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LEPEL & VORK 

Brugge bezoeken is ook 
kennis maken met het 

Vlaams 
Ontmoetingscentrum 

•^DeCrulden Spoor 
rechtover uitgang parking 

't Zand 22 Brugge 
tel 050 34 30 82 

dranken 
snacks 

restaurant 
zaal voor 50 pers 

Taverne „DE BOEMELTREIN" 
Vlaams Huis 

SIreekbieren Snacks IJs Watels Pannekoeken 
Sfe«rvol trelnmeubllalr Ook vergaderruimte 
Weststraat 131 — 9940 SLEIDINE 
Tel M1/S7 M 4« - Zat en zond gesloten 

goofJmCm 3m'S-(l^aim!oem 

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

HOF VAN ENGELAND 
bij Guido 

hét Vlaams trefpunt in Brussel 

Lakensestraat 157 (KVS) 
1000 Brussel 

tel.: 218 01.27 

— Camb/tlwus — 
(̂CoosteAsÜaat ^'59b0^m 

011/ 49 28 97 

m= Jë 

'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 

Adverteren in WIJ 
rendeert 

02/219.49.30 

Probeer eens! 

Banketbal(kerij 

ANTWERPIA 
JOOST GOSSYE 

Geraardsbergsestraat 
38 
9300 Aalst 
Tel. 053-21.35.33 

Sedert 1910 
JAN PAUWELS-DE BRAUWER 

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

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

RESTAURANT-HOTEL 

OVEREINDE 
Salons Raymond 
— banketzalen tot 300 personen 
— specialtelten bruiloften en banket

ten 
Overeinde 8 AS 

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

Brood- en 
banketbakkerij 

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

SPECIALITEIT VAN ALLE 
GELEGENHEIDSGEBAK 

Hostellerie 

Ij^tttm 
Oerenstraat 13 8190 Alvenngem 

tel 058/288 007 

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

VVi) bieden U 
14 luxueuze tiotelkamers met alle denkbare komfort 
Fiine Franse keuken k la carte en 8 menu s van 695 fr tot 1600 fr 
Een tiart 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 verbli)f 

SEMINARIEMOGELIJKHEDEN conferentiezaal met alle nodige multifunctionele apparatuur 

Voor gratis informatiepakket nopens onze mogelijkheden 

Oerenstraat 13 8690 Alveringem tel. 058/288 007 



EERST DIT 

EEN WERELD 
ZONDER WAPENS 

E
EN paar weken geleden kommentarieerden kranten 
dat de VU Vlaamse Vrije Demokraten door in de 
senaatskommissie de Wapenwet te amenderen de 
goedkeuring ervan zouden vertragen en zelfs voor 
de aanstaande verkiezingen onmogelijk maken 
,,Het lijkt wel een eerste-klas-begrafenis " 

Een voorbange en onjuiste vaststelling die boven
dien aan kritici en tegenstrevers voedsel gaf om te 
zeggen dat de Vlaams-nationalisten eens m de 
regering hun schone ideaal van Nooit meer oorlog 
schaamteloos zouden hebben verloochend 

De waarheid moet recht worden gedaan Toen de federale 
regering op 23 mei ] I de uitvoervergunning van 7 miljard FN-
wapens aan Saoedi-Arabie verleende heeft de VU deze beslis
sing onmiddellijk betreurd De partij deed dat nadat haar minis
ters zich hadden verzet, maar alleen stonden Zij hadden enkel 
kunnen bekomen dat een levering van 2,5 miljard fr aan Koeweit 
kon worden geschrapt 

In de senaatskommissie diende senator Hans De Belder 
inderdaad drie amendementen in op het wetsontwerp op de 
Wapenhandel De senator beoogde ondermeer een verbod op 
uitvoer naar overbewapende ontwikkelingslanden, een weigenng 
van vergunning bij gebrek aan voldoende 
informatie en een weigering wanneer het 
parlement kontrolemogelijkheid ontbeert 
op regeringsbeslissingen inzake wapen
handel 

De Belder beoogde met deze amende
ring geen vertraging van de wapenhan-
delwet maar een verhoging van de hin
dernissen voor uitvoer En dat is wat 
anders dan vertragmgsmaneuvers 

Er moeten bij het gebeuren twee be
denkingen gemaakt worden Het is toch 
wel opvallend dat binnen de federale 
regering de VU-ministers alleen stonden 
om de wapenleveringen te beknotten en 
dat zowel kristen-demokraten als socia
listen met gehinderd werden door gewetensnood of partijpro
gramma 

Tweede vaststelling in regering en in parlement zijn het vooral 
de Franstaligen die geen bezwaar maken tegen de uitvoer Zij 
beogen daarmee de werkgelegenheid in Wallonië, het lijkt een 
eerbiedwaardig streven Het aandeel van de wapenindustrie in 
het Bruto Nationaal Produkt is echter zo miniem geworden dat 
ook dit argument met langer opgaat 

Na de mededeling van de VU in de maand mei (waarbij de 
verdere afbouw van de wapenhandel wordt bepleit) heeft de partij 
nu een stap verdergezet en een voorstel van resolutie i v m met 
de goedgekeurde levering ingediend 

Het waren de kamerleden Herman Candries en Nelly Maes die 
daartoe het initiatief namen, zij vragen de regering terug te 
komen op haar toestemming van 24 mei j I Bovendien verzoeken 
ZIJ de regenng geen vergunningen voor wapenuitvoer te verlenen 
totdat de nieuwe wet op de Wapenhandel van kracht is 

Omdat deze stop slechts zm heeft in een breed internationaal 

kader vragen de kamerleden de regering diplomatieke initiatie
ven te nemen om wereldwijde kontrolemogelijkheden te helpen 
verwezenlijken 

De VU kan dit voorstel laten omkaderen door een gunstige 
internationale sfeer De ontwikkelingen op de Oost-West-as 
hebben grootse verwachtingen voor vrede en veiligheid gewekt, 
bovendien hebben de presidenten van de VSA en Frankrijk 
voorstellen geformuleerd om tot wapenbeheersing te komen 
Daarenboven heeft de Noordatlantische Raad op haar lentezit-
ting van eind mei j I een biezondere presidentiele resolutie 
aangenomen die de opnchting beoogt van een multilaterale kode 
voor de wapenhandel Daarin wordt nadrukkelijk gepleit voor 
beperking van en kontrole op de wapenuitvoer naar landen van 
het Midden-Oosten De Noordatlantische Raad vraagt bovendien 
de mogelijkheid voor een internationale kontrole op de wapen
handel 

Deze internationale kontrole lijkt ons de best sluitende waar
borg Want wie kan beletten dat b v FN, nu het door een Franse 
trust IS overgenomen, vanuit Frankrijk zijn wapens aan derden 
doorverkoopt Om dit te verkomen zijn Europese en liefst 
internationale beschotten nodig 

Toch blijft de verantwoordelijkheid van dit land spelen, vooral 
wat de Derde Wereldlanden betreft Meer 
dan 60% van de Belgische wapenuitvoer 
gaat naar deze landen waar doorgaans 
regimes aan de macht zijn die eerder 
kiezen voor zware bewapening in plaats 
van door ontwikkeling armoede en onwe
tendheid weg te werken en volksgezond
heid en welvaart op te bouwen 

Hetzelfde geldt de landen die het met 
nauw nemen met de meest elementaire 
mensenrechten en dat zijn met alleen 
landen uit het zuidelijk halfrond' 

Ten slotte blijft er de verantwoordelijk
heid die ook WIJ dragen tegenover het 
Midden-Oosten waar door onze leverin
gen leiders zich tot diktators en onder

drukkers hebben kunnen opblazen Daarbij mag met selektief 
gehandeld worden het regime van Koeweit is even afkeurens
waardig als dat van Saoedi-Arabie, om deze twee maar te 
noemen 

Nee, de VU Vlaamse Vrije Demokraten heeft met haar amen
dering van de Wapenwet geen vertraging beoogd, integendeel 
Nu de goedkeuring in de senaatskommissie achter de rug is moet 
de wet nog door de Senaat om van daar de weg door de Kamer te 
gaan Met de resolutie i v m de vergunning aan het Midden-
Oosten verplichten de Vlaams-nationalisten de regering haar 
beslissing te herzien en de partijen kleur te bekennen 

Wat voor de Vlaams-nationalisten blijft is de kreet van Diksmui-
de Nooit meer oorlog, door Anton van Wilderode eigentijds 
hertaald „De wereld die wij willen draagt geen wapens, verdeelt 
zich met in toegeruste legers met het verbitterd bliksemen van 
leuzen " 

Maunts Van Liedekerke 
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Alsembergse-

INHOUD 

7 VU-kannerleden Maas en 
Candries willen middels een 
resolutie de regeringsbeslis
sing om een wapenlevering 

van 10 miljard voor het Midden-
Oosten toe te staan ongedaan ma
ken. 

9 Het Verkeers- en vervoers
plan voor Vlaanderen breekt 
met de Belgische ziekte om 
steeds opnieuw te investeren 

in autowegen en infrastrukturen. 

i J f\ '"̂  ^^"^ kilogram Dender-
T M slib bevindt zich 0,8 gram 

I ^ ^ cadmium en... 300 gram 
lood. Een wereldrekord, 

volgens kamerlid Jan Caudron. 

13 
Senator Rob Geeraerts 
schreef een boek over de 
vervuiling met zware me
talen. 

JÊ JÊ Toen de Litouwse presi-
1 # 1 dent Landsbergis in ons 

I " f land op bezoek was, 
stond hij erop om senator 

Luyten te ontmoeten. Daarvoor 
we rd het Aeroflot-vliegtuig zelfs 
een uur langer dan voorzien aan de 
Zaventemse grond. 

^ ƒ% WIJ was op reportage in 
I l i ^ Tsjecho-Slovakije en zag 
I ^ J de Tsjechische hoofdstad 

Praag met rasse schre
den verwesteren. 

^ ƒ ^ Volgens de klubdokter 
I % l ^^" ^^ Mechelen Walter 
I ^J Jaspers moet de sportdo-

ping uit de gerechtelijke 
sfeer gehaald worden. 

0^ f^ Het Vlaams landpaard 
M Ë blijft beroering verwek-

^ ^ ^ ^ ken. Zeker nu de voorzit
ter van de Vlaamse rege

ring zichzelf voorzitter liet kronen 
van een Vereniging voor het Bevor
deren van het Belgische Trekpaard. 

26 
Het Mozartjaar zorgde 
voor een stortvloed aan 
Mozartpublikaties. Een 
bloemlezing. 

(omslagfoto Photo News) 
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DOORDEWEEKS 

* w 
Tienduizenden Fiiipino's sloegen op de vluctit voor de Pinatubo. De vuilcaan 
was na 600 jaar rust wal<i<er geworden. Sindsdien werden bij versctiillende 
uitbarstingen Idlometerslioge woll<en gas en vulkanisch gesteente de luclit 
ingeblazen. De vulkaanuitbarstingen werden tijdig voorzien, zodat hiet aantal 
slachtoffers nog redelijk beperkt bleef. De vulkaanasse werd kilometers ver 
gedragen en zorgde voor grauwe sneeuw. Hierdoor werden de wegen bijna 
onbegaanbaar, begaven daken en bruggen het, en de asse levert ademha
lingsmoeilijkheden op. Nu stelt de opvang van de tienduizenden vluchtelingen 
echter heel wat problemen. De steden Olangapo, San Fernadeno en Angeles 
(met een gezamenlijke bevolking van een half miljoen mensen) werden 
geëvakueerd. Maar de media (die hun mosterd hoofdzakelijk bij het Ameri
kaanse persagentschap Associated Press halen) hadden bijna evenveel 
aandacht voor de ontruiming van de Amerikaanse militaire bazis Clark. 

(foto ap) 

WEER VOEREN 
Het heeft er veel van weg dat de pacifikatie 

in Voeren weer op de helling gezet wordt. De 
Luiksgezinde meerderheid heeft, volgens de 
Gazet van Antwerpen, vermoedelijk met de 
medewerking van de gemeentesekretaris, 
de officiële notulen van een wettige gemeen
teraadszitting doen verdwijnen. 

Het gaat over de gemeenteraadszitting die 
op initiatief van de Vlaamse raadsleden werd 
samengeroepen. Zij hadden zoals de ge
meentewet dat voorschrijft op 14 februari de 
raad voor de derde achtereenvolgende keer 
samengeroepen en vergaderden dus volko
men rechtsgeldig. Er werden enkele niet-
kommunautaire beslissingen genomen. 

VU-voorzitter Gabriels reageerde prompt 
tegen deze inbreuk op de demokratie. Hij 
eiste van gemeenschapsminister voor Bin
nenlandse Aangelegenheden Vandenbos-
sche (SP) een krachtdadig en onmiddellijk 
optreden om de verantwoordelijken voor 
deze antidemokratische en provocerende 
daad te streng te straffen en een herhaling 
onmogelijk te maken. Hij stelde tevens vast 
dat het niet-eerbiedigen van de wetten door 
sommige heethoofden opnieuw tot zware 
kommunautaire moeilijkheden zal leiden. 
Een situatie die de Vlaamse Vrije Demokre
ten uiteraard niet afschrikt, integendeel. 

MIGRANTENRELLEN 
Een onderzoeksrapport van de Leuvense 

professor Walgrave veegt de vloer aan met 
de analise die de rijkswacht maakte van de 
migrantenrellen in Brussel. De rijkswacht 
had gesteld dat een derde van de jongeren 
die na die rellen in Vorst opgesloten waren 
bekend waren bij het gerecht. Volgens Wal
grave is dat aantal nog verrassend laag. 

De politie doet immers veel identiteitskon-
troles bij migranten, waardoor bijna elke 
vreemde het risiko loopt om bij de politie 
,,bekend" te zijn. Daarbij komt nog dat 
migrantenjongeren eigenlijk vierde wereld
jongeren zijn, die al zoveel ontgoochelingen 
met diverse maatschappelijke instellingen 
opliepen dat ze nog weinig goeds van de 
samenleving venwachten. In de leefwereld 
van deze machtelozen vormt de straatkrimi-
naliteit het moment waarop ze hun recht van 
de sterkste beleven. Bovendien lokken alle 
grote manifestaties mensen aan die daarvan 
gebruik willen maken. Dat is zo bij betogin
gen, bij de IJzerbedevaart, bij de motorwed
strijden in Francorchamps, meent Walgrave. 

