068-2012783-60.
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SARAJEVO, TOEN EN NU
EEDSop28juni 1914 begon de
ontbinding van het OostenrijksHongaarse l<eizerrijk, toen met
die dubbele aanslag de kroonerfprins Frans Ferdinand en Sofie, zijn herloglijke echtgenote
van Hohenberg, in hun staatsiekledij neergeschoten werden
door Servische wapens. Eén
bommetje en twee schoten...

VOORWENDSEL
Gavrilo Princip, een Servisch student uit
Belgrado, Grieks-Ortodoks van geloof — erg
gesloten en anarchlstisch-socialist, schoot.
De tipograaf Nedeijko Cabrinovic gooide de
bom. Hij ook was 'n volbloed Serviër met
dezelfde revolutionaire gedachten. Beiden
waren minderjarig en — verhoudingsgewijze
— werden ze mild bestraft: 20 jaar. Maar het
proces van de eeuw in oktober 1914 zouden
ze nauwelijks overleven en de Ie WO helemaal niet. Cabrinovic stierf op 21 januari
1916 en Pnncip op 24 april 1918, alletwee
ondervoed en letterlijk uitgeteerd. Hun laatste in het Cyrillisch geschreven woorden
werden keurig in Wenen bij hét dossier
gestoken: „Wie leven wil, moet sterven, wie
bereid is om te sterven, zal eeuwig leven!".
Hun schoten waren slechts — dat zou later
blijken — een goedkoop voorwendsel om de
drang naar grondstoffen en meer ,,Lebensraum" militair te verwezenlijken. Dit konflikt
met miljoenen doden zou niet, maar dan ook
niets tastbaars opleveren... Het betekende
het einde van de ,,frische fröhliche Krieg",
van de kleurrijke uniformen, van het heldenepos. Het gifgas, het feldgrau en kaki slopen
dodelijk in hun plaats! De begrafenis van de
vermoorde kroonprinsen had 4 gruwelijke
jaren geduurd. Alleen aan de IJzer bouwde
men een vredestoren, elders waren het oorlogsmonumenten...

N DE POLDERS
Vinkovci, een van de meest-Westelijke
poldersteden van Kroatië, ligt in een onmetelijke vlakte tegen de Donau aan, die daar
zo'n goeie 800 m. breed is. De stad groeide
omheen een spoorwegknooppunt, aangelegd tijdens de Oostenrijks-Hongaarse tijd.
Het marktplein is met zijn 19e-eeuwse koopmanswoningen geschilderd in zacht geelroze- en pistachegroene kleuren. 40 polderdorpjes liggen om de stad heen. Gegroeid uit
de klei en de vrucht van eeuwenlange landbouwersvlijt in dit rijke Slavonië vonden ze
mekaar in de kolonisatie of ontginning tussen de Sava en de Donau zonder veel
problemen.

Samen zijn ze goed voor 97.256 inwoners,
waarvan 77.887 (= 80 %) opgaven Kroaats
te zijn; 13.505 (= 13,9 %) Servisch; 1.560
Hongaars, 125 Albanees, 39 Moslims enz...
1.438 burgers noemden zich neutraalweg
,,Joegoslaaf" bij de volkstelling.
11 van de kleinere woongemeenschappen
kan je overwegend Servisch noemen en 3
Hongaars. Doorheen dat gebied plande men
het Europees-te-betoelagen Donau-Savakanaal. Op die wijze zou de reisweg voor de
binnenschepen tussen de Noordzee en de
Zwarte Zee met 417 km verkort worden. Een
reuzewerk voor eeuwen zoals de Kanaaltunnel of het Deltaplan. Je kan het ook vergelij-

Wie de Balkan wil begrijpen
met zijn bouwvallige meervolkerenstaten zou er goed aan
doen om Der letzte Sonntag
van Milo Dor te lezen. Hij kruipt
er mee in de liuid van Leo
Pfeffer, de Oostenrijkse onderzoeksrechter, die de aanslag,
itet startschot voor de eerste
wereldoorlog in Sarajevo, de
hoofdstad van Bosnië, moet
onderzoeken. Milo Dor laat zijn
wijze rechter-kommissaris die de oorlog voelt en ziet aankomen - vertrouwelijk zeggen
na het onderzoek: „Het zou
beter geweest zijn indien de
hoge lieren in Wenen en in
Boedapest van hun zogenaamde erflanden een bondstaat
hadden gemaald in plaats van
oorlog te voeren. Oorlog zorgt
alleen maar voor ellende en
lost geen problemen op".
Maar 77 jaar na het schot heeft
Sarajevo opnieuw betekenis
gekregen. Willy Kuijpers legt
uit waarom.
ken met het Suez- of Panamakanaal. Vandaar dat dit destijds ingepolderd en gekolonizeerd moerasgebied nu strategisch én ekonomisch belangrijk werd.
,,Een plan voor Kroatië", beweren de Serviërs, die vertellen dat de schepen zo niet
meer tot Belgrado hoeven. En dat is ook zo.
Stof genoeg dus om in deze gespannen
verhoudingen rellen uit te lokken.
Het is angstwekkend stil over het benevelde donkere land als we Borovo Selo, onder
de vochtige Donauwind, binnenrijden. Eerst
worden we tegengehouden door twee legerpantsers met de Joegoslaafse vlag, strak
tegen de mistige hemel. Bezorgde mensen
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Met Tito verdween de laatste Habsburger en de eerste Joegoslaaf, zo
spot men in Zagreb.

(foto Beiga)

waarschuwden ons voor deze ,,high rlsk"uithoek. Het lijkt er ook de ,,far west" te zijn:
reuzevelden rond een stuk straatdorp, bewoond door een nu roerige meerderheid
Serviërs. Nochtans waren er ook hier in het
verleden nooit moeilijkheden.

HET BLOEDBAD
VAN BOROVO SELO
Martin Matkovic zal er ons later, al kettingrokend, over vertellen. Tussen ons de verschrikkelijke foto's. Martin (26 jaar) nam als
een van de eersten dienst bij de Kroaatse
politie. Petar en Zvonimir vertalen voor mij
naar het Nederlands. Tijdens een dienstopdracht worden 4 van zijn Kroaatse kollega's
in dit dorp beschoten. Twee kunnen ontkomen, de anderen worden gegijzeld. ,,Je kunt
ze komen halen!" klinkt het telefonisch uitdagend in de Kroaatse politiepost van Vinkovci. Martin neemt op 2 mei de leiding over
enkele politiewagens en een -busje. Eens in
het dorp worden zij op hun beurt vanuit de
huizen beschoten. Hoeveel Serviërs sneuvelden weet hij niet. Het bloedbad duurde vijf
lange uren.
Voor de Servische TV verklaart Soskocanin, die van-over-hét-water-kwam, dat hij 6
Kroaten neerschoot... En het zal daarbij niet
blijven. Nu is hij in Borovo Selo de leider van
een krisiskomitee, dat de barrikaden be-
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weten of dit plan voldoende draagkracht zal
verwerven
De president van Macedonië, Gregarov
Gligorov, is er zowat de peetvader van Hij is
de enige uit Tito's bestuurstijd die nog in 't
zadel zit Ook hij groeide, zoals Tito, uit het
volk op Tito, de 7de zoon-slotenmaker uit de
reeks van 15 kinderen van een KroaatsSloveens echtpaar, verloor pas de jongste 10
jaar van zijn beleid ,,voeling" met Joegoslavië, Gligorov met
Vanaf 1968 kreeg Tito, zoals overal in
Europa, studentenprotesten te verwerken,
vooral in Slovenië en Kroatië Tito sloot hun
leiders op of verdreef ze naar het buitenland
Nu wordt de rekening voorgeschoteld De
,,wijze man" uit Skopje, Gligorov, deed dat
met Macedonië, een van de doodarme republieken van Joegoslavië, ,,vera/erkte" zijn
studentenprotesten gaandeweg Het ligt geplet tussen de onverdraagzaamheid van Bulgaren en Gneken die een Macedoniër in hun
woordenboek met terugvinden en de Servische aanhechtingsdrang
Grens van het onafhankelijke
' Kroatië (1941 45)
o
km
150

waakt vlak over het gemeentelijk centrum
De meeste ruiten ervan zijn stuk De kommandant en een Servische Burgerwachtmet-armband tonen ons de toegetakelde
kantoren en de kogelinslagen De verwoesting lijkt me enigszins artificieel te zijn Vele
ruiten geven de indruk van binnen beschoten
te zijn Dokter Nikola Drobnjak — zelf een
Serviër — haalde met twee kollega's, opgeroepen uit Vukovar, de doden en gewonden
weg HIJ bevestigt ons wantrouwen „Dit is
het werk geweest van Servische scherpschutters De rest kwam er bij " Inderdaad
alle politiemannen werden m het hoofd of in
een der slagaders getroffen

HET PASTOORKE
VAN MIRKOVCI...
Op 20 mei ontmoetten we Josko Moric
Deze ambtenaar van het ministerie van Binnenlandse Zaken in Belgrado komt een onderzoek instellen Het is 18 dagen later i Dat
alleen al vertelt genoeg over de rechteloosheid, de onmacht en het straatgeweld in dat
deel van Kroatië
In zijn Servisch-Ortodoks St -Niklaaskerkje bekijken we mekaar met grote, vragende
ogen, zoals de vele ikonen die er met grote
karbonkels de sfeer bepalen ,,Dit is en zal
een huis van gebed en vrede blijven i" Een
duidelijke toespeling naar de grote volbuikige Stankovic Miroslav — de Servische baas
van het dorpskomitee, die ons vergezelt en
alle onheil van de streek bij de Kroaten legt
HIJ wilde in de kerktoren een mitrailleur
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GRIEKENLAND

plaatsen, om het dorp te verdedigen Ons
pastoorke weigerde dit In wat kreupel Duits
vertelt hij over zijn kuddeke dat nog slechts
zelden naar de kerk komt.
Neen, hij heeft geen last van de 16 %
Kroaten in zijn dorp Maar Miroslav toont hoe
Kroaten een brandbom naar de ortodokse
kerk wierpen En er is inderdaad wat hersteld Dat IS te zien Alleen vind ik geen enkel
spoor vaneen aanslag aan de geverfde binnenzijde van de zware kerkdeur Ook hier
vertelt men datgene wat men kwijt wil Het
pastoorke kreeg al wat doodsbedreigingen
van die-van-de-overkant Maar hij is met
bang Met zijn sjofel jasje en in zijn sandalen,
zou je hem ergens m Vlaanderen terug
toveren in een goed-geharkte tuin van een
pastorij HIJ bidt voor allen om ,,mir" ( =
vrede) Wij zingen voor hem „Het gebed voor
't Vaderland" Eens terug in Vlaanderen
horen we van Petar, hoe ook de pastoor in dit
polderdorpke het „feest van de haat" met
overleefde
Enkele dagen na ons vertrek werd hij
beschoten, het was de eerste keer met —
maar nu was het geen afdreiging meer, het
was raak Een scherpschutterschot

NA 77 JAAR...
Bijna dag-op-dag, 77 jaar later, wordt Sarajevo op 6 juni 1991 weer belangrijk De 6
republiekhoofden besluiten er een Unie van
Zuidslavische Staten op te richten Een konfederaal geheel, aanvaardbaar voor de EG
en de VSA, die de vinger op de knip van de
geldbeurs houden Het is nog te vroeg om te
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TITO
TOEGEJUICHT
In Kosova, de andere buur, zien de Macedoniers de brutale Servische bezetting Zij
zijn dus jaren voorzichtig en willen de Joegoslaafse federale samenwerking behouden, zoniet dreigen zij het verovenngstoneel
te worden Met de dood van Tito verdween
de laatste Habsburger en de eerste Joegoslaaf, zo spot men in Zagreb' Nog slechts 'n
goeie 200 000 gaven bij de jongste volkstelling zich op als ,,Joegoslaven" De verankering van de Joegoslavische identiteit (zoals
de 1830'ers dat dachten te doen met l'ame
Beige ) is dus kompleet losgeslagen De
Volkeren drijven boven En de Serviërs willen natuurlijk met hun Cetniks hun slag thuis
halen Dat is het ontploffingsgevaar Op 22
oktober 1944 kon de Kroaat fito nog toegejuichd Belgrado binnentrekken en zich van
Stalin, die hem guerillahulp geweigerd had,
afkeren
In de winter van 1946 vertrok Tito nog met
zijn blauwe presidentstrein getooid met wit
en rood, de andere Joegoslaafse kleuren,
zegerijk doorheen al de republieken Die tijd
IS nu voorbij Met de Indiër Pandit Nehroe en
de Egyptenaar Abdel Nasser zette hij de
blokvrije statenreeks op als vredesantwoord
En zo werd hij ontvangen door Willy Brandt
en paus Paulus VI 10 dagen voor het versmoren van de Praagse Lente stond Tito
Alexander Dubcek de vredeshand te schudden in Praag en wees hij de Breznevdoktnne
af ,,Zijn" Joegoslaafs eenheidsleger bleef
(uiterlijk') het cement van de Joegoslaafse
federatie En de toenstische kassa s bleven
in dit beterkope zonneland rinkelen Maar
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het ontwakingsproces van de volkeren was
begonnen met een nieuwe generatie Slovenen en Kroaten zagen met lede ogen hun
arbeidsopbrengsten naar 't centraliserende
Belgrado-Servie vertrekken En het armoezuiden keek begeng naar het meer welvarende Noorden Draagt Tito schuld'
Tito vergat de grondwettelijke en ekonomische verandenngen in te vullen Op zijn
beurt was hij een burgerlijk keizertje van een
regime geworden, omringd door vaste schema's en vleiers Joegoslavië ontwikkelde
nog zware verouderde nijverheden, zoals de
hoogovens, wanneer de EG die al afbouwde

Tito bezorgde Macedonië nog een tabaksindustrie als de VSA en Europa reeds lang de
nikotinekanker ontdekt hadden

NOG GEEN
3 DAGEN LATER...
De inkt van het hervormingsbesluit in Sarajevo IS nog met opgedroogd als op 9 juni
1991 Servische milities, vanuit Krajina (het
hoofdzakelijk Servisch deel van Kroatië) Bosnie-Herzegovma binnenvallen Alija Izetbe-

govic, de president, liet zich met uit zijn tent
lokken Samen met de Macedonische president weet hij ook voor zijn arme republiek
hoe Slovenië en Kroatië in een konfederatie
hun rijkste en meest demokratische bondgenoten zijn Van een autontair en arm Servië
hebben ze mets te verwachten En een dag
lager, in Belgrado, vinden meer dan 20 000
Serviërs uit de demokratische oppositie mekaar op straat om te protesteren tegen het
bolsjewistische Servische regime' Een
nieuw, hoopvol geluid'
Willy Kuijpers
Senator

BEVENDE VIS,
In vorige WIJ lazen we dat cravata (das) en
krawaat (= spotnaam voor een ondeugend
mens) van Kroaat zouden afstammen Maar
er vallen meer woordjes te sprokkelen in
Kroatië
— Encyclopedie werd in 1559 voor het
eerst door de Kroaatse teoloog Pavao Skalic
uit Zagreb gebruikt voor zijn verzamelwerk
HIJ was zijn tijd vooruit en ook hij (die de
reformatie genegen was- moest op de loop
voor onverdraagzaamheid Hij stierf — ver
van huis — m Danzig in 1575
— Vulpen Die werd in 1903 uitgevonden
door de Kroaat Slavoljub Penkala (18711922) HIJ verbeterde zijn eigen patent in
1907 en het vond zijn weg over heel de
wereld Tot voor korte tijd noemde elkeen in
Joegoslavië de vulpen 'n penkala'
— Torpedo is op zijn beurt de vondst van
Ivan Lupis, 'n Kroaats marine-officier, geboren m 1813 in Rijeka In 1860 stond zijn
vondst op punt Hij gaf deze 'n poetischLatijnse naam „torpedo marmorata = bevende VIS"' Lupis zou in 1975 vergeten
levend in Italië, overlijden

KRÖAl
LEREN KENNEN
Twee weken na mekaar brachten wij enkele aanknoopfeitjes uit het rijke kultureelindustrieel leven van een Middellands-Zeevolk, dat opnieuw bij het vrije, demokratische
Europa wil horen Het werd eeuwen beheerst
en gekolomzeerd door Venetië, door de
Oostenrijks-Hongaarse Habsburgers, door
Islamitische Turken en door de Byzantijnse
uitstraling van de Servisch-Ortodoksen Samen met Polen is Kroatië het enig land dat de
Renaissance met miste Schuilt daar wellicht
het gegeven dat Kroaten hoofse, blijmoedige
kultuurdragers z i j n '
De jongste vreselijke halve eeuw heeft die
karaktertrekken met gebroken Wie in augustus 1992 dit volk grondiger wil ontdekken en
er mee wil verbroederen kan nu al terecht bij

de Europese Volkshogeschool Het wordt de
20ste verkenningsreis van volk-tot-volk
De bedoeling is om in het najaar reeds te
werken met de Kroaatse Klub die zopas in
Merksem-Antwerpen aan de Moeshofstraat
opgericht werd door destijds uitgeweken
Kroaten die in Vlaanderen hun 2de vader-

land vonden Op hun beurt wensen zij ons
land beter te leren kennen Je kan dus nu
reeds je naam opgeven bij ons Swertmolenstraat 23 — 3020 Herent Zoals steeds wordt
het een vormingsreis met een stuk ontspanning, ditmaal aan de heerlijke Dalmatische
Kust en in een prachtig gebergte'
ADVERTENTIE

Deze week
in Knack Magazine
De blauwe hand
"De minister van Kuituur moet zicli bezigliouden met de
kunst van nu", zegt Patrick Dewael. Tïissen de prezentatie
van zijn boek en de installatie van de Raad van de Kuituur,
een gesprek over vijfjaar kultuurbeleid. Deze week in
Knack.
doorvoer van wapens. De
Drie raadsels
vredesbewegingen, de oppositie
"Tegelijk de ekonomie
en sommige regeringsleden zijn
hervormen, het politieke roer
daar niet gelukkig mee.
omgooien en de etnische
Terzake, deze week in Knack.
problemen oplossen, is teveel",
oordeelt Stanislas Zagladin: een
Meisje van de Marollen
interview met de raadgever van
Zotte Lowie sneed zijn polsen
Sovjetpresident Gorbatsjov.
over. Petit Jean den Bokser kan
het niet meer aan, Patrick de
Picasso, een jeugd
Hongerstaker hangt niet meer in
John Richardson is de eerste
zijn kooi. Een rondleiding met
biograaf die toegang kreeg tot
Ingeborg door de Brusselse
de archieven van Picasso. Het
Samaritanesse-wijk.
eerste deel van zijn levenswerk
ligt klaar. De jeugdjaren van
Beleidsverklaring
Picasso, deze week in Knack.
De voetbalbond neemt een
bocht, want de jeugd komt te
Wapenhandel
kort. Een interview met
We krijgen een nieuwe wet op
sekretaris Alain Courtois.
de invoer, de uitvoer en de

10

WIJ — 14 JUNI 1991

VOLKEN EN STATEN

EEN JAAR VOLKSNATIONALE STRIJD

/SLOT

OCEANIE
Verder af dan Oceanië kan het voor ons
niet. Spijts alle verbeteringen van de media,
speelt de afstand nog steeds een rol. Vandaar allicht de schaarste aan inlichtingen
over nationaliteltenvraagstukken aldaar.

AUSTRALIËRS
OP HUN HOEDE
Het grote blankeneiland Australië, bijna
een vasteland, bekijkt al lang met argusogen
de toenemende invloed van Japan op zijn
bodem. Voorlopig zijn de redenen daarvoor
vooral van ekonomische aard: sedert de
Japanners op de vastgoedmarkt verschenen, verdubbelden er de prijzen.
Dat de Australiërs met te veel vreemd (dit
betekent daar vooral: Aziatisch) volk over de
vloer w/illen, blijkt uit een voorschrift, volgens
welk het aantal woningen dat van een verkaveling aan buitenlanders mag verkocht worden, beperkt is. Voor bestaande woningen is
het helemaal verboden.
Een ander probleem vormen de oorspronkelijke bewoners van Australië. Precies zoals
de planten- en dierensoorten van hun reusachtige doch zeer lang afgezonderd eiland,
is ook hun mensensoort merkwaardig en
zeldzaam. In de ogen van de blanken gaan
zij door voor erg primitief. Zij achtten hen
zelfs geen naam waard. „Aborigines" noemden de Engelsen hen. Wat gewoon ,,inboorlingen" betekent. Met deze nietszeggende
naam worden zij nog steeds door de westerse pers bedacht.

misch renderende arbeiders geïnteresseerd
was, niet in de kulturele gevolgen van zulke
volksverhuizing. Zeker al van in 1987 dateren bloedige onlusten, veroorzaakt door de
Melaneziërs die de Indiërs nog steeds als
ongewenste indringers aanzien, ook al vormen die inmiddels de meerderheid van de
bevolking.
Een Melanezische staatsgreep maakte
toen een einde aan de demokratische Indische meerderheid.
In mei 1990 sluit Indië zijn ambassade op
Fidzji omdat de Melanezische regering eist
dat die ambassade zou ophouden de Indische oppositie te steunen.
In juli wordt een nieuwe grondwet van
kracht. Zij heeft duidelijk als biezonderste
oogmerk, de oorspronkelijke bewoners blijvende kontrole over hun eilandenrijk te verzekeren. In de Kamer van Volksvertegenwoordiging zullen 69 leden zetelen: 37 Melaneziërs, 27 Indiërs, 4 anderen en 1 van het
eilandje Rotuma. In de Senaat zetelen 34

''^

^
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ZIJ willen (voorlopig?) niet verder gaan dan
zelfbestuur binnen de staat Australië. Zij
gaan steun zoeken in het buitenland, o.m. bij
de zwarten van Zuid-Afrika en in de V.N.

Misschien vinden velen dit een vorm van
apartheid. Wat dan echter gezegd van het
beleid van landen als Indonesië dat al zijn
burgers over één kam scheert, en dus de
werkelijkheid van de volkeren- en rassenverschillen niet eens erkent? Erger nog, het
protest van de betrokkenen dadelijk in bloed
smoort!
Van Oost-Timor is in 1990 zelfs geen kreet
meer tot hier doorgedrongen. Wel van Atjeh,
in het noord-westen van het grote eiland
Sumatra. Maar die gaan er dan zelf met de
grove borstel van terreur door. Ook is die
afscheidingsbeweging zeer islamatisch-fundamentallstisch gekleurd.

Tenslotte is er nog Nieuw-Guinea. Niet het
westelijke deel ervan, ooit Nederlandse kolonie, nu door Indonesië Irian geheten en
overstroomd met Javanen, die de Papoea's
steeds dieper in hun regenwouden terugdringen. Maar waar wij dus ook niet veel meer
over vernemen.
Er IS nog een ander, dat onafhankelijk is
geworden en Papoea heet. Daar leeft een
afscheidingsbeweging die al in 1975 eens
een hoogtepunt beleefde. Het gaat om het
zeer koperrijke eiland Bougainville. De kopermijnen brengen 40 % van de Papoeadeviezen binnen, en ook veel geld in de kas
van de partijen. De onteigende landeigenaars echter wachten tevergeefs op schadevergoeding en — wat ons meer aanbelangt
— zij klagen er over dat de mijn hun traditionele levenswijze verstoort en het leefmilieu
bedreigt.
De doofheid van de Papoea-regering voor
deze klachten leidt tot een regelrechte gewapende strijd. De guerilla heeft sukses want
de mijn gaat dicht.

DIE BERUCHTE FIDZJI
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INDONESIË

ARME PAPOEA'S
EN RIJKE

Sedert enkele jaren beginnen ook deze
mensen zich te roeren. Zij nemen geen vrede
meer met hooghartige bejegening en eisen
rechten op als volk. In juli kondigt een groep
zelfs de samenstelling aan van een ,,voorlopige regering". Belangrijkste streefdoelen
van deze regering heten te zijn: het verkrijgen van het recht op land en van de bevoegdheid over hun kuituur en erfgoed.

De rassenstrijd tussen ingeweken Indiërs
en inheemse Melaneziërs op de Fidzji-eilanden is niet nieuw. Hij is het gevolg van de
Willekeurige invoer van Indiërs door het Engelse koloniale gezag, dat alleen in ekono-

niet-verkozen leden; 24 van hen moeten
Melaneziërs zijn, van wie dan nog hoogstens
5 uit stedelijke gebieden.

De Javanen dringen de Papoea's
steeds verder de regenwouden in. Is
ook dit volk met verdwijning bedreigd ?
(foto reuter)
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De regering geeft het niet op en zet in
februari 1990 zelfs hefschroefvliegtuigen in
die scheikundige stoffen afwerpen. Bedenkelijk is de steun die Australië de Papoearegering biedt. Zijn het niet toevallig Australiërs die de kopermijn uitbaten?