Volgens de Leuvense jeugdkriminoloog 
begaan zij die het integratieprobleem herlei
den tot een kriminaliteitsvraagstuk geen on
schuldige vergissing. Ze stimuleren een kon-
frontatietoestand die onrust en onveiligheid 
doet toenemen. Walgrave noemt de analise 
van de rijkswacht wereldvreemd. De oorzaak 
van de rellen ligt volgens hem- bij de maat
schappelijke kwetsbaarheid van de migran
ten. De professor meent dat Paula D'Hondt 
goede ideeën heeft over hoe een fundamen
teel integratiebeleid er kan uitzien. Hij wil 

vooral het vrije jeugdwerk meer middelen 
geven. De aanwerving van ekstra hulpagen
ten zal niet veel zoden aan de dijk zetten, 
meent Walgrave, gezien de mentaliteit die in 
sommige korpsen heerst. Walgrave wenst 
een strenger optreden tegen racisme bij de 
politie. Opmerkelijk is ook dat het onder
zoeksrapport pleit voor een sociaal-effekten-
rapport van de Europese ambities van Brus
sel. 

HUISVESTING IN 
VLAAMS-BRABANT... 

Een werkgroep werd door de Vlaamse 
regering belast met het uitwerken van voor
stellen voor een sociaal huisvestingsbeleid in 
Vlaams-Brabant. Een uitstekend initiatief 
zouden we zo zeggen. Dat vindt ook Vic 
Anciaux, VU-staatssekretaris voor het hoofd
stedelijk gewest. De aankoop- en huurprijzen 
rijzen immers niet alleen in Brussel maar ook 
in bepaalde Vlaamse gemeenten rond de 
hoofdstad uit de pan, zodat onze Vlaamse 
jongeren in deze gemeenten geen betaalba
re huisvesting vinden. 

Anciaux is echter niet akkoord met het 
voornemen van de werkgroep om premies 
toe te kennen aan Vlaamse ambtenaren die 
in de Vlaamse rand rond Brussel gaan wo

nen : Afgezien van het feit dat ik me afvraag 
hoe de Vlaamse regering het aan boord zal 
leggen de ambtenaren positief te diskrimine-
ren, wil ik met de grootste nadruk waarschu
wen voor de gevaren die aan deze maatregel 
verbonden zijn met betrekking tot de Vlaam
se aanwezigheid in de Brussels 19 gemeen
ten, stelt Anciaux. 

...EN BRUSSEL? 
In een brief aan de minister-president van 

de Vlaamse regering Geens (CVP) vraagt 
Anciaux zich af wat er zou gebeuren indien 
de Vlaamse ambtenaren die in Brussel wo
nen, aangelokt door een premie van de 
Vlaamse gemeenschap, zouden verhuizen 
naar Vlaams-Brabant. 

Het kan toch niet waar zijn dat de Vlaamse 
regering zich zo weinig zou bekommeren om 
de Vlaamse aanwezigheid in de hoofdstad 
zelf en de Vlamingen met gemeenschapsgel
den uit Brussel zou wegzuigen, gaat de VU-
staatssekretaris verder. 

En hij doet een oproep aan Geens om het 
voorstel inzake de premie aan Vlaamse amb
tenaren nog eens nauwkeurig te onderzoe
ken, en het stelsel eventueel uit te breiden tot 
de Vlamingen - ambtenaren en anderen - die 
zich in het Brusselse hoofdstedelijk gewest 
gaan vestigen. 
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Bondskanselier Kohl (links) en de Poolse premier Bielicki schouwen de 
troepen. Beiden ondertekenden een vriendschapsverdrag waarin ze eikaars 
grenzen respekteren en waarin de rechten van de 200.000 etnische Duitsers 
die in Polen leven gegarandeerd worden. (foto ap) 

NIET OP KAMP? 
De Vlaamse jeugdverenigingen trokken 

aan de alarmbel. Indien de bepalingen van 
het dekreet over de logiesverstrekkende be
drijven ook toegepast worden op de talrijke 
bivak- en kampeerhuizen, dreigt het kamp of 
bivak van ongeveer een half miljoen kinde
ren en jongeren deze zomer niet door te 
kunnen gaan. 

Het dekreet dat dateert van '84 is op maat 
geschreven van het hotelwezen, en voorziet 
bvb. brandveiligheidsnomien waaraan 90% 
van de bivak- en kampeerhuizen onmogelijk 
kan voldoen. Wat niet wil zeggen dat die 
bivakhuizen brandonveilig zouden zijn. 

De Vlaamse jeugdverenigingen hebben 
echter nooit een duidelijke richtlijn over de 
toepassing van dat dekreet gekregen. Kul-
tuurminister Dewael (PW) schuift de schuld 
daarvoor in de schoenen van het Vlaams 
Kommissariaat-Generaal voor Toerisme. 
Maar het VKGT beweert dat het jeugdtoeris-
me niet onder het dekreet valt. Het VKGT 
haalt een steekhoudend argument aan, nl. 
een besluit van de eksekutieve van 29 juli 
'87, waarin ondubbelzinnig staat dat kam-
peertoerisme, weekendverblijfparken, jeugd-
en bejaardentehuizen, sociaal toerisme en 
jeugdverblijfscentra niet onder de toepas
sing van het dekreet vallen. 

De jeugdbewegingen vragen dat de over
heid een reglementering zou uitwerken zoals 
die reeds in Limburg geldt. Daar werkten het 
Provinciaal Verbond voor Toerisme en de 
bestendige deputatie een specifiek regle
ment uit voor de 327 jeugd- en kamphuizen 
die de provincie telt. De VU-kamerleden 
Lauwers en Srepoe/s'flaterende Kultuurmi-
nister meent dat op langere termijn een apart 
deel over het jeugdtoerisme aan het dekreet 
moet toegevoegd worden, of dat er een 
afzonderlijk dekreet voor het jeugdtoerisme 
moet komen. 

STEMRECHT... 
Op het VU-kongres van 17 april 1988 over 

Een nieuwe politieke kuituur werd een rezo-
lutie goedgekeurd over de vervanging van de 
stemplicht door het stemrecht. In Journaal 
nr. 81 pleit ook Mark Grammens voor de 
vervanging van de plicht door het recht. 
Grammens is blijkbaar niet vertrouwd met 
het VU-programma, want hij steekt de pluim 
voor dit voorstel op het papieren Burgerma-
n/fesf-hoedje van Guy Verhofstadt. 

Grammens haalt voor zijn pleidooi echter 
andere redenen aan dan de VU op haar 
kongres in Oostende en Verhofstadt in zijn 
pamflet. Bij de VU stond de vervanging van 
de stemplicht door het stemrecht in het kader 
van een verbetering van de demokratie en de 
zindelijke omgang met de macht. Opmerke
lijk in Oostende was echter dat de betreffen
de rezolutie niet door de kongreskommissie 
noch door het partijbestuur gesteund werd, 
maar als amendement door het kongres 
aanvaard werd onder het titeltje herziening 
van het verkiezingsstelsel. 

Politieke partijen laten zich bij het sleute
len aan het kiesstelsel veeleer leiden door 
het eigen voordeel dan door het belang van 
de demokratie. De kongresrezolutie van 
Oostende vormt op deze regel een uitzonde
ring die meteen bewijst dat de VU uit ander 
hout is gesneden dan andere politieke partij
en. Zoals de CVP, die haar veto stelde tegen 
de hertekening van de Westvlaamse kiesar
rondissementen, waardoor de mogelijkheid 
bestaat dat één op vijf Westvlaamse kiezers 
geen vertegenwoordiger naar het parlement 
zou sturen. 

...OF STEMPLICHT? 
Grammens van zijn kant heeft nog een 

andere reden om de stemplicht af te schaf
fen. Hij meent, daarin gesteund door enkele 
beperkte onderzoeken, dat wanneer de 
stemplicht door stemrecht vervangen is, 
Vlaanderen vrijwel geen risiko loopt door het 
toekennen van stemrecht aan EG-onderda-
nen. Deze mensen zouden immers hoege
naamd geen belangstelling hebben voor de 
Belgische politiek, en niet verlangen om 
daarbij betrokken te worden. 

Bovendien mag volgens Grammens wor
den vera/acht dat ook heel wat Franstaligen 
(procentueel meer dan Vlamingen, die zich 
immers revendikatief opstellen in Brussel en 
Vlaams-Brabant) niet meer zullen gaan 
stemmen, zodat het nadelige effekt van het 
aan EG-burgers toegekende stemrecht volle
dig kan worden opgevangen. 

Deze interessante denkpiste van Gram
mens verdient zeker verder onderzoek (spij
tig dat Grammens zijn eigen bronnen, de 
enkele beperkte onderzoeken niet aanhaalt). 
Zo zegt de joernalist bvb. niets over de 
gevolgen van het gemeentelijk stemrecht. 

Wanneer objektief onderzoeksmateriaal de 
hipotese van Grammens steunt, vormt ze 
een bijkomend argument voor de afschaffing 
van de stemplicht. 

RITZEN 
SCHRAPT BEURZEN 

De Nederlandse Ondenwijsminister Ritzen 
neemt zich in een recente beleidsnota voor 
geen studiebeurzen meer toe te kennen aan 
Vlaamse studenten die in Nederland een 
postuniversitaire opleiding volgen. Elk jaar 
maakt een tiental Vlamingen van een derge
lijke beurs gebruik om in Nederland een of 
andere specialisatie te volgen. 

Omgekeerd kent Vlaanderen ook een tien
tal beurzen toe aan Nederlanders die in 
Vlaanderen een postuniversitaire opleiding 
volgen. Er mag gevreesd worden dat, in 
reaktie op Ritzen, ook aan Vlaamse kant de 
beurzen voor Nederlanders geschrapt zullen 
worden. 

Wilfried Vandaele, sekretaris van het Alge
meen-Nederlands Kongres en lid van de 
Vaste kommissie ter uitvoering van het Bel
gisch-Nederlands Kultureel Akkoord, ont
dekte het Nederlandse voornemen en be
treurt het. In een brief aan de Nederlandse 
en Vlaamse Onderwijsministers Ritzen en 
Coens vraagt hij dat zij de bestaande rege
ling zouden behouden. 

In het kader van het in oktober '90 geslo
ten programma voor Nederlands-Vlaamse 
onderwijssamenwerking Gent worden wel 
nog beurzen ter beschikking gesteld, maar 
dan enkel voor studenten die tijdens hun 
gewone universitaire opleiding in het buur
land gaan studeren. Dit geldt ook voor het 
Europese Erasmusprogramma. 

WIJ — 21 JUNI 1991 6 



KORTWEG 

• Zweden gaat op 1 juli officieel 
het lidmaatschap aanvragen van de 
EG. 
• In Nederland besloot de kom» 
munistfsche partij CPN op te 
gaan in Groen Links. 
• Op een kongres van Wallingan-
ten stelde gewezen minister Perin 
dat het koningshuis als troonopvol
ger van Boudewijn liever Astrid 
ziet dan Filips. Zo zou de kroon vla 
de echtgenoot van Astrid nl. over
gaan naar de Habsburgers. Perrin 
wees op de banden tussen het 
vorstenhuis met Opus Dei en ziet 
donkere maneuvers op komst met 
het doel het Europese kontinent te 
herkerstenen. 
• Voorzitter Robert Van den Heuvel 
neemt afscheid van de Landsbond 
van Kj-lsteiijke Mutualiteiten. Biiztjn 
hulde werd hij door premier Mar-
tens verheven tot kommandeur in 
de Kroonorde, en door kardinaal 
Danneels in de Orde van Sint-Gre-
gorius. 
• Bij aanslagen op twee passa-
gierstreinen in de Indische deel
staat Pundjaab werden meer dan 
120 hindoes in koelen bloede ver
moord door radikate Sikhs die met 
geweld voor de onafhankeii{kheid 
van hun deelstaat ijveren. De Sikhs 
vormen in Indië slechts 2% van de 
bevolking, maar In Pundjaab een 
nipte meerderheid. Ook op de 
drempel van de 21ste eeuw worden 
er nog Brugse Metten georgani
seerd. 
• Straks wordt de snelheid In de 
dorpskom tot 50 kilometer per 
uur, en op de ekspresswegen zon
der middenberm tot 90 kilometer 
per uur beperkt. 
• In Zuld-Afrika schrapte het parle
ment de wet op de Bevolkingsre
gistratie. Die deelde de Zuidafri
kanen van bij de geboorte bij een 
van de vier rassen In: blank, zwart, 
aziaat of kleurling. Het was de bazis 
van de apartheidswetgeving. 
• De EG-ambtenaren staakten 
deze week omdat de inlevering die 
hen in de krisisjaren werd opge
legd niet afgeschaft wordt. Een 
bode of brievenbesteller bereikt bij 
de Europese kommissie een geïn-
dekseerd maandloon waaraan een 
hoogleraar aan een van onze uni
versiteiten niet kan tippen, maar 
dat is blijkbaar nog onvoldoende 
voor de eurokraten. 

• Er komt maar geen eind aan de 
zegebulletins van het ACV, dat bij 
de sociale verkiezingen beter 
skoorde dan het zeM verwachtte. 
Maar ja, het ACV heeft de tekenen 
des tlfds begrepen, zo weet de 
ACW-krant Hef Volk ons te melden. 

WAPENVERGUNNING 
MIDDEN-OOSTEN 
INTREKKEN 

j 

VU-fraktieleider in de kamer Herman 
Candries en volksvertegenwoordiger Nel
ly Maes hebben een rezolutie ingediend 
om de regeringsbeslissing die een wapen-
levering aan het Midden-Oosten toelaat, 
alsnog ongedaan te maken. We vroegen 
Nelly Maes, die haar sporen in de strijd 
tegen de wapenhandel reeds ruimschoots 
verdiend heeft, om uitleg. 
• Zijn dit geen vijgen na Pasen? 

„Neen, ik vind van niet. Wij wensen ge
woon dat de regering haar beslissing ver
breekt en herziet. Ook in de toekomst moet 
de regering zich aan strenge kriteria houden. 
Ik heb vernomen dat er weer enkele nieuwe 
wapenleveringen voorbereid worden. Ik vind 
dat die zeer kritisch moeten bekeken worden 
in het kader van de nieuwe wet op de 
wapenhandel. En men moet hier niet alleen 
naar de letter van de wet kijken, maar ook 
naar de geest. De wet is nu veel te vaag, 
daarom willen we ze ook verstrengd zien." 
• Volgens PS-minister van Buitenlandse 
Handel Urbain, de grote pleitbezorger van 
die wapenlevering aan het Midden-Oos
ten, is de regeringsbeslissing niet In strijd 
met de op stapel staande nieuwe wet op 
de wapenhandel. 

„Volgens mij is die regeringsbeslissing 
wel in strijd met de nieuwe wet. Je kan toch 
moeilijk beweren dat de stabiliteit in de regio, 
zo net na de Golfoorlog verzekerd is ? We 
moeten op dit ogenblik ten alle prijze verhin
deren dat de bewapening in het Midden-
Oosten opnieuw eskaleert. Er moet nu eens 
eindelijk een vredesregeling komen in het 
Midden-Oosten, en een ontwapeningsrege
ling. 

Bovendien kan men toch niet staande 
houden dat een land als Saoedi-Arabië een 
demokratische modelstaat is? We hebben 
steeds geprotesteerd tegen de grove schen
dingen van de mensenrechten ginder, ik 
noem slechts de steniging van vrouwen die 
beschuldigd worden van overspel. We gaan 
dat land uit dankbaarheid toch niet verder 
bewapenen, zeker? 

Ik wil er ook eens aan herinneren dat onze 
wapenindustrie nu niet bepaald de industrie 
is waarvan onze bevolking moet leven. De 
wapenindustrie is vrij beperkt in ekonomisch 
gewicht. Ik vind niet dat dit land om zo'n 
beperkte redenen van ekonomisch en so
ciaal belang in het buitenland zijn morele 
integriteit moet opofferen. 

Er doet zich echter een bijkomende moei
lijkheid voor. In Vlaanderen zijn de wapen
en munitiefabrieken zich volop aan het om
schakelen. Het Waalse FN evenwel is recent 

in Franse handen terechtgekomen. Dit bete
kent de kans bestaat dat hier wapens gepro
duceerd worden die onder een Franse ek-
sportvergunning vallen." 
• Klopt het dat het, zoals een aantal kran
ten schreven, vooral de bedoeling van die 
VU-rezolutie is om de andere Vlaamse 
regeringspartijen openlijk kleur te laten 
bekennen? De CVP- en SP-vice-premiers 
hebben Immers in de regering, In tegen
stelling tot VU-minister Schiltz, de beslis
sing wél goedgekeurd, terwijl de SP- en de 
CVP-voorzitters ze achteraf,,betreurden" 
of als ,,grote stommiteit" beschreven. 

„Over die beslissing is inderdaad heel wat 
te doen geweest. In de interkabinettenwerk-
groep maakten slechts de vertegenwoordi
ger van Eyskens en die van de VU tegen de 
beslissing bezwaar. Ze eisten daar dat de 
beslissing getroffen zou worden op het aller
hoogste nivo. Daar verzette vice-premier 
Schiltz zich als enige. 

Ik hoop nu dat de CVP en de SP door onze 
rezolutie mee te ondertekenen echt willen 
aantonen dat zij het niet eens zijn met de 
politiek die hun topministers in de regering 
hebben gevoerd." 
• De VU wil ook de nieuwe wet op de 
wapenhandel nog verstrengen. In welke 
zin? 

„De VU wil de wet op tal van vlakken 
verstrengd zien. Ze moet gekoppeld worden 
aan voom/aarden betreffende het respekt 
voor de mensenrechten, maar ook aan de 
inspanningen die de betreffende landen le
veren op het vlak van de ontwikkeling van 
hun bevolking. Een ontwikkelingsland moet 
kiezen voor ontwikkeling, en niet voor bewa
pening, daar komt het eigenlijk op neer." 
• Gelooft U dat dit via amendering, voor 
een regeringspartij toch vrij ongebruike
lijk, slaagkansen heeft? 

„Amendering is voor een regeringspartij 
heel gebruikelijk. Het is zelfs heel gebruike
lijk dat de amendementen van een regerings
partij ook aanvaard worden. Het zal in dit 
geval misschien wel wat lastiger worden 
omdat de kamer zich pas over de wet op de 
wapenhandel moet beraden na de senaat. Ik 
geloof zelfs dat het geen toeval is dat de 
regering dit wetsontwerp eerst in de senaat 
heeft ingediend. De kamer heeft zich immers 
steeds veel kritischer getoond tegenover de 
wapenhandel dan de senaat. Men mag ook 
niet vergeten dat de eigenlijke uitvoering van 
de wet nog niet voor morgen is. De uitvoe
ringsbesluiten zullen zelfs waarschijnlijk 
door een volgende regenng geschreven wor
den. " 
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REPLIEK 

PERSSPIEGEL 
„Europa! Europa!" in hoop-
vorm of in vloefevorm? Aan de 
grens Is er door de ai(ties van 
de doeaniers wel een stuicje 
afgevioekt. Maar hun aktie is in 
elk geval menselijk heeiwat be
grijpelijker dan die van de 
goudvinken van de Eurokratie. 

at verschil voelde men ook in 
de perskommentaren. De toe-
komstuitroep „Europa" is met 
de Brusselsituatie vraagteken 
maar met de opdracht naar 
Oost-Europa een hoopvolle uit
daging. (W.V.B.) 

voordrachten. Eurokrafen genieten van een 
kompensatie voor het feit dat zij in het 
buitenland vertoeven van 16 procent op hun 
loon, kunnen tweemaal per jaar — uiteraard 
met het hele gezin — op kosten van de EG 
naar hun thuisland reizen. Wie, getrouwd of 
niet, een ver of nabij familielid in huis neemt, 
krijgt automatisch een vergoeding van 5 
procent op zijn wedde. Het kindergeld be
draagt meer dan 10.000 fr. per kind en dit 
bedrag verdubbelt nog eens als die kinderen 
aan een universiteit studeren die 50 kilome
ter van de ouderlijke woning verwijderd is." 

ITET BELANG VAK IINBUHP 

Mare Van De Weyer kan weinig begrip 
opbrengen voor de stallende Eurokraten 
en zegt het uitdrukkelijk. 

„De stakende ambtenaren verdedigen 
hun aktie om het behoud van hun op zijn 
minst riante inkomenspositie met het argu
ment dat hun bijzondere verantwoordelijkhe
den en prestaties een navenante beloning 
verdienen. De tweedaagse staking zou er de 
EG-burgers aan moeten herinneren hoe on
vervangbaar het o zo kompetente ambtena
renapparaat in Brussel, Luxemburg en 
Straatsburg inmiddels geworden is in het 
leven van de twaalf lidstaten. We kunnen niet 
meer zonder de dames en heren en daarvoor 
zullen we moeten betalen ook." 

GAZET VAN ANTWERPEN 
Jan Veestraeten is de boekhouding van 

de Eurokraten gaan doorsnuffelen. En hij 
geeft volgende duizelingwekkende cij
fers. 

,,Der Spiegel heeft het ook over een gro
tesk loononderscheid tussen de Belgische 
doorsneeverdiener die het als politieman of 
leraar met 40.000 fr. in de maand moet 
stellen en de Eurokraten die als luxe-paard-
jes behandeld worden. Een portier of post-
sorteerder bij de EG verdient, aldus het 
Duitse blad, in Brussel netto meer als een 
universiteitsprofessor in Duitsland. Rekening 
houdende met de diverse ekstra's heeft een 
bode bij de EG een netto inkomen van 
130.000 fr. per maand. 

Intussen huldigen de EG-technokraten on
danks hun vorstelijke wedde nog steeds het 
oerdegelijke principe dat ,,wie het kleine niet 
eert het grote niet weerd is". Zo krijgen de 
EG-kommissarissen elke maand 200 liter 
benzine gratis. Vermoedelijk voor hun vele 

trends 
Velen in Vlaanderen hebben de jongste 

maanden de Litouwse ingenieur-geoloog 
IVlindaugas Kuzminskas leren kennen als 
een soort niet-officiële goedwil-ambassa-
deur en Vlamingenvriend. Na een gesprek 
met senator De Belder gaf hij zijn kom-
mentaar aan dit weekblad. 

,,Nauwere relaties onderhouden met klei
nere landen zoals België is voor ons een 
bewuste optie", zegt Mindaugas Kuzmins
kas. ,,Duitse investeerders zijn in Litouwen 
reeds zeer aktief. We hebben een heilige 
schrik dat na de Duitse militaire bezetting in 
het verleden, er nu ook een Duitse ekonomi-
sche bezetting zal volgen." 

Na de onafhankelijkheidsverklaring van 
Litouwen in maart 1990 stopt Kuzminskas 
zijn universitair vorsingswerk. Met zijn inter
nationale akademische relaties kon hij het 
vaderland best van dienst zijn. Door de 
Sovjetrussische ekonomische blokkade, een 
maand later, zag hij een permanente infor-
matiestruktuur als pure noodzaak. 

Volgens Kuzminskas is de oprichting van 
een Litouwse Kamer van Koophandel bin
nenkort een feit. Hij geeft echter toe dat de 
faktor ,,Sovjetunie" alles hipotekeert. „De 
militaire Russische aanwezigheid en het feit 
dat onze lokale munt, de litas, geen vrij spel 
krijgt, zijn fundamentele problemen." Zijn 
boekje met naamkaartjes is echter reeds 
aardig gevuld. Gesprekken met ondermeer 
Filip Martens, kabinetschef van minister 
Sauwens, en senator Hans De Belder staan 
reeds ingeschreven. ,,Litouwen heeft veel 
gelijkenissen met Vlaanderen. En de afstand 
tussen Vilnius en Brussel is eigenlijk maar 
1475 kilometer"." 

DEZE WEEK 
IN BRUSSEL 

In dit Brusselse weekblad geeft profes
sor Herman Van Impe, de liberale flamin

gant, zijn bedenkingen omtrent Brussel 
als Europese hoofdstad. Het hoeft voor 
hem niet. 

„— Waar zou zo'n hoofdstad wel kunnen ? 
Herman Van Impe: Ik denk aan Straats

burg. Dat is niet zo dicht bevolkt. Het is 
verdedigbaar omdat het een soort van sym
bool is van de verzoening tussen Frankrijk en 
Duitsland. Straatsburg is half Duits maar 
officieel Frans. Als men de landkaart bekijkt 
zou ook Berlijn wel geschikt kunnen zijn. De 
idee om Wenen hoofdstad te maken, zoals 
André Monteyne vooropstelt, is overigens 
helemaal zo gek niet. Halfweg het Latijnse 
zuiden en het Germaanse noorden, waarom 
niet? 

— Voorstanders van Europa wijzen er op 
dat de Europese ambtenaren en hun omge
ving hier zo'n 40 miljard per jaar zullen 
uitgeven. 

Herman Van Impe; Ik denk dat die 40 
miljard frank schromelijk overdreven zijn. 
Natuurlijk moeten de ambtenaren leven en 
dat is goed voor wat extra-inkomsten, maar 
geldverspillers zijn die mensen zeker niet. 
De opbrengsten van de grondspekulatie laat 
ik in deze buiten beschouwing want de 
spekulatie draagt niets bij tot het verhogen 
van het bruto nationaal produkt. Dat is geen 
bron van ekonomische verrijking maar een 
financiële verrijking van enkelen ten nadele 
van anderen. 

Tenslotte komt daarbij dat Euro-ambtena
ren niet altijd de behoefte hebben om zich 
aan te passen. En dan te bedenken dat we al 
zoveel last hebben gehad om onze twee 
eigen taalgemeenschappen te laten samen
leven." 

De Standaard 
Heeft kommentaar bij het dispuut 

Schiltz-Verhofstadt en ziet drastische her
vormingen in de sociale sektor die een 
mogelijk liberaal-socialistisch huwelijk 
zwaar zullen belasten. 

„De sociale zekerheid zal de kern vormen 
van het begrotingsprobleem in de komende 
jaren, al was het maar omdat de speelruimte 
voor de andere uitgaven van de centrale 
overheid zo klein is geworden. Het zal dus 
gaan over zaken zoals de ziekteverzekering 
en de uitgaven voor de werkloosheid. 

Het wordt vooral een ideologisch debat. 
Als de socialisten ook in de volgende rege
ring zitten — en dat lijkt vrij waarschijnlijk — 
zullen ze proberen om dit punt nog een 
tijdlang van de agenda te houden. Maar dat 
is slechts uitstel. Want deze samenleving zal 
vroeg of laat moeten uitmaken waar het 
schaarse geld in de eerste plaats naar toe 
moet. Een krisis in de overheidsfinanciën 
brengt die keuze alleen maar dichterbij." 
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WETSTRAAT 

EEN VERKEERS- EN 
VERVOERSPLAN VOOR VLAANDEREN 

Februari 1989. De Vlaamse eksekutieve 
stelt haar regeringsverklaring op. Inzake ver-
keers- en vervoersbeleid worden dwingende 
maatregelen opgenomen te komen tot een 
geïntegreerd mobiliteitsplan uitgaande van 
een grondige behoeftenstudie. Eindelijk. 

Juni 1990. Bevoegd minister Johan Sau-
wens stelt na 1 jaar intens studiewerk zijn 
ambitieuze beleidsvisie voor en organiseert 
een Breed Maatschappelijk Debat waarbij 
gemeenten, overheidsinstellingen en andere 
betrokken koepelorganisaties hun opmerkin
gen konden formuleren. 

Mei 1991. Na deze inspraakronde legt 
Johan Sauwens het aangepaste plan als 
beleidsbrief „Verkeers- en Vervoersplan 
Vlaanderen" voor aan de bevoegde kamer
kommissie. 

MOBILITEIT 
Met dit Vervoers- en Verkeersplan Vlaan

deren brak minister Johan Sauwens resoluut 
met de Belgische ziekte om steeds opnieuw 
te investeren in autowegen en infrastruktu-
ren. Voor 't eerst kwam de prioriteit te liggen 
op een geïntegreerde aanpak van het mobili
teitsprobleem. Het mobiliteitsgegeven kan 
immers niet langer los gezien worden van 
sociale, ekonomische, ekologische en ruim
telijke aspekten. 

Het Verkeers- en Vervoersplan Vlaande
ren wil verder werk maken van de verkeers-
leefbaarheid en verkeersveiligheid. Dit houdt 
o.a. in dat geïnvesteerd wordt in de aanpak 
van onveilige kruispunten en wegvakken. 
Bovendien worden maatregelen voorzien die 
de kwetsbare weggebruikers - fietsers en 
voetgangers - maksimaal beschermen. Daar
naast worden prioriteiten verleend aan het 
langzaam verkeer en het openbaar vervoer. 
Verkeersleefbaarheid impliceert maatrege
len op het vlak van geluidshinder, luchtkwali
teit en de onvermijdelijke barrièrewerking 
door voertuigen. Vernieuwde aandacht voor 
het goederenvervoer via de binnenscheep
vaart en per spoor vervolledigen het plan. 