VOLKEN EN STATEN

AMERIKA
KANADA IN
VOLLE KRISIS
In heel Amerika Is er één nationaliteitenvraagstuk dat meer dan alle andere Europees aandoet. Het is niet verwonderlijk dat
het om Kanada gaat, zelf nog het meest
Europese van alle Amerikaanse landen.
Verleden jaar heette het dat Frans Kanada
(enigszins vereenvoudigd „Quebec" genaamd) niet langer in de Kanadese federatie
zou blijven Indien niet alle andere (Engelse)
deelstaten instemden met een Frans amendement op de grondwet. Dit amendement
verankert de kulturele en taaiidentiteit van
„la belle province" en maakt van deze laatste iets méér dan een provincie zoals de
andere. Er zijn eensdeels de Engels-Kanadese provincies, er Is anderdeels Quebec. Het
geeft Kanada een nieuw, tweeledig statuut.
Manitoba, New Brunswick en New Foundland wilden er niet van weten. Het amendement zou vervallen Indien het niet voor 1991
werd aangenomen.
Na uitputtende onderhandelingen slaagt
premier Brian Mulroney er op 9 juni in, de
weerstand van de drie voornoemde deelstaten te overwinnen. Quebec bekomt een vetorecht, maar al de andere deelstaten ook. Het
akkoord moet door allen nog bekrachtigd
worden tegen 23 juni.
Daar dit uiteindelijk niet gebeurt wegens
de weerstand van New Foundland en Manitoba (aldaar door toedoen van Indianen),
breekt een van de zwaarste politieke krisissen uit die Kanada ooit doorgemaakt heeft.
De eerste-minister van Quebec trekt zich
nog dezelfde avond (23 juni) uit verdere
grondwetsbesprekingen terug en wil met
Ottawa alleen nog op voet van gelijl<heid
onderhandelen. Hij mikt uitdrukkelijk op verwerving van bijkomende bevoegdheden,
vooral m.b.t. inwijking, want de Fransen
willen die zelf in de hand houden.
Opiniepeilingen leren dat 60 % van de
Frans-Kanadezen politieke onafhankelijkheid willen, weliswaar binnen de Kanadese
ekonomische ruimte. Volledige onafhankelijkheid valt bij veel minder mensen in goede
aarde.
De weigering om de volksaard van de
Frans-Kanadezen te erkennen woelt echter
bij de andere provincies partikularistische
refleksen op, zodat de eenheid van de Kanadese federatie meer dan ooit gevaar loopt.
In november kondigt de Kanadese eersteminister in het parlement aan-dat hij een
onafhankelijke kommissie van 12 vooraanstaanden wil instellen die tof 1 juli 1991 het
land moet bereizen om na te gaan of de
Kanadezen nog langer in één staat willen
leven.

In de VSA stond 1990 in het teken van de herdenking van de slachtpartij van
Wounded Knee (eind december 1890).
(foto upi)

INDIAANS OPROER
De Frans-Kanadezen hebben het in 1990
niet alleen met de Engelsen aan de stok.
Indianen, met name de Mohawks, bezorgen
hen heel wat kopzorgen. De strijd gaat om
een golfterrein, dat de Fransen zo nodig
moeten uitbreiden op Indiaans gebied. Wij
weten hoe machteloos de Vlaamse burgers
tegenover golfuitbreidingen staan. De Mohawks leggen er zich echter niet zo goedschiks bij neer. Ze verschansen zich achter
barrikaden en als de politie die wil opruimen
schieten ze er op. Zo ontaardt de twist, die in
maart ontstaan is, tot een vuurgevecht (met
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één dode) in juli. Andere Mohawks beginnen
uit solidariteit elders wegen te versperren.
Op enig begrip bij de Fransen moeten de
Mohawks niet rekenen. Op 12 oogst moet de
politie duizenden anti-Indiaanse betogende
blanken uiteenjagen. Die zien alleen het
ongemak dat Indianen-versperringen hun
autoverkeer aandoen.
De federale regering zorgt voor de oplossing door de omstreden grond aan te kopen
en daarna ter beschikking van de Indianen te
stellen. Doch dit werpt het netelige probleem
op van de landeigendom, een twistpunt voor
alle Kanadese Indianenstammen.

>
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Het leger trekt zich uit de buurt van de
Indiaanse barril<aden terug en de Mohawks
ook. Onderhandelingen vervangen het vechten. Doch ineens breekt de Frans-Kanadese
premier Bourassa de onderhandelingen af
en stuurt einde augustus 4.000 soldaten
naar de Mohawsk. Die moeten zich uiteindleijk gewonnen geven.
Een belangrijk gevolg van deze gebeurtenissen Is het versterken van de Indiaanse
solidariteit, ook bij anderen dan IVIohawks,
tot in Manitoba toe.
In de VSA wordt einde december de
slachtpartij van Wounded Knee herdacht
(28-29 december 1890), waarbij een tweehonderdtal ongewapende Sioux uitgemoord
werden door een Amerikaanse ruitereenheid. Op een perskonferentie vragen enkele
organisaties aandacht voor het lot van het
anderhalf miljoen overblijvende Indianen.

SPAANSE GOLF
Bij de blanken beweegt er ook iets. De
stroom Spaanssprekende Meksi kanen en
anderen blijft aanhouden en is doende, van
Spaanse- de tweede, mettertijd misschien
wel officiële taal van de Verenigde Staten te
maken.
Een toenemend aantal Engelstalige Amerikanen begint het als een bedreiging aan te
voelen dat grote groepen inwijkelingen een
andere taal spreken; ook als dit Chinees of
Koreaans is. Op vele kantoren, werkplaatsen
en in ziekenhuizen wordt een Engelse taaldwang ingevoerd of het Spaans uitdrukkelijk
verboden.
De problemen doen zich voor in Kalifornië,
Florida, Texas, Illinois en Arizona.

FALKLAND

BONDGENOOTSCHAP
DRINGEND GEWENST
Hoe komt het dat een zo universeel
verschijnsel als de natlonaliteitenproblematiek door zo vele intellektuelen en
mediamensen als partikularistisch, ja als
voorbijgestreefd wordt afgedaan?
Het nationalisme heeft het fascisme
overleefd, het nationaal-sociallsme en nu
ook het kommunisme.
Toch stoort het. Het tast de machtsstrukturen aan die „staten" heten; de
strukturen van de staten die de volkse
werkelijkheid niet erkennen; en zelfs de
strukturen van de staten die zich op haar
beroepen. Daarvan is het voksnatlonalisme inderdaad het levende geweten.
Het moeilijke aan het nationalisme Is,
dat het schijnbaar tot eindeloos getwist
leidt, ook tot afzondering en moeilijker
dan andere -ismen tot grensoverschrijdende solidariteit.
Wij gaan dat hier niet tot op het bot
ontleden. Wie echter een jaaroverzicht
als dat wat wij nu afsluiten aandachtig
leest, ziet gemakkelijk in dat de ware
oorzaak van vele nationaliteitenkwesties
te zoeken is in de zucht tot overheersing
van een VOIK over een of meer andere,
ofwel in de botsing van een niet-nationale
staat (de VSA, de Sovjet-Unie, China,
België) met volkeren die willen erkend
worden. Vele nationalisten zien zelf nog
niet in dat hun meest geduchte vijanden

niet een of meer buurvolkeren zijn maar
die machten en machtsdragers voor wie
volkeren hinderlijk zijn.
Inderdaad, de veelheid van en het
soms grote verschil tussen volkeren bemoeilijkt ten zeerste de uitbouw van planetaire heerschappijen; om het even of
dat nu staten, ideologieën of verbruikspatronen zijn. Dat de machtigste hedendaagse staat bewoond wordt door een
samenraapsel van inwijkelingen maakt
de toestand nog gevaarlijker. Deze staat
stelt zijn samenleving als toekomstmodel
voor en wordt door vele individualisten in
andere landen als zodanig gezien. Hij
streeft vanzelfsprekend naar een gelijkschakeling van samenlevingen teneinde
zijn ekonomische en mettertijd andere
macht gemakkelijk te kunnen uitbreiden.
De opvatting dat volkeren levensbelangrijker zijn dan staten en de omzetting
van deze opvatting in strukturen moet
nationalisten van alle pluimage tot bondgenoten maken. Alleen zo zullen zij de
internationale en supranationale netwerken zoals bv. de EG er een is, en die de
wereld steeds intenser overspannen, op
de ontwikkeling van de volksgemeenschappen kunnen richten in plaats van
op hun ondergang.
Karel Jansegers

K)f*«MÏ^!j»i&*tfc».

Over Latijns-Amerika hebben we weinig
nieuws. Het Argentijnse parlement lijft in
april, op papier, en eenzijdig, de Falklandeilandengroep in bij Argentinië.
Wij zouden deze zinnebeeldige aanhechting iDinnen dit bestek niet vermelden, indien
wij ons niet een kenschetsende biezonderheid herinnerden uit de oorlog die Argentinië
en Groot-Brittannië om deze archipel uitvochten.
De Argentijnse troepen hadden nauwelijks
voet aan wal gezet of ze beslisten, het
Engels als onderwijstaal aldaar af te schaffen en het vervangen door het Spaans.
Nu zijn de bwoners van die eilanden Britten, vooral Keltische. Daar hebben voordien
nooit andere mensen gewoond, laat staan
Spaanse.
Die daad van de Argentijnse overheid was
dus een tipisch staaltje van staatsnationalistisch taalimperialisme.
Er is geen enkele reden om aan te nemen
dat de Argentijnse overheid inmiddels tot
een beter inzicht gekomen is.
WIJ — 14 JUNI 1991
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ONTWIKKELING EN MILIEU:
SAMENHANG GRAAG!

V

ANDAAG is de publieke opinie
doordrongen van de enorme
ekologische uitdagingen die
ons bedreigen. Sinds 70 verloor de aarde 4 keer de oppervlakte van Frankrijk aan bos.
480 miljoen ton vruchtbare bovengrond ging verloren, ongeveer evenveel als alle landbouwgrond van India. De
woestijnen breidden zich tijdens dezelfde 20 jaar uit met een oppervlakte die groter is dan het totale Chinese landbouwareaal.
De eerste gevolgen van het ineenzakkend
ekosisteem zijn reeds duidelijk voelbaar. Zo
is de wereldgraanproduktie per hoofd sinds
1984 met 14% gedaald. Ze bevindt zich
terug op het peil van 1970. Alleen in de VS
waren er wegens de droogte in 1988 30%
minder oogsten. Oorzaken van de terugloop:
bodemerosie, woestijnvorming, schaarste
aan water en aan nieuwe landbouwgronden.

GEÏNTEGREERDE

AANPAK
Wie naar haalbare strategieën zoekt om de
milieuaftakeling een halt toe te roepen botst
al snel op de vaststelling dat het overgrote
deel van de mensen in ekstreme armoede
leeft. Ontbossing, woestijnvorming, monokulturen zijn voor een belangrijk deel het
gevolg van de strijd van derde wereldburgers
voor het naakte overleven. Deze mensen
worden verplicht roofbouw te plegen op hun
ekologisch systeem. Alleen door daadwerkelijk de armoede te bestrijden schept men
mogelijkheden voor een effektief milieubeleid.
Onlangs heeft de VU-fraktie in het Europees Parlement het World Watch Institute
uitgenodigd. Het was Europarlementslid
Jaak Vandemeulebroucke die het jaarrapport 1990 van deze milieuwaakhond naar het
Nederlandstalige publiek toe lanceerde. Het
instituut toonde onweerlegbaar aan dat de
ontgebreidelde overkonsumptie van het
Noorden een belangrijke oorzaak van de
vergevorderde milieuverloedering is. Ons
wentelen in een schuldkompleks leidt tot
niets. Wel moet de eerste wereld bereid zijn
ook op wereldschaal het,,vervuiler betaalt"principe aan te houden en bijgevolg het
leeuwenaandeel van de milieuherstelkosten
op zich nemen.

De VU Vlaamse Vrije Demokraten wil de
band milieu en ontwikkeling in een breder
internationaal kader plaatsen: de zogenaamde vredesdriehoek. De VU is ervan overtuigd
dat er een rechtstreeks verband bestaat
tussen het bevorderen van ontwapening en
vrede, het respekt voor mensen- en volkerenrechten en de versterking van de ontwikkelingssamenwerking. Alleen een geïntegreerde aanpak op deze 3 domeinen houdt strukturele mogelijkheden in voor een duurzame
vrede, een ekologisch herstel en een meer
rechtvaardige wereldgemeenschap.

Woensdag, 5 juni 1991, vond
de wereldmilieudag van de Verenigde Naties plaats. De VU
Vlaamse Vrije Demol^raten
heeft, bij monde van Patrik
Vankrunlteisven en Willy Kuijpers, die gelegenheid te baat
genomen om haar visie op de
soms moeilijke verhouding tussen miliieu en ontwikkeling op
papier te zetten. Beide tema's
bekleden Immers een centrale
plaats in het Toekomstplan
voor Vlaanderen.
22 jaar geleden publiceerde de
toenmalige sekretaris-generaai
van de Verenigde Naties, Oe
Thant, een verslag dat hij op
vraag van de Algemene Vergadering maakte over de milieusituatie In heel de wereld. In Man
and his Environment vestigde
hij de aandacht op een wereldwijde milieukrisls, zowel in de
geïndustrialiseerde landen als
in de derde wereld. Het was in
datzelfde jaar, 1969, dat de VU
als eerste partij in Vlaanderen
een kongres hield over het ekologische vraagstuk.
In 1990 werd er maar liefst 37.000 miljard
frank uitgegeven aan defensie. Barber Conable, president van de Wereldbank, verklaarde verleden jaar dat ontwikkelingslanden
hiervan ongeveer 7 000 miljard frank voor
hun rekening nemen. Gemiddeld gaat 20%
van het budget van de centrale overheden in
de derde wereld naar bewapening, drie keer
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Milieu en ontwikkeling hangen samen. Heel wat ziekten in de Derde
Wereld hebben hun oorzaak in problemen met de leefomstandigheden.
(foto Zafar)

meer dan in de eerste wereld. Ons land
draait in dit pervers sisteem mee: meer dan
60% van onze wapenleveringen zijn voor de
derde wereld bestemd! De band tussen
overbewapening en onderontwikkeling is
overduidelijk.
De VU Vlaamse Vrije Demokraten wil een
einde maken aan de waanzin van een overbewapende derde wereld. Daarom is ze de
drijvende kracht achter de wapenwet (die ze
met amendementen probeert nog strenger te
maken). Hoewel deze wet een flinke stap in
de goede richting is, kan er toch nog veel
meer gebeuren. Uiteindelijk moet de Europese Gemeenschap bevoegd worden voor het
externe wapenverkoopbeleid. Ons land moet
zijn wapenindustrie ombouwen tot een vredesindustrie. Zweden heeft bewezen dat dit
zelfs ekonomisch rendabel kan zijn.
Het toekomstige Instituut voor Vrede en
Veiligheid, waarvan het ontwerp momenteel
door de regering wordt uitgetekend, mag
zich niet beperken tot een louter traditioneelmilitaire benadering van de vredesproblematiek. Dit nieuwe Vredesinstituut moet ook
aandacht hebben voor de ekologische en
socio-ekonomische basisvoorwaarden van
een ,,integrale veiligheid".
r-^
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STIMULI
De tweede pijler zijn de mensen- en volkerenrechten De VU Vlaamse Vrije Demokraten meent dat meer respekt voor mensen- en
volkerenrechten rechtstreeks bijdraagt tot
het oplossen van de problematiek ontwikkeling en milieu Het recht op ontwikkeling is in
1986 immers zelf als een onvervreemdbaar
recht van iedere persoon aanvaard door de
Algemene Vergadering van de VN In het
Brundtlandrapport (1987) van de Universele
Kommissie voor Milieu en Ontwikkeling
(UNEP) wordt ook het recht op „een milieu
dat gezondheid en welzijn ten goede komt"
als een fundamenteel mensenrecht bestempeld
Het rapport '90 van de Wereldontwikkelingsbank toont aan dat landen waar de
bevolking inspraak heeft in de ekonomische
en politieke besluiWorming, een goede ontwikkelingsstrategie meer kansen van slagen
heeft De VU wil stimuli uitbouwen die het
respekt voor de mensenrechten en de participatie van burgers bevorderen
Als volksnationalisten hechten we veel
waarde aan de naleving van de volkerenrechten Het zelfbeschikkingsrecht van de
volkeren dient gerespekteerd Zoniet belanden we in het ene uitzichtloze regionale
konflikt na het andere Denken we maar eens
aan de brandend aktuele situatie in Koerdistan of Ethiopië
Federalisme kan hier een antwoord bieden
op de verzuchtingen van de volkeren van
derde wereldlanden, die veelal in kunstmatige staten leven
Een ontwikkelmgs- en milieubeleid kan
maar slagen indien het eerbied opbrengt
voor de kulturele, sociologische en historische eigenheid van elk volk De voorname
plaats, die het medebeheer inneemt in het
beleid van VU-minister van Ontwikkelingssamenwerking Andre Geens is een konkrete
uiting van dit respekt voor volkeren en kuituren

DUURZAME
ONTWIKKELING
Wat de konkrete band ontwikkeling en
milieu betreft wil de VU uitgaan van het
kernbegrip ,,duurzame ontwikkeling" als leidraad voor het uitstippelen van een beleid
Onder duurzame ontwikkeling verstaat de
VU Vlaamse Vrije Demokraten een ontwikkeling die tegemoet komt aan de noden van het
heden zonder de behoeftenvoorzienmg van
de komende generaties in het gedrang te
brengen Een hele reeks konkrete voorstellen werden op papier gezet, waaruit hieronder een greep
— Het milieu moet een rechtsgoed worden, opgenomen in het internationale recht
zodat het een zekere integnteit verkrijgt en
inbreuken erop gesanktioneerd kunnen worden
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— De regenwouden vormen een genetische pool zonder gelijke Opdat de kommerciele eksploitatie van het gebruik van de
genen ervan ook de milieubescherming in de
Derde Wereld zou dienen, denkt de VU aan
een formule, vergelijkbaar met een patent,
waarvoor de gebruiker royalties lietaalt
Deze „royalties" kan de internationale gemeenschap aanwenden voor milieuprojekten
— De VU Vlaamse Vrije Demokraten zijn
erover verheugd dat minister van Ontwikkelingssamenwerking Andre Geens maar liefst
480 miljoen frank heeft vrijgemaakt om een
in 1989 door de ontwikkelingskommissie van
de Wereldbank opgericht fonds te spijzen
Dit fonds ondersteunt uitsluitend milieu-gerelateerde ontwikkelingsprojekten
— Wat de landbouw betreft wil de VU de
voedselveiligheid van de derde wereld versterken Daarom verzet de VU zich tegen de
GATT-politiek die een volledige liberalisering
van de handel in landbouwprodukten nastreeft zonder de produktie in de derde
wereld te beschermen De VU vraagt een
dumpingverbod inzake de landbouwuitvoer
naar de derde wereld Herbebossing moet
een topprioriteit worden
— De zogenaamde ,,Debt for nature
Swap"-overeenkomsten, waarbij een deel
van de schuld van de ontwikkelingslanden
geruild worden voor het instandhouden of
onderhouden van een stuk waardevolle natuur, verdienen een meer dan positieve benadenng
— De VU Vlaamse Vrije Demokraten wil
elk overheidsontwikkelmgsprojekt met een
eventuele weerslag op het milieu onderwerpen aan een Milieu Effekten Rapportage
— Volgend jaar organiseert de Algemene
Vergadenng van de VN een konferentie over
milieu en ontwikkeling De VU wil dat deze
konferentie uitmondt in een internationaal
verdrag dat een bepaling moet bevatten die
bedrijven ertoe verplicht de strengste milieubepaling, die van het moederland of die van
het land van vestiging, na te leven
— Dank zijn minister van Ontwikkelingssamenwerking Andre Geens is er in het verdrag
van Lome 4 een afvalstoffenuitvoerverbod
naar de 70 ontwikkelingslanden van de zogenaamde ACS-groep ingeschreven De VU
vraagt dat de in de maak zijnde EG-richtlijn,
die het afvalstoffenverkeer binnen de EG en
naar derde landen wil regelen, dit afvaluitvoerverbod zou uitbreiden tot alle ontwikkelingslanden

NIEUWE
WERELDGEMEENSCHAP
Door het gegroeide besef van onderlinge
afhankelijkheid is de solidanteit geïnternationaliseerd De wereld is ons dorp geworden
De uitdagingen waarvoor de mensheid staat
vragen aangepaste strukturen Een staats-
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hervorming op wereldschaal dnngl zich op
Het achterhaalde koncept van absolute
staatssoevereiniteit dient vervangen te worden door een federaal gestruktureerde wereldgemeenschap waar zelfbeschikking en
samenwerking sleutelwoorden zijn
Binnen de VN, de embryo van een wereldparlement, moet het gewicht van de derde
wereld toenemen De VU pleit dan ook voor
een permanente vertegenwoordiger (met vetorecht) van de derde wereld in de Veiligheidsraad van de VN.
Bart Somers

— De nota: „Ontwikkeling en milieu. Enkele bedenkingen van de VU Vlaamse
Vrije Demokraten" kan gratis aangevraagd worden op de VU-studiedienst,
Barrikadenplein 12, 1000 Brussel.
De uitgave (12 biz) is een onderdeel van
het Toekomst voor Vlaanderen.
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NAAR EEN AGRESSIEF
DUINENBELEID

D

E beleidsverantwoordelijke politici worden zich meer en meer
bewust van de verregaande versnippering van de zeeduinen.
Dit duinenareaal heeft niet alleen een landschapsekologische waarde, maar vormt ook
het natuurlijke dekor waar de
kusttoerist zijn aktiviteiten ontplooit. Het argeloos volbouwen
van de kustlijn zal op termijn de
aantrekkelijkheid ervan voor de rekreant
sterk beknotten. In tegenstelling met de vaak
goedbedoelde intenties verschijnen langsheen de kuststrook echter steeds nieuwe
immobiliënkompleksen, worden gezinsvilla's
omgevormd tot appartementen annex zolderkamer en worden duinpercelen verder
verkaveld. Dan zwijgen we nog over de
blijkbaar willekeurige inplanting van golfterreinen, pret- en andere parken en de talloze
drinkwaterwinningen die de basiskwaliteit
van de duinengordel verder ondermijnen.
Wat er nog overblijft aan aaneengesloten
duinengebied is momenteel natuurreservaat
(R) of natuurgebied (N) op het gewestplan.
Daarnaast zijn deze overblijvende duingebieden integraal weerhouden als natuurkerngebied in de Groene Hoofdstruktuur Vlaanderen.

Deze planologische bescherming neemt
echter de enorme spekulatiedruk niet weg.
Via het bijzonder plan van aanleg (B.P.A.)
wordt er alsnog in geslaagd ekologisch belangrijke duinpercelen bouwrijp te maken.
Met ditzelfde instrument wordt bijkomend
getracht tal van illegale bouwtoestanden uit
het verleden te regulariseren.
In dit kader is het kenschetsend te moeten
vaststellen dat, naar aanleiding van de richtnola Ruimtelijke ordening waarbij gepeild
werd naar de wensen en verzuchtingen omtrent de wijziging van het gewestplan, vele
kustgemeenten dit initiatief aangegrepen
hebben om intakte duingebieden d.m.v.
B.P.A.'s alsnog van bestemming te wijzigen.

HERSTELBELEID
IN STAPPEN
,,Spekulanten hebben tijd"_ vertelt Jan
Loones „ze zijn zelfs bereid' zes jaar te
wachten tot de volgende gemeenteraadsverkiezingen en een eventueel nieuw kollege
om hun in eerste instantie verworpen plannen alsnog door te drukken".

-*' j y

De eigenheid van de Vlaamse
kust dreigt stilaan verloren te
gaan. De karaltteristieke duinengordel - het uithangbord
van onze kuststrook - verdwijnt
immers aan een onheilspellend
tempo en dit ten gerieve van
rulmteverslindende bouw- en
andere projekten. Dit ondoordacht grondgebruik werkt de
verstedelijking van de kustgordel sterk in de hand. De toeristische
aantrekkingskracht,
waarbij het ruimtegevoel en het
vrije kontakt met de fisische
elementen (zon, zand en zee)
determinerend is, zal hierdoor
uiteindelijk fel beknot worden.
Voor VU-kamerlld en kustbewoner Jan Loones is het bouwverzadigingspunt meer dan bereikt en aktle noodzakelijk. Om
deze reden stelde hij onlangs
zijn voorstel van dekreet houdende maatregelen ter bescherming van de kustduinen
voor.
Hij zocht en vond steun voor
zijn originele voorstel bij de
meerderheidspartijen S.P. en
C.V.P. waardoor het voorstel
een belangrijke kans tot slagen
heeft.

Jan Loones: spekulanten zijn bereid
zes jaar te wachten om via een nieuw
schepenkollege hun in eerste instantie verworpen plannen alsnog door te
drukken.

Het voorstel van Loones komt dan ook
niets te vroeg. Voor hem vertrekt een toekomstgericht duinenbeleid door in eerste
instantie alle " R " en "N"-gebieden volledig
intakt te behouden. Dit houdt in dat ook
Bijzonder Plannen van Aanleg in deze delen
ekspliciet verboden dienen te worden.
Daarnaast - en dit is totaal nieuw - pleit het
recente dekreet voor een konkreet herstelbeleid waarbij woonuitbreidingsgebieden of rekreatiegebieden gewijzigd worden naar natuurgebieden. Niet-verenigbare bestemmingen zoals waterwinningen in een duinengebied dienen in dit kader geschrapt te worden.
Centraal in het voorstel staat evenwel de
bescherming van de versnipperde duinpercelen binnen de bebouwde en zelfs binnen
de reeds verkavelde zones. Bijna 50 % van
ons duinenareaal blijkt immers vervallen te
zijn in kleinschalige restanten waarvan minstens 'n deel reeds bebouwd is. Het zijn net
deze restanten die op korte termijn en akuut
bedreigd worden. Ook in bouwzones blijft er
nood aan open ruimten.

>
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EEN HALVE EEUW
RUIMTELIJK WANBELEID
Tot het begin van deze eeuw was de
zone tussen Noordzee en Polders een
aaneengesloten en gevarieerd natuurgebied. De stuifduinen langsheen de kust
waren nog vrijwel ononderbroken. Achter
deze duinengordel situeerden zich de
karakteristieke vochtige duinpannen, terwijl gefikseerde binnenduinen en graslanden geleidelijk de overgang naar de
vruchtbare polders maakten.
Aanvankelijk had het toerisme weinig
of geen ruimtelijke weerslag op dit landschap. Het is duidelijk dat de sociale
evolutie vooral in de laatste halve eeuw
wel een ingrijpende invloed heeft gehad
op natuur en landschap van de kuststrook. Omwille van de demokratisering
van het kusttoerisme werd immers op
geen enkele inspanning gekeken.
In 1886 werd de eerste kusttram aangelegd. De koninklijke kustbaan werd
voltooid in 1933. Deze weg, dichtbij de
kustlijn, ontsloot grote delen van de kust
en maakte de vestiging van nieuwe badplaatsen, villa-parken en sociale vakantiehuizen mogelijk. De golden sixties werden dan weer gekenmerkt door een ongebreidelde hoogbouw. Het gebrek aan
een degelijke planning kon de stroom
van het zich ontwikkelende massatoerisme in de tweede helft van deze eeuw niet
volgen. Kampings en weekendverblijven
schoten als paddestoelen uit de grond en
werden veelal ongeordend en vaak zon-
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der vergunning in de meest stille hoekjes
gedropt. De wet op de Ruimtelijke Ordening en Stedebouw (1962), die voor 't
eerst enige lijn in de planning trachtte te
scheppen, bleek op hevige weerstand te
stuiten van de rijke maatschappijen die
tot op dat moment naar hartelust verkavelingen en wildbouw konden realiseren.
Het resultaat van deze bouwhausse
had een vernipperend effekt op de duinengordel en op het tipische landschapsbeeld. Het gevolg hiervan is dat het
huidige gewestplan vaak niet meer in
overeenstemming is met het werkelijke
grondgebruik. Het natuurpatrimonium als grootste aantrekkingskracht voor het
toerisme - werd hierdoor grotendeels opgeofferd aan het kortzichtige winstbejag.
Van de 5.000 ha oorspronkelijk duin
blijven er vandaag de dag nog 2.700 ha
over.
Langsheen de 65 km lange kustlijn
vinden we nog slechts 33 km zeereepduin. De rest is reeds volgebouwd of
havengebied.
Van de overgebleven aaneengesloten
duinen Is 90 % als natuurgebied of natuurreservaat op het gewestplan ingetekend. Daarenboven zijn meer dan 1.000
ha als beschermd landschap opgenomen. De biologische Waarderingskaart
waardeert het overblijvende duinengebied als biologisch zeer waardevol.
P.H.
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Niemand kan immers voorspellen hoe
onze kustgemeenten er zullen uitzien als alle
gebieden die thans op het gewestplan bouwzone zijn, daadwerkelijk zullen volgebouwd
zijn en wat hiervan de implikaties zullen zijn
op de toeristische aantrekkelijkheid van onze
kust. Deze kleinere onbebouwde ruimtes
kunnen in de bouwzones belangrijke funkties
vervullen. Ze kunnen ingericht worden als
speelduin of parkeerzone, als rust- of wandelgebied. Vele restduinen hebben anderzijds een duidelijke ekologische funktie als
laatste verblijfplaats van vele flora- en faunaelementen die met dit specifieke ekotoop
verbonden zijn.
Dit doel kan enkel in stappen gerealiseerd
worden. Vooreerst dient per gemeente een
degelijke inventaris opgemaakt te worden.
Deze inventaris beslaat de percelen in de
bouwzone die de gemeente niet bebouwd wil
hebben. Dit plan omvat tevens een beschrijvende staat met opgave van de thans heersende bestemmingszones. Tevens worden
ook de inbreuken op de vastgestelde bestemmingen genoteerd, samen met een lijst
van - vaak illegale - bouwwerken die verwijderd zouden moeten worden. Voor het te
behouden duinperceel binnen de rode zone
dient tevens vermeld te worden welke de
gewenste toekomstige funktie zal zijn (natuurgebied, speelruimte, open ruimte...).
Na inventarisatie kan de kustgemeente
volgens eigen vermogen de waardevolle
duinpercelen als bouwgrond aankopen om
ze in hun patrimonium op te nemen en te
vrijwaren tegen bebouwing. Ook aankoop
door het Gewest en natuurverenigingen is
hierbij mogelijk.

RECHTSZEKERHEID
Het spreekt voor zich dat de individuele
eigenaars van deze percelen niet de dupe
moeten worden van de behoeften van de
gemeenschap. Indien de gemeente de gronden als bouwgrond kan aankopen is er
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DUINENWERKGROEP
Ondanks de planologische bescherming kan de verdergaande versnippering
van de duinen niet gestopt worden. John
Van Gompel • voorzitter van de duinenwerkgroep van de vzw Natuurreservaten
- stelt dat slechts 7 kustgebieden daadwerkelijk als reservaat beheerd worden.
Samen met de gemeentelijke reservaten,
staatsbossen en waterwingebieden komen we in totaal slechts aan 1.400 ha,
tenwijl toch 90 % van de duinen op het
gewestplan als natuurgebied of reservaat
weerhouden zijn. In vergelijking met onze
buurlanden skoort de Vlaamse kust
slecht. In het departement Nord-Pas de
Calais wordt bijvoorbeeld 50 % van het
duinenareaal als beschermd natuurgebied aangekocht. In Nederland zijn reeds
20.000 ha, verspreid over 60 gebieden,
veilig gesteld door allerhande instanties.
De nog niet beschermde duinterreinen
meten bij ons gemiddeld slechts 52 ha.
Dit illustreert - in vergelijking met 360 ha
(NL) en 165 ha (Fr) - de verregaande
versnippering van het duinenareaal.
Voor de duinenwerkgroep van Natuurreservaten vzw ligt het hoofdaksent in de
bescherming van de overgebleven grote
duingebieden. Vooral deze gebieden
worden immers bedreigd door grootschalige projekten zoals marinehavens, golfterreinen, vakantiedorpen en waterwinningen.
Ondanks de recente suksessen van
deze duinenwerkgroep - met o.a. aankoop van de Houtsaegersduinen in De
Panne, de strijd om de Zwinbosjes en de
watenwinning Ter Yde in Oostduinkerke gaat de versnippering van het duinenareaal vrijwel kontinu verder.
Bijna 50 % van de resterende duinen
bevinden zich echter buiten de grote
duingebieden. Het is hier dat het voorstel
Loones-Chevalier-Desutter nuttig werk
kan verrichten.
John van Gompel vindt het voorstel
dan ook een bijzonder waardevol initia-

uiteraard geen probleem. In het andere geval
zal er bij bouwverbod sprake zijn van planschade. De in de wet voorziene planschaderegeling is evenwel uitermate tijdrovend. Jan
Loones pleit dan ook in de marge van zijn
dekreet voor de hervorming van dit stelsel.
Als bijkomend alternatief opteert het voorstel voor het opleggen van konventionele
erfdienstbaarheden van niet-bebouwing,
overeen te komen met de eigenaars die
hiervoor een bepaalde vergoeding ontvangen.
Teneinde een beter beeld te krijgen van de
financiële impakt van een eventueel aan-

Tot wat de ongebreidelde duinenverwaarlozing geleid heeft toont deze
lintbebouwing...

(foto DS)

tief, maar drukt anderzijds zijn bezorgdheid uit omtrent de kruciale rol die de
gemeentebesturen in dit voorstel toebedeeld krijgen.
John Van Gompel: ,,Uit de richtnota
Ruimtelijke Ordening uit 1988 is nogmaals gebleken welke de werkelijke planologische bedoelingen zijn van vele
kustgemeenten. Vele kustgemeenten
zouden niet liever willen dan via B.P.A.'s
duingebieden wijzigen in bouw- en/of
rekreatiezones of willen reeds aangetaste duinen verder volbouwen. Bij mijn
weten gaat het hier om 16 natuurgebieden, verspreid over 6 kustgemeenten."

Hij duidt verder op de mogelijke belangenvermenging tussen gemeenteraad en
de immobiliënwereld. John Van Gompel:
,,Het moet duidelijk zijn dat de gemeenten lang niet altijd hun verantwoordelijkheid opnemen. De voorbeelden waarbij
de gemeenten nieuwe open ruimten laten aansnijden ten gerieve van de rekreatie in plaats van oude kampeerterreinen
te renoveren zijn legio en tekenend voor
de huidige mentaliteit."

Van Gompel wi)st verder op het gemeentelijk herstelbeleid waarbij getracht
wordt illegale bouwwerken door middel
van B.P.A. alsnog te regulariseren.

en polders. Op deze manier wordt de
toeristische druk op de kustduinen enkel
maar verhoogd.

koopbeleid rekende Loones de verzamelde
pers voor dat als 'n twintigtal woonkernen
iangsheen de kust gemiddeld een vijftigtal
percelen zouden aankopen dit ongeveer 1,5
miljard frank zou gaan kosten. Het is uiteraard niet de bedoeling dit aankoop-scenario
op één jaar tijd te realiseren. Er dient in deze
optiek tevens nagegaan te worden in welke
mate de budgetten voor de Groene Hoofdstruktuur Vlaanderen hierin kunnen bijdragen.
Voor de inventarisatie van de niet te bebouwen percelen bouwgrond is een doorgedreven onderzoek noodzakelijk. Volgens Jan
Loones kan dit onderzoek het best toever-
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J. Van Gompel waarschuwt tenslotte
voor de tendens nieuwe rekreatiezones
te plannen in de randzone tussen duinen

P.H.

trouwd worden aan de gemeenteraden van
de kustgemeenten. Om niet te vervallen in
een politiek opbod worden evenwel procedures ingebouwd die een grote openbaarheid
noodzaken, waarbij alle belangstellenden
hun inbreng kunnen hebben. Om deze reden
is een openbaar onderzoek over een periode
van drie maanden noodzakelijk.
De sleutel voor de toepassing van dit
dekreet komt bijgevolg te liggen bij de gemeenteraden, die in twee fasen zullen moeten beslissen. Na de voorlopige goedkeuring
van de inventarisatie volgt de definitieve
goedkeuring na het openbaar onderzoek.
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Het spreekt voor zich dat met alle kustgemeenten even gretig aan dit voorstel zullen
meewerken Het voorstel voorziet daarom m afwachting van de definitieve goedkeunng
- dat voorlopig iedere bouwaanvraag in het
gebied tussen Noordzee en Polder onderworpen wordt aan het een voorafgaand gemotiveerd advies van de gemeenteraad over
de bouwwenselijkheid van de aanvraag Op
deze manier wordt het alleszins moeilijker
nieuwe bouwprojekten in duinpercelen te
realiseren

PARLEMENTAIRE
BEHANDELING
Het initiatief van VU-kamerlid Jan Loones
(Koksi)de-Oostduinkerke) werd ondersteund
door Pierre Chevalier (SP-Brugge-Zeebrugge) en Manu Desutter (CVP-Knokke-Heist)
Door bundeling der krachten van deze vertegenwoordigers uit de drie meerderheidspartijen zou de uiteindelijke goedkeunng door
de Vlaamse Raad moeten gewaarborgd zijn
Verder verleende VU-kamerlid Fneda Brepoels haar deskundige medewerking en zal
als lid van de Kommissie Leefmilieu Natuurbehoud en Ruimtelijke Ordening het voorstel
van dekreet begeleiden en verdedigen tijdens de kommissiebesprekingen
Patrick Hermans
De persmap met daarin het voorstel van
dekreet''De duinen aan de Vlaamse Kust"
van Jan Loones is gratis verkrijgbaar bi|
het VNS, Barnkadenplem 12, 1000 Brussel, tel. 02/219.49.30.
De burgemeester van Het Zoute,
Graaf Lippens, oogstte vorig jaar behoorlijk wat protest én hoongelach bij
zijn poging om ,,vervuilende frigoboxtoeristen" uit zijn duinen te weren.

WATERWINNINGEN
De duinengordel bevat grote reserves
dnnkwater Vandaar de talrijke waterwinningen langsheen de kuststrook Aan de
Oostkust zijn de waterwinningen eerder
beperkt Knokke en Klemskerke De winning van Wenduine werd onlangs stopgezet
De situatie aan de Westkust is echter
helemaal anders De vraag naar drinkwater steeg er sterk door het verhoogde
verbruik tijdens de zomermaanden Hierdoor werden steeds nieuwe winningen
aangeboord Vanaf 1967 werd de winning van het Calmeynbos in De Panne in
gebruik genomen In 1982 werd vergunning gevraagd voor een waterwinning in
het Hannecartbos m Oostduinkerke Dit
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werd geweigerd De strijd van Natuurreservaten vzw tegen de waterwinning
"Ter Yde" te Oostduinkerke ligt nog vers
in het geheugen
Het sistematisch onttrekken van het
zoete water heeft veelal nefaste effekten
op de ekologische kwaliteit van de duinengordel Door het zakken van de
grondwatertafel verdrogen de duinpannen en verdwijnen de tipische plantengemeenschappen die hiermee verbonden
zijn In totaal beslaan de waterwinningen
een oppervlakte van 438 ha, maar hun
negatieve invloed strekt zich over een
veel groter gebied uit De winning van het
Calmeynbos veroorzaakte op deze manier 'n watertafeldalmg in het belangrijke
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Westhoekreservaat Uit cijfers van de
watermaatschappij blijkt verder dat er
zowel in de Panne als in Koksijde er
zeven maal meer water onttrokken wordt
dan er door natuurlijke infiltratie kan
bijkomen Dit alles maakt dat de zeldzaam overgebleven vochtige duinpannen
prioritair beschermd dienen te worden
Na de versnippenng van onze duinen,
zorgt verdroging en verruiging voor een
verdere nivellering van de ekologische
kwaliteit van onze kuststrook Natuurreservaten vzw bindt momenteel dan ook
meer en meer de strijd aan tegen nieuwe
waterwinningen in duingebieden
P.H.

ALLES HEEF ZIJN PRIJS...

P

ATRICK DEWAEL stamt uit een
liberale, belgicistische familie
Zijn oom was de liberale minister
Herman Vanderpoorten Na een
gelukkige, sportieve jeugd als
vnendelijke rebel en „permanent verliefde puber" studeerde
hij rechten aan de VUB Tijdens
zijn tweede kandidatuur sloot hij
zich aan bij het Liberaal Vlaams
Studentenverbond Hij begon
zich toen pas echt voor politiek — met voor
kuituur — te interesseren en werd een van
de drijvende krachten achter het m liberale
kringen ruchtmakende Radikaal Manifest,
waarmee de PVV-Jongeren in 1979 naar het
PVV-kongres in Kortrijk trokken In 1985
werd hij verkozen tot kamerlid en amper
enkele maanden later werd hij gemeenschapsminister

PLEIDOOI PRO DOMO
Over zijn ministenele ervaringen heeft Dewael een vlot geschreven en lezenswaardig
boekje uitgegeven, luisterend naar de titel
De warme hand Cultuur maakt het verschil
Het opent als een vrijblijvende babbel over
zijn voorgeschiedenis, maar wordt vrij vlug
een sistematisch overzicht, sektor per sektor, van wat Dewael als kultuurminister heeft
gerealiseerd of heeft gepoogd te realiseren
Want als oppositieminister werd zijn taak er
met makkelijker op
Het boek is uiteraard een pleidooi pro
domo, maar biedt anderzijds het grote voordeel van de duidelijkheid Openhartig schrijft
hij over de vele problemen m de kulturele
sektor, waarbij de minister zich voornamelijk
ergert aan de verzuiling en het kultureel
territoriumgedrag Dewael aarzelt met man
en paard te noemen, maar het blijft beleefdzakelijk Vooral de CVP moet het bij herhaling ontgelden, hoewel bepaalde anekdotes
ook ontluisterend zijn voor de kulturele wereld zelf Zo wordt verhaald over de ,,grote
terughoudendheid" van de heer Wouters,
voorzitter van de Vereniging ter Bevordenng
van het Vlaamse Boekwezen, inzake deelneming van de boekensektor aan,,Happening"
omdat dit initiatief een konkurrent zou kunnen zijn van zijn Antwerpse Boekenbeurs
Ook tal van advieskommissies zijn volgens
Dewael louter samengesteld uit politiek geïnspireerde lobbyisten.

NIET ZOT...
Kerngedachte van het boek is evenwel het
pleidooi voor een ,,liberaal kultuurbeleid",
waarmee gezegd wil zijn dat pnncipes als

deregulenng, privatisenng en vrije markt ook
op het kulturele terrein moeten worden toegepast Dewael gaat daarbij met zover als
bepaalde liberale ekonomisten zoals de Leuvense hoogleraar Paul De Grauwe die botweg met alle overheidssubsidies in de kulturele sektor komaf wil maken en aldus stelt
dat het mimstene van kuituur overbodig is
Dewael is met zot
Wel pleit hij voor het nogal vage begrip
,,publieksgerichtheid", wil hij een beter management in de kultuursektor en zet zich
krachtig af tegen de idee dat een goed
kultuurminister een minister is die veel geld
uitstrooit Over de — overigens verzuilde —

De boekhandelaren dreigden
ermee het boek De warme hand
van de liberale kultuurminister
Patrick Dewael uit de handel te
houden. Oorzaak was hun ergernis jegens een minister „die
nooit iets gedaan heeft voor de
boekhandel". Zij zullen met
spijt terugdenken aan de decemberdagen 1985, toen de 30
jaar jonge en pas geïnstalleerde Dewael zich angstig en eenzaam voelde, naar Guy Verhofstadt trok en hem vroeg om zijn
portefeuille te mogen inleveren, omdat hij vreesde zijn taak
niet naar behoren te kunnen
vervullen. De begrotingsminister had evenwel geen oren naar
de geuite plankenkoorts van
zijn generatie- en geestesgenoot. Dewael werd verantwoordelijk voor het kultuurdepartement, nu reeds meer dan 5 jaar.
Hij schreef er een boek over.
sektor van de lektuurbegeleidingsorganisaties stelt hij bijvoorbeeld ,,Dergelijke organisaties mogen van mij best bestaan, maar het
IS zeer de vraag of ik deze initiatieven, die
van het principe vertrekken dat er iemand
over de schouder van de Vlaamse lezer moet
meekijken, ook moet betoelagen " Een intellektueel eerlijke vraag
Een louter ekonomische analise van het
kultuurgebeuren is evenwel te eenzijdig Kuituur IS nu eenmaal geen koopwaar als een
ander Veel nog onvolgroeide kunstenaars of
avant-garde kunst zijn geen publiekstrekkers De overheid heeft hier een manifest
strukturele opdracht
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Omdat Dewael "nooit wat gedaan
heeft voor de boekhandel" boykotten
de boekhandelaren de verkoop van
zijn boek.
Terecht wil Dewael het kultuurbegnp uitbreiden tot domeinen als modeontwerpen,
gastronomie, binnenhuisarchitektuur en populaire muziek Ook hier wordt enorm veel
kreativiteit en schoonheid aan de dag gelegd In deze domeinen gelden evenwel
andere wetten en finaliteiten dan in de vaak
zoekende en tegendraadse kunst en kuituur
in de enge zin van het woord Kwantitatieve
normen of de macht van het getal gelden met
in de kunst
Een andere interessante en ideologisch
geladen vraag is of kuituur gratis aan de
bevolking moet worden aangeboden Dewael meent, als goed liberaal, van met alles
heeft zijn prijs Anderen zullen dan weer
opmerken dat het onderwijs — althans in
pnncipe — toch ook gratis is Waarom kuituur dan met'
Dewael verdedigt zijn beleid en zijn visie
op kuituur en ekonomie met klem Het is
interessant er kennis van te nemen En zijn
pleidooien voor meer kuituur op school, voor
een grotere aandacht voor de scheppende
kunstenaar en voor een grotere, met zuilgebonden toenadenng tussen kunst en publiek
zullen meerdere kultuurliefhebbers aangenaam m de oren klinken
(fd.)
— De warme hand. Cultuur maakt het verschil.
Patrick Dewael. Uitg. Kntak, Leuven. 182 biz.,
495 fr.
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PUBERPERIKELEN
De Nederlandse schrijver Kees 't Hart,
waarvan eerder drie gebundelde verhalen
onder de titel Vitrines (1988) en de roman
Land van genade (1989) verschenen, heeft
het in z'n jongste boek De neus van Pinnokio
over puberproblemen.
De hoofdfiguur van dit verhaal — een
jongen met belangstelling voor kultuurbijlagen, met dubieuze fantasieën en een afkeer
voor verzamelingen — raakt, door toedoen
van z'n oom en tante (die eigenlijk oude
vrienden van zijn ouders zijn), gebiologeerd
door een geheimzinnige, onbereikbare
Fransman, Louis Althusser. Louis Althusser
is een Frans filosoof die in 1918 in Algerije
werd geboren. Na de bevrijding werd hij lid
van de kommunistische partij. Daar nam hij
de taak op zich om de ideologie van de
partijleiding te vernieuwen...hiervan heeft de
held uit het boek natuurlijk geen weet. Wanneer hij op zoek gaat naar de misterieuze
filosoof blijkt de informatie die de ik-figuur
over Althusser kan verzamelen eerder
schaars.

INLEEFPERIODES
Maar waarom brachten oom en tante Althusser ter sprake? De held heeft altijd
,,inleefperiodes" gehad. Hij was ervan overtuigd dat z'n ouders via het voorlezen van
verhaaltjes persoonlijke meningen over hem
naar voor brachten. Niet om hem te kleineren, wel om hem houvast in het leven te
geven. Dat lukte niet helemaal, omdat de ikfiguur sterk onderhevig was aan identificatiedrang, hij verdiepte zich in het verleden van
dubieuze verhaalfiguren. Zonder er een verklaring voor te hebben was Pinokkio zowat
z'n favoriet. Later begon hij de inleefgewoontes als kinderachtige aanstellerij te beschouwen: „...Masturberen was veel leuker en
veel volwassenerl..." (biz. 28). Het inleven
weet hij dan maar aan ,,een overschot aan
ervaringen". Het liefst zou hij geblinddoekt
in een donkere kamer zitten vegeteren. Toch
wisselde het hoofdpersonage perioden van
langere inleving altijd af met buien van onopvoedkundig gedrag die later veranderden in
ruiten ingooien, openbare dronkenschap en
het beledigen van ouden van dagen. Toch
bestond er volgens hem een onweerlegbare
relatie tussen inlevingsbuien en zijn baldadig
gedrag: „...In mijn hart was ik Iemand die
helemaal niks wilde en ter verdediging zei Ik
dat ook altijd. ,Het liefst zit ik thuis met een
droge boterham', zei ik op het politiebureau,
,maar dat mag niet van mijn ouders. Als dat
wel mocht had ik niet zo vervelend gedaan.
Begrijpt u wel!' "... (bIz. 29). Het resultaat
was dat men het maar half begreep, en dat
de held van het verhaal bij zijn oom en tante
„geplaatst" werd om wat bij te benen. Maar
in hun huis lag de vervreemding op de loer
en drong het inleven zich genadeloos op.
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REES 'THART
DE NEUS

en dan op de valreep hiemnee aankomen. Ik
zou ze een koekje van eigen deeg geven. Ik
zou me zo verschrikkelijk In Althusser inleven, dat er geen land meer met me te
bezeilen zou zijn...." (bIz. 126).

VAN P l N O R R I O
l i d \i \ i \
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Zo sukkelde hij in z'n ,,Althusser-periode".
Althusser die er bij gesleurd werd om hem te
redden. Maar om hem te redden van wat?
Van zijn Pinokkiomanie, om dat verzet tegen
de volwassenheid te breken? Pinokkio was
een houten pop die later mens werd, Althusser was een schrijver die later in een gekkenhuis belandde, zat hem daar het verschil in?
Wat moest hij nu met die Althusser?