De globale visie van het Vervoers- en 
Verkeersbeleidsplan zal verder dienen als 
basis voor het opstellen van een integraal 
verkeersmodel dat als planningsinstrument 
voor de middellange en lange termijn kan 
gehanteerd worden. Via dit model moet het 
mogelijk zijn te komen tot betrouwbare prog
noses voor de verkeers- en vervoersstromen 
en dit op basis van hipotesen over omvang 
en spreiding van de bevolking, werkgelegen
heid, het voerluigbezit en de kwaliteit van 
auto- en openbaar vervoer. 

Sauwens breekt met Belgische investe-
rjngsziekte. (toto VUM) 

Nieuw is de idee om belangrijke projekten 
die duidelijk mobiliteits-effekten vertonen 
voorafgaand te laten toetsen op hun omge-
visngsimpakten. Dit kan in het kader van de 
Milieu-effekt-rapportering. Het plan heeft 
tenslotte het grote voordeel gekoppeld te zijn 
aan een konkreet uitvoeringsprogramma; 
het Indikatief Meerjarenprogramma 1990-
1995. 

INDIKATIEF 
MEERJAREN
PROGRAMMA 

Het Indikatief Meerjarenprogramma is uit
drukkelijk gericht op maatregelen die op 
korte termijn kunnen genomen worden. Het 
programma tracht een zo volledig mogelijk 
beeld van het in het Verkeers- en Vervoers
plan aangehaalde mobiliteits-problematiek 
te beslaan. Vertrekkend van de bestaande 
ontwikkelingen worden tenslotte maatrege
len voorgesteld op het vlak van infrastruk-
tuur, organisatie en het gebruik van ver
voerswijzen en onderzoeksprojekten. 

In dit kader wordt de voltooiing van het 
hoofdwegennet beperkt tot het strikt noodza
kelijke. Veeleer wordt gekozen voor de om-
,bouw van bestaande wegen en capaciteits

verruiming in knelpuntenzones. Het onge
breideld uitbreiden van de infrastruktuur is 
immers niet langer haalbaar, niet alleen 
omwille van de beperkte financiële middelen, 
maar zeker ook omwille van het behoud van 
de resterende open ruimten. Meer nog, mi
nister Sauwens wil daarom ook een aantal 
overbodige reservatiestroken op het gewest
plan schrappen en een betere planologische 
bestemming geven. 

Teneinde het persoonlijk autogebruik te 
beperken, maakt hij bovendien ernstig werk 
van het carpoolen. Hiertoe is men reeds 
volop bezig nieuwe en goed uitgeruste car
poolparkeerplaatsen aan te leggen op strate
gische plaatsen. Dit is o.a. het geval aan de 
opritten van autosnelwegen te Lummen, 
Houthalen en Beernem. In een later stadium 
moet bovendien begonnen worden met de 
aanleg of reservering van aparte carpoolstro
ken. 

INSTRUMENTARIUM 
Ter ontlasting van het overdrukke wegen

net wil de minister verder werk maken van 
het goederenvervoer per spoor en via de 
binnenscheepvaart. Het totale volume van 
het goederenvervoer is van 1980 tot 1988 
met ongeveer 3% toegenomen. Deze stij
ging komt vrijwel volledig op rekening van 
het vrachtvervoer per weg. 

Kruciaal in het ganse mobiliteitsgebeuren 
blijft evenwel de uitbouw van een degelijk en 
efficiënt openbaar vervoer. Dit openbaar ver
voer kreeg trouwens een nieuwe start met de 
oprichting van één Vlaamse vervoersmaat
schappij; De Lijn. Deze maatschappij kreeg 
als opdracht koherente voorstellen te ontwik
kelen voor een algemene kwaliteitsverbete
ring. 

Ter ondersteuning van zijn Verkeers- en 
Vervoersplan Vlaanderen trof de minister 
verder een aantal maatregelen op institutio
neel en financieel vlak die de uitvoenng en 'n 
kontinue bijsturing van het plan mogelijk 
moeten maken. Veel wordt in dit kader ver
wacht van 'n betere koördinatie van het 
wetenschappelijk onderzoek terzake. 

Sauwens wil daarom de oprichting van een 
Vlaamse adviesraad voor Verkeer en Ver
voer en de oprichting van een multidiscipli
nair samengestelde studiedienst voor ver
keer en vervoer die een koördinerende rol 
toebedeeld krijgt bij het opstellen van het 
verkeers- en vervoersmodel. 

Verder voorziet de minister de oprichting 
van een mobiliteitsfonds ten gerieve van de 
gemeentelijke initiatieven die passen in zijn 
beleidsvisie. 

P. Hermans 
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TAALKADERS IN HET SCK TE MOL? 
Senator Rob Geeraerts interpelleerde vori

ge week minister Claes over de geruchten 
dat er binnen het SCK te Mol taaipariteit voor 
de kaderleden zou ingevoerd worden. Rob 
Geeraerts stelde dat zoiets in een Vlaamse 
gemeente, ver van de taalgrens verwijderd, 
in een instelling met overwegend Vlaamse 
ingenieurs en andere werknemers, toch on
duldbaar zou zijn. 

Minister Claes antwoordde dat het reste
rende nationale gedeelte van het SCK, na de 
overheveling van het regionale deel naar het 
nieuwe Vlaamse instituut Vito, inderdaad 
een taalparitaire Raad van Beheer moet 
krijgen. Op uitzondering van de voorzitter 
moet er dus evenwicht zijn tussen franstali-
gen en Vlamingen. Hij gaf ook toe dat door 
de overheveling van een deel van het perso
neel naar het Vlaamse Vito, er een bepaalde 
druk kan ontstaan binnen het resterende 
SCK, omdat alle franstaligen uit het SCK 
uiteraard in het SCK blijven. Hij beloofde dat 
er echter geen taalrol zou ingevoerd worden 
en dat er naar een ,.billijke" taaiverhouding 
zal gestreefd worden. De officiële voertaal 
blijft uiteraard Nederlands. 

Wat betreft de overheveling zelf van het 
SCK naar het Vito vroeg senator Geeraerts 

Senator Rob Geeraerts wil taalkaders bin
nen het SCK op een sneispoor zetten. 

(foto WIJ) 

waarom deze uitvoering van de regionalise
ring nog steeds niet gebeurd is. 

De minister gaf toe dat het een moeilijk en 
tijdrovend dossier was, maar dat de nodige 
KB's nu eindelijk klaar waren. Indien de 
ministerraad met zijn voorstellen akkoord 
gaat, kan de regionalisering van het SCK 
eindelijk in de praktijk uitgevoerd worden. 
Men praat daar nu reeds vijf jaar over (sinds 
de Katarina-akkoorden), maar nu pas wordt 
alles effektief uitgevoerd; zo ziet U maar dat 
de regionalisering van dit land en zijn dien
sten een werk van lange adem is en meer 
inhoudt dan alleen maar het goedkeuren van 
enkele grondwetswijzigingen. 

Met zijn vragen aan de minister zal senator 
Geeraerts op één lijn met de werknemers 
van de betrokken instelling, want ook zij 
hebben flink geageerd tegen de mogelijke 
taalrol en tegen de onduidelijke situatie in 
verband met het uitblijven van de regionali
sering. Dit heeft zelfs geleid tot sociale 
onrust binnen het SCK. 

Door de interpellatie van senator Gee
raerts is nu toch enige duidelijkheid geko
men in dit dossier. 

P-SPROKKELS 
• 't Was weer een tipisch Belgisch vergader
weekje in de Wetstraat. Een dag voorbehou
den aan de Vlaamse Raad, twee dagen aan 
Kamer en Senaat. 
• Starten we met de Senaat, waar onder 
meer de hervorming van de Nationale Loterij 
op de agenda stond. Verslaggever was VU-
senator Bob Van Hooland. Tijdens zijn toe-
iichting sprak hij de hoop uit dat de hervor
ming voldoende waarborgen biedt voor een 
efficiënte werking en ten goede komt aan alle 
personeelsleden. 

• Nadien motiveerde de Gentse senator de 
ja-stem van zijn fraktie. ,,Het gaat om een 
voorbeeld van innovatie in de overheidssek-
tor. De wetgever zou vooreen aantal andere 
aktiviteiten van algemeen belang dit voor
beeld kunnen volgen." 

• Ter sprake kwam ook een wetsvoorstel dat 
een forfaitair invaliditeitspercentage van 10 
t.h. wil toekennen aan alle erkende leden van 
het gewapend verzet. Het werd venworpen. 
Zeer betekenisvol waren de woorden van 
Walter Luyten: „... Ik heb steeds afstand 
genomen van de politieke kollaboratie. Als 
men in Wallonië ooit meer openheid toont 
dan ben ik ervan overtuigd dat de Vlaamse 
openbare opinie zich minder wantrouwend 
opstelt tegenover zulke wetsvoorstellen." 

• Tijdens het vragenuurtje vroeg Bob Van 
Hooland aandacht voor de problematische 
werking van het Nationaal Instituut voor de 
Statistiek. Ekonomie-minister W. Claes be
loofde een initiatief om aan het Instituut een 
grotere autonomie te geven waardoor ze ook 
inzake rekrutering en bezoldiging van haar 
personeel meer ruimte krijgt. 

• De kamerleden van hun kant stemden in 
met het erg belangrijke wetsontwerp dat de 
openbare kredietsektor reorganiseert, voor
namelijk met het oog op de verscherpte 
internationale konkurrentie na 1992. Voor de 
VU-fraktie volgde Jan Loones de besprekin
gen. 

• Met een mondelinge vraag uitte Etienne 
Van Vaerenbergh zijn bezorgdheid over het 
RlZIV-onderzoek inzake onbemande wacht
diensten. Minister Busquin van Sociale Za
ken waarschuwde de ziekenhuizen dat zij bij 
volledige tekortkoming inzake wachtdienst, 
hun erkenning voor de dienst spoedgevallen 
kunnen verliezen. 

• Bij de vele wetsvoorstellen die in overwe
ging werden genomen bevond zich het initia
tief van Etienne Van Vaerenbergh om de 

kiesarrondissementen in Vlaams-Brabant 
anders in te delen. Ook het voorstel van 
Hugo Coveliers om een parlementaire onder-
zoekskommissie te belasten met het opspo
ren van de oorzaken van de rellen in het 
Brusselse, werd bespreekbaar geacht. 

• In een openbare vergadering van de Kom
missie voor de Buitenlandse Betrekkingen 
kwam de normalisatie van de betrekkingen 
met China ter sprake. Nelly Maes stelde 
hierbij onomwonden dat we moeten door
gaan met een bevordering van de mensen
rechten vooral door het poneren van de 
principes. ,,Dat moet zich uiten in ons ont
wikkelingsbeleid en in onze handel met die 
landen, vooral van wapens." 

• Een ganse voormiddag trokken de Vlaam
se Raadsleden uit voor de aanpassing van 
de middelen- en uitgavenbegroting van 
1991. Het pas gepubliceerde tweede Vlaams 
Centenboek en het zeer negatieve advies 
van de SERV gaven het debat een ekstra 
dimensie. 

UJan Loones bepleitte een ruime maat
schappelijke bezuining om te vermijden dat 
we over afzienbare tijd gekonfronteerd wor
den met onaanvaardbare begrotingstekor-
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WETSTRAAT 

OKI-HERVORMING KON BETER 
Met de herstrukturering van de Openbare 

Kredietinstellingen (OKI) rondt de regenng 
een hele reeks van financiële hervormingen 
af Deze was zonder meer een noodzaak De 
omstandigheden waann ASLK, NMKN, Ge
meentekrediet enz werden opgericht, zijn 
grondig gewijzigd Een modernisenng drong 
zich op, vooral dan met het oog op de 
verscherpte internationale konkurrentie na 
1992 

GEMATIGD POSITIEF ~ 
Terecht merkte VU-woordvoerder Jan 

Loones op dat de openbare kredietinstellin
gen sedert 20 jaar stelselmatig aan markt
aandelen verhezen ,,Hun rendabiliteit is te 
laag, hun vermogen volstaat met om vanaf 
1993 op eigen vleugels en zonder staats
waarborgen te blijven voortbestaan, zonder 
inbreng van ekstern kapitaal" De interne 
Europese markt dreigde de slagkracht van 
de Belgische financiële instellingen nog ster
ker te doen afnemen In die zin achtte 
Loones het behoud van een dinamische 
openbare kredietsektor ten dienste van de 
gemeenschappen belangrijk genoeg om het 
pragmatische ontwerp goed te kennen 

ten Herman Lauwers toonde zich ontgoo
cheld over het jeugdbeleid „Op dit ogenblik 
wordt er geraakt aan de vitale minima van 
deze sektor De Eksekutieve bouwt een deel 
van het jeugdbeleid af Om die reden zal ik 
mij onthouden bij de stemming " 

• Walter Peeters tot slot vroeg meer aan
dacht voor het alarmerende AIDS-probleem 
De direkte en indirekte kosten die hiermee 
samenhangen zijn hallucinant „Hulporgani
saties kunnen een deel van de taak overne
men De psychosociale opvang is kostenbe
sparend, doelgerichter en efficiënter De 
psychosociale sektor is echter een puin
hoop " 

• De bouwvergunning voor het SunParks-
projekt in Mol is een echte vaudeville gewor
den Walter Luyten peilde bij de Gemeen
schapsminister van Ruimtelijke Ordening of 
deze enige klaarheid kon brengen Feit blijkt 
dat er nog steeds geen beslissing is geval
len Het dossier berust momenteel bij de 
provinciale direktie 

• Met ruime meerderheid stemde de Vlaam
se Raad in met een ontwerp van dekreet met 
betrekking tot de erkenning en subsidiering 
van het maatschappelijk opbouwwerk Her
man Lauwers vertolkte het ja-woord van zijn 
fraktie 

Maar onverdeeld gelukkig was de fraktie 
van Herman Candries met Als tolk hiervan 
betreurde Loones dat bij de uitwerking geko
zen werd voor een vrij unitair-Belgische ver-
ankenng, en te weinig voor een regionale 
verankering Met de staatsomvorming is im
mers het geheel van de ekonomische politiek 
naar de gewesten overgegaan „In deze 
logika moesten dan ook de instrumenten van 
de ekonomische politiek die de openbare 
kredietinstellingen zijn, worden geregionali
seerd Dit kon bijvoorbeeld door de meerder
heidsparticipatie in het kapitaal van de 
ASLK-holding toe te wijzen aan de gewesten, 
in plaats van aan de federale staat " Een VU-
amendement in die zin werd verworpen 

Even spijtig is de vaststelling dat de her
vorming geen duidelijke regeling biedt voor 
de konkrete toepassing van de taalwetge
ving binnen de openbare kredietinstellingen 
Tot op vandaag zijn de taalkaderverhoudin-
gen er alleen gebaseerd op administratieve 
tellingen, wat in tegenspraak is met de be-
drijfsekonomische imperatieven Nochtans 
IS in het wetgevend initiatief geen plaats 
geruimd voor taalkaders op basis van be-

drijfsekonomische kriteria, „met een korrek-
te toepassing in funktie van het reële markt
aandeel van iedere gemeenschap " Het is 
nu aan de instellingen om dit zelf te doen 
Gebeurt dit met, dan is er de verbintenis van 
de Financienminister om eigenmachtig op te 
treden „Ik hoop", aldus het VU-kamerlid, 
„dat hij in dat geval van het stroeve en 
inefficiënte taalkaderisme afstapt" 

PRAGMATISCH 
Al bij al dus geen onverdeeld blijdschap bij 

de VU-fraktie De kansen op een stevige 
regionale verankering van de kredietinstellin
gen en op bednjfsekonomische kriteria voor 
de taalkaders werden gemist 

Positief IS dan weer de modernisering van 
de sektor, zeker omwille van de groeiende 
konkurrentie De hervorming was dnngend 
en noodzakelijk, en dus stemden Jan Loones 
en zijn kollega's het „pragmatische" ont
werp Zelf onthield hij zich „We hadden het 
beter gewild" (j.a.) 