VERVREEMDING
De ik-figuur legt verbanden die er misschien gewoonweg niet zijn, toevalligheden
rijgt hij aaneen, en elk van deze meestal
banale gebeurtenissen ziet hij als een onderdeel van een duister komplot dat z'n oom en
tante in samenwerking met zijn ouders tegen
hem opzetten. Door dat komplot zouden ze
hem de,.vervreemding" injagen: „...Weetje
hoe ze dat noemen In de psychologie?
Vervreemding. Nou je weet het. En ik daar
dus geen last van. Maar Iedereen In mijn
omgeving probeert me er wel last van te
leren krijgen..." (bIz. 114). Maar het hoofdpersonage reageert op al deze belevenissen
openhartig en ongegeneerd, zelf in penibele
situaties weigert hij zich van de wijs te laten
brengen: „...Wie was er over Althusser begonnen? Mijn oom. Waarom was hij over
Althusser begonnen, zei hij ? Omdat hij vroeger met mijn vader en moeder een studieclubje was gestart om Althusser te begrijpen.
Het nieuwe lezen, in vier weken leert u een
nieuwe kijk op de wereld. En ik verdomde het
daaraan mee te doen! Kosten noch moeite
werden gespaard mij een Althusser-periode
in te jagen. Zelfs verhuiswagens werden
ervoor ingehuurd! Maar ik zal ze wel krijgen.
Eerst mij een ongelukkige jeugd aanpraten
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DIEPE GEVOELENS
De neus van Pinokkio is een origineel
boek. Origineel in die zin dat de beslommeringen van de adolescent (het eigen beeld in
de ogen van anderen en de verlokkingen en
ontregelingen van de erotiek) op een niet
alledaagse wijze wordt beschreven. De roman is, omwille van de relativerende wijze
waarop de apejaren van puistige jongelingen
worden benaderd, een fris boek. Want vele
volwassenen heblien de onhebbelijkheid de,
weliswaar diepe gevoelens van de puber met
veel,,begrip" te omzwachtelen. Het gevaar
is dan ook reëel dat een schrijver of schrijfster zich meent te moeten ontpoppen als
psycholoog of sociaal-assistent. Niets van dit
alles bij Kees 't Hart. En als de ik-figuur dan
al een vader —en moederkompleks zou
hebben, dan wuift hij dit luchthartig van de
hand: „...Natuurlijk had Ik wel eens verschrikkelijk over mijn ouders gelachen met
vrienden In het geografisch instituut, maar
dat kwam waarschijnlijk vooral omdat Ik mee
wilde doen met de afzetmode tegen ouders
die in sommige boeken wordt gepropageerd.
Iedereen lachte zich altijd rot om zijn of haar
ouders..." (bIz. 80)
De neus van Pinokkio is een alleraardigst
boek, verkwikkend, grappig en bizar. Geen
gedaas over onbegrip en frustraties, geen
,,weltschmerz", geen zwartgalligheid, geen
wanhoop, neen, het boek van Kees 't Hart
ontlokt veeleer gegrinik, niet in het minst om
de talrijke schalkse uithalen naar diegenen
die van de ,,vervreemding" een kultus maken. Want „vervreemding Is de grootste
uitvlucht aller tijden" zou de held uit het boek
zeggen!
(ts)
— De neus van Pinokkio. Kees 't Hart. Ultg.
Querldo, 1990. 135 bIz., 598 fr.
WIJ stellen U voor in exclusiviteit

uroru^T))
B.V.B.A Stassen-Veriinden
, Restaurateur

Traiteur

Banketaannenoer-j

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

TENTOONSTELLING

DRIE ABSTRAKTEN
Tot 24 juni a.s. biedt het Provinciaal Museum voor IVIoderne Kunst te Oostende onderdak aan drie vertegenwoordigers van de
moderne kunst.

DODEIGNE
Eugene Dodeigne werd ais Fransman in
1923 in het Waalse Rouvreux geboren. Het
gezin verhuisde later naar het Noordfranse
Tourcolng (Toerkonje) waar Eugene in 1936
als leerjongen-steenhouwer gaat werken in
het atelier van zijn vader, tenwijl hij er ook
lessen volgt aan de plaatselijke akademie.
Vanaf de oorlogsjaren tot 1950 verblijft hij in
Parijs, sindsdien woont en werkt hij te Bondues in Noord-Frankrijk.
Bij voorkeur werkt Dodeigne in hardsteen,
waaruit hij de menselijke figuur als het ware
„bevrijdt . Hij behoudt daarbij de zaag- en
splijtvlakken en de boorschachten, heel bewust als oppervlak-vormgevende elementen.
Uit de steenmassa kapt Dodeigne telkens
een houding, een moment van psichische
spanning.
Zijn oeuvre munt uit door monumentaliteit
en gebalde energie, die besloten ligt in het
scheppingsproces en het volledig afwezig
blijven van iedere afleidende anekdotiek.

LEROY
De tweede eksposant is Eugene Leroy, in
1910 geboren te Tourcoing en sinds 1958
woonachtig in Wasquehal. Leroy is verant-

woordelijk voor schilderijen met dikke en
zware verflagen, vaak samengesteld uit eerder sombere tinten. De pasteuze verfmaterie
wordt hierbij echter nooit doel op zich maar
een middel tot ekspressie. De vrouw is voor
deze schilder een geliefkoosd tema. Daarnaast schemeren ook niet onaardige (zelf)portretten en landschappen uit de verfkluwens te voorschijn.
De uitdrukkelijk aanwezige materie is zeker voor beide kunstenaars het bindmiddel
van hun emoties. Naast nadrukkelijke werken in steen en verf, tonen beide artiesten
respektievelijk nog indrukwekkende grootformatige houtskooltekeningen en rembrandteske tekeningen en etsen op kleiner
formaat.

CARREY
De derde van deze tijdelijke tentoonstelling is Georges Carrey ("Parijs 1902). Na een
eerder ongelukkige jeugd komt hij in 1922 bij
een oom in Brussel wonen. Hij start er weldra
een artistieke loopbaan als karikaturist en
ontwerper van affiches en teaterdekors. Vanaf 1930 schildert hij landschappen, stillevens
en portretten. Met zijn geslaagde portretten
uit deze periode eksposeerde hij trouwens in
gezelschap van de ,,animisten". Via de geometrisering van zijn figuraties zal hij ten
slotte evolueren naar een volledige abstraktie. Hij zit dan op dezelfde lijn als zijn
artistieke geestesgenoten Poliakoff, Schneider, Bissière, Estève e.a.

In de onmiddellijke na-oorlogse periode zal
hij zich verwijderen van de hier te lande toen
toonaangevende Jeune Peinture beige die
hij veel te figuratief vond. Zijn pogingen tot
kontakt met de beeldende en de literaire
avant-garde bevredigden hem niet ten volle,
Carrey bleef een erg geïsoleerde figuur. In
1947 vertrekt hij dan ook terug naar Parijs.
In 1952 behoort hij samen met Jo Delahaut, Jean Milo, Pol Bury, L. Plomtueux, Jan
Burssens en Jan Saverijs tot de stichtende
figuren van ArtAbstrait, een groepering van
niet-figuratieve kunstenaars.
In 1953 werd de loopbaan van Georges
Carrey abrupt afgebroken door een fatale
hartaanval.
Ter gelegenheid van een bezoek aan deze
tijdelijke tentoonstelling is het de moeite
waard hernieuwd kennis te maken met de
uitgebreide vaste kollektie van dit uitermate
prachtige museum. De verzameling is erg
overzichtelijk, men krijgt er een mooi overzicht van de ontwikkelingen in onze moderne
Vlaamse kunst (met nog een belangrijk aandeel van onze gekende ekspressionisten).
Steeds een aanrader.
Dirk Stappaerts
— Eugene Dodeigne, Eugene Leroy,
Georges Carrey In het Provinciaal Museum voor Moderne Kunst, Romestraat 11
te 8400 Oostende (in centrum, vlak bij
Casino) tot 24 juni '91. Dagelijks open van
10 tot 18 u. (gesloten op dinsdag). Toegangsprijs 100 fr. (50 fr. voor reduktiehouders). KataiogI: E. Dodelgne/E. Leroy 750
fr., G. Carrey 500 fr.

OM EN ROND 1900
Naar jaarlijkse traditie loopt in galerij Jan
op de Beeck te Mechelen het zomersalon dat
dit jaar de titel meekreeg ,,0m en Rond
1900".
De verzameling toont schilderijen van kunstenaars die in hun werk een tipisch beeld
geven van de artistieke sfeer rond de eeuwwende. Zo hangen er op de tentoonstelling
de voor die tijd erg modieuze impressionistische en luministische werken van ondermeer Jean Van den Eeckhoudt, Edmond
Verstraeten en Emile Claus.

bezielende kracht achter Rene Magritte. Van
hem hangt er ondermeer het wondermooi
gestilleerde doek De Avondjurk.
Kenmerkend voor de periode rond 1900 is
de waaier van tema's die maken dat bijna
alle schilderijen een optimistische sfeer uitstralen. Zo zien we op de tentoonstelling met
zon overgoten bloeiende tuinen, gebouwen,
landschappen en strandzichten naast de
voor die tijd zo gegeerde elegante damesportretten en fleurige stillevens.

Al even modern voor die periode zijn de
schilderijen met een tipisch Art Nouveaukarakter. Een eksponent hiervan zijn de
werken van Gisbert Combaz (1869-1941).
Deze goede vriend van Theo Van Rysselberge was één van de stuwende krachten in de
moderne kunst van ons land omstreeks
1900. Hij ontwierp ondermeer ook de art
nouveau-affiches voor de beruchte Salons
van de vooruitstrevende kunstenaarsgroep
La Libre Esthétique. Hij was tevens ieraar en

Tijdens het bezoek kan U tevens genieten
van de unieke sfeer die gekreëerd wordt door
de talloze frisse en kleurrijke schilderijen die
kontrasteren met de ingetogen sfeer van het
16de eeuwse interieur van het historisch
pand 't Vliegend Peert in de Katelijnestraat
22 te Mechelen.

Werk van Gisbert Combaz In „'t Vliegend Peert" te Mechelen.
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— De tentoonsteiiing ,,0m en Rond
1900" loopt nog tot 23 juni en Is dagelijks
gratis toegankelijk van 13u.30 tot 18 uur,
uitgezonderd maandag en dinsdag.
WU -
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WEGWIJZER IN VERBEELDING
Kunstecho's, Internationaal jaarboek van
Beeldende Kunst is ook in zijn uitgave '91
een boeiende editie geworden. Het boek is
tegelijkertijd naslagwerk, kijkboek, tijdsdokument en bron van algemene kunstinformatie.
Laten wij vooraf stellen dat Kunstecho's uit
goede handen komt, het jaarboek wordt
geredigeerd door Albert Van Wiemeersch
van galerij en uitgeverij Kunstforum in Schelderode (Merelbeke). Herhaaldelijk brachten
wij onze lezers op de hoogte van initiatieven
van deze toonaangevende galerij.
Kunstecho's is niet eenzijdig, engageert
zich niet in een bepaalde richting, maar
slaagt er in de brede waaier van kunstrichtingen in de beeldende kunsten aan te bieden.
Het overzicht is dan ook een bonte wemeling
van smaken, stijlen, richtingen; kortom kunstecho's.

COBRA, NOGMAALS ~
Wij willen hier niet alle facetten van de
uitgave belichten maar enkele bijdragen zijn
zo belangrijk dat men er niet om heen kan.
Wij denken hierbij aan de bijdrage van Freddy De Vree over Cobra en de cobrametaforfoze van de kunst. Alhoewel het verhaal van
Co(penhagen), Br(ussel), A(msterdam) in de
tijd beperkt was — van 1948 tot 1951 — loopt
de nawerking tot vandaag door. De Vree
vertelt nog maar eens het ontstaan, maar
doet dat wel op een levendige manier. Vooral
de inbreng van minder gekende figuren (De
familie van Cobra) is verrijkend. Ook de link
Cobra en de letteren is verrijkend.
Het illustratiemateriaal is aantrekkelijk,
toch zou de lezer gebaat zijn mocht hij
vernemen wie er precies tot de beweging
behoorde toen deze in 1951 te Luik voor het
laatst als groep ten toon stelde en onmiddellijk daarna opgeheven werd. Daarbij aansluitend vinden wij het jammer dat de fraaie
groepsfoto die bij die gelegenheid gemaakt
werd weinig meer vertelt dan de nietszeggende legende „Cobra-groep, Luik 1951"...

PRETPARK
In zijn bijdrage De verpretparking van de
beeldende kunst stelt Paul Depondt vast dat
de museumsektor (of de ekspositiemaker) nu
ook kunstenaar wil zijn. Met Jan Hoet als
voorbeeld zegt Depondt dat het bij veel
ekspositiemakers meer om de kunst van het
tentoonstellen gaat dan om het tentoonstellen van kunst. ,,Als de tentoonstelling de
hoofdrol speelt, is dan voor het kunstwerk
nog slechts een bijrol weggelegd?" Het is
een kwalijke evolutie, stelt Depondt, waarbij
de ekspositiemaker steeds meer groot-rekwisiteur wordt. En de auteur besluit pessimistisch, maar wellicht terecht:„De dreigende
ondergang van de beeldende kunst in een
pretpark van mondiale afmetingen."
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In het essay „De noodzaak van metier" stellen Frans Boenders en Bert
Populier: „Wie de mond vol heeft van kreativiteit maar verzuimt te leren
tekenen, schilderen en beeldhouwen heeft weinig kansen om een scheppende
kunstenaar van betekenis te worden. Kreativiteit komt vaak als toemaatje bij
het meesterschap over de techniek".
En het blijft zeer kritisch, onder de titel
Verzamelen doet R.H. Marijnissen een boekje open over kopen en verkopen van kunstvoorwerpen. ,,Alle proporties zijn aan scherven geslagen. De veilingsresultaten zijn niet
meer in verhouding tot de intrinsieke, historische of artistieke betekenis van de geveilde
werken." Gustaaf de Landtsheer begeleidt
de lezer op Een tocht in het labyrint van de
kunstmarkt. En wijst op het waanzinnige van
de gegeven prijzen door een berekening van
wat moet ,,samengelegd" worden voor een
Van Gogh:
— 3.117 Belgische bedienden moeten hun
jaarsalaris samenleggen om één Van Gogh
te kunnen kopen (gemiddeld bruto-maandloon 75.000 fr.).
— 431 Ferrari's Testarossa kopen (6,5
miljoen fr. per stuk)
— 1/10 van de begroting voor Ontwikkelingssamenwering betalen
— 12 jaar een voetbalklub in eerste klasse
laten spelen (in juni 1989 bedroeg het budget
van Voetbalklub KV fy^echelen 260 miljoen
frank).
Bert Populier rijgt 40 stellingen aan elkaar
over de Jonge Vlaamse Beeldhouwkunst.
Fraai verzonnen, niet allemaal even zinnig,
maar soms wel raak.
— „tvleer dan één kunstenaar staat te
trappelen om zelf kunstwerk te zijn. Het gaat
immers eerder om artistieke strategieën dan
op zichzelf staande kunstwerken."
— „De beeldhouwkunst wil niet langer
ontroeren maar indruk maken, verbazen."
Eric Slagter geeft In het spanningsveld van
de kunst een boeiend overzicht van de evolu-
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tie in de beeldende kunst sinds '45. Voor
gevorderden.
Naast deze essays geeft Kunstecho's nog
bedenkingen bij Van Gogh en zijn jaar, kunst
door gehandikapten (gehandikapte kunst?),
in Revolte tegen de goede smaak wordt het
fenomeen van de kitsch in de kunst ontleed,
enz...
De uitgave is echter het boeiendst in de
overzichten van het kunstgebeuren zelf. Zo
zal de lezer biezonder veel genoeg beleven
aan Blocnotes waarin de meest uiteenlopende nieuwtjes uit de kunstenwereld werden
verzameld; Personalia, een personenrubriek; Panorama, met een overzicht van alle
belangrijke tentoonstellingen; Perspectief
1991, de tentoonstellingen van dit jaar; Museumnieuws en tenslotte het kroonstuk van
de uitgave de rubriek Nieuwe beelden in stad
en land waarin met beeld en woord een
overzicht gegeven wordt van de nieuwe beelden en monumenten die in Europa werden
opgericht.
Kunstecho's is een biezonder mooi en
interessant boek, onmisbaar voor wie de weg
wil behouden in de vaak voor leken onbegrijpelijke wereld van de kunsthandel en -wandel. Bovendien fraai geïllustreerd, wij hebben het niet nageteld maar er moeten zo'n
1000 illustraties in verwerkt zijn; kortom een
boek om bij te houden en z'n prijs meer dan
waard.
(m.v.l.)
— Kunstecho's Internationaal Jaarboek van
Beeldende Kunst. Ultg. Kunstforum 9820 Schelderode, 335 biz groot formaat. 954 fr. op rek.
446-0013871-43 van Kunstforum Gent.

VLAKBIJ EN ELDERS

OPEN BOEK VOOR SURINAME
EIND JUNI UITGELEZEN
Het projekt „Open boek voor Suriname"
van de Vakbel loopt nog tot en met vrijdag 28
]uni
„Open boek voor Sunname" bestaat uit
een mzamelaktie van Nederlandstalige boeken, platen en kassettes die voor Sunname
bestemd zijn Sunname-avonden ondersteunen de mzamelaktie
Hoe verloopt „Open boek voor Surinam e " ' Projektkoordinator Jean-Pierre Roosen schetst een voorlopige stand van zaken
en dist u de laatste nieuwtjes op

SCHENKINGEN
Op 25 mei j I had het projekt 9 424 boeken, 32 platen, 6 kassetten en honderden
tijdschriften verzameld Nu moet het matenaal w/el nog verscheept worden en daarom
zijn financiële giften voor de aanschaf van
kantoorbenodigheden en om een deel van
de verschepingskosten te dekken, met de
vermelding Gift ,,Open boek voor Sunname"
nog steeds meer dan welkom op de rekening
435-0264229-81 van VIC die ervoor fiskale
attesten aflevert

SURINAME-AVONDEN
Eveneens op 25 mei ging de recentste
Sunnaamse info-avond door Hij werd te
Gent opgezet door Kultuurgemeenschap
Open Kring i s m Davidsfonds Centrum en
Davidsfonds Leiekant De avond startte met
een Sunnaams etentje en meer dan 75
aanwezigen konden ondervinden hoe lekker
en verschelden de Surinaamse keuken is
Deze bestaat net als de Sunnaamse samenleving uit een bont allegaartje van gerechten
Na de maaltijd schetste Cynthia Mc LeodFerner, kultureel attache bij de Surinaamse
ambassade en schrijfster, de geschiedenis
van Sunname Ondertussen defileerden Sunnaamse jongeren met de traditionele klederdracht van de verschillende etnische
groepen Vervolgens bekommentaneerde
Cynthia Mc Leod-Ferrier de dia's van Mark
Vandommele over zijn Sunname-reis
Tot slot van de gezellige en leerrijke avond
dansten de Surinaamse jongeren enkele
volksdansen
Ofschoon het Vakbel-projekt ,,Open boek
voor Sunname" eind juni afgerond wordt,
blijft het aanbod voor het opzetten van een
Surinaamse informatie-, een eet- of muzikale
avond geldig Wie nog een avond wenst in te

nchten kan gebruik maken van de folder met
3 konkrete voorstellen die door Mark Vandommele uitgewerkt zijn Info 02/210 19 30
Op vrijdag 14 juni zendt de VNOS om 19
uur op TV 2 een reportage uit over het
projekt Meer bepaald zal de Suriname-dag
van de Kulturele Raad te Sterrebeek van 23
maart in het daglicht staan

AFRONDING
Op vrijdag 28 juni zal het projekt ,,Open
boek voor Sunname" afgesloten worden met
een evaluatie van het projekt en kulturele
animatie Tevens maakt Vakbel van de gelegenheid gebruik om het schromelijk tekort
schieten van de Vlaamse Gemeenschap
t o V Sunname aan de kaak te stellen en
adviezen aan het kultuurbeleid te verlenen
Het advies luidt
— het houden van een top van de Nederlandstalige landen
— de aktivenng van het werkprogramma
ter uitvoering van het Belgisch-Surinaams
Kultureel Akkoord uit 1975 dat door de diktatonale periode van Suriname en de terughoudendheid van onze overheid verwaterd
was Dit programma, een overeenkomst tussen de Vlaamse en de Surinaamse overheid,
dateert van juni 1989
— het aanpassen van elk en in het bijzonder dit kultureel akkoord aan de nieuwe
staatsstruktuur
De slotavond zal net als de openingsavond
m het Toreken, Ontmoetingscentrum van de
Kredietbank, Vrijdagmarkt te 9000 Gent
plaats hebben
De eigenlijke avond start in de receptieruimte met een kort optreden van de Surinaamse muziekgroep Glenn Weisz and
friends Voor en gedurende het edukatief
programma kan men in de receptieruimte
Surinaamse hapjes smullen en een drankje
nuttigen Tevens zullen kassetten met Sun
naamse en Zuidamerikaanse muziek de nodige animatie brengen
I s m de Sunnaamse ambassade voorziet
VIC een kleine tentoonstelling met afbeeldingen over Suriname en Sunnaamse kunst- en
gebruiksvoorwerpen
Vakbel-stafmedewerkster Mieke Delcour
opent en presenteert het edukatief gedeelte
Tijdens de afsluiting van het projekt belicht
projektkoordinator Jean-Pierre Roosen de
specificiteit van het projekt als kulturele ontwikkelingssamenwerking Vervolgens overhandigt Louis Van Velthoven, voorzitter van

de Vlaamse Raad een aantal boeken aan
Evert Azimullah, tijdelijk Zaakgelastigde van
de Sunnaamse Ambassade
Als kort intermezzo leest Maurits Van Liedekerke enkele Sunnaamse gedichten voor
Het edukatief gedeelte zelf bestaat uit een
panelgesprek over ,,De interkulturele samenwerking tussen Vlaanderen en de wereld" Peter Vertinden modereert het Aan
het panel nemen deel Andre Geens (minister van Ontwikkelingssamenwerking), Eddy
Frans (medewerker aan het kabinet voor
Kuituur) en Louis Van Velthoven (Voorzitter
van de Vlaamse Raad)
Als voorzitter van Vakbel en vertegenwoordiger van het sociaal-kultureel werkveld
geeft Johan Beke een aantal slotbeschouwingen

MUZIKALE RECEPTIE"
De avond wordt in de receptieruimte afgesloten met een receptie en optreden van
Glenn Weisz and friends
Iedereen is van harte welkom om de afronding van deze suksesrijke aktie bij te wonen
(j.p.r.)
Infofoon: Vakbel: Limburgstraat 90,
9000 Gent, teL/ 091/23.01.36 (24 uur op 24
uur), fax: 091/25.85.08.

AA Tekstieldnikkerij
Levering van vlaggen,
banieren, masten
en toebelioren.
Spijker 86
2190 ESSEN
Tel. 03/667.29.73 Fax. 667.55.31
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FOLKLEGENDEDEROLL ADAMS:
EINDELIJK OP STRAALPLAAT
Op 5 oktober j.l. vierde de Antwerpse
Amerikaan Derroll Adams zijn 65-ste verjaardag in de Kortrijkse stadsschouwburg met
een onvergetelijk koncert. Omgeven door
een schare muzikanten met ronkende namen, die hij terecht zijn vrienden kan noemen, viel hem een staande ovatie te beurt.
Als troost voor de velen die er niet bij waren
zorgde BRT-N-producer Dree Peremans ervoor dat het hele koncert werd opgenomen.
Dankzij de goede zorgen van Stefaan FranQois en Walter Ertvelt (vooral bekend als
tekstschrijver in de gouden kleinkunstjaren
o.a. voor Miek en Roel) werd het geheel op
CD uitgebracht. Het plaatje mag er zijn.: niet
minder dan twintig titels, waarmee de gastmuzikanten om beurt een schitterende prestatie afleverden: Roland Van campenhout
(van de Bluesworkshop), de Amerikaanse
zanger-gitarist Tucker Zimmerman (die net
als Derroll hier een vrouw vond en bleef
plakken), de franse banjospeler Youra Marcus die op zijn beurt Derroll én Zimmerman
begeleidde. En Allan Taylor, nog steeds dé
favoriete Britse balladezanger, die zelf twee
nummers zong die Derroll op schitterende
wijze schetsten. Volgden Wannes van de
Velde, na hem Wiz2 Jones, Bert Janch,
Jacqui Mc Shee, en dan dit drietal samen
met bassist Danny Thompson (Pentangle
dus!) en Happy Traum die voor een paar
uitschieters zorgden. Kortom, deze CD is de
meest representatieve staalkaart van de Britse folk.

THUIS IN VLAANDEREN
„Donovan zelf kon er toen niet bijzijn",
vertelde derroll ons, „maar hij kwam me een
bezoekje brengen, wat ik enorm heb gewaardeerd. " Op de vraag of dit het begin was van
een nieuwe start: „In juli doe ik enkele

Opa Adams kan best nog meel
zomerfestivals in Duitsland en Denemarken,
zij het dat het korte optredens zijn. Er zijn
vage plannen voor een nieuwe LP, maar dat
hangt af van de songs. Zoals je weet ben ik er
vijf jaar geleden, om gezondheidsredenen
mee gestopt, maar nu ben ik terug", was zijn
kranige antwoord. „Ik ben een vreemde in dit
land, van Amerika kwam ik" Is de inleidende
tekst die Happy Traum zingt. Guthrie's Jackhammer Blues, Derrolls eigen Pretty Saro en
de leuke folktraditional Willie Moore die hij
met de 59-jarige Jack Eliot brengt, zijn juweeltjes voor hen die Adams op z'n best
willen horen. Halfweg de jaren zeventig verschenen bij EMI-IBC drie elpees (Along the
way. Feeling fine en Moving on), die nu bij

H O F DE D R A E C K
Groen, rust en gastronomie
in VOEREN
'n Kasteelhotel dat zijn service
volledig afstemt op een gastvrij
en culinair verblijf.
Pas heringerichte luxekamers.
Midweekarrangement: drie
overnachtingen met ontbijt en
3 viergangendiners: 4.950 B.F.
per persoon.
ngiT-'"^
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Hoof straat 6
3793 Teuven
Tel. (041) 81.10.17
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verzamelaars weer hoge toppen scheren.
Terug naar de straalplaat, waar Jack Elliot er
Dylan bij betrekt door diens Don't think twice
te zingen. Met z'n allen, 19 in 't totaal, wordt
dan schitterend afgerond met Portland town,
zowat het credo van de legendarische banjoman die ons landeke van melk en honing
verkoos als zijn thuis.
SO

WERELDMUZIEK:
LANGS ZIJDEROUTE
• Volgende week maken 120 muzikanten uit
Oesbekistan, Siberië, Tsoevakije, Marii, Xian
en Xinjang een koncerttoer langs de Europese hoofdsteden, op uitnodiging van het Parijse Huis voor wereldkulturen. Te Brussel is de
Beursschouwburg plaats van gebeuren,
waar op 20 juni de zesdaagse met een groep
uit Oesbekistan van start gaat. Vrijdag is er
oude Han-muziek uit Chang'an, zaterdag
komen de volkeren van de Wolga aan de
beurt, en de Mongoolse Tsam rondt op
donderdag 27 de reeks af. Aanvang telkens
om 20.30U, reserveren op het nummer
02/513.82.90 is aangeraden.
• Zopas meldde orgaisator Sound en Vision
dat het koncert van de Moody Blues, voorzien op 30 juni, is uitgesteld. Yes komt op 22
juni naar Vorst en eveneens in Vorst staan op
2 juli de Bee Gees op de planken.