REGIONALE DIMENSIE 
WINT VELD! 

Begin deze week zetten de 12 EG-mims-
ters van Buitenlandse Zaken hun besprekin
gen over de Europese Politieke Unie verder 
In het jongste ontwerp-verdrag was voor het 
eerst expliciet sprake van doelstellingen als 
een federaal Europa, eén Europese munt 
en een gemeenschappelijke defensie-
vorm. Er werd voorgesteld dat „de toekom
stige Europese Ministerraad bestaat uit één 
vertegenwoordiger van iedere lidstaat, die 
gemachtigd is in naam van de regering van 
die lidstaat verbintenissen aan te gaan " 

Voor de VU Vlaamse Vrije Demokraten 
betekent dit „dat naargelang de materie dit 
ook een regionaal minister kan zijn Het heeft 
met langer zin dat een met-bevoegde federa
le minister over een matene onderhandelt en 
beslist waarvoor hij institutioneel met meer 
bevoegd is " Dit veronderstelt een optimale 
vorm van samenwerking tussen de deelge
bieden en het federale niveau en een aan
passing van de federale wetgeving 

Niet iedereen was het over deze federaai-
regionalistische tendens eens Vooral de 
Britten willen hier met van horen, de Span
jaarden, Portugezen en Denen ook met Het 
IS alleszins een stap m de goede nchting, 

maar voor de uitbouw van het federale Euro
pa onvoldoende 

De VU Vlaamse Vrije Demokraten blijft 
pleiten voor de institutionele erkenning van 
de regio's de opnchting van een onafhan
kelijke Raad van Regio's, de deelneming van 
de Regio's aan de Europese ministerraden 
en de toegang tot het Europese Hof van 
Justitie Verder bleef de summier geformu
leerde Luksemburgse ontwerp-kultuurpara-
graaf ongewijzigd Dit betekent dat de Euro
pese Gemeenschap in deze materie de na
tionale én regionale verscheidenheid moet 
eerbiedigen 

De VU echter wenst de inschrijving in het 
nieuwe Verdrag van het subsidiariteitsbegin
sel en de vrijwaring van de kulturele ver
scheidenheid Voor de beslissingen inzake 
kuituur en onden/vijs pleit de VU voor het 
behoud van een vetorecht Overheidsteun m 
de kulturele sektor moet verenigbaar zijn met 
de eenheidsmarkt Indien dit nu met haal
baar IS pleit de VU tegen het nemen van 
pnncipiele beslissingen en voor een langere 
aanloop naar de Konferentie van Maastricht, 
onder het Nederlandse voorzitterschap 

(ge) 
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EKOFRONT 

DE DENDER: EEN LOODMIJN... 
Tot het steeds terugkerende Wetstraat-

werk van kamerlid Jan Caudron behoort zijn 
zorg voor de zuivering van het Denderwater. 
Hij moet zowat de eerste geweest zijn die de 
problematiek in het parlementair halfrond 
heeft gebracht en als ware Denderzoon is 
Jan Caudron daar jaarlijks op terug geko
men. Nu is hij mede-indiener van een voor
stel van resolutie „betreffende de waterkwa
liteitsdoelstelling voor de middenloop van de 
Dender en de bijhorende zijrivieren en be
ken". Een mond vol om te zeggen wat 
iedereen reeds een kwarteeuw weet, dat de 
Dender als waterloop dood is. 

De Dender ontspringt net over de taal
grens en wil men de rivier saneren dan moet 
de vervuiling aan de bron aangepakt worden. 

TIJDBOM 
Op 8 mei van verleden jaar interpelleerde 

Caudron de eerste minster in zijn funktie van 
voorzitter van de Interministeriële konferen-
tie van Leefmilieu en verzocht hem de nodi
ge samenwerkingsakkoorden te bedingen 
om de waterzuivering over de gemeen-
schapsgrenzen heen op mekaar af te stem
men. Daarbij gaf Caudron voorbeelden van 
de Dendervervuiling op Henegouws grond
gebied. Een aantal bedrijven in en rond Ath 
kwam daarbij in opspraak. Ons kamerlid 
besefte op dat ogenblik niet dat de werkelijke 
toestand nog veel erger was dan deze die hij 
toen afschilderde . 

Want wat blijkt? Uit een recente studie van 
het Instituut voor Higiëne en Epidemiologie 
kan men de rezultaten lezen van een grondig 
onderzoek van Denderslib tussen Ath en 
Lessen. Eén kilogram slib bevat 0,8 gram 
cadmium en... 300 gram loodkoncentratie. 
„Een wereldrekordl", riep Caudron uit tij
dens zijn toespraak in de Vlaamse raad. 
„Kunt u zich voorstellen dat in deze nieuwe 
loodmijn bepaalde stalen slib tot 30% lood 
bevatten? Werkelijk hallucinant wanneer 
men weet dat deze lozingen van zware en 
giftige metalen een tijdbom betekenen in 
onze Dender en dat daar vanwege het Waals 
gewest helemaal niets tegen wordt onderno
men!" 

Jan Caudron verzocht de minister van 
Leefmilieu kontakt op te nemen met zijn 
Waalse kollega Van der Biest. Wat de minis
ter dan ook beloofde. 

In het kader van de resolutie herinnerde 
Caudron aan de spoedige behandeling van 
zijn twee voorstellen reeds op de eerste 
lentedag van 1990 ingediend. Deze behel
zen de sanering van de verontreinigde lande
lijke beken door middel van kleine alternatie
ve waterzuiveringstechnieken op initiatief 
van de gemeentebesturen en een voorstel 
voor een tijdelijke verhoogde subsidiëring 
van de gemeentebesturen voor de aanleg 
van rioleringen. 

Het nu voorliggende voorstel van rezolutie 
werd mede ondertekend door parlementsle
den woonachtig in de Denderstreek. Is deze 
eensgezindheid een waarborg om eindelijk 

2.500 m̂  sceptisch afval wordt door dit waterzuiveringsstation Hoogveld te Dendermon-
de verwerkt. Maar wat baten deze inspanningen wanneer de Dendervervuiling niet aan 
de bron wordt aangepakt? (foto Hda) 

Jan Caudron, ononderbroken in de weer 
voor Denderwater. (foto wu) 

werk te maken van een door allen gehoopte 
sanering? 

OPNIEUW VISSEN? ~ 
Het is meer dan nodig want bij vergelijking 

van de huidige gegevens met bevindingen 
uit 1979 en 1985 valt onmiddellijk op dat de 
waterkwaliteit tussen Lessen en Dender
leeuw zeer sterk is achteruitgegaan. Daar 
waar voor 79 de sektor tussen tussen Ge-
raardsbergen en Ninove nog als „matig 
verontreinigd" werd gekatalogeerd is dit ge
deelte thans ,,zeer zwaar verontreinigd", 
met een piek stroomafwaarts de stad Ge-
raardsbergen. 

Daartegenover staat dat de resolutie in 
haar doelstelling veelbelovend is en wij cite
ren: „De ontplooiing van de toeristische 
troeven van de Denderstreek en de diverse 
mogelijkheden van stille rekreatie op of langs 
de rivier dienen ook te worden ondersteund 
met een aangepaste waterkwaliteit." 

En nog mooier: „In aanvulling op de 
ekologische ontwikkelingsmogelijkheden 
van het Denderbekken en bouwend op het 
voorstel van een regionaal landschap Den-
der-Marke, is een viswaterkwaliteit voor de 
Dender tussen Geraarsdbergen en Dender
leeuw en voor alle zijrivieren onontbeerlijk." 

Geen onaardig idee nu reeds tussen Den-
derleeuw-Teralfene en Geraardsbergen vol
uit kan gewandeld en gefietst worden op een 
uitstekend aangelegd jaagpad. Ware het niet 
dat de Dender, vooral tijdens de zomermaan
den, een aaneengesloten reeks stilstaande 
vijvers is met alle kwalijk geurende gevolgen 
van dien... De resolutie is dus niet overbodig, 
de uitwerking ervan is dringend! (m.v.l.) 
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EKOFRONT 

ZWARE METALEN, TE LICHT BELEID 
Zopas heeft senator Rob Geeraerts een 

boek uitgegeven over een belangrijk milieu
probleem, de vervulling met zware metalen 
in Vlaanderen Deze vorm van milieuveront
reiniging IS wereldwijd verspreid, maar voor
al zeer erg in Vlaanderen, als gevolg van de 
aanwezige non-ferro-mdustne Zeker m de 
Kempen is dit een belangrijk probleem Zo
wel in Tessenderio, Laakdal, Olen, Mol, Ba
len, Lommei, Overpelt enz komen zware 
metalen voor, als gevolg van industnele 
aktiviteiten Ook in Hoboken is dit probleem 
zeer bekend 

TE LICHT... 
Rob Geeraerts vond dit probleem ernstig 

genoeg om er een studie aan te wijden, die 
samengevat is in zijn boek Heel de proble
matiek van de zwre metalen wordt behan
deld met alleen de industriële vervuiling 
maar ook de verspreiding van zware metalen 
via de landbouw, het verkeer en de voeding 
wordt beproken Ook de gevaren van de 
zware metalen, vooral kwik, lood en cad
mium worden duidelijk uitgelegd 

Naast een heldere en objektieve beschrij
ving van alle vormen van verontreiniging 

ï 
wordt ook besproken wat er kan gedaan 
worden om de vervuilde plaatsen te saneren 
Uiteraard wordt ook het overheidsbeleid in 
Vlaanderen behandeld Dit beleid weegt mo
menteel te //c/jHegenover de zware metalen 
In het boek worden dan ook voorstellen 
gedaan voor een beter politiek beleid inzake 
zware metalen In de toekomst zal blijken dat 
dit probleem een van de ergste milieukwalen 
ter wereld is Door een beter beleid nu kan 
veel toekomstig onheil voorkomen worden 

Het boek is de moeite waard voor iedereen 
die begaan is met ons leefmilieu en is ge
schreven in een vlotte leesstijl De kostprijs is 
uitzonderlijk laag gehouden slechs 200 fr 
voor een boek dat 112 bladzijden telt, met tal 
van foto's, overzichtstabellen en grafieken 

Tijdens de voorstelling van het boek te 
Laakdal gaf VU-voorzitter Jaak Gabnels toe
lichting bij de totstandkoming van het werk 
Rob Geeraerts is immers inzake milieudos-
siers met aan zijn proefstuk toe Vroeger 
reeds wijdde hij een uitgebreide studie aan 
het energieprobleem en meer recent aan de 
CFK-mvloed op de ozonlaag Jaak Gabnels 
schetste ook de milieubekommermssen van 
de VU sinds het eind van de zestiger jaren, 
lang voor er een groene partij bestond Rob 
Geeraerts heeft sindsdien dat ondenwerp 

met meer losgelaten en in dat kader moet nu 
ook het nieuwe dossier over de zware meta
len gezien worden 

...BEVONDEN 

Jaak Gabnels nam ook de gelegenheid te 
baat om het beleid van milieuminister Kelch-
termans te wegen en te licht te bevinden 
De Vlaamse milieuminister treedt lang met 
altijd op als de verdediger van het milieu, 
soms zelfs integendeel i Dit gebrek aan echt 
milieubeleid wordt ook in het boek aange
toond het Vlaamse beleid inzake bodembe
scherming, bodemsanenng en de strijd te
gen de zware metalen in het algemeen is 
veel te licht 

Dit wordt ook duidelijk gemaakt op de kaft 
van het boek, waar een weegschaal het 
lichte overheidsbeleid ten opzichte van de 
zware metalen simbolizeert 

— Zware metalen Een zwaar Vlaams milieupro
bleem Rob Geeraerts Meidoornstraat 4 te 2430 
Laakdal (013/66 13 84) 200 fr (-i- 50 fr port). 

DERDE INVESTEERDER IN BRUSSEL 
Binnen de Brusselse hoofdstedelijke ekse-

kutieve is staatssekretaris Vic Anciaux be
voegd voor het energiebeleid In het kader 
van deze beleidsopdracht maakt Vic Anciaux 
werk van een rationeler energiegebruik te 
Brussel Zo organiseerde hij verleden dins
dag 11 juni een studiedag m het Auditorium 
van de Brusselse brandweer Centraal tema 
was de techniek van de zogenaamde derde 
investeerder 

Het gezamelijk onroerend patnmomum 
van de Brusselse gemeenten en openbare 
instellingen is aanzienlijk Vele van deze 
gebouwen beschikken over een verwar-
mingsinstallatie uit de jaren dat olie en elek
triciteit nog goedkoper was dan pompwater 
Zuinigheid is hun sterkste kant met Twee 
oliekrisissen later weegt de energierekening 
zwaar door voor de lokale overheden Boven
dien laat het nog steeds groeiende milieube
wustzijn energieverspilling met meer toe 

Toch komen de gemeenten en OCMW's er 
met toe om hun energieinstallaties te ver
nieuwen Budgettaire beperkingen maken dit 
onmogelijk Zo zitten deze gemeenten in een 
vicieuze cirkel geen geld voor energiebe
sparende investenngen en daardoor een 
geldverslindende energierekening 

VIC Anciaux heeft met de techniek van de 
derde investeerder het spreekwoordelijke ei 

van Colombus gevonden Een onafhankelijk 
energieservicebednjf onderzoekt de moge
lijkheid van energiebesparende ingrepen en 
stelt op eigen kosten de plannen daarvoor 
op Hef bedrijf staat in voor de gebruikte 
matenalen, de geleverde arbeid, de opvol
ging en de kontrole van de resultaten De 
openbare instellingen en overheden die van 
deze techniek gebruik maken moeten bijge
volg geen enkele investenng doen, alle fi
nanciële en technische nsiko's worden door 
het energieservicebedrijf gedragen Boven
dien wordt de overheid onmiddellijk eigenaar 
van deze nieuwe energiebezuimgende in
stallaties 

ORIGINEEL 
De betaling gebeurt op een heel onginele 

manier Het verschil tussen de oude en de 
(kleinere) nieuwe energierekening wordt ge
durende enkele jaren overgemaakt naar het 
energieservicebedrijf Zo blijft de „energiere
kening" van de overheid nog enkele jaren 
even hoog, waarna ze terugvalt tot op het 
nieuwe lagere peil Uit ervanng weet men dat 
op 4 tot 5 jaar de installatie- en investerings
kosten afbetaald zijn 

Deze formule van de,,derde investeerder" 
IS bedacht en op punt gesteld in Kanada en 
bleek daar, net als in de Verenigde Staten 
overigens, een suksesvol sisteem te zijn om 
de investeringen ten behoeve van een effi
cient gebruik van energie te bevorderen 

In ons land is alleen de gemeente Charler-
loi reeds vertrouwd met deze formule in 100 
van haar 300 gebouwen zijn de energiever-
bruikinstallaties aangepast Gent en de 
OCMW's van Molenbeek en Brussel-stad 
hebben ook enkele ekspenmenten lopen Zij 
kwamen op de studiedag van Vic Anciaux 
uitgebreid aan het woord om over hun erva-
nngen met deze formule te vertellen 

Staatssekretaris Anciaux tracht aan de 
hand van deze studiedag de Brusselse open
bare besturen te mobiliseren voor het kon-
cept „derde investeerder" De grote belang
stelling, ongeveer 80 aanwezigen, was alles
zins bemoedigend Niet minder dan 13 ge
meenten waren aanwezig, verschillende 
schepenen, hoge ambtenaren, politie- en 
rijkswachtvertegenwoordigers en mensen uit 
de energiesektor De staatssekretaris toonde 
zich op de studiedag bereid, indien er vol
doende vraag is vanwege de openbare be
sturen en instellingen, 10% van het totale 
investeringsbedrag bij te passen, zodat de 
terugbetaling nog sneller rond is 

Bart Somers 
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LANDSBERGIS 
IN VLAANDEREN 

B
EGIN juni waren de presidenten 
van de drie Baltische republieken 
voor een blitzbezoek in Brussel, 
dat gebeurde op uitnodiging van 
de Beneluxraad. Buiten een foto 
op de voorpagina van De Stan
daard en enkele korte artikeltjes 
was van dit historisch bezoek niet 
veel te merken in de Vlaamse 
pers. De frankofonen waren meer 
alert. Beeldmateriaal op RTBf en 

een ruim vraaggesprek in de krant Le Soir. 
Het hing wellicht samen met het feit dat 
senator Bock op dit ogenblik voorzitter is van 
de Interparlementaire Beneluxraad. Deze 
raad houdt niet veel in, want de Walen 
remmen de samengroei van de drie ,,Neder
landen" al vele jaren af. Maar als ze voorzit
ter zijn weten zij hun public-relations te 
verzorgen. 

Hoe ook: de uitnodiging aan die drie 
Baltische presidenten was nuttig. Estland, 
Letland en Litouwen kunnen misschien een 
konfederatie vormen waar de Benelux zich 
kan aan spiegelen. 

Tijdens het bijna anderhalf uur durend 
privé-onderhoud met de Litouwse president 
werd dit duidelijk. Hun verklaring: van al de 
delegaties die zij de voorbije twee jaar over 
hun vloer gekregen had in Litouwen de 
afvaardiging van Vlaamse senatoren in fe
bruari )l. de meest oprechte indruk gelaten. 
Vooral het feit dat wij ons de moeite hadden 
getroost hun parlement te willen toespreken 
met een (ingestudeerde) tekst in het Litouws, 
had sterk aangesproken bij een volk dat voor 

het verdedigen van zijn eigen taal en identi
teit zulke bloedige offers heeft moeten bren
gen. Dergelijke uitspraken doen ons besef
fen dat het bewuste Vlaanderen een voor
ganger kan zijn op de weg naar het Europa 
van de volkeren. 

in de moeiijke dagen na het 
overlijden van zijn moeder ont
ving senator Luyten een faxbe-
riciit uit Litouwen met de vraag 
voor president Landsbergis in 
Brussei de nodige l(ontai(ten te 
leggen. In de gegeven omstan
digheden ieelc dit de senator 
niet mogelijk. Toch bleef men 
vanuit Vilnius op een persoon
lijk kontakt aandringen, wat 
dan ook gebeurde. Om dit mo
gelijk te maken bleef het presi
dentiele vliegtuig zelfs een uur 
langer dan voorzien te Zaven-
tem aan de grond. 
Walter Luyten verhaalt waarom 
Landsbergis hem persoonlijk 
wou ontmoeten en geeft ach
tergrond over de jongste ont
wikkelingen in Utouwen. 

Senator Hans De Belder in zijn nieuwe 
funktie van verantwoordelijke voor de Vlaam
se Dienst Buitenlandse Handel, vergezelde 
ons bij dit persoonlijk onderhoud met de 

Litouwse president. Met zijn voorgeschiede
nis in het officiële wereldje van de diplomatie 
zal hij ook wel aangevoeld hebben dat we 
hier te doen hadden met een politieker van 
het nivo van de Tsjechische auteur Vaclav 
Havel, ondanks de schimpscheuten van Gor-
batsjov en zijn omgeving over „dat kompo-
nistje" dat president van Litouwen wil spe
len. 

Tijdens ons gesprek met Landsbergis 
voelden we zijn diepe zorg over het gebeu
ren in zijn land. Half mei had de Sovjet-Unie 
met haar beruchte schoktroepen, de Zwarte 
Baretten, haar geweldmacht nog eens ge
toond. Een aantal Litouwse doeaneposten 
werd afgebrand op een manier die aan 
politiek gangsterisme doen denken. De 
Zwarte Baretten kwamen gemaskerd aan 
met hun jeeps, overstelpten de Litouwse 
doeane onder stokslagen en bij minimum 
reaktie klonken schoten. Opnieuw twee do
den. Na dit gebeuren voorspelde Landsber
gis ons een nieuw optreden van de Sovjets 
door militaire machtsontplooiing om te tonen 
„Wie de echte baas is in Litouwen". Baas 
dan volgens de oude metode van Tsaar en 
Stalin „met stok, zweep en geweer". 

Enkele dagen na het bezoek in Brussel 
was het dan weer zover. Op maandag 3 juni 
werd door Sovjet-militairen opnieuw het par
lementsgebouw in Vilnius omsingeld en een 
aantal van de Litouwse bewakers gearres
teerd. Het voorgevoelen van Landsbergis 
was opnieuw spijtige werkelijkheid gewor
den. Dan bleek weer eens wie de morele 
macht heeft in Litouwen. Landsbergis deed 
opnieuw een oproep langs de radio en on
middellijk stroomden duizenden ongewapen
de burgers naar het parlement om desnoods 
met hun leven de wankele vrijheid van hun 
vaderland voor de wereld te bevestigen. Die 
indrukwekkende vrijheidsgeest hadden wij 
bij ons bezoek in februan bij het referendum 
over de onafhankelijkheid kunnen vaststel
len van dorp tot dorp, van stad tot stad, 91 % 
van de Litouwers sprak zich uit voor een 
onafhankelijke demokratische republiek. 

KAÏÏN 
Daartegenover blijft de houten tong taal 

van Gorbatsjov staan. De nieuwe militaire 
machtsontplooiing van de Sovjets kreeg als 
kommentaar dat dit weer een nieuwe provo-
katie was van Landsbergis om zogezegd het 

Landsbergis (midden) wilde het kost wat kost onze Vlaamse senatoren Luyten 
(rechts) en De Belder (links) ontmoeten, omdat de Vlamingen op bezoek in 
Litouwen van alle buitenlandse delegaties de meest oprechte indruk hadden 
achtergelaten. 
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bezoek van de Sovjetpresident in Oslo bij het 
ophalen van zijn „Nobelprijs voor de Vrede" 
te bezwaren. Groffer kan moeilijk. 

Enkele dagen geleden had Manu Ruys in 
zijn wekelijkse Standaardrubriek minachten
de woorden over voor de brutale uitval van 
Gorbatsjov, uitgerekend in Oslo, tegen de 
pers die de gebeurtenissen in Litouwen zo
genaamd zou dramatiseren. De vrije pers 
blijft voor dat soort pseudo-demokraten een 
van de gevaarlijkste vijanden. 

Liegen naar Stalinistisch model is er blijk
baar nog altijd bij. Wij hebben Landsbergis 
met niet-geveinsde verontwaardiging tijdens 
ons gesprek zijn mening horen geven over 
het rapport van prokureur-generaal Troebin 
over de januarigebeurtenissen in Vilnius 
toen door het militaire Sovjetgeweld 14 do
den en bijna 600 gewonden vielen. Dit rap
port is inderdaad verbijsterend. Volgens 
Troebin hebben de Litouwers op elkaar ge
schoten en hebben ze zelf mensen voor de 
tanks gelegd. Troebins konklusie is dus „de 
slachtoffers zijn zelf schuldig". 

Ondanks de reusachtige uitslag van het 
referendum schermt het Sovjetrapport nog 
steeds over aanwezigheid van haar troepen 
na oproep van een zogezegd Litouws komi-
tee van nationale redding. Komitee waar 
ondertussen nog geen enkele persoons
naam opstaat en verder niets van vernomen 
is. Aanknopend zouden we kunnen zeggen: 
wellicht is deze prokureur van het Sovjetge-
recht er nog steeds van overtuigd dat de 
duizenden Poolse officieren van Katyn zich
zelf het nekschot hebben toegebracht on
danks hun op de rug samengebonden han
den. Men vraagt zich af of de vredesengel 
van Oslo dergelijke nonsensikale praat dekt. 
Er zijn toch de talloze verklaringen van 
ooggetuigen, Litouwse en buitenlandse joer-
nalisten, dokters uit ziekenhuizen. Wij zelf 
spraken met mensen die het meegemaakt 
hebben en waarbij de ontsteltenis over het 
gebeuren nog zo van hun gezicht was af te 
lezen. 

„RECHT OP HULP" 
In Oslo verkondigde Gorbatsjov dat de 

Sovjetunie ,,recht heeft" massale hulp te 
krijgen. Er is het recente plan van zijn 
ekonomische adviseur Javlinksy en de Ame
rikaan Allison van de Harvard universiteit 
waarbij de Sovjetplannen konkrete gestalte 
krijgen. Waarbij nog maar eens wordt onder
streept dat het Westen met honderden mil
jarden over de brug zou moeten komen. 

Bij deze arrangementen van de groten 
willen we dan toch nog even de opmerking 
van de kleine Landsbergis plaatsen. „Waar
op wacht het Westen nog om ons fundamen
teel Litouws recht mee in de weegschaal te 
leggen bij de opstelling naar politieke en 
ekonomische steun voor Gorbatsjov?" 

Weigert men dit en laat men toe dat de 
Sovjets hun macht blijven uitoefenen — op 
de gekende wijze — dan offert men opnieuw 

De senatoren Luyten en De Belder met de Litouwse president Landsbergis in 
een Brussels eethuis. 

het fundamenteel recht van het Litouwse 
volk op aan de belangenarrangementen van 
„de groten". Dit vijftig jaar na de bloedige 
handslag van het Hitler-Stalin-pakt. Zijn slot
vraag luidde op welke morele krachten kun-

BEELDSPRAAK 

nen wij dan rekenen in het Westen om 
dergelijke nieuwe schande tegen te houden. 

Landsbergis hoopt dat Vlaanderen hier 
inderdaad voorop zal gaan. 

Walter Luyten, senator 
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UIT DE NIEUWE WERELD 
VAN PRAAG 

B
OHEMEN, Moravië en Slovakije, 
de drie grote regio's die samen 
de republiek Tsjecho-Slovakije 
vormen, zijn een uiterst populaire 
bestemming voor buitenlandse 
delegaties die de banden met het 
„vergeten Europa" weer willen 
aanknopen, of er minstens zaken 
mee willen doen. Het IJzeren 
Gordijn had voor een psichologi-
sche afstand gezorgd die veel 

groter leek dan de realiteit in kilometers. 
Praag ligt nauwelijks verder dan het Beierse 
München, de Slovaakse hoofdstad Bratisla
va bevindt zich op zestig kilometer van 
Wenen. Een goede auto brengt je op een 
werkdag rijden op het Wenzelplein. Je neemt 
wel best je paspoort mee, want de afschaf
fing van de vizumplicht voor Tsjecho-Slova
kije wil, in tegenstelling tot wat wel eens 
gedacht wordt, nog niet zeggen dat je EG-
identiteitskaart volstaat om de Tsjechische 
doeaniers te vermurwen. 