KRACHTTENNIS
VEROVERT PARIJS

R

OLAND GARROS 1991 was
geen topjaar. De spelkwaliteit
was, zeker in het mannentornooi, bescheiden. Kracht en
snelheid
wegen
vandaag
zwaarder door dan techniek en
artisticiteit.
Niet enkel in de tennissport
overigens. Veel reekshoofden
werden vroegtijdig uitgeschakeld en de eindstrijd tussen
Courier en Agassi was doorlopend spannend
maar nooit mooi of begeesterend. De heren
gingen er volle kracht volle macht tegenaan,
stapelden de direkte fouten met mierenijver
op en probeerden elkaar fisiek en mentaal te
„vernielen".

TANDVLEES
Agassi, die zelfzeker begon en torenhoog
favoriet was, verloor zijn derde Grand Slam
tornooifinale op rij. Jim Courier won zijn
eerste. Met zijn negentien jaren stoot de
Amerikaan dus door naar de internationale
top. Courier, die aan zijn overwinning zo'n
slordige vijftien miljoen frank overhield, is
een geboren maratonman. Hij werd gestaald
in het honkbal. Hij tennist per definitie op het
tandvlees, wil altijd winnen en sloopt zijn
tegenstanders vrijwel uitsluitend op karakter.
Courier tennist met zijn hart. Technisch moet
hij nog zeer veel (om niet te zeggen ,,nog
alles") leren. Zijn huidige coach, de Spanjaard Higueras, weet dat en belooft beterschap. Indien Higueras, die eerder al Chang
naar de kampioenstitel op Roland Garros
maneuvreerde, zijn pupil technisch kan vervolmaken hebben we vermoedelijk nog niet
alles gezien. Want de strijdlust van Courier
schijnt van nature uit onblusbaar.

KONINGINNE...
De man is bovendien een realist. Hij weet
dat hij op het snelle gras van Wimbledon op
geen tweede mirakel mag hopen. Hij wil
alleen maar verder geraken dan de derde
ronde. Courier zweert evenwel luidop dat
Roland Garros 1991 geen alleenstaand sukses zal blijven. Hij wil zichzelf vastschroeven
in de wereldtop en hij heeft daar alles voor
over. Hij wordt bezield door een geloof dat
bergen kan verzetten en vooral daarom doen
de ,,gekroonde hoofden" er best aan de
jongste indringer voor ernstig te nemen.

""""^Sffli

Monica Seles is vanzelfsprekend een ander „geval". De Joegoslavische, die vorig
jaar in Parijs haar internationale doorbraak
vierde, is inmiddels zeventien jaar en zes
maanden oud en zij is ook al aan haar derde
Grand Slam tornooizege toe. Zij is momenteel de onomstreden nummer één op de
wereldranglijst en veel laat vermoeden dat zij
die bevoorrechte positie niet zonder slag of
stoot zal willen inleveren. Seles is grote
klasse, veel karakter en indrukwekkende
fisiek. Achter elke slag steekt mateloze ambitie. Zij tennist uitsluitend om ,,te winnen". De
rest kan haar gestolen worden. En Steffi Graf
niet in het minst.

Jfm Courier en Monica Seles
triomfeerden vorig weei(end op
het gravel van Roland Garros.
Toeval of niet maar aileljei liepen enitele Jaren sciiool bij
Nici( Boitettlere, een tennismeester die in Florida zijn eigen Evangelie prediM. Op zijn
schooi heerst strenge discipline, worden snelheid en kracht
van jongsaf aan ontwlkiceld.
Courier en Seles zijn dus trendsetters. Oe Amerikaan moet het
daarbij nog hebben van zijn
vechtlust, zijn weerstandsvermogen, zijn overwinningsdrang. Eigenschappen die hem
toelaten zijn gebrek aan techniek (of talent?) te verdoezelen.
Hetzelfde kan of mag niet worden gezegd van de Joegoslavische kampioene (afkomstig uit
Novi Sad maar al sinds haar
twaalfde in de States woonachtig) die alvast Steffi Graf van de
eerste plaats op de wereldranglijst heeft verdreven.
De Duitse, die van 1987 tot en met 1989 de
onbetwistbare koningin van het vrouwentennis was en zich scheen op te maken voor een
jarenlange overheersing, worstelt al maanden met een zogeheten ,,identiteitskrisis".
Ook in de tennissport dragen de kinderen
mooie namen. In feite komt het er op neer dat
Graf, die vanzelfsprekend nog l<lasse en
fisieke mogelijkheden op overschot heeft,
zich nog maar moeilijk kan opladen voor
topprestaties op langere termijn. Telkens
opnieuw loopt het op onverwachte momenten mis.
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Jim Courier heeft er alles voor over
om zich vast te schroeven in de wereldtop,
(foto reuter)
In Parijs scheen zij vorige week weer goed
op weg naar volkomen eerherstel tot zij tot
eenieders en eigen verrassing in de halve
finale tegen Arantxa Sanchez letterlijk en
figuurlijk ,,instortte".

...HAPJES...
In welgeteld drieënvijftig minuten veegde
de Spaanse haar tegenstandster met 6-0 en
6-2 van de baan. Graf, die achteraf verklaarde nooit slechter gespeeld te hebben,
scheen niet eens te weten hoe ze haar racket
moest vasthouden. Steffi, die zich nochtans
speciaal op het tornooi had voorbereid, was
de radeloosheid nabij.
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SPORT
Seles en Sanchez stoorden zich daar gelukkig niet aan. Hun finale mocht best gezien
worden. Spannend en spektakulair. Meerdere goede rally's, een ondernemende en gewaagde tennissende Spaanse kampioene en
een op het beslissend moment koel toeslaande Seles.
Vandaag rijst de vraag hoe diep en hoelang de talenten en het karakter van Seles
een stempel zullen slaan op het vrouwentennis. Jarenlange heerschappijen zoals deze
van Martina Navratilova en Chris Evert schijnen vandaag ondenkbaar. De konkurrentle is
te breed en de inspanningen zijn te zwaar
geworden. De krachtpatserijen en het ritme
van Seles en Sanchez slopen het gemoed en
het lichaam veel meer dan de eindeloze
reeks toppartijen die Martina en Chrissie in
de eerste helft van de jaren tachtig „speelden". Vandaag al vinden deskundige waarnemers dat Seles' rug vervaarlijk kromt.
Maar het slopingswerk schijnt desondanks
de moeite waard.
Monica verdiende in de Franse hoofdstad
13,4 miljoen frank. Sanchez moest zich met
de helft tevreden stellen. We kennen er die
zich voor veel minder nog meer fisiek geweld
zouden aandoen.
Flandrien

•'*ü

De 17-jarige Monica Seles mocht reeds voor de derde maal de beker van een
Grand Slam-tornooi de hoogte insteken.
(toto ap)

HELE, HALVE EN GEEN WONDEREN
In voetbal kan alles. Dat is geweten. Desondanks aanvaardt men geredelijk dat er
grenzen bestaan. Dat Lommei Club Brugge
in de terugwedstrijd van de halve finales van
de beker van België alsnog zou kunnen
uitschakelen, was eigenlijk niet denkbaar.
Het lag voorbij ,,de grenzen" en... het gebeurde dan ook niet. Alhoewel de uitgetreden landskampioenen tot de tachtigste minuut moesten wachten om gemoedsrust te
verwerven.

KOEKJE
Club in de finale dus en daar wacht KV
Mechelen dat absoluut zijn seizoen wil redden. Club Brugge, dat in het afgelopen
seizoen zware tol betaalde aan het tomeloze
krachtvoetbal dat voor twaalf maanden nog
goed was voor de hoogste nationale onderscheiding, zal op de Heizel afscheid nemen
van zijn trainer die overstapt naar... KV
Mechelen. Hoe Leekens dat allemaal ,,deontologisch" — wat een vies woord in de
voetballerij — aan elkaar kan knopen mag
Joost weten. Maar Georges is meer gewoon
natuurlijk. Hij bakte KV Kortrijk destijds al
een koekje van dezelfde deeg... Club at het
toen gretig op. Zaterdag zal dat dus anders
zijn.
Buiten onze grenzen produceerden zich in
het voorbije weekend evenwel een paar
halve wonderen. In Parijs won Monaco de
• Franse bekerfinale tegen Olympique MarWIJ — 14 JUNI 1991

seille in de allerlaatste sekonde. Tot wanhoop van Raymond Goethals en tot beheerste ergernis van Bernard Tapie die zijn ,,intrestberekeningen" anders had gemaakt.
In Nederland verloren én PSV én Ajax op
de voorlaatste speeldag buitenshuis. De
Eindhovenaren werden in Groningen simpel
weggespeeld (4-1) maar Bobby Robson verloor er zijn Engels flegme niet bij. ,,We leven
nog. It's all in the game". Zalige man toch,
niet? Ajax, dat aan een gelijkspel vermoedelijk genoeg zou hebben gehad om de kampioenstitel virtueel binnen te halen, bestond
het met 1-0 te verliezen tegen het degradatierijpe SVV. Men maakte het mee dat de
meegereisde Ajaxsupporters om de haverklap juichten om een doelpunt van Groningen en uiteindelijk zelf de kous over de kop
getrokken kregen door een klub die volgend
seizoen misschien niet meer bestaat. Ajax en
PSV gaan nu zij aan zij de laatste speeldag in
en voorlopig is het doelpuntensaldo van de
ploeg van de gloeilampenfabriek nog altijd
het batigst. Vervolg volgende week.

LOUTERING
In Duitsland schonk men nog straffere
koffie. Voor het eerst sinds achtendertig jaar
zou de FC Kaiserslautern opnieuw landskampioen worden. Een gelijk spel thuis tegen Borussia Monchengladbach, dat pas
voor enkele weken uit de degradatiezone
weg geraakte, zou volstaan om een heus

36

wonder te verwezenlijken. Jawel een wonder. Want Kaiserlautern werd voor het seizoen zelfs niet als outsider maar eerder als...
degradatiekandidaat getipt. Een ploeg zonder echte internationalen, gedreven door
een stalen wilskracht, opgejaagd door een
fanatiek maar begeesterend publiek en voetballend naar het allersimpelste erop en erover koncept gaat nu al maandenlang tot
blijdschap van de man in de straat en tot
ergernis van de voetbalkenner de gedoodverfde miljonairsploegen van de Bundesliga
vooraf. Maar op de voorlaatste speeldag liep
het fout: een onmogelijke 2-3 thuisnederlaag
dompelde Kaiserslautern en omgeving in
diepe rouw. Alhoewel alles nog niet verloren
is. Indien er zaterdag op de 1.FC Koln één
punt wordt gewonnen gaat het feest toch nog
door. Maar het wordt zwaar want Keulen kan
zich langs een overwinning alsnog kwalificeren voor de Uefacup. Wie het zeker niet zal
,,zien" is de legendarische Fritz Walter. De
absolute uitblinker van de wereldkampioenenploeg van 1954 — Kaiserslautern leverde
in die tijd nog een vijftal internationalen at
aan de meest gevierde Mannschaft uit de
Duitse voetbalgeschiedenis — is immers
hartlijder geworden en mag het in geen geval
vanop de tribune meemaken. Het is dus nog
niet geweten of „de schaterlach van de
eeuw" (wanneer het weinig beminde Bayern
Munchen schaakmat wordt gezet door het
net niet armlastige Kaiserslautern) boven het
eengemaakte Duitsland zal weergalmen! In
dat geval zal het halve wonder zich hebben
gerealiseerd I

MEERMINNEN
Mermaids van Richard Benjamin is onderweg sinds 1987. Melissa Lloyd, een bediende van de Amerikaanse uitgeverij Hougthon
Mifflin, uitgever van Patty Dann's eerste
boek: Mermaids, zond dit boek aan haar
zus, Lauren, een filmproducente, die samen
met Wallis Nicita een produktiehuis had
opgezet. Dadelijk werd een optie genomen.
Het boek ontroerde, er zaten sterke karakters in en het was te vertalen naar het grote
scherm. De Britse scenariste, June Roberts,
die nog weinig adelbrieven te tonen had,
prepareerde de eerste dertig pagina's van
het skript, dat vervolgens werd rondgedeeld
aan eventuele geïnteresseerden in Hollywood. Zo kwam het ook in handen van Cher,
die sinds haar Oscarwinnende prestatie in
Moonstruck niet meer had gefilmd. Ze was
verliefd vanaf de eerste pagina, omdat alles
herinnerde aan haar eigen beleveniswereld
met zus en moeder. Het scenario mocht
afgewerkt en June Roberts was de gelukkige, terwijl een producent werd ingehuurd:
Patrick Palmer, die ook Moonstruck had
gemaakt en regisseur Richard Benjamin had
reeds vroeger gewerkt met Nicita aan Racing with the moon; een vriendenklubje
dus.

in en verhuist. Niet tot tevredenheid van haar
kinderen, die steeds nieuwe vrienden maken. De oudste, Charlotte zit met een bijkomend probleem, niettegenstaande ze joods
werd opgebracht heeft ze het voor het katolieke geloof en vooral voor de moedermaagd. De jongste wil enkel maar zwemmen
en gebruikt de badkuip herhaaldelijk om
haar uithoudingsvermogen onder water te
testen.

HUMOR EN MELO
Dan op een dag verhuizen ze, hun huis ligt
even buiten de stad, dichtbij een nonnenklooster, waar een tuinier allerlei klusjes
opknapt. Mevrouw Flax' verschijning in het
dorp maakt al, vooraleer ze haar ook maar
leerden kennen, de tongen los, enkel maar
door haar verschijning. De schoenverkoper
Landsky kijkt haar met gretige ogen en droge
lippen na en dat ziet mevrouw Fiax natuurlijk
ook. Ze krijgen een verhouding. De kinderen
gaan ook van Landsky houden. Charlotte
wordt ondertussen ook maar verliefd op de

il

tuinier. Alles leidt naar een uitbarsting van
emoties die onafwendbaar is, maar die de
kijker tevreden achterlaat. Dit alles doorspekt met de nodige dosis zeer sterke humor, maakt Mermaids tot een aantrekkelijke
film.
De titel wordt door schrijfster Patty Dann's
als volgt verklaard:, ,Als je het goed bekijkt is
in mevrouw Flax en haar dochter steeds het
gevecht meisje-vrouw en omgekeerd bezig,
terwijl zelfs de kleine Kate (een schitterende
vertolking van kindsterretje Christina Ricci,
die herinnert aan de tijden van Shirley Temple en Natalie Wood) iets van een meermin
heeft, omdat ze zich het beste in het water
voelt. Mevrouw Flax heeft angst om verliefd
te worden en wil iedere verhouding oppervlakkig houden. Ze vreest haar identiteit en
vrijheid te verliezen en ook dat iemand haar
hart zou kunnen breken. Dochter Charlotte
staat aan de kant en wacht om te springen,
nog niet wetend of ze zal ondergaan als een
blok of zwemmen. Iedereen is half in dit
verhaal, daarom dus deze titel".
Alleen de film Is niet half, die is af!
Willem Sneer

^,^1^

DE DROOM VAN
EEN REGISSEUR
Het wil wel eens tegenslagen voor een
regisseur, als het akteurs en aktrices betreft.
Niets van dit alles in Mermaids. Benjamin
zegt achteraf dat, indien hij zelf had mogen
kiezen, hij dezelfde akteurs zou hebben
gekozen. En Cher is gelukkig met haar rol
van mevrouw Flax. Het is een sterke, humoristische vrouw, die nooit gaat vervelen en
een zegening voor de vroege jaren zestig
(1963), met haar eigenzinnigheid. Winona
Ryder is Charlotte, de oudste dochter. Pas
de tienerschoenen ontgroeid, speelt ze hier
een vijftienjarige met de emoties die haar
nog zo dichtbij liggen, zodat het een zeer
realistische rol is geworden. De keuze van
Bob Hoskins als de joodse schoenverkoper
Lou Landsky kon niet gelukkiger zijn. Het
simpatieke karakter van deze man die uiteindelijk ook het vrouwenhart zal weten te
winnen, staat in schrille tegenstelling met het
meeste dat Hoskins totnogtoe speelde. Hij is
een ingehouden Danny DeVite. Op 25 september 1989 werd het dorpje Rockport, een
pittoresk plaatsje in de Amerikaanse staat
Massachusetts, belegerd door een filmploeg.

HET SCENARIO
Mevrouw Flax heeft twee dochters, ze leidt
een nogal los bestaan en wanneer ze te veel
over de dorpsfongen begint te gaan, pakt ze

Een van de vele tedere momenten in Mermaids tussen Cher en Christina Ricci.
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TELEVISIE

ZATERDAG 15 JUNI

ZONDAG 16 JUNI

MAANDAG 17 JUNI

TV 1

TV 1

TV 1

12 15 De werkzoekers, infoserie, 12 30 Babel,
voor migranten, 16 15 Een avond in de opera,
film, 17 50 Nieuwskrant; 17 55 Nieuws; 18 00 Tik
tak; 18 05 Jonge speurneus, jeugdsene, 18 30
Goden en helden van de Germanen, animatiesene 18 45 Vlaanderen Vakantieland, 19 20 Jokeren lottotrekking; 19 30 Nieuws.
20 00 Kwislijn
20 05 Sterrencirkus 1991, cirkusshow
21 00 Ongelooflijk, maar Bardi
21 50 Oei, humor
22 30 Vandaag
22 50 Sport op zaterdag
23 05 Een jaar in Vietnam, sene

10 00 Eucharistieviering, 11 00 De zevende dag;
13 00 Sunday Proms, koncert, 17 00 Space 1999,
serie, 17 55 Nieuws; 18 00 Tik tak; 18 05 Nova
Zembla, toer kwis, 18 55 Kom op tegen kankerjournaal; 19 00 Dichtbij huis, serie, 19 30
Nieuws, 19 45 Sportweekend
20 30 De Weg, serie
21 25 De andere kant, portret van bekende Vlamingen
22 00 I.Q., kwis
22 30 Vandaag
22 50 De zijderoute, dok

17 00 Babel; 17 30 Het Capitool, serie, 17 55
Nieuws; 18 00 Tik tak; 18 05 Plons; 18 10 Alfred
J. Kwak, tekenfilmserie, 18 40 Mooi en meedogenloos, sene, 19 03 Buren, sene, 19 30 Nieuws.
20 00 Kwislijn
20 05 Zeg 'ns AAA, serie
20 35 Rivalen van de renbaan, sene
21 25 Tien voor taal, spelprogr
22 05 Op de koop toe, konsumentenmag
22 35 Kunst-zaken
22 40 Vandaag
23 00 Concert, klassiek

VTM
17 00 Super 50; 18 00 Nieuws; 18 30 Waagstuk,
spelprogr
19 00 Voetbal, Beker van België
21 00 Just between friends, film
23 00 Nieuws
23 30 Joy of sex, komedie
01 00 Nieuws

Ned. 1
13 00 Nieuws; 16 00 Smakelijk eten, dok, 16 26
Dubbelleven, reeks televisiespelen, 17 15 Overdreven akteren, tekenfilm, 17 30 Nieuws; 17 40
Elly en Jools, jeugdsene, 18 05 Minimenu, kinderprogramma, 18 18 Vara's kindermenu; 19 00
Nieuws.
19 22 De kinderjury, beste boeken
19 50 The flying doctors, serie
20 40 Zeg 'ns AAA, serie
21 08 Sonja op zaterdag, praatshow
22 04 Achter het nieuws
22 39 Twee voor twaalf
23 19 Bosje bloemen, teatershow
00 00 Vincent en Theo, serie
00 51 Museumschatten
01 03 Nieuws

Ned. 2
13 00 Nieuws; 17 30 Nieuws; 17 40 Post!, bnevenrubriek, 17 45 The Thundercats, tekenfilmserie, 18 10 Tekenfilms, 18 35 Topsport met toekomst, reportage, 18 58 Wildlife international,
dok, 19 27 Growing pains, kom serie, 20 00
Nieuws.
20 25 Navarro, politieserie
22 00 American chronicles, dok serie
22 35 De orangerie, serie gesprekken
23 20 AVRO/Philips schaakkampioenschap 1991
23 35 Nieuws
23 40 Studio Sport, tennis

Ned. 3
09 00 Nieuws; 13 05 Studio sport: tennis; 18 00
Paspoort Marokkanen, 18 30 Sesamstraat;
18 45 Jeugd|oernaal extra, 19 10 Een reiziger...
in Tibet, reeks over reizen
20 00 Nieuws
20 20 Negen Romans van Simenon, De Zusters
22 00 Nieuws
22 15 Studio sport
22 50 City Killer, thnller
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TV 2
19 30 Overname BRT 1
20 30 Artistiek turnen, samenv reportage
21 45 Autorennen, GR Mexiko
VTM
17 00 Clip Club; 17 10 Star Trek, the next generation, serie, 18 00 Nieuws; 18 05 Race to save
the planet, dok serie, 19 00 Nieuws.
19 30 Waagstuk, kwis
20 00 De strangorianen, serie
20 30 The wild bunch, western
22 50 Nieuws
23 20 Remington Steele, detektiveserie,
00 10 Nieuws
Ned. 1
13 00 Nieuws; 16 10 Maestro, dok ,17 05 Professor Poopsnagle, jeugdsene, 17 30 Nieuws; 17 35
Kro Kresj, jongerenprogr , 19 00 Nieuws; 19 05
KRO's tekenfllmfestival; 19 20 Father Dowling,
detektiveserie,
20 10 Hints, pantominespel
20 40 Joint Account, kom serie,
21 15 Brandpunt, aktualiteiten
21 45 A handfull of dust, film,
23 40 Nieuws
Ned. 2
09 00 Babar de olifant; 09 25 Passiespel, kinderfilmpje, 09 35 Mevrouw Ten Kate, kindersene,
10 05 Laterna magica; verhalen bij een toverlantaarn, 10 15 Bij wi|ze van gezegde, dramasene,
10 30 Gelijk oversteken, kom serie, 12 00 TROS
voetbal plus; 13 00 Nieuws; 19 00 The wonder
years, serie 19 25 Secret cabaret, goocheltruks,
19 50 Kersplat; 20 00 Nieuws.
20 10 Zomergasten, avondvullende programma's,
23 10 Nieuws
Ned. 3
09 00 Nieuws; 1100 Participatie van Moslimvrouwen in Nederland; 11 30 Omrop Fryslan
Edukatyf; 12 00 Het Capitool, diskussieprogr ,
12 45 Stichting Socutera, 13 30 Studio sport,
tennis en motorraces, 18 00 Psychologie van het
gezin; 18 45 Sesamstraat; 18 45 Studio sport;
20 00 Nieuws
20 10 Kenmerk
20 35 De Wilde Ganzen
20 37 Art. 461 - Verboden toegang, portretten
over jongeren
21 00 Werken aan werk, Fietsen op maat
21 30 Dubbelleven, Breyten Breytenbach
21 50 Amerika verraden, dok
22 00 Nieuws
22 05 Revolutie en genade, dok
22 51 Later, praatprogr
23 31 Aan de rand, portret Maria de Groot
23 55 Nieuws
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TV 2
18 55 Nieuwskrant; 19 00 Oogappel, oudermagazine, 19 30 Nieuws; 20 00 Kijk uit!
20 05 Het grensgevoel, serie over Europa
20 35 Over mijn lijf, gezondheidsmagazine
21 05 Uitzending door derden
VTM
17 00 VTM-Kinderklub; 17 30 The adventures of
the black stallion, gezmsserie, 18 00 Nieuws;
18 05 Cijfers en letters; 18 30 Home and away,
serie, 19 00 Nieuws; 19 30 Rad van Fortuin.
20 00 Dierenplezier, spelprogr
20 30 MacGyver, serie
21 30 Family ties, serie
22 00 Nieuws
22 30 Golden girls, kom sene,
23 00 Kir Royal, dramaserie
00 00 Nieuws
Ned. 1
13 00 Nieuws; 17 30 Nieuws; 17 40 Operation
Mozart, serie, 18 07 A different world, serie,
18 29 Paperclip TV, special Gloria Estefan, 19 00
Nieuws.
19 20 Abracadabra, spelprogramma
19 51 Ha, die pal kom sene
20 22 Murder she wrote, detektiveserie
21 11 Hier en nu, aktualiteiten
21 50 Roseanne, kom sene
22 23 Cheers, serie
22 47 Medeklinker, muz gebeurtenissen
23 12 Het verschil, portret van Francis Maen
23 43 Nieuws
Ned. 2
13 00 Nieuws; 16 00 Santa Barbara, sene, 16 50
Ontdek je plekje. Giethoorn, 17 00 Studio Trappelzak, gevarieerd kinderprogr , 1 7 30 Nieuws;
17 40 Ko de Boswachter Show; jeugdprogr ,
18 30 Land in zicht, toer zoektocht, 18 50 Avro
sportpanorama; 19 25 Alle dieren tellen mee,
dierenmag , 20 00 Nieuws.
20 25 Around the world in 80 days, avonturenserie
21 20 True Colors, avonturenserie,
21 50 Avro televizier, aktualiteiten
22 35 Liebling Kreuzberg, dramasene
23 20 AVRO/Philips Schaakkampioenschap '91
23 35 Ontdek je plekje. Giethoorn
Ned. 3
09 00 Nieuws; 15 00 Teleac; 18 30 Sesamstraat;
18 45 Jeugdjournaal; 18 55 Het Klokhuis; 19 10
Teleac; 20 00 Nieuws
20 20 Legergroen, beroepsmilitair
20 45 Nieuw Rotterdams peil, dok.
21 20 Teleac
22 00 Nieuws
22 15 Studio sport journaal
22 30 NOS-Laat
22 15 Steden des tijds. Hoorn
23 45 Nieuws

TELEVISIE

DINSDAG 19 JUNI

WOENSDAG 19 JUNI

DONDERDAG 20 JUNI

TV 1

TV1

17 30 Het Capjtool; 17 55 Nieuws; 18 00 Tik tak;
18 05 Pions; 1810 Black Beauty, serie, 18 40
IMooi en meedogenioos, serie, 19 03 Buren, serie, 19 30 Nieuws.
20 00 Kwislijn
20 05 De drie wijzen, kwisprogr
20 40 Gelieve aan uw toestel te blijven, praatshow
21 35 Ruth Rendell • mysteries, serie
22 25 Kunst-zaken
22 30 Vandaag
22 50 De vrolijke dokters van St.-Swithin's, serie

17 30 Het Capltool, serie, 17 55 Nieuws; 18 00
Tiktak; 18 05 Plons; 18 10 De woudlopers,jeugdsene, 18 40 Mooi en meedogenloos, soapsene,
19 03 Buren, serie, 19 30 Nieuws.
20 00 Kwislijn
20 05 9 romans van Simenon, Negenwijk
21 45 Chateau Van Hove, kulinair mag
22 40 Vandaag
22 55 Belgisch aksent, dok

TV 1
17 00 Babel, migranten, 17 30 Het Capjtool, sene, 17 55 Nieuws; 18 00 Tik tak; 18 05 Plons;
18 10 De mysterieuze Steden van Goud, serie,
18 40 Mooi en meedogenloos, sene; 19 03 Buren, serie, 19 30 Nieuws.
20 00 Kwislijn
20 05 Een zaak voor twee, sene
21 05 Bagdad Café, sene
21 30 Panorama, aktualiteiten
22 30 Vandaag
22 50 Herover de aarde, dok

TV 2
18 55 Nieuwskrant; 19 00 Stoppen met roken,
kursus, 19 30 Nieuws.
20 00 Vijf dagen die zomer, film
21 45 Uitzending door derden
22 30 De werkzoekers, serie over arbeidsbemiddeling,

VTM
17 00 VTM-Kinderkiub; 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 Luc, praatshow
21 00 Twin Peaks, serie
22 00 Nieuws
22 30 Telefacts, aktualiteiten
23 15 Soap, serie
23 40 Nieuws

Ned.

1

13 00 Nieuws; 17 30 Nieuws; 17 40 Elly en Jools,
serie, 18 06 Vara's Kindermenu; 19 00 Nieuws,
19 22 Bramstorm, spelprogr
19 50 De baas in huis?, serie
20 19 Laat maar zitten, serie
20 50 Tien voor taal, spelprogr
21 36 In het nieuws, praatprogr
22 22 Het Dame Edna spektakel, showprogr
22 48 Impakt, dok
23 48 Natuurmonument
23 58 Nieuws

Ned. 2
13 00 Nieuws, 15 55 Santa Barbara, serie, 16 40
The big valley, minisene, 17 30 Nieuws; 17 40
Bouli, tekenfilmsene, 17 45 Captain Planet, tekenfilmserie, 18 15 Zorro, avonturensene, 18 45
Countdown, pop, 19 25 Hart voor de natuur, over
het WNF, 20 00 Nieuws.
20 27 ril take Manhattan, serie
22 10 Veronica film, special (Madonna
22 40 The making of Eureka, terugblik
23 10 Europa presents Vangelis

TV 2
18 55 Nieuwskrant; 19 00 Uitzending door derden; 19 30 Nieuws.
20 00 Wij en de andere dieren, dok serie
20 25 Sportsprokkels

TV 2
18 55 Nieuwskrant; 19 00 Uitzending door derden; 19 30 Nieuws.
20 00 De hand van Stalin, dok sene
21 00 In de voetsporen van Filip De Pillecijn, dok
22 05 Monsieur Hawarden, film

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

Ned.

1

13 00 Nieuws; 17 30 Nieuws, 17 40 KRO's tekenfilmfestival, 18 05 Feesten uit de hele wereld;
18 30 Neighbours, serie, 19 00 Nieuws.
19 20 De reis om de wereld in 80 dagen, dok
sene
20 20 Als de dag van toen..., terugblik
21 15 Matlock, advokatensene
22 05 Kruispunt tv
22 45 Lekker weg... in Betuwe en Bommelerwaard
23 15 Nieuws

Ned.

2

13 00 Nieuws; 15 45 Santa Barbara, sene, 16 33
De TV-dokter; 16 34 Das Erbe der Guldenburgs,
sene, 1717 Kookpunt, culinaire rubriek, 17 30
Nieuws; 17 40 De Teenage Hero Turtles, tekenfilmsene, 18 02 Bereboot, kleuterprogr , 18 47
Billy Hotdog, kinderprogr , 19 00 Hi de Hi, komische serie, 19 30 Tjolk Eurppean Challenge Cup
Fietscros, verslag, 20 00 Nieuws;
20 27 Derrick, politiesene
21 34 De tv-dokter
21 35 Tros Aktua, aktualiteiten
22 10 Babes, kom sene
22 40 Het luchtruim overwonnen, dok

VTM
17 00 VTM-Kinderklub; 17 30 The adventures of
the black stallion, gezinssene, 18 00 Nieuws;
18 05 Cijfers en letters; 18 30 Home and away,
serie, 19 00 Nieuws; 19 30 Rad van fortuin.
20 00 Tien om te zien, show
21 00 Flying doctors, sene
22 00 Nieuws
22 30 Miami vice, detektivesene
23 20 Kortvlaams, kortfilms
23 50 Nieuws
Ned.

Ned.

Ned.

3

09 00 Nieuws; 18 00 De illegalen, dok , 1 8 30
Sesamstraat; 18 45 Jeugdjoernaal; 18 55 Het
klokhuis; 19 10 Monopolie, serie, 20 00 Nieuws.
20 20 De Bezetting, dok,
21 13 Rotonde, lunctikoncerten
22 00 Nieuws
22 15 Studio sport journaal
22 30 NOS-laat
23 15 Klassieke mechanika, kursus
23 45 Nieuws

3

09 00 Nieuws, 18 00 De familie Ramdam, sene,
18 30 Sesamstraat; 18 45 Jeugdjoernaal; 18 55
Het Klokhuis; 19 10 Van gewest tot gewest,
regionaal nieuws, 20 00 Nieuws
20 20 Stichting Socutera
20.25 Campagne, dramaserie
21 22 Studio sport
22 00 Nieuws
22 15 Studio sport joernaal
22 30 NOS-laat
2315 Nieuws

39

2

13 00 Nieuws; 17 30 Nieuws; 17 40 Bouli, serie,
17 45 Travelclub, Frankrijk/Turkije; 18 10 Top 40;
18 55 Emptny nest, serie, 19 25 De Heilige Koe,
auto-magazine, 20 00 Nieuws
20 27 The Gangster Chronicles, misdaadsene
21 20 Superchamps, jeugdkompetitie
22 15 Nieuwslijn, aktualiteiten
22 55 Married with children, serie
23 20 Drop the dead donkey, serie
Ned.

Ned.

1

10 00 Vrouw zijn, m a g , 10 45 TV-fruitmand,
geestelijke muziek, 13 00 Nieuws; 15 00 De wereld van de planten, dok , 15 30 Ceddie, sene,
15 59 Het kleine huis op de prairie, sene, 16 46
Kop en staart, kinderprogr, 17 01 Ik ben Benjamin Ben, kleuterprogr , 17 30Nieuws; 17 40Tijdsein 1 ; 18 30 Binnenste buiten, jongerenmag ,
19 00 Nieuws, 19 20 Avonturenbaai, sene
19 44 Peter, jeugdserie
19 55 Wacht tot je moeder thuiskomt, TV-film
21 33 Tijdsein 2, aktualiteiten
22 08 God verandert mensen
22 58 Ronduit Praise, samenzang
23 28 Nieuws

3

09 00 Schooltelevisie; 18 00 Levenslied in 100
verzen, dok , 1 8 30 Sesamstraat; 18 45 Jeugdjoernaal ; 18 55 Het Klokhuis; 19 10 Een kunstfax
van David Hockney, dok , 19 35 Bekijk 't maar,
sene, 20 00 Nieuws.
20 25 Negen romans van Simenon, Onbestrafte
misdaad
21 42 Prélude a l'après-midi d'un faune, koncert
22 00 Nieuws
22 15 Studio sport joernaal
22 30 NOS laat
23 15 Nieuws
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EEN FILM PER DAG

VRIJDAG 21 JUNI
TV 1
17.30 Het Capitool, serie; 17.55 Nieuws; 18.00
Tiktak; 18.05 Haydaze, serie; 18.30 TV1 Top 30;
19.03 Buren, serie; 19.30 Nieuws.
20.00 Kwislijn
20.05 De wonderjaren, serie
20.30 Jimmy Reardon, film
22.00 Première film en video, filmnieuws
22.30 Vandaag
22.55 Tijd is geld, mag.
23.05 Square dance, film
TV 2
18.55 Nieuwskrant; 19.00 Uitzending door derden; 19.30 Nieuws.
20.00 Vreemd volk? dok.
20.40 Ommekaar: van de aardbol verdwenen,
sociaal mag.
21.35 Diaposon: Frits Cells
22.10 Septet Van Hove
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 Wies Andersen Show, kwis
21.00 Dallas, slotaflevering
22.40 Nieuws
23.10 Friday the 13th
23.55 Nieuws
Ned. 1
13.00 Nieuws 13.54 Kerkepad, toer.info tocht;
14.2 Nocturne, licht klassiek, 14.50 Ja natuurlijk
extra, dok.; 15.15 De zijden draad, de moed om te
sterven; 15.45 Disney special; 16.39 De arme
miljonairs, TV-film; 17.30 Nieuws; 17.40 Disney
special; 18.24 Milieujournaal, elektriciteit; 18 28
Kerkepad, toer. reeks; 19.00 Nieuws.
19.20 Zicht op zee, programmareeks
19.51 Puzzelkamploen, spelprogr.
20.22 Justin, je weet maar nooit, TV-film
21.42 Spiegels, praatshow;
22.22 Nocturne, licht klassiek
23.05 Nieuws
Ned. 2
13.00 Nieuws; 17.30 Nieuws; 17.40 Kijk TV,
wetensch programma; 18.05 TV Show op reis;
18.55 De tv-dokter, 18.56 De avonturen van
Black Stallion, familieserie; 19 28 Dear John,
kom. serie;
20.00 Nieuws.
20 27 America's funniest home video's, amusemenlprogr.
20 57 De TV-dokter
20 58 'Allo'Allo, kom. sene
21.28 Martine van toen. Marline Bijl
22.23 Top Cops, dramaserie
23.10 Roland Hassel, politiereeks
Ned. 3
09.00 Nieuws; 18.00 Paspoort, voor lurken; 18.30
Sesamstraat; 18.45 Jeugdjoernaal; 18.55 Het
Klokhuis; 19 10 Hotels, dok; 20.00 Nieuws.
20 25 Studio Sport
21.02 Campagne, dramaserie
22 00 Nieuws
22 15 Studio sport joernaal
22 30 NOS-laat
23 20 A night in Hilversum, jazzmuziekspecial
23 58 Nacht van de Europese jazz, rechtstreeks
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Ellen Vogel speelt een schitterende hoofdrol in de verfilming van de
prachtige novelle van Filip De Pillecijn Monsieur Hawarden. Donderdag
20 juni op TV2, om 22u.05.

ZATERDAG 15 JUNI

EEN AVOND IN
DE OPERA
Amerik. burleske film uit 1935 met The
Marx Brothers. Het trio maakt met het
grootste gemak een echte puinhoop van
de zorgvuldig voorbereide opera van Sig
Ruman. (A night at the Opera — BRT
TV1, om 16U.15)

ZONDAG 16 JUNI

DE WILDE BENDE
Op een warme zomermiddag in 1913
rijden 5 ruiters een grensstadje binnen in
Texas. Zij zijn vast van plan het plaatselijke spoorvi^egkantoor te plunderen, maar
worden er opgevt^acht door een groep
burgers o.l.v. Pat Harrigan. Uitstekende
western van Sam Peckinpah uit 1969.
(The Wild Bunch — VTM, om 20u.30)

MAANDAG 17 JUNI

HOLD UP
Jean-Paul Belmondo speelt in deze
Franse film van Alexandre Arcady uit
1985 een stuntman die niet goed voor zijn
oude dag heeft gezorgd. (RTL-TVi, om
21U.3S)

Brantley. In Zwitserland slaat het noodlot
echter toe. Amerikaanse film van Fred
Zinneman uit 1982. (Five Days, One
Summer — BRT TV2, om 20u.)

WOENSDAG 19 JUNI

LE TRANSFUGE
In Berlijn smokkelt een Franse ondernemer een Oostduitse ex-geheimagent
naar Frankrijk. Uiteindelijk blijkt het om
een komplot te gaan en die wending
zorgt voor een verrassende ontknoping.
Frans-Duits-Waalse film van Philippe Lefebvre uit 1984 met Bruno Cremer en
Heinz Bennent. (Télé 21, om 20u.)

DONDERDAG 20 JUNI

MONSIEUR
HAWARDEN
Vlaams-Ned. film van Harry Kümel
naar het gelijknamige boek van Filip De
Pillecijn. In Pont, een dorpje in de Ardennen, arriveert een vrouw, verkleed als
man. Niemand kent het geheim van de
38-jarige vrouw, behalve Victorine, haar
jonge gezelschapsdame. Prachtige rollen van o.m. Ellen Vogel en Dora van der
Groen. (BRT-TV2, om 22u.05)

VRIJDAG 21 JUNI

DINSDAG 18 JUNI

SQUARE DANCE

VIJF DAGEN
DIE ZOMER

De 13-jarige Gemma werd als kind
door haar moeder achtergelaten en
woont bij haar sjagrijnige grootvader.
Wanneer haar moeder na jaren opnieuw
kontakt zoekt, ontdekt Gemma een totaal
andere wereld. Amerik. komische film uit
1987 met Winona Ryder, Jason Robards
en Jane Alexander. (BRT-TV1, om
23U.05)

Een echte soapopera, spelend in de
jaren dertig, toen de rijken nog echt rijk
waren. Een Schotse arts (Sean Connery)
is keurig getrouwd en raakt verstrikt in
een verboden liefdesrelatie met Betsy

MENGELWERK

HERSENBREKER
OPGAVE 90
HORIZONTAAL

1 Uit vroegere tijden doorverteld verhaal

8
11
12
15

18
19

(4)
Met zo'n overblijfsel valt mets meer aan
te vangen (4)
Deze marktkoopman heeft vroeger op
een andere planeet zaken gedaan (10)
Zulke mededelingen stellen wel met veel
voor, maar je moet ze toch maar met
verder vertellen (10)
Dit dier berekent zijn eigen passen (9)
Die bos vruchten is door de Nederlandse
televisie geplukt (4)
Pelsleverancier (5)
Zou 't waar zijn dat zij mets anders doen
dan d'r naam onder een bnef plaatsen'
(12)
Is omgeven door Frans water (3)
Je zou 't met denken, maar in die ruimte
m de Wetstraat kan het gebeuren dat je
m je blootje staat (10)

VERTIKAAL
1 Die denkt dat hij een lichtbundel te
pakken kan knjgen (11)
2 Zulk babbelen gaat eigenlijk nergens
over en toch blijft 't maar duren (7)
4 In zo'n patersgemeenschap staat alles
piekfijn op z'n plaats (4)
5 Grandioze arbeid van een advokaat (11)
6 Een denneboom levert een onderdeel
van een instrument waarmee je de koers
bepaalt (11)
9 Op z'n alledaags gezegd de achterste
(5)
10 Dat IS een rappe soort' (3)
13 Handig voor school, kantoor en winkel
(3)
14 Aangename gewaarwording voor de
neus (4)
16 Dat krijg je als je wel op z'n kop zet (4)
17 Elastisch huismeubel (3)

SATERDAG
Filippijnen: Pinaturbo!

OPLOSSING OPGAVE 88

Italië stemde krak Si I

Horizontaal: 6 lichtsterkte, 8 om, 9
lijsttrekker, 10 slavenleven, 11 periode, 12 mikpunt, 15 loods, 16 kakmadam, 17 vuist, 19 rellen, 20 regels

Mol: rauwe beslissing...
•

Geen kondooms: Rock Dor hout?
*

Vertikaal: 1 KLM, 2 schijnvertoning,
3 statenloos, 4 Sterrebeek, 5 brokkenmaker, 7 twee, 8 obus, 11 palaver, 13 kwaal, 14 namens, 18 telg

Komen er nu bronwaterverdragen met
Nederland?

Wij verwachten uw gele briefkaart
met de oplossing van opgave 90 ten
laatste op dinsdag 25 juni a.s. op
onze redaktie.
Een onschuldige hand trok de gele
briefkaart van Magda Bertho uit de
Tulpstraat 31 te 2060 Antwerpen uit
de juiste inzendingen.
Proficiat Magda!

KVM bekerkampioen? leder Cordiertje
zijn pleziertje?
AHASVERUS
„CVP-senatoren willen Vorst onder
invloed houden", las Ahasverus.
En zij hofleverancier worden, zeker.,
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Jan Loones geeft geen duinbreed toe.
•
Jeltsin wacht Rustig af...
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OP DE
BARRIKADE

Ze draaide blijkbaar hoog boven haar
loeren. En il< moest er iets aan doen! Van de
betrokken pastoors bleef er geen spaander
meer over. De telefoon gloeide eens te meer
op zaterdagmorgen. Week-na-week ontvangen en beluisteren we „mensen". Sommigen doen er smalend over. Dienstbetoon
kreeg ook zo'n scheve naam. 't Woord is
nochtans mooi: maar ja, het gesjoemel en
het ge-beloof, onttrok het sociale recht aan
dit woord zodat het begrip stikte in de partijpolitiek. Ik hou me verre van het beloven, van
wat niet kan of niet mag. (Zo hoop ik dat de
mensen kiezen voor hen die hen 't minste
beloven... zij kunnen de kiezer ook 't minst
ontgoochelen!).
Nu terug naar ons vrouwmens-aan-detelefoon. Beeld je in: een heel seizoen lang,
op alle uren van de nacht komen de devotiekaravanen luidop biddend langs haar huis,
zingend — met of zonder muziek — langsheen de l^/lannenberg op naar Scherpenheuvel. Ik kan het me inderdaad moeilijk indenken, zelf gelegerd tussen slechts 't lichte
gesnurk van vele huisgenoten en mezelf, op
de heerlijk-rustige flank van een BrabantsHerentse heuvel. Maar ik kan het me wel
voorstellen. Hoeveel keren trokken we over
diezelfde Brabantse weg niet naar 't zelfde
oord? Een keer bleven we ,.steken" in Vlierbeek, maar dat was de schuld van veel bier
én de regen die o.i. te hard neerstortte... Die
vrouw heeft m.i. gelijk. Daar moet wat aan
gedaan worden. Temeer daar haar voortuin
geregeld bedolven geraakt onder éénvierdekens appelsienschillen. De bedevaartorganisatoren reiken ze uit, omwille van de vitaminen, voor het onderhoud van de stapspieren
en tegen de dorst. En de schillen, ja meneer
de senator, die zijn voor mij. Verleden week
raapte ze er 58 op. Ook dat kan ik me
levendig voorstellen. Een zich devoot houdende appelsienetende troep houdt zijn
schillen niet bij in 't zicht van wat Wenzel
Cobergher — de Antwerps-Brusselse 17eeeuwse architekt — ooit voor de Aartshertogen Albrecht en Isabella neerpootte op de
scherpen heuvel van ons ,,edele" Brabant!
Ja waarom moesten nu juist die twee in 1601
dèèr een belofte- van-kerkbouw houden?
Bovendien botst die belofte ook met mijn
internaderlands gevoelen! Beeld je in: die

WIJ — 14 JUNI 1991

volksvreemde Kastiljaanse Markies Ambrosio Spinola rukte langs diezelfde weg — ook
met veel gedruis! — naar 's Hertogenbosch
om er die door (onze!) Geuzen in handen
genomen stad te gaan ontzetten. En ja, die
aartshertogen beloofden er maar op los. En 't
lukte nog bovendien. „Ons" geuzen moesten wijken, weg over de rivierengordel naar 't
Noorden, naar Holland. En vermits belofte
schuld maakt, moesten de aartshertogen
diep in hun geldbeugel schieten om die
koepelkerk, belegd met wel 263 vergulde
sterren en bekroond met een lantaarntoren,
te laten bouwen. De Jezuïeten gaven raad.
Zij waren volop bezig de Zuidelijke Nederlanden in 't zog van de Spaanse bezettingstroepen terug onder de vleugels van 't onfeilbare
Roomse moedergezag te brengen. En daar
hoorde de barok van architekt Wenzel Cobergher bij. Sedertdien trekken ieder jaar
duizenden er naar toe om bij het piepkleine
Mariabeeldje, dat ooit een schaduwrijke
boom sierde, al hun problemen kwijt te
raken. Meestal komen ze te voet, van langsom meer met toeters en met bellen. Niet om
de boze geesten te verdrijven in de nacht,
wel om het groepsgevoelen te beleven. In
1962 reed een volle wagen, zonder omhaal
pardoes het 17e-eeuwse tochtportaal binnen. De uitstekende Gobertingensteen uit
Waals-Brabant donderde naar beneden en
bedolf deze uitgangswagen. En de bruinrode
ijzerzandsteen, bedolven in de heuvelruggen
van 't nabije Langdorp, verpulverde tot ,,rode
regen". De baancafé's hadden eens te meer
beter gewerkt dan 't nabije wijwater van de
basiliek. Sedertdien ontsiert zo'n bankachtige securitdeur Coberghers kerkportaal...
Maar wat moet ik doen met deze terechte
vraag-van-de-basis? Kan er iemand mij helpen? Op mijn beurt vraag ik U allen, lieve
lezers, 'n dienst! Bestaat er ergens een
reglement om luide devotie binnen stille
perken te houden? Ik kan toch die slapeloze
vrouw en haar familie niet aan haar lot
overlaten. Neen, velen zullen er niet protesteren. Want 3/4 van heel Scherpenheuvel
leeft van Onsliefvrouwke en 't lawijt moet je
er bij nemen, zo verzekeren me de plaatselijke wijzen. Wie weet trek ik volgende week
ook niet over dezelfde weg om wat inspiratie
te vragen. Je weet nooit. De geest waait waar
hij wil. En als 't regent kan ik toch nog altijd in
Vlierbeek terecht.
Willy Kuijpers
Algemeen Sekretaris

VNOS OP

jom^B

DE LAATSTE
RONDE
Nog tot dinsdag 18 juni om 12u. kunnen
nieuwe WIJ-abonnementen binnengebracht
worden voor deze voorjaarsronde. Dit wordt
dus de laatste ronde.
Met opmerkelijke rezultaten. Willy Michiels
heeft Patricl< Allewaert overvleugeld. Erik
Vandewalle heeft zijn skore licht verbeterd
en Cecilia Vens-Demuynck werd nog voorbijgestoken door Willy Kuijpers.
En wat zien wij? Jan Caudron, die uit de
Top 20 was verdreven, heeft zijn plaats
heroverd.
Afspraak volgende week voor de beslissende finale!

TOP 20
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

12.
13.

TV2

Vandaag vrijdag 14 juni 1991 is er
opnieuw een aflevering van Kijken naar
Vlaanderen.
De uitzending bevat de volgende reportages: Politikus of magistraat?,
„Vreemd" Volks? en Open boek voor
Suriname.
Niet vergeten vanavond om 19u. op
TV2.
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16.
18.
20.

Willy Michiels (Dworp)
90
Patrick Allewaert (Roeselare) . . . . 65
Erik Vandewalle (Izegem)
32
Ward Herbosch (Wommelgem) . . . 21
Willy Kuijpers (Herent)
14
Cecilia Vens-Demuynck (Izegem) . 13
Ingrid Roets (St.Martens-Latem) . . 12
Anny Lenaerts (Wilrijk)
11
KlaartjeAllaert-DeVuyst(Schepdaal) 10
Jan Caudron (Aalst)
10
Marie-Louise Thiebaut (Berg) . . . . 10
Eddy Vandermeulen (Gordingen) . . 8
Walter Storms (Lovendegem)
7
Liske Vanhorenbeek
(Hofstade-Zemst)
7
Betty Buys (Beringen)
7
Greet Claes (Liedekerke)
6
Wilfried De Metsenaere (Denderteeuw) 6
Maurice Passchijn. (Meise)
5
Ferre De Beukelaer (Kontich)
5
Veerte Wijffels (Zemst)
4
Lode Van Dessel (Nijlen)
4
Georgette De Kegel (Ninove)
4

Totaal Wervers

421

Algemeen Sekretariaat

239

ALG.