Of alleen de delegatie van het Vlaams 
Platform voor Internationaal Jongerenwerk 
(VPIJ) dit begin juni tot zijn schade moest 
ondervinden, weten we niet. We weten wel 
dat de Vlaamse delegatie bepaald niet de 
enige buitenlandse missie was die de kon
takten met Tsjechen en Slovaken wilde ver
stevigen. De Griekse minister van Buiten
landse Zaken Antonis Samaras kwam Tsje
cho-Slovakije zijn steun toezeggen bij de 
pogingen van dat land om een associatie
akkoord af te sluiten met de Europese Ge
meenschap. De Chinese minister van Bui
tenlandse Handel Li banking tekende er een 
kontrakt voor de levering van Tsjecho-Slo-
vaakse vrachtwagens. De Kanadese Chef 
van de Generale Staf John de Chastelein 
inspekteerde de oostelijke militaire zone en 
de voorzitter van het Franse Rekenhof Pierre 
Arpaillange werd ontvangen door parle
mentsvoorzitter Alexander Dubcek. 

DAAR ZIJN 
DE KATALANEN 

Verder was er ook een Brits teaterdirekteur 
op bezoek, en greep er een Frans filmfestival 
"•laats. Klap op de vuurpijl was echter een 
uitgebreide Katalaanse ekonomische dele
gatie onder leiding van premier Jordi Pujol. 
Praag en Bratislava vormden het toneel voor 
Katalaanse dagen. De delegatie van Pujol 

Een Flandriaboot op een vuile Schelde? Neen, de Karelsbrug over de Moldau 
met een toeristenboot ervoor. 

De omwentelingen in het voor< 
malig Oostblok zorgden aan
vankelijk voor een enorm opti
misme over de Europese toe
komst. Nu de feestvreugde een 
beetje geluwd is, wordt de eu-
roforie er al met een behoorlij
ke schep zout opgediend. De 
meer dan veertigjarige kommu-
nistische overheersing liet een 
erfenis na die zwaar weegt. WiJ 
kon een kijkje nemen in Tsje-
cho-Siovakije. in dit eerste deel 
van een reeks van drie belan
den we in Praag. We zochten 
de Moldau van Smetana en de 
Slavische dansen van Dvorak. 
We vonden een vuile Schelde 
met Flandriaboten en de platen 
van Madonna, en zijn een beet
je ongerust over de simfonie 
van de Nieuwe Wereld die nu In 
Praag geschreven wordt. 

legde er kontakten met kleine en middelgrote 
ondernemingen. Tsjechen en Slovaken zo

wel als Pujol verklaarden uitgebreide moge
lijkheden te zien in een ekonomische samen
werking, vooral op het vlak van energievoor
ziening, tekstiel, chemische nijverheid, land
bouw en voedselindustrie. Als men het dina-
misme van de Katalanen in het buitenland 
gadeslaat, kan men alleen maar met meewa
righeid en bittere ontgoocheling over het 
Vlaamse buitenlandse beleid denken. Maar 
ja, dat is een andere affaire. 

In ieder geval, het buitenlands blitz-be-
zoekje van het VPIJ aan Tsjecho-Slovakije 
verzoop tussen de andere buitenlandse dele
gaties die het Donau-land overspoelden. Om 
nog te zwijgen van de horden toeristen die je 
in het schitterende Praag voor de voeten 
lopen. Op het Wenzelplein of de Karelsbrug, 
op het Oude Stadsplein met zijn vermaarde 
astronomische uurwerk aan de stadhuisto-
ren en het gedenkteken voor godsdiensther
vormer Jan Hus, in Josefov, het voormalige 
joodse getto, je kon er letterlijk over de 
koppen lopen. Alleen de Praagse burcht, met 
de prachtige gotische Sint-Vituskatedraal en 
tal van andere bezienswaardigheden, kon
den we in een relatieve rust bezoeken. Het 
was toen ook al negen uur 's avonds. We 
slaagden er zelfs in om het Gouden Straatje, 
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waar volgens de legende op het einde van de 
zestiende eeuw alchemisten hun levenselik-
sir brouwden, te fotograferen zonder toeris
ten voor de lens. 

SPOTGOEDKOOP 
EN PEPERDUUR 

Voor westerse toeristen is het land nog 
steeds een paradijs, tenminste wat de prijzen 
betreft. Of dit nog lange tijd zo zal blijven, 
mag betwijfeld worden. Een straalplaatje van 
Madonna l<on je een jaar geleden nog voor 
nauwelijks 100 kronen (ong. 110 fr.) op de 
kop tikken, nu tel je er al minstens 170 
kronen voor neer. Toegegeven, nog spot
goedkoop. 

Maar de prijs van de metro is op één jaar 
verviervoudigd en bedraagt nu 4 kronen. Een 
biertje (0,5 liter) kostte voor de omwenteling 
geen 5 frank, nu toch al meer dan tien 
kronen. Voor de toeristen zijn dit bespottelij
ke prijzen, voor de Pragenaars wordt het 
peperduur. 

Buiten Praag is alles heel wat beterkoop. 
Een hotelkamer plus ontbijt kost je vijftig 
kilometer buiten Praag minder dan honderd 
kronen. Een kamer met ontbijt bij een parti-
kulier die iets wil bijverdienen in één van die 
tipisch socialistische woonblokken waar de 
Praagse buitenwijken zo rijk aan zijn, stijgt al 
snel boven de tweehonderd kronen uit. Voor 
de gastheer een zeer welkome aanvulling bij 
het schrale maandloon. We logeerden bij 
een vrouwelijke doktor in de Fisika (van 
middelbare leeftijd) die met haar lessen aan 
humaniorastudenten 2.600 kronen per 
maand verdiende. Zonder de „bijverdien
ste" kon ze zich buiten het levensnoodzake
lijke niets permitteren. In de maanden van 
het toeristische hoogseizoen rijft ze meer 
dan een maandloon ekstra binnen. 

SOCIALISTISCHE 
GEWOONTES 

Toen om 21.30 u. plots de elektriciteit in 
een paar woonblokken uitviel, kwam ze ons 
vertellen niet ongerust te zijn. Op onze vraag 
of dit dan wel meer gebeurde, antwoordde ze 
ontkennend. Maar toch was het veelbeteke
nend dat de elektriciteitspanne zomaar aan
vaard werd als één van die talrijke tegensla
gen die het leven kenmerken. Zoals de 
beerput die nu eenmaal eens om de zoveel 
jaar vol is en voor wat ongemak zorgt. Kan je 
je het voorstellen: een panne die enkele 
woonwijken in Brussel gedurende enkele 
uren volledig zonder elektriciteit zet? 

Schaarste is er in Tsjecho-Slovakije niet. 
Behalve voor een handtekening van een 

Metershoge reklame voor Persil recht 
tegenover het hoofdkwartier van Bur
gerforum. 

lokale popster, voor een filmkomedie over 
het Sovjet-leger en aan het kraampje van 
een ijsventer zagen we nergens mensen in 
rijen wachten zoals dat in de Sovjet-Unie de 
gewoonte is. Wel zijn heel wat winkels voor
lopig gesloten, terwille van de privatisering 
van de ekonomie. De omschakeling naar een 
vrije marktekonomie vormt bij de Pragenaars 
momenteel het gespreksondenwerp bij uit
stek. 

Sommige winkels houden er nog van die 
tipisch socialistische gewoontes op na. In 
een boekwinkel stelden we verbaasd vast dat 
de klanten er in de hal bleven wachten. Tot 
het raadsel plots opgelost werd: het was 
verboden zonder mandje de winkelruimte te 
betreden. De mandjes waren natuurlijk be
perkt, zodat je verplicht was te wachten tot 
iemand de kassa gepasseerd was om een 
wmkelmandje in ontvangst te kunnen ne
men. De socialistische discipline laat zijn 
sporen nog na. 

Het Praagse straatbeeld daarentegen ver
westert met de dag. Niet alleen vanwege de 
stroom toensten. Neem nu het Wenzelplein, 
het centrum van de Nieuwe Stad. In 1918 
werd er de Eerste Republiek uitgeroepen, en 
m 1948 de eerste kommunistische republiek. 
In '68 werd vooral op dit plein duidelijk 
gemaakt dat de Praagse Lente, het socialis
me met het menselijk gelaat, voor de Sovjet-
Unie nog een hele tijd te vroeg kwam. Ook de 
zelfverbranding van Jan Palach voor het 
standbeeld van de heilige Wenzel, kon de 
zaken in '69 met veranderen De wens van 
de filosofiestudent werd pas eind '89 ver
hoord. Een jaar later het president Havel het 

[> 

De plaats waar Jan Palach zichzelf in brand stak staat nooit zonder 
bloemen. 
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Plein van het Rode Leger herdopen in Jan 
Palachplein. 

Een ander mooi verhaaltje Is dat van 
Sovjet-tank nr. 23, die door hervormers re
cent In het roze werd geschilderd. De Praag
se gemeenteraad wijdde urenlange diskus-
sies aan deze heiligsschennis. Uiteindelijk 
wonnen ze het pielt, en besloot het wljkkomi-
tee de tank helemaal te verwijderen, en naar 
het muzeum over te brengen. Het nummer 
van de tank heeft voor de Pragenaars een 
speciale betekenis. Tank nr. 23 rolde op 9 
mei '45 als eerste Praag binnen, werd op een 
sokkel geplaatst en tot monument verklaard. 
Het nummer werd beschouwd als een voor
teken voor de terugkeer van de Sovjet-tanks, 
23 jaar later in '68. Tel daar nog eens 23 bij, 
en je bekomt '91, het jaar waann de tank 
naar het muzeum wordt verwezen en Tsje-
cho-Slovakije naar men hoopt voorgoed van 
die Sovjet-tanks verlost is. 

PLAYBOY 
NAAST DE BIJBEL 

Want eind 1989 was de Sovjet-Unie wél 
rijp voor politieke veranderingen, ook In Tsje-
cho-Slovaklje, en geen wonder: het Wenzel-
pleln was weerom de plaats waarop hon
derdduizenden duidelijk maakten dat de tijd 
van gaan voor de oude politieke garde geko
men was. 

Sedertdien wordt het 680 meter lange 
plein met de dag onherkenbaarder: je kan 

Eén van de talrijke boekenstalletjes op 
Jerry, een komputerhandboek en een 

het Wenzelplein. De bijbel naast Tom & 
Engelse taalkursus. 

het ruiterstandbeeld van de heilige Wenzel 
de dag van vandaag fotograferen met op de 
achtergrond The United Colors of Bennetton 
en Panasonic. Air France, British Airways en 
KLM openden een kantoor op het plein. 
Aeroflot heeft een kantoor in een zijstraat van 

ADVERTENTIE 

Bij ons bent u thuis. 

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

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

het Wenzelplein, maar we weten niet of dit 
toeval Is. Punks en hippies, kloosterzusters 
en hoertjes, drugverslaafden, skinheads en 
clochards hangen op het Wenzelplein rond 
tussen duizenden toeristen. Je ziet er me
tershoge reklame voor Persil (weliswaar niet 
verkrijgbaar) tegen een muur, en als je niet 
oppast val je over stalletjes waar de verza-
mel-cd van de Eurythmics verkocht wordt 
naast een kinderuitgave van de bijbel (vroe
ger verboden) en de Tsjecho-Slovaakse edi
tie van Playboy (vroeger ook verboden). 

Praag wordt een westerse stad, sneller en 
heviger dan de Pragenaars het zelf beseffen. 
De hunker naar de westerse welvaart heeft 
Tsjecho-Slovakije in zijn ban. Men verwacht 
alle heil van het kapitalisme, de demokratle 
en de vrijheid, op elk vlak. De minirokjes zijn 
er korter dan in Parijs, voormalige kommu-
nistische leiders vragen Coca-Cola bij hun 
middagmaal, jeans zijn er meer uniform dan 
op Rock Werchter, kijklustlgen verdringen 
zich voor de uitstalramen van de elektrohan-
dels, waar televisieschermen, walkmans en 
videorecorders van Sony en Grundig hen 
doen watertanden. De kijklustigen zullen nog 
niet snel kooplustigen worden. De nieuwste 
Sony-kleurentelevisie met stereo kost er zo'n 
70.000 kronen, of ettelijke malen het gemid
delde maandloon. Veel Tsjechen en Slova-
ken hebben op dit moment alle moeite van 
de wereld om de eindjes aan elkaar te 
knopen. In een zekere zin kan men dat nu 
zelfs een zegen voor Tsjecho-Slovakije noe
men. Praag holt al zo snel achter het kapita
lisme aan. /pjjj) 

Volgende week: de politieke verhoudin
gen na de omwenteling van '89. 
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OMSLAGVERHAAL 

WALTER JASPERS: 
"SPORTDOPING MOET UIT 
GERECHTELIJKE SFEER" 

K liep kollege op Sint-Rombouts en 
speelde doodgraag voetal. Ik verwierf 
een stamplaats als middenvoor in de A-
ploeg van de school. Voorwaarde was 
wel dat ik een lidkaart van FC Malinois 
ondertekende. 

Zo zat de wereld eindjaren vijftig nog 
in elkaar. 

DOKTER ZJIVAGO 
Van huis uit mocht ik niet met Malinwa 

voetballen. Ik moest studeren. Ik treurde 
daar niet om. Ik was verknocht aan de Chiro 
en sleet mijn zondagen in een bruin hemd en 
een fluwelen broek. Een zalige tijd. 

Ik was vierentwintig en zat in Leuven in het 
laatste jaar Geneeskunde toen ik mij alsnog 
achter de kazerne met voetbalschoenen aan
bood. Ik werd onmiddellijk in het reservenelf-
tal gedropt en speelde er met kanjers als 
Louis De Weert en Yves van Herp. Onze 
trainer was Dolgos. Een beroemde en be
ruchte Hongaar die mij gemakkelijkheidshal-
ve dokter Zjivago doopte. 

Denk nu niet dat ik in jaren tegen geen bal 
had gestampt. In de caféploeg van Zennes-
ter Hombeek had ik mijn vaste stek. Via het 
Katoliek Sportverbond belandde ons ploegje 
bij de KBVB en vandaag leidt Zennester, 
waarvan ik inmiddels voorzitter ben gewor
den, een eerbaar bestaan in derde provincia
le. Maar niet voor lang want ten laatste over 
een paar seizoenen eisen we onze plaats op 
in tweede provinciale. Zeker weten." 

• Hoe en wanneer bent u klubdokter van 
KV Mechelen geworden? 