660

TOTAAL

UIT DE REGIO

HET PARTIJBESTUUR DEELT MEE
Na afloop van het VU-partijbestuur van 10
juni heeft algemeen sekretarls Willy Kuijpers
volgende mededelingen verspreid ten behoeve van de pers. Het partijbestuur van de
VU Vlaamse Vrije Demokraten heeft uitvoerig aandacht besteed aan het wetsontwerp
op de kontrole van de wapenhandel en de
voorstellen omtrent het sociale huisvestingsbeleid voor Vlaams-Brabant waaraan nu in
de Vlaamse regering wordt gewerkt.

ontwerp graag nog een stuk strikter had
gezien heeft ze, als enige meerderheidspartij, enkele belangrijke amendementen voorgesteld. Daarvan zijn er twee opgenomen
door de kommissie: de kontrolemogelijkheden op het regeringsbeleid inzake wapenuitvoer zijn merkbaar vergroot en bedrijven die
onvolledige of onjuiste informatie verstrekken over hun wapenleveringen moeten In de
toekomst vergunningen geweigerd worden.

WAPENHANDEL

De VU Vlaamse Vrije Demokraten had ook
voorgesteld de wapenuitvoer naar overbewapende ontwikkelingslanden te verbieden. Zo
zouden wapenleveringen zoals die aan het
Midden-Oosten in de toekomst onmogelijk
worden. De regering heeft in de kommissie
toegezegd te bekijken hoe ze hieraan kan
tegemoetkomen. De VU Vlaamse Vrije Demokraten roept de regering en de andere
partijen dan ook op om het VU-amendement
terzake te steunen om zo de recente wapenleveringen in de toekomst onmogelijk te
maken.

De VU Vlaamse Vrije Demokraten drukt
zijn tevredenheid uit over de werkzaamheden van de kommissie Buitenlandse Handel
inzake het wetsontwerp op de wapenhandel.
Dit wetsontwerp is tot stand gekomen door
de jarenlange volgehouden inspanningen
van de VU Vlaamse Vrije Demokraten en is
een grote stap in de richting van een sluitende kontrole op de Belgische wapenuitvoer.
Omdat de VU Vlaamse Vrije Demokraten het

SOCIALE HUISVESTING
De VU stelt met voldoening vast dat er
binnen de Vlaamse regering werk gemaakt
wordt van een stevig Vlaams beleid inzake
sociale huisvesting. De partij wenst hieraan
konstruktief deel te nemen teneinde die
maatregelen te kunnen nemen om het voor
Vlaamse jongeren financieel mogelijk te maken in Vlaams-Brabant te blijven wonen. Zij
zal de voorstellen terzake onderzoeken en
positief amenderen, waar gewenst. Hierbij
wil zij ook voldoende aandacht schenken aan
de Vlaamse gemeenschap in Brussel. Een
diskriminatie in premies e.d.m. kan er immers toe leiden dat Vlamingen uit Brussel
zullen verhuizen naar Vlaams-Brabant.
De VU hoopt dat er rond het Vlaams beleid
voor de rand een brede diskussie kan worden gevoerd en verwacht van alle Vlaamse
partijen de nodige bereidheid om hier positief aan mee te werken.

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 morgens wordt er non-stop muziek van een hoge
kwaliteit ten beste gegeven in al de zalen en
de gangen van deze kultuurtempel. De inkom 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 aanvragen 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, clavecimbel, operafragmenten (Monteverdi,
Purcell), Johannes Brahms (koor en piano).
Jazz, Gitaarrecital, Glavecimbelrecital, Muziekkabinet. 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.
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 Brussel.
Uit de antwoorden worden de 25 gelukkigen gevist. Mis deze kans niet.

>ê--

JA,
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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BRABANT
JUNI
14 KORTENBERG: Om 20u. in de abdi] van
Kortenberg- Europa-avond met EG-ambtenaren en
Willy Kuijpers Org.: VU-Kortenberg
15 KAMPENHOUT: Om lOu. in Taverne Ter Eist
(bij de Caille): Minister Sauwens voor kort werkbezoek i.v.m. veiligheid Haachtsestwg.
15 HULDENBERG: Papierslag in de deelgemeenten Huldenberg, Loonbeek, Neerijse Vanaf lOu.
Samenkomst aan parking te Loonbeek. Org.: VUHuldenberg.
21 OVERUSE: Leven, wrerken en wonen in
Vlaams-Brabant. Video + voordractit door kamerlid Etienne Van Vaerenbergh. Om 20u. in Ter Use,
Overijse. Org : Vlaams Genootschap Overijse
i.s.m. Vorming en Gemeenschap.
22 DWORP: VU-Dworp vult belastingsaangiften in
van 11 tot 12u. in het Gildenhuis. Deze dienstverlening is gratis.
22 JETTE: Kultureel verblijf te Spa tot 29.06. Org.:
VBG-Jette in samenwerking met CNBS - tel.
02/479.22.25
23 GAASBEEK: Rommel- en antiekmarkt op het
Kerkplein te Gaasbeek. Van 8 tot 18u. Info:
02/532.01.71 (vragen naar Hilde Dieudonné). Org.:
ONAV.
27 WEMMEL: Om 20 u in De Zandloper: Minister
Sauwens over het verkeersbeleid in Halle-Vilvoorde. Org.: Vlaams Kring Wemmei.
28 LENNIK: Zomer-barbecue vanaf 18u. m de tuin
van Huize Zwartenbroek, Zwartenbroekstraat 127
te Lennik. Org. Pajottenlands Jongerencentrum.
JULI
6 LIEDEKERKE: Jaarlijkse barbecue in het Parochiecentrum vanaf 18u Org : Vlaamse Kring Liedekerke.

MINISTER SAUWENS
BEZOEKT HALLEVILVOORDE
Op uitnodiging van het VU-arrondissementeel
bestuur Halle-Vilvoorde en zijn parlementsleden
brengt Gemeenschapsminister van Openbare Werken en Verkeer Johans Sauwens op zaterdag 15
juni 1991 een werkbezoek aan het arrondissment.
De agenda ziet er als volgt uit:
— Kampenhout: 10u.: Haachtsesteenweg 526 te
Kampenhout — Taverne Terelst.
— Grimbergen: 11 u.: Autobusstation in opbouw.
— Asse: 12u. Gemeenteplein Asse, Café Hopland.
— Ternat: 13u.: Afrit autostrade.
— Lennik: 14u.: N282 (Brusselstr. en Jozef Van
Den Bosschestr.) 1ste spadesteek fietspad (Hoek
Brusselstraat-Rosweg).
— St.-Pieters-Leeuw 14u.30' Kasteel Domein
Groenenberg.
— Halle: 15u.' Kromstraat. N203 Brussel-Doornik.
— Pepingen-Heikruis: ISu.' 1ste faze herstellingswerken domein Terryst
In hel kasteel-domein van Terryst, 2A HeikruisPepingen (parkeren langs de Edingsesteenweg)
biedt het arrondissementeel bestuur om 16u.30
een receptie aan.
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Met de aanplanting van een boompje wil de Leuvens VU de aanzet van een
uitgebreid Gezelleparl<!
(foto wu)

AANZET TOT EEN GEZELLIG
GEZELLEPARK TE LEUVEN
Naar aanleiding van de Dag van het park
op 26 mei heeft de Vü-Vrij Vlaamse Demokraten van Leuven de aandacht gevestigd op
de huidige toestand en de mogelijkheden
van het Gezelle-park in Heverlee.
In een persbericht sommen de Leuvense
VU-raadsleden Geeraerts en Bracquené de
mankementen van het park op.
Naast het park ligt een weide die ongeveer
even groot is als het huidige park, met langs
de straatkant enkele fruitbomen. Deze groene ruimte is eigendom van de stad maar niet
toegankelijk. In de draadafspanning die het
van het park scheidt is we\ een gat gemaakt
en wellicht zullen de kinderen uit de buurt
daar soms toch komen.
Achter deze weide ligt een teeltplaats van
de beplantingsdienst. Daar staan nog allerlei
boompjes en planten die de stedelijke groendienst heeft gekweekt. De beplantingsdienst
is evenwel deze aktiviteit aan het afbouwen
en heeft die ruimte niet langer nodig. De
raadsleden stellen voor om die weide en
kweekplaats bij het Gezellepark te voegen
en om te vormen tot één grote, groene zone.
Over heel de lengte van het park, weide en
teeltplaats staat er langsheen de G. Gezellelaan een blinde muur. Die biedt een weinig
gezellige aanblik in deze residentiële buurt.
Zij stellen voor om die muur te slopen zodat
de buurt uitzicht heeft op dit (aan te leggen)
park.
De VU venwondert er zich over dat deze
goed gelegen stadsgronden tot op heden zo
verwaarloosd werden. Zij meent dat hier best
een mooi buurtpark wordt gekreëerd voor de
wijk Matadi. Hiertoe is het nodig dat:
— de drie terreinen geïntegreerd worden
in één domein;
-— het huidige groen wordt verzorgd en
nieuwe aanplantingen gebeuren;
— naast het konservatoriumgebouw aan
de Ruelensvest een toegang wordt gemaakt
naar het park;
— de nodige banken, fietsstalling, vuilnisbakjes en infoborden worden voorzien.
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Als eerste aan zet voor een uitgebreid
Gezellepark plantte de Leuvense VU er een
simbolisch boompje. Hopelijk heeft men op
het stadhuis deze tip begrepen!

MINISTER GEENS OP
DE ROOSTER
Vandaag vrijdag 14 juni neemt minister van
Ontwikkelingssamenwerking André Geens deel
aan een debat over de problematiek van de schuldenlast van ontwikkelingslanden. Het debat wordt
georganiseerd door KODEWES (Komitee voor de
Opheffing van de Derde Wereld Schuld).
De andere deelnemers zijn vertegenwoordigers
van de andere regeringspartijen (o.m. min. Ph.
Maystadt) en vertegenwoordigers van Agaiev en
Ecolo (o.m. Magda Aelvoet).
Paul Van Lerberghe, joernalist bij De Morgen, zal
het debat modereren.
De gespreksavond gaat door in het NCOS,
Vlasfabriekstraat 11 te 1060 Brussel en vangt aan
om 19U.30.

VL\NAJO-BRUSSEL
HELPT SURINAME
Vlanajc (Vlaanderen, Natuur, Jongeren) doet in
samenwerking met Vakbel mee aan de inzamelaktie: ,,Open boek voor Sunname".
Bij Vlanajo kan u Nederlandstalige boeken binnenbrengen die bij voorkeur verschenen zijn na
1975 en behoren tot 6 kategorieën algemene literatuur (uit of over de Derde Wereld), (kinder)literatuur
over Suriname, literaire tijdschriften en populairwetenschappelijke boeken waaronder ekonomische werken over de Derde Wereld
Gitten waarmee Sunname ook zelf literatuur kan
aanschaffen met de vermelding Gift ,,Open boek
voor Suriname" zijn welkom op rekening 4350264229-81 van het Vlaams Internationaal Centrum (met fiskaal attest).
Info: Vlanajo, Ninoofsesteenwweg 288 te 1080
Brussel Tel. 02/523.87 77.

UIT DE REGIO

FIETSEN VOOR
ROEMENIE TE
LIEDEKERKE
Zondag 16 juni a s fietsen 20 wielertoeristen van
V\n"C-„Bli|f Fit", die zelf voor sponsonng zorgden,
elk 100 km in Liedekerke, meer bepaald 10 ronden
van 10 km Zo overbruggen zij simboliscfi de
afstand tussen het Roemeense Reghin en Liedekerke, 2 000 km
De renners starten per twee, met tussentijden
van 15 minuten, vanaf 9 uur aan hun klublokaal
Café Sportlokaal, bij Rita en Raf, Warandestraat 9
De laatste aankomsten zijn voorzien rond 15 uur
Rond 15u 30 zal de opbrengst officieel overhandigd worden, gevolgd door de uitreiking van de
eremetalen als herinnering aan dit sociaal-sportief
initiatief
WTC-voorzitter Johnny De Brabanter hoopt aldus voldoende fondsen bij mekaar te krijgen om de
reiskosten te dragen van 38 Roemeense kinderen
Die komen tijdens de maand augustus in Liedekerkse gezinnen op vakantie

JOHANS SAUWENS
EN DE N3
(Vlet het oog op de geplande heraanleg van de N3
(vanaf de E40, Bertem, tot Tervuren) hebben de
VU-afdelingen van Groot-Bertem en -Tervuren een
dossier samengesteld waarin een aantal konkrete
suggesties en voorstellen worden aangebracht, en
waarbij vooral de zgn zwakkere weggebruiker met
werd vergeten
ZIJ vonden met dit dossier gehoor op het kabinet
van het Vlaamse ministerie van Openbare Werken
en Verkeer, en gemeenschapsminister Johan Sauwens verklaarde zich bereid ter plaatse de toestand
te gaan bekijken

ADVERTENTIE

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

ZOEKERTJE
— GEZOCHT — Zoekt werk of wenst beroep aan te
leren met tussenkomst door het Rijksfonds voor
volgende beroepen magazijmer, land- en tuinbouw of groendienst, schrijnwerk, meubelmaker,
lasser, hulp elektricien Liefst omgeving Brugge-

n'orhout/Oostende De werkomgeving moet echter
voldoende tolerant en aangepast zijn Dus geen
misbruik door beroepsmentaliteit of oprlT' »" 'onr
karweitjes bijvoorbeeld Is zeer belangrijk Info tel
050/51 17 68

1^

domus - uioningen
Ruwbouw of sleutelklaar!
n.v. ALG. BOUWBEDRIJF VAN DEN BRANDEN
Dendermondse Steenweg 29 Hamme

Tel. 052-47.88.09

Met tradit ionele
«VAN DEN BRANDEN»kwaliteit
Keuze uit verschillende types.
Ook voor uyv eigen « schets » - idee
hebben wij een sleutelklare
oplossing.

Dit bezoek vindt plaats op vrijdag 14 juni 1991
Eerst wordt in zaal Nettenberg te Tervuren het
dossier samen met de beleidsmensen en technici
van genoemd ministerie besproken en vergeleken
met de bestaande renovatieplannen van de N3
Om 18 uur wordt het trajekt Tervuren-Bertem
door minister J Sauwens verkend Om 19 uur volgt
een perskonferentie met minister Sauwens in 't
Pallekensshof, Dorpsstraat 526 te Leefdaal

KONFRONTATIE MET
EUROKRATEN
De Vlaamse beweging is het blijkbaar met eens
over de rol van Brussel als hoofdstad van Europa
Het heet dat op die wijze Vlaams-Brabant gaat
verbeulemansen Daartegen staat dat het Nederlands en Vlaanderen slechts een rol van betekenis
kan gaan spelen wanneer het positief gekonfronteerd wordt met Europa Maar dat wil wel zeggen
dat we met mogen slapen om wakker te worden in
een vereuropeanizeerd Vlaanderen Waarom eens
geen gesprek aangaan met EG-ambtenaren zelf'
Vandaag 14 jum wordt dat gedaan door de VUafdeling Kortenberg Gasten zijn direkteur-generaal Robert Ramsay (Brit), Helmut Muller (Duits) en
Ben Van Leeuwen (Nederlander) In de zaal een
gegarandeerde ,,Europese" aanwezigheid (o a D
Blackman uit Tervuren) Ons standpunt wordt er
verdedigd door Willy Kuijpers Afspraak om 20 uur
in de Ridderzaal van de Abdij

B O N

VOOR INLICHTINGEN

* * ^ ^ " ^

- ( OPSTUREN A.U.B.)

NAAM :
ADRES :
TEL. :
BOUWGROND TE :
wenst inlichtingen en dgkunnentatie (types, beschrijving, prijzen )
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UT DE REGIO

OOST-VLAANDEREN

LIMBURG

JUNI
14 EREMBODEGEM-TERJODEN: Opening van
tentoonstelling van kunstschilder Jan Sanders
Toespraak door Noel De Knibber Om 20 uur in
Parochiezaal Erembodegem-Terjoden Toegankelijk 15, 16, 17 juni van lOu tot 12u en van 14u tot
17u Org Vlaamse Knng Terjoden-VTB-VAB-Terjoden
14 BUGGENHOUT: Senator Walter Luyten over
,,De Duitse Gemeenschap in België" Om 20u m
zaal Den Ast in Brouwerij Bosteels Inlichtingen via
052/33 66 48
15 EREMBODEGEM-TERJODEN: Optreden van
volksmuziekgroep Zakdoek" Om 20 uur in zaal
Rubens, Ninovestraat te Erembodegem-Terjoden
Kaarten bij vertegenwoordigers Prijs leden 100
f r , met-leden 150fr Org Vlaamse Kring TerjodenVTB-VAB-Terjoden
16 BUGGENHOUT: Vanaf 15u in , Den Ast" +
binnenkeer Br Bosteels gelegenheidskafee met
muzikant zang, dans en Kwak Org Vlaamse
Knng Buggenhout
18 WONDELGEM. Infonamiddag ,,Brandpreventie" met nabespreking Org VVVG-Wondelgem tel 091/26 18 96
26 HAMME: Guldensporenvienng 1991 met herdenking Filip De Pillecijn Voordracht uit zijn werk
door Walda Van Onckelen Animatie met Zakdoek
Aanvang 20u in zaal Tivoli Kerkstraat Hamme
Toegang 150 fr w k 1 2 0 f r O r g vzw'tLeeuwke

JUNI
19 GRUITRODE: Bezoek aan het Museum Duitse
Ridderorde Org VVVG-Neerpeld-Overpelt - tel
011/64 71 04
27 ACHEL: Bezoek aan kaarsenfabriek Org
VVVG-Zwijndrecht tel 03/252 92 78

JULI
11 BELZELE: Dagje Gent met FVV Info bij bestuursleden of op nr 091/53 06 28

TWEEDE
WANDELZOEKTOCHT
IN GENT
De afdeling Gent-St Pieters richt een leerrijke en
boeiende Wandelzoektocht in door het voormalig
Groot-begijnhof Sint-Elisabeth en de Omgeving
van het Prinsenhof De zoektocht loopt nog tot 25
augustus
Deelnameformulieren en informatie bi) de sekretaris, R Roels, Burggravenlaan 243 te 9000 Gent
(tel 091/22 72 37) Schrijf vlug in, een deelname
kost u slechts 150 frank En U krijgt gegarandeerd
waar voor uw geld

LAVUITEN VANGEN
Op zaterdag 22 juni a s stellen de uitgeverij Gruuthuuse en de dr Achiel Stubbekring
van Lovendegem de verhalenbundel Lavuiten vangen van Hugo Van der Cruyssen
voor
Jet Nijs, de hoofdredakteur van Zondagsblad stelt de bundel (en de auteur) aan het
publiek voor en akteur-regisseur Anton Cogen van het dramatisch gezelschap van
BRT-N leest enkele verhalen voor
U kunt samen met de auteur lavuiten
vangen op zaterdag 22 juni om 20u in de
gemeentelijke biblioteek, Dorp 28 te Lovendegem
WIJ — 14 JUNI 1991

JULI
6BREE: 11-juli-vienngmetom 17u euchanstieviennginSt Michielskerk, 17u 45 bloemenhulde, 18u
feestzitting en vanaf 20u Bal van de Burgemeester
in de sporthal met Will Tura

GULDENSPOREN
TE BREE
Op zaterdag 6 juli gaat te Bree de 11 juli-viering
door Hier het programma
17 uur eucharistieviering in de Sint-Michielskerk
17u 45 bloemenhulde aan het gedenkteken van
pater Lambertus Vandermeulen
18 uur feestzitting met koncert door de Koninklijke Harmonie „De Verenigde Vnenden" en feesttoespraak door dhr Richard Cells, voorzitter van
het Algemeen Nederlands Zangverbond, in de
binnentuin van het Ontmoetingscentrum Slotwoord door burgemeester Jaak Gabriels
20 uur Bal van de burgemeester in de sporthal
met Will Tura

HOTEL - RESTAURANT

a%tü20
Berg 17 - B 3790 St -Martens-Voeren
Tel 041/81 09 08 - 041/81 09 29
Gastronomie in een groene oase

VU-KORTRIJK
BEZOCHT VOEREN
Napels zien en sterven, Voeren bezoeken en
verliefd worden Op zaterdag 25 mei vertrok de
bus, afgeladen vol, met de VU-Kortrijk richting
Voeren De traditionele route over Gent, Antwerpen, Hasselt en Weset bracht ons naar Moelingen
De gids begeleidde ons naar het Veltmanshuis
Een potje troost en een schitterende diamontage
waren de inleiding op wat een lange en mooie dag
zou worden
Guido Sweron „trakteerde" ons op een persoonlijke interpretatie van de staatshervorming Folders,
boeken en het misterieuse ,,Voerdrupke" mochten
zich in een levendige belangstelling verheugen van
de ,,historische" Vlamingen De batterijen even
bijladen in restaurant San Martino, een korte hulde
aan de oudste deelnemer, vader Rigole (92 jaar
aubi) en het namiddagprogramma werd aangevat
Het bezoek aan de forellenkwekerij en de rondrit
door de Voerense gemeenten, deskundig aan elkaar gepraat door onze gids, waren de invulling van
het namiddagprogramma Bij een natje en een
droogje m ,,De Swaen" werd een boeiende dag
afgesloten
Kortrijk was klaar voor de twee-en-een-half uur
durende terugtocht naar het,.westelijke front"
Dank je mevrouw de gids voor uw taalrijke uitleg,
dank je Voeren voor je prachtige natuur
Voor de VU-Kortrijk beslist een herhaling waard
Voor de anderen een aanrader'

KEUKENS - SANITAIR
VERWARMING
VAN DER CRUYS
Assesteenweg 240, TERNAT
Tel. 582.29.15
Toonzaal alle dagen open
van 9-19 u Zondag gesloten

Diverse forel spec en streekgerechten
Marktverse produkten
Groepsarrangementen
Prachtig uitzicht op de Voervallei
Gezellige taverne, groot terras, openluchtzwembad, kinderspeeltuin, petanquebanen
en grote parking
Voor uw groepsreizen naar de Voerstreek
met geleid bezoek aan de forellenkwekerij
kontakteer ons. Speciale groepsmenu's.

Adverteren in WIJ
rendeert
02/219.49.30
Probeer eens!

BRAMO B.v.b.a.
De beste keus in keukens en badkamers.
Zoekt zelfstandige medewerkers
voor montage van keukens.
Lmdenstraat 308, 2070 Zwijndrecht
Afrit 16 op E17
Tel. 03/252.82.32
Fax.: 03/252.98.30
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JUNI
14 IZEGEM: VU-afdeling Izegem houdt een gelegenheidskafee in de „woning Dalle" in de SintTillostraat, t.g.v. de Izegemse batjes. Ook op 15 en
16 juni. Org.: VU-lzegem.
16 BRUGGE: Kultuurhistorische wandeling langs
Godshuizen in Brugge. Verzameling om 14u.15
aan de fontein op 't Zand. Deelname: 80 fr., DFleden, CJP-as en +3pas 50 fr., —14j. gratis. Org.
Davidsfonds-Ver-Assebroek.
17 KORTRIJK: Bezoek aan O.LV.-kerk en nationaal vlasmuseum. Org.: WVG-Sleidinge - tel.
091/57.32.64.
19 ROESELARE: Werken met gekleurd zout. Knutselnamiddag met kinderen van 13u.30 tot 14u.30.
In H. Verrieststraat 4. Meebrengen: kleine bokaaltjes, flesjes, 1 pak zout. Inkom 50 fr. Org.: Vlanaio
W.VI.
20 BRUGGE: Openbare Vergadering Verkeerscirkuiatieplan. Om 20u.30 in De Gulden Spoor, 't
Zand 21. Met toelichting door Erwin Priem, Bob
Vanhaverbeke en Guide Van In. Org.: VU-Brugge.
20 IZEGEM: Daguitstap naar Doornik. Orq.VVVG-lzegem.
21 IZEGEM: Avondwandeling. Verzamelen aan 't
Spiegelaarken, Brugstraat. Org.: FVV-lzegem.
21 lEPER: Ijzerbedevaartavond met diavoorstelling en ,,De IJzerbedevaart nog immer aktueel"
door Koen Baert. Om 20u. in Trefcentrum Westflandria leper, Capronstraat 15. Org.: Trefcentrum
Westflandria.
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
26 BRUGGE: Voordracht ,,Hoe groen is mijn
stad?". Org.: VWG-Brugge-centrum.
Info:
050/35.54.30.
29 IZEGEM: Roefel, dag van het kind. Vlanajo
nodigt alle kinderen uit vanaf 9 uur. Een kijkje
achter de schermen bij bakker, beenhouwer, apoteker, kliniek enz. Afspraak om 9u aan JOC, Krekelstraat te Izegem. Org.: Vlanajo W.VI.

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

Vooraan: arr. voorzitter Mare Meersman, schepen Jef Claeys en burgemeester Roza
Lernout-Martens.
Tweede rij: J.P. Renier (dienst Kultuur), schepen Masquelin, schepen Verhaeghe, F.
Stragier (dienst Feestelijl<heden en verborgen achter onze arr. voorzitter), OCMW-lid
J.M. Delbaere, ons bestuurslid A. Debusschere en schepen Ingelbeen.
(foto wu)

WERVIK-GELUWE HELPT DE KOERDEN!
De oproep om de Koerden te helpen viel in
Wervik niet in dovemansoren. Onder de stuwende
kracht van burgemeester Roza Lernout-Martens,
werd een stedelijk initiatief op touw gezet dat er
mocht wezen. Inderdaad, in enkele luttele dagen
twee volle kontainers met goederen sturen naar de
noodlijdende Koerden is met niks. Eventjes de
zaken op een rijtje zetten:

— zetelfabriek ,,Confortluxe"- 40 matrassen;
— firma ,,Dewitte-Lietaer"- handdoeken ter
waarde van 600.000 fr ;
— konfektie ,,Kayser": medische kledij voor
650.000 fr.;

— zevenduizend folders werden gedrukt en in de
brievenbussen van onze stadsgenoten gedropt
door stadsbedienden;

— ,,Tricojoca" (kinderkledij) voor een waarde
van 560.000 fr.;
— De marktkramers (tekstiel) voor 300.000 fr.

— via de scholen werden er nog eens tweeduizendvijfhonderd folders verspreid;

Onze heel biezondere dank aan de firma Vanheede, die gratis de kontainers ter beschikking
stelde én tevens zorgde voor het vervoer naar
Boechout

— aan firma's en vrije beroepen werd er een brief
gestuurd om financiële bijdragen te storten;
— de marktkramers die tekstiel verkopen, werden verzocht een deel van hun stocks te leveren:

firma's, had volgend resultaat:

— ,,Levi Strauss": 900 broeken;

Wij danken ook het stadspersoneel, speciaal de
diensten Feestelijkheden en Kultuur.

— tekstiel- en meubelfirma's werden telefonisch
opgeroepen om respektievelijk kledij of matrassen
te bezorgen;

Wij mogen ook de pers met vergeten die de aktie
zeer snel heeft aangekaart en zeer goed op de
aktualiteit gereageerd heeft.

— de serviceklubs van de streek werden om een
financiële bijdrage gevraagd;

Graag nog vernoemen wij ons OCMW-lid JeanMarie Delbaere en ons bestuurslid Albert Debusschere, die bereid waren mee te reizen naar
Boechout om ook daar te helpen

— de plaatselijkse ,,Werkgroep voor Ontwikkelingssamenwerking" hield een aktie,, bloemen voor
Koerdistan". Deze aktie bracht twintigduizend
frank op..
De telefonische aktie onder impuls van de burgemeester bij de verschillende te Wervik gevestigde

En nog een dikke proficiat voor burgemeester
Roza Lernout-Martens die bewees dat ze ook heel
goed in staat is een aktie van dergelijk formaat in
zeer korte tijd konkreet gestalte te geven en tevens
zeer goed te koördineren.

ADVERTENTIE

ASPERGEMENU

1.500 fr. p.p.

RESTAURANT

^'°T'"

HASSELTBERQ

Salade van lauwwarme
kreeft
met groene asperges en estragon
ir
Busseltje Mechelse
aspergepunten
omringd met een zeetongreepje,
blanke boter en bieslook
ir

Lamszadel
Huisgemaakte

Banketzaaltje gratis

~_

in

Er is steeds
een lunchmenu 900 fr. per persoon

Nieuwelaan 47, 1860 Meise
02/269 70 45

lentetooi

Woensdag e n zondagavond gesloten

aardbeientaart
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AANBEVOLEN HUIZEN

'Bil

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

Tel.

02/582.13.12
02/582.04.10

moderne app, en villa's
in alle prijsklassen
Gratis ccrtalogus op aanvraag

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
Open van 10 tot 19 u.

Guido NUYTTENS
Longtinstraat 1 2 6
1 0 9 0 Brussel
SANITAIR - ZINK
ROOFING
LOODGIETERIJ
GASVERWARMING

Tel. 426.19.39

tel. 03/236.45.31
Maandag gesloten

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

I^OEVRIESE^
F woonverllchtlng^
%
nv

de winne-fabrisac

y

baron ru/ftlrlaün ~H
l ^ b ü i i n bruftgf

<

mlgrostraat 128
\ , / B 9200 sohoonaarde
~"
dendermonde
052/42 33 04 - 42 39 16

drukkerij
typo - offset - repro
enveloppen - rx enveloppen
kettingformulieren
boekdruk - direct mail
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058 • 51.26.29
Leopold II laan 205
8670 OOSTDUINKERKE

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

ESOX STAN PHILIPS

van het goede meubel
Groenstraat 84, 2000 Antwerpen

ism»

TE HUUR VOOR UW VAKANTIE
AAN ZEE:

n()<.lkjnip^l

-^m^^m^

PVBA

J. BORREMANS-COCK
& KINDEREN
Algemene Bouwondernemingen
Gentsestraat 238
9500 Geraardsbergen
Tel. 054-41.25.89
Wij bouwen voor u
sleutel op de deur
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Panorama 36
1780 WEMMEL
Tel. 02/460.68.93

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

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

053/80.10.09

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

UIT DE REGIO

ANTWERPEN
JUNI
14 LIER: Toeristisch bezoek o I v senator Walter
Luyten Samenkomst parking Kaai te St -Amands
om 13u30 Verzamelplaats te Lier om 14u VNC,
Berlarij 80 te Lier Org VVVG-Bornem - tel
03/889 40 50
14 BOECHOUT: Avondwandeling Vertrek 19u30
kerk St -Jozef, Liersesteenweg Grens Mortsel/Boechout
Inl
Leen Veron (03/449 35 23 03/221 20 44 kantoor) Org VU-Mortsel
15 EOEGEM: Vrije kaartavond m Dne Eiken om
20u Inschrijven op voorhand
15 BONHEIDEN: Vlaams-Nationaal tuinfeest op
het domein Krankhoeve Kinderanimatie vanaf 15u
en barbecue vanaf 17u Organisatie arrondissementeel bestuur Volksunie-Mechelen Inlichtingen
015/51 31 69
15 MOL: Kultureel verblijf aan zee tot 22 06 Org
VVVG-Mol -tel 014/31 10 06
16 BONHEIDEN: Vanaf 13u zullen vrijwilligers de
feesttent van VU-tuinfeest afbreken en opruimen
Eventuele kandidaat-helpers zullen we goed kunnen gebruiken (domein Krankhoeve) Ook op 14/6
vanaf 14u
16 LAAKDAL: Milieufietstocht Laakdal Vertrek
Markt Groot-Vorst om 14u Org VU-Laakdal
19 EDEGEM: FVV-stadswandeling door Antwerpen (Madonnawandeling) Bijeenkomst om 19u
Kerkplein Elsdonk-Edegem, ofwel om 19u 30 Antwerpen Grote Markt aan het bureel voor Toerisme
19 BERCHEM: St Andnesstadswandeling Bijeenkomst Vrijdagmarkt om 19u 45, kant Museum Plantin Moretus Deelname 100 fr Inschrijven door
storting op 412-6188941-31 of bij FVV-bestuur
Berchem
20 DEURNE: Wandeling te Westerio Bijeenkomst
terminus tram 24 om 8u 45 Vertrek 9u Te Westerio om lOu aan De Draaiboom Org VVVG-Deurne
20 MORTSEL: Toekomstplan voor Mortsel Bespreking en evaluatie in open vergadering met de
plaatselijke mandatarissen Om 20u 30 in Taverne
Den Vleghel, Mechelsesteenweg 22 Info Enk
Broeckx 03/455 17 76 Org VU-Mortsel
21 WESTERLO: Hans De Belder spreekt in het
Hoveniershuis, Hoveniersstraat te Westerio

21 KAPELLEN: Koncert t v v Roemenie Om
20u 30 in Ravenhof Putte-Kapellen Inkom 200 fr,
vvk 150 fr Info bij R Van Rompaey (666 70 98)
Org FVV-Kapellen
22 BERCHEM: Kultureel verblijf aan de kust tot
29/6 Org VVVG-Berchem (03/218 71 58)
22 KAPELLEN: Volksvertegenwoordiger Herman
Lauwers op de rooster en jaarlijks braadfeest in
zaal Muysbroeck (Binnenweg) vanaf 18u30 Inschrijven voor 15 juni aan 350/400 fr voor volwassenen en 250 fr voor kinderen Org VU-afdeling
Kapellen
22 GEEL: Optreden van Zakdoek Om 20u15 in
zaal Wijnhuis Org Vlaamse Aktiegroep Geel
23 DEURNE: Reis naar Rhotenberg tot 30 06
Org WVG-Deurne - tel 03/236 86 26
24 MORTSEL: Reis naar Duitsland tot 29 06 Org
VVVG-Mortsel - tel 03/449 68 48
25 BERCHEM: Met FVV naar Teniers in het Museum van Schone Kunsten te Antwerpen Bijeenkomst aan museum om 13u
26 MERKSEM: Vlaamse Kring Groeninghe ncht
video- en dia-avond in ,,30 jaar Groeninghe" Om
20u m Vlanac, Bredabaan 360 te Merksem
28 TURNHOUT: Minister Sauwens bezoekt Noorderkempen Om 17u fietstocht te Poppel en om
20u 30 hoorzitting in KG De Warande
29 ARENDONK: Arendonk schenkt opbrengst van
ophaling oude kleren aan voorzitter VIC en minister
A Geens spreekt over zijn ontwikkelingsbeleid Om
lOu m KVG-lokaal achter gemeentehuis
30 MERKSEM: Deelname aan Merksemse 11 julivienng met eigen stand door VU-Merksem, FVVMerksen, VVVG-Merksem en Vlaams Kring Groeninghe Vanaf 14 tot 16u in Domein Bouckenborg,
Bredabaan te Merksem
30 KONINGSHOOIKT: Tijdens de jaarmarkt wil de
plaatselijke VU-afdeling u uitnodigen bij de ballonwedstnjd en Rad van Fortuin Inlichtingen Jos
Gons, schepen en Frans Croonen, sekretans Org
VU-afdeling Konmgshooikt

ARENDONK HELPT
KOERDISTAN
Toen VU-gemeenteraadslid Herman Hermans en
de arrondissementele sekretans Jan Boulliard enkele weken geleden besloten een aktie „Arendonk
helpt Koerdistan" op touw te zetten, durfden zij
zelfs in hun stoutste dromen met hopen op het
sukses dat hen vorige zaterdag te beurt viel Op 1
juni verzamelden zij met de hulp van het VUbestuur, een kleine tien ton aan gedragen kledij
Een geweldig sukses dusi
De aktie liep echter met van een leien dakje
Vertrokken werd van de idee dat de gemeente een
Koerdisch dorp zou adopteren Daartoe werd kontakt opgenomen met het Koerdisch Instituut in
Brussel Zij raadden de VU het dorpje Xerabya in
Noord-Koerdistan aan Het dorpje telt als gevolg
van de Turkse staatsonderdrukking nog een 50-tal
inwoners van de oorspronkelijke 200 en is gelegen
dicht bij het drielandenpunt Turkije-Syne-lrak
Er werd een perskonferentie belegd waarbij ook
Willy Kuijpers en Denwish Ferho van het Koerdisch
instituut aanwezig waren Ook uitgenodigd was de
schepen van Ontwikkelingssamenwerking (CVP)
van Arendonk Die beloofde toen dat het voorstel
zonder problemen door de raad zou aangenomen
worden

VOOR DE HAAN KRAAIT...
Op de gemeenteraad nauwelijks drie kwartier
later, liep het helemaal anders De CVP, bij monde
van diezelfde schepen van Ontwikkelingssamenwerking en de burgemeester, wou van geen adoptie van het Koerdisch dorpje Xerabya horen Hoe
zei Kristus dat al weer ,,Voor de haan kraait, zult
gij mij dne keer verloochend hebben " Maar ook
de andere oppositiepartijen zwegen m alle talen'
Ook ZIJ zijn dus met van zonde vrij te pleiten De VU
adopteerde Xerabya dan maar zelf'

JULI
1 DEURNE: 11-julivienng in CC Rix, de Grijspeertstraat 86 om 14u 30 Sprekers Alfred Borms en
Jors Tratsaert Org WVG-Deurne

22 JUNI VOERT VLMNDEREN 20(X) AKTIE

Maar er waren nog meer tegenvallers zoals de
onverwachte omhaling van kledij nauwelijks twee
dagen voor onze aktie plaats had en de ,,toevalligheden", bij voorbeeld het bewust of onbewust
niet/laattijdig opnemen van persartikels, die de
indruk wekten dat de aktie geen te groot sukses
mocht worden, gelet op de politieke uitstraling
ervan'

De Werkgroep Vlaanderen 2000 is momenteel
zo'n twee jaar aktief

juni aktie zal worden gevoerd Meer konkrete
gegevens bezorgen wij u volgende week

MINISTER

De werkgroep staat buiten de partijpolitiek, maar
haar programma loopt vrijwel parallel met dat van
de VU

— grondgebied Machelen, brug over de E40
Afrit Vilvoorde-Machelen — bij afrit Cargo — aktie
wordt gevoerd in samenwerking met Vlaamse GaaiSteenokkerzeel, afspraak 11 u.

Dat deze werkgroep de Vlaamse Beweging met
beperkt wil zien tot een strijd om taal, grond, macht
en centen wordt bewezen door de verscheidenheid
van akties akties tegen de Scheldeverontreiniging,
de verkeersleefbaarheid van de steden, Europa der
volkeren, vredesproblematiek, pakeerplaatsen
voor mindervaliden, enz

— grondgebied Geel, aktie in samenwerking
met Vlaamse Aktiegroep Geel, brug over autoweg
314, richting Hasselt, afrit 23 Geel-West Afspraak
wordt nog medegedeeld

Dat sukses kwam er dus toch i De ophaling van
gedragen kledij bracht na verkoop 100 000 frank
op Dit bedrag zal op 29 juni eerstkomende officieel
worden overgedragen aan de voorzitter van het
VIC, mevrouw Nelly Maes

AKTIE 22 JUNI
Op 22 juni pakt Vlaanderen 2000 andermaal met
een ludieke aktie uit Deze keer wordt het probleem
van het,,zwerfvuil" langs de wegen aangepakt De
aktie IS tevens de start van de kampagne "Ons
milieu... ik tracht er zelf wat aan te doen!"
Hier volgen de verschillende plaatsen waar op 22

— Antwerpen, Berchem, brug over de Antwerpse ring, afspraak Borsbeekbrug (nabij Berchemstation), te 14 u.
— St.-Niklaas, aktie in samenwerking met Wase
Jonge Leeuwen, brug over El7 nchting Gent voorbij verkeerswisselaar, afspraak wordt nog medegedeeld
Er worden ook nog akties gepland in de provincies West-Vlaanderen en Limburg
Voor meer informatie kan u terecht bij Arnold
Peeters, tel 03/322 20 14 (na kantooruren) of Reinhard D'Haese, tel 091/48 99 08

49

BIJ die overhandiging zal ook de minister van
Ontwikkelingssamenwerking, Andre Geens, aanwezig zijn De minister zal dan toelichting geven
over zijn beleid inzake Ontwikkelingssamenwerking, waarna er gelegenheid tot vragenstelling is
De organisatie van die dag loopt in samenwerking met de Wereldwinkel, die ook de opbrengst
van die dag bekomt
De VU van Arendonk zit ondertussen met stil
Deze dagen worden de financiële instellingen van
Arendonk nog gevraagd de aktie te steunen, maar
ook de bevolking krijgt nog een overschrijvingsformulier in de bus
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DE BEEST UITHANGEN...
Herman Maes ging grasduinen In het leeuwenrijl< en vond naast fiere ool< leeuwen die
hun staart laten hangen (WIJ, 30 mei j.l.). Bij
die laatsten mogen ool< de gemeentebesturen in het Hageland (o.a. Scherpenheuven
— Zichem) en ook reeds Heist o/d Berg en
mogelijk nog anderen worden gerekend.
Hun nieuwe (overigens mooie) straatnaamborden zijn versierd met het gemeentewapen, de Belgische driekleur en het Europees embleem. Een ,,leeuwke" kon er niet
bij. Mocht er niet bij?
Wat denken de VU-gemeenteraadsleden
van die betrokken gemeenten daarvan? Wat
was hun reaktie?
En is dit soort bordjes ook nog elders
beplant? Wachten op reaktie van de ,,fiere"
leeuwen zal vrees ik wel weer te laat l<omen,
want las ik niet in WIJ dat andere,,leeuwen"
hebben toegestaan dat in Wallonië de
,,haan" moet, en in Vlaanderen de „leeuw"
mag hangen?
Wie dit mee op papier hielpen ,,zetten"
zijn dan weer ,,leeuwen" zonder tanden.
Niet te geloven.
Vanwege ,,een wantrouwige leeuw"...
S.V.L., Wommelgem

THUISBLIJVEN
Er wordt momenteel voortdurend gezegd
en geschreven dat onze politici m.b.t. de
migranten hun verantwoordelijkheid niet op
tijd hebben genomen en de zaak hebben
laten verzieken.
Volgens mij ligt de verantwoordelijkheid
vooral bij de vreemdelingen zelf, die zonder
nadenken zorgen voor een veel te talrijke
kroost. Eens die kinderen er zijn moeten de
ouders er op toezien dat ze een behoorlijke
opvoeding krijgen, maar dat gebeurt blijkbaar niet. Velen kennen onze talen niet,
behalen geen diploma en leren geen vak. Zo
belanden ze op de straat met uitgestoken
hand naar de Belgische autoriteiten. Sommige beleidsmensen verkondigen nu dat er
voor al deze jongeren werkgelegenheid moet
komen in een land waar reeds honderdduizenden autochtonen werkloos zijn! In een
overbevolkt land als het onze, zijn gezinnen
met zo veel kinderen onverantwoord.
Het valt trouwens op dat er alleen jongens
op de straat lopen. Waar zijn de meisjes?
Thuis bij hun moeder. Misschien kunnen de
jongens ook thuis blijven. Dat zal hun die
vervelende identiteitskontroles besparen.
A.V.B., Sint-Truiden

DURE RODDEL
Journaal telt per nummer 8 biz. allerindividueelste beschouwingen en verschijnt halfmaandlijks. De enige joernalist die er in
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schrijft heeft zijn naam mee, namelijk die van
zijn vader: Flor Grammens, Je kan het blad
verkrijgen met het Pater Braur]sfonds-blaü of
destijds met De Toorts, het gestencilde bulderkrantje van wijlen de Heer Krijn, een toch
soms geestige Antwerpenaar. Diegenen die
Kanganovemus voor de 2e WO gekend hebben zullen zich het onleesbare Het licht
herinneren. Zij hebben en hadden allen de
schimpscheuten, de verdachtmaking of de
contramine gemeen. Maar zij zijn een bewijs
van onze persvrijheid.
Van zo'n blad wordt de uitgever-joernalist
niet rijk, ook al kost het Grammens-blad
3.000 fr. per jaar. Daar gaat het dus niet om.
Maar om gedachten te verspreiden moet
men ze soms durven toetsen bij anderen.
Alleen al daarvoor is een redaktie nodig.
Tenzij men natuurlijk onfeilbaar zou zijn...
In Journaal
proefnummer
formaat. Eerst
wat VU heet,

nr. 80 — een toegezonden
— lezen we zo'n giller van
moet men wel beseffen dat al
brandhout betekent voor de

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

ming wil geven is uitstekend. Het bedwingt
niet alleen het energieverbruik, maar biedt
de Vlaams-Brabantse steden (die nu veelal
slaapstedekens zijn van Brussel) eigen
strukturele kansen.
Grammens moet maar eens gedurende
een paar dagen de pendelweg ondergaan
van Kortenaken, van Zichem, van Geetbets
enz... naar Brussel... Hij zal dan wel rap zijn
loze woorden inslikken, indien hij intussen
nog niet wijzer werd vanuit dat telefoontje!
De Vlaams-Brabantse steden, nu zij vernederlandsten, moeten (zoals door de 14eeeuwse Vrijheidskeure van Kortenberg!) hun
eigen lot, verbonden met Vlaanderen (én ook
met Brussel + Europa) in handen nemen.
Bewijs daarvan: Artois investeerde in Leuven voor 7 miljard en bouwt er zijn Europese
zetel uit. Bij de eerstesteenlegging wapperde
er de leeuwevlag! Cargill-Europa plantte zich
te Wijgmaal-Herent in. De Cerabank en Henkei volgen enz...
N.V., Kortenaken

GOEDE DAAD
Af en toe een goede daad stellen in het
leven, moet kunnen. Dat moet en kan door
bijvoorbeeld één tewerkstelling van een persoon met een handikap. Dit is inderdaad een
mooie daad die bovendien financieel niet
nadelig hoeft uit te vallen.
Een tegemoetkoming in de loonkosten is
wettelijk voorzien. Het ministerie van Sociale
Voorzorg/Rijksfonds voor reklassering kan
over de vele voordelen informeren.
Bij het in dienst nemen van personen met
een handikap wordt de werkgever onvermijdelijk in kontakt gebracht met de vele tegemoetkomingsmogelijkheden. De werkgever
wordt in belangrijke mate gesubsidieerd. Er
is een tussenkomst voorzien in het uitbetaalde loon én de bijzondere uitgaven, en dit kan
gaan tot 50 % en meer.
W.B.,

heer Grammens. Lees even mee over minister Sauwens en geniet.
Wat schuift de heer Grammens de heer
Sauwens in de schoenen? Deze domme,
bar-slechte Minister wil in Vlaams-Brabant
,,Brusselse satellietsteden uitbouwen"!
Brr... Het toeval wil dat ik diezelfde Sauwens
over dat tema beluisterde tijdens een informatieavond bij de Leuvense Kamer voor
Handel en Nijverheid (24 mei).
De heer Grammens was er niet aanwezig
— tot daartoe, maar hij kon wellicht eens 'n
telefoontje met en vraag-om-uitleg georganiseerd hebben. Dan zou hij gehoord hebben
dat Sauwens precies de ontzwelling van
Brussel-19 wil. Nu reeds slibden al onze
Vlaams-Brabantse wegen dicht. Meer dan 32
% van alle auto-pendelverkeer in MiddenBrabant komt uit de streek zélf. Bijna alle
verkeer in deze overgecentraliseerde staat
loopt over Brussel. Dat Sauwens: Leuven,
Mechelen, Aalst, Ninove een eigen bestem-
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Knokke-Heist

„FOUNDING FATHERS"
In WIJ (24 mei j.l.) verwondert het ons ten
zeerste dat een VU-minister in een tekst over
de,,vaders" van de Vlaamse beweging deze
alleen kan aanduiden met een ,,taalvreemde
benaming".
Als wij in onze jeugd reeds veel moesten
vechten, bijv. samen met Flor Grammens om
er eindelijk toe te komen onze Vlaamse
gemeenten een eigen Vlaams uitzicht te
bezorgen... dan verstaan we deze uitdrukking helemaal niet!
In dezelfde uitgave lees ik als besluit van
,,0p de barrikade": „Iemand van zijn taal
ontnemen betekent iemand langzaam vermoorden. En dat gebeurt nu nog steeds
met...". Ook met de Vlamingen?
B.S.V.
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DE VLAAMSE OPERA

Muziekdirecteur
Rudolf W e r t h e n

Vaste
Silvio

INTENDANT MARC CLEMEUR

Der

gastdirigent
Varviso

/liegende

Rudolf
Luana D e V o l - Bodo
Waker
15, 18, 20,

Hollander
WAGNER
W e r t h e n - Pet Halmen
Brinkmann - Graeme Matheson-Bruce
Fink/Friedemann Kunder
24, 26, 29/10/'91 - 1/11/'91

Il
R i t O r n O d ' U l i s s e in
P a t r i a MONTEVERDI
Florian Heyerick - Jean-Claude Auvray - Bernard A r n o u l d
Guy de Mey/Urban Malmberg - Brigitte Baileys - Mark T u c k e r
5, 7, 9/ll/'91
(Gent)
17, 19, 21, 23/ll/'91
(Antwerpen)
T O s c a PUCCINI
Silvio Varviso - Robert Carsen - A n t h o n y W a r d
Karen H u f f s t o d t - Fabio A r m i l i a t o - Falk Struckmann
20, 22, 27, 29/12/'91 - 2, 4, 7,
10/l/'92

King
Priam
SIR MICHAEL TIPPETT
Elgar H o w a r t h - T o m Cairns
Rodney Macann - Eiddwen Harrhy - Linda McLeod
Richard Greager - C h r i s t o p h e r V e n t r i s
26, 28, 30/l/'92
- l/2/'92

U n B a 11 o in Maschera
VERDI
Stefan Soltesz - Steven P i m l o t t - Tobias Hoheisel
Stefka Evstatieva - Michael Sylvester - Robert Mc Farland
Hebe D i j k s t r a
13, 15, 17, 20, 22, 24,
27/3/'92
P a r s i f a l
WAGNER
Silvio Varviso - Bill Bryden
Poul Elming - Gudrun V o l k e r t - Falk Struckmann - Peter Meven
17, 20, 23,
25/4/'92

La

R ond ine

(concertant)

PUCCINI

Rudolf W e r t h e n
Nelly M i r i c i o i u - Emil Ivanov - Galina Simkina - Kevin A n d e r s o n
6, 8, 10, 12 (Gent)
/5/'92

Der
Rosenkavalier
STRAUSS
Silvio Varviso - Götz Friedrich - JiJrgen Rose
Man Anne Haggander - Jeanne Piland
Elzbieta Szmytka - A r t u r K o r n
/ / , 14, 18, 21, 27, 30/6/'92 - 3/7/'92
Concert e n
Rudolf Werthen,
Nadine
Denize
Stefan Soltesz,
Aage
Haugland
Rudolf Werthen,
Torgun Birkeland,
Jortna
Hynninen
Graeme Jenkins,
Alison
Browner
Simon
Halsey
Rudolf Werthen, Xenia Konsek,
Cristiane
Young,
Zeger Vandersteene,
Chris De Moor

de Vlaamse

Opera

32/3/233

12, 13, l 7 / 9 / ' 9 l
15, 16/1 l / ' 9 l
27, 29/1 l / ' 9 l
3 I / I 2 / ' 9 I en l / l / ' 9 2
8, I l / 2 / ' 9 2
25, 26/6/'92
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