„Ik heb maar één seizoen bij de reserven 
van malinwa gespeeld. Ik vroeg en kreeg 
mijn transfer naar... Zennester Hombeek. 
Maar ik bleef wel de jeugdmatchen van KV 
volgen. Met mijn dokterstas in de hand. 
Geleidelijk aan ben ik zo naar het eerste 
elftal gegroeid. Het moet onder Staf Van den 
Bergh geweest zijn, begin jaren zeventig, dat 
ik voor het eerst mee op de trainersbank 
mocht zitten. Sindsdien heb ik op malinwa 
„alles" meegemaakt. Promotie en degrada
tie, Belgische beker, Europacup, nationaal 
kampioen." 

• De opmars van bescheiden provinciale 
eerste of tweede Idasseldub naar de Belgi
sche en Europese top. Heb je daar een 
verlclaring voor? 

„Viernamen in deze volgorde: John Cor-
dier, Ger Lagendijk, Aad de Mos en Fi Van 
Hoof. Zonder Cordier geen KV anno 1991. 
Dat weet het kleinste kind. Hij maakte alles 
mogelijk. Ger Lagendijk, de spelersmakelaar 
en manager, zette mee de strukturen neer 
van een echte topklub. Hij inspireerde ook de 
geslaagde aankooppolitiek. Aad de Mos was 

Waiter Jaspers is geen gewone 
dokter. Al veie jaren zit liij in de 
dug out van KV Mecheien. Hij 
zag spelers en trainers Itomen 
en gaan. Hij onderzocht ge-
l(wetste benen en troostte ge-
icwetste zielen. Aad de Mos 
schatte de Hombeekse huis
arts destijds hoog in. Hij had 
hem maar al te graag naar An-
derlecht „meegenomen". De 
dokter niet alleen overigens. 
Ook de kinesist en de toenmali
ge hulptrainer van KV Meche
len. Het mocht niet zijn. Walter 
Jaspers, Jan De Cieyn en Fi 
van Hoof hebben rode en gele 
bloedcellen. 
„Den doktoor" kon zaterdag
avond na afloop van de bekerfi
nale dan ook enkel grimlachen. 
Met zijn onverwoestbaar opti
misme had hij de wereld ver
kondigd dat Malinwa een derde 
zilveren pot zou winnen. Het 
mocht niet zijn. Maar lang bleef 
Jaspers, die of Breugel of Pal
lieter onder zijn voorouders 
heeft geteld, niet treuren. 24 
uur „na de feiten" meldde hij 
de wereld dat KV volgend sei
zoen zijn tweede landstitel zal 
winnen. Waarvan akte. 

ifcg»;aas»p,;^!aoar>«.«^K^ 

een trainer zoals we er vermoedelijk nooit 
nog een krijgen en Fi Van Hoof waarborgde, 
waarborgt en zal ook in de toekomst de 
sportieve kontinuiteit blijven waarborgen. 
Daarmee zijn de geheimen opgehelderd." 

• Als sportdoltter moet u wel een uitge
sproken mening bezitten over doping en 
topsport. 

Dr. Walter Jaspers: "De kontroles door de 
Vlaamse regering uitgevoerd zijn een 
klein drama, zij staan ver van de realiteit." 

(foto De Mattre) 

TOM SIMPSON 
„Ik vind dat men de kwaal eerlijk en 

onbevooroordeeld moet benaderen. Doping 
is van alle tijden. Laat daar geen twijfel over 
bestaan. Maar vroeger viel men daar niet 
over. Kontroles bestonden niet of nauwelijks 

t> 

19 WIJ — 21 JUNI 1991 



I.IJ,kHliH<iJ:l!>iWI 

J^. 

% bil Chtunipio» »̂»j f.|./-,j 

'^ml^'; # ' ^ -jfc 

• I USA fV! bil ChnpMïinn ilups 

"Sportmensen zijn niet meer of niet minder misdadiger dan een chauffeur of een manager. De sportfederaties en hun doleters moeten 
in deze hun verantwoordelijltheid nemen." (foto AFP) 

en wie slikte slil<te „medilomenten". Er was 
niets aan de hand. De wetenschappelijl<e 
evolutie leidde naar een keerpunt in de 
geesten. Men konstateerde zwart op wit dat 
medicijnen neveneffekten sorteerden die 
konden worden aangewend voor prestatie
verbetering. Eetlustremmers bijvoorbeeld — 
en in hoeveel families liggen die niet voor het 
grijpen — schakelen vermoeidheid uit. Daar
om mag men ze nooit nemen voor het slapen 
gaan... Het zich niet moe voelen worden, het 
doorgaan tot men bij wijze vanspreken 
„doodvalt" is het klassieke Tom Simpson-
verhaal. Al werd nooit bewezen dat de Brit 
doping gebruikte. Hij kan ook van een zonne-
slag op de Ventoux gestorven zijn... Anaboli-
ca, hormonen en amfetamines leiden langs 
verschillende wegen naar eenzelfde doel: 
energievermeerdering. Wanneer dit buiten
matig gebeurt wordt de kompetitie vervalst. 
Dat is vanzelfsprekend, f/aar men moet ook 
realistisch blijven. Sportmensen wordt ver
boden wat gewone lieden wordt opgedron
gen. Een voorbeeld? Zieke sportmensen 
mogen bepaalde doeltreffende medicijnen 
niet gebruiken omwille van de nevenwerking. 
Diezelfde medicijnen worden werklieden en 
bedienden voorgeschreven opdat ze sneller 
hun werk zouden kunnen (lees moeten) her
vatten, ivlen mag zich daar toch vragen bij 
stellen ? Zijn alle Belgen gelijk voor de wet of 

niet? Imogen of moeten vrachtwagenchauf
feurs, managers, studenten en dokwerkers 
slikken wat sportlui om vaak onduidelijke 
redenen wordt verboden? 

Een konkreet voorbeeld. IVlarc Huysmans, 
de doelman van SV Waregem, wordt betrapt 
op gebruik van doping. Hij zou een paar 
lepels hoestsiroop Sinutab genomen heb
ben. Dit medicijn was zijn kinderen voorge
schreven om van een kopvalling te genezen. 
Zo'n toestanden zijn om u ziek te lachen of u 
dood te ergeren. Sinutab is een efedrineach-
tige stof waarvan men bij overdosis slaperig 
wordt. Huysmans wilde dus een dutje doen 
tussen het doelhout van Waregem. Waar
mee zijn we bezig?" 

DE ZAAK DE RUCK 
• U pieit nu voor liberalisatie? 

„Integendeel. Voor redelijkheid. Voor vrij
heid voor de behandelende arts. Zijn voor
schriften moeten beoordeeld worden binnen 
een terapie. Een gekontroleerde dosis medi
cijnen moet mogelijk zijn en is kontroleer-
baar. 

De onzekerheid, de twijfel en de schrik 
remmen mogelijke zondaars nog altijd af. De 
sanktionnering moet evenwel uit de gerech
telijke sfeer worden gehaald en worden geïn
dividualiseerd. Sportlui zijn niet meer of min
der misdadiger dan een chauffeur of een 
manager De sportfederaties en hun dokters 
moeten in deze hun verantwoordelijkheid 
opnemen. Zoals de Uefa. De kontroles die de 
Uefa oplegt zijn perfekt kwa procedure en 
materiaal. De kontroles van de Vlaamse 
Eksekutieve daarentegen zijn een klein dra
ma. Zij staan ver van de realiteit. Het geld 
ontbreekt om de hele handel te perfektionne-
ren, een menselijk gezicht te geven. Waar
mee ik niet heb gezegd dat die kontroles niet 
waterdicht zouden zijn. Dat zijn ze wel! 

De lijst van verboden produkten en de 
toegelaten hoeveelheden of dosissen zou 
ook realistisch moeten worden bepaald. Ech
te doping zal men dan nog gemakkelijk 
genoeg kunnen onderscheiden en opsporen 
en in die gevallen mag de straf ook zwaar 
zijn." 

•Heeft doping in voetbal wel zin? Vroeger 
verdedigden de bondsbestuurders zich 
met de bewering dat voetballers daar geen 
baat zouden bij vinden? 
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„Dat is komplete onzin. Ook in voetbal kan 
doping effektief zijn. Heviger en sneller rea
geren bijvoorbeeld. Waar ik wel van over
tuigd ben is dat klubs of klubdokters geen 
dopinggebruik zullen voorschrijven of opleg
gen. Zoiets zou ik nauwelijks kunnen gelo
ven. Maar spelers staan ook buiten de klub 
onder druk. Je slaapt per slot van rekening 
niet bij de jongens..." 

• Het geval De Rijck (de overleden spits 
van Turnhout) spreekt u tegen. 

„Neen. Dat is een heel kwalijke affaire 
waarover het gevaarlijk oordelen is. Ik ken de 
gebruikte machine niet. Ik vermoed dat er 
ergens met het toestel wat moet zijn misgelo
pen. Ik veronderstel ook dat de hele bedoe
ning hooguit een psichologisch effekt na
streefde. Wat het allemaal niet minder erg o1 
minder dramatisch maakt natuurlijk. Maar ik 
herhaal: in deze oordelen is zeer gevaarlijk. 
Vrijwel zeker staat de betrokkenen een lange 
gerechtelijke lijdensweg te wachten. Ik zou 
niet in hun plaats willen zijn." 

• Zijn doping en geldgewin onafscheid
baar geworden? 

„Helemaal niet. Ik ben er van overtuigd dat 
er in de lagere regionen meer wordt gepakt 
dan in de hogere. Omdat de kontroles er 
minder voorkomen. Voor geldgewin doet 
men het daar toch niet. Neen, prestatie
drang, geldingsdrang, dat is de drijfveer. 
Sommige cyclosportieven al over de weg 
zien scheuren 7 Waar zijn ze mee bezig ? Of 
de legioenen maratonlopers? Ik veralge
meen niet natuurlijk maar ik heb mijn twij
fels. " 

• Die mensen nemen „vitamines". Dat 
mag toch... 

„Sportmensen verbruiken veel energie en 
hebben dus een surplus aan vitamines no
dig. Maar via voeding kan men al een heel 
eind weegs geraken. En verder zijn er ook 
veel vitamines totaal zinloos." 

• U verwijst naar cyclosportieven en mara
tonlopers. Naar joggers. Hoe kan een 
mens gezond oud worden? 

„Door gewoon in beweging te blijven zon
der zich echt moe te maken, zonder af te 
zien. Wandelen, zwemmen, fietsen. Indivi
dueel en op een aangepaste manier. Dat is 
dus helemaal iets anders dan koersen of 
joggen. Die rages zijn trouwens kommercieel 
geïnspireerd. Dat is toch duidelijk. Als ik zie 
in welke karnavaluitrusting sommige joggers 
komen voorbij „gestrompeld" mag ik toch 
glimlachen. Aan wandelaars, dat kun je met 
gewone schoenen en in gewoon pak, en 
fietsers, geen dure fietsen met versnellingen 
en wat weet ge nog meer, is natuurlijk niet 
veel verdiend en daarom wordt joggen en 
koersen maksimaal gepromoot. Joggen 
heeft voor mij enkel zin voor gewezen sport
lui die rustig willen afbouwen. Niet voor een 
omgekeerd proces. De 20 km. van Brussel 
bijvoorbeeld dat is toch een puur kommer
cieel produkt waar brave zielen onwetend 
inlopen. Maar dat is de bedoeling natuurlijk.'' 

Flandrien 

HET DOEK 
IS GEVALLEN 

Met de bekerfinale is het doek gevallen 
over het voetbalseizoen 1990-1991. Het 
was geen groot jaar. De spanning moest 
de teruglopende spelkwaliteit kompense-
ren. De wedstrijd van vorige zaterdag 
was geen uitzondering die de regel be-
vestide. Club won omdat het met Farina 
over een echte spits, één die doelpunten 
kan en wil maken, beschikte. Bovendien 
liet de wedstrijdontwikkeling Club toe 
afwachtend te voetballen. Counteren 
blijft voorlopig de favoriete taktiek van 
Georges Leekens. Niet van hem alleen 
trouwens. Klasbakken die gesloten ver
dedigingen kunnen openbreken zijn zo 
zeldzaam geworden dat er bijna geen 
andere taktische mogelijkheden meer 
overblijven... 

BUITELINGEN 
In de komende weken zal de aandacht 

zich toespitsen op de spelersmarkt. Stan

dard blijkt plots een goudader te hebben 
gevonden in de zwarte grond van Wallo
nië. Al wordt er verteld dat de nieuwste 
geldschieter een tekstielbaron uit het 
Antwerpse zou zijn die verliefd is gewor
den op de Rouches. Ons voetbalwereldje 
is dus weer een Investmij. rijker. 

Vermoedelijk krijgen we in de komen
de maanden (jaren) nog meer vreemde 
buitelingen te zien. Het heet dat meer 
dan één Beerschot financieel op sprin
gen staat en insiders stellen de vraag 
wanneer „de verzamelde geldschieters" 
het storten in een bodemloze put zullen 
beu worden. Wij hebben nog niet alles 
gezien. 

Om terug te komen op onze vorige 
bijdrage en om af te ronden: in Duitsland 
is Kaiserslautern wel degelijk landskam
pioen geworden en in Eindhoven vierde 
Bobby Robson met PSV de eerste lands
titel uit zijn bewogen trainerskarrière. 

(fl.) 

Frank Farina in de armen van Georges Leelcens na de belcerfinale. 
(foto F. De MaRre) 
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ERFGOED 

GASTON GEENS ZWEERT BIJ BELGISCH 
In december van vorig jaar bracht ons 

w/eekblad een omslagverhaal over de vi/ijze 
waarop het Vlaams landpaard opgeofferd 
werd om er het Belgisch trekpaard van te 
maken. Het verhaal, dat een schril licht wierp 
op een weinig gekend aspekt van de Belgltu-
de en op een kwalijke vorm van dierenmis
handeling, werd door een aantal tijdschriften 
overgenomen. Het artikel leverde ook lezers-
brieven op, enkele werden in overleg met de 
stellers met opgenomen; men moet soms te 
emotionele mensen tegen zichzelf bescher
men. 

Om maar te zeggen dat een onschuldig 
onderwerp als een trekpaard in staat blijkt 
om beroering te verwekken. 

KREATUUR 
Ondertussen heeft de vereniging Het 

Vlaams Landpaard niet stil gezeten, aan de 
kweek van dit eertijds zo geprezen dier wordt 
met voldoening,,gerestaureerd" en wordt de 
vereniging verder uitgebouwd. Gealarmeerd 
door deze bedrijvigheid is de Koninklijke 
Maatschappij het Belgisch trekpaard in het 
verweer gegaan. Meer zelfs, de Vlaamse 
Regering is de Maatschappij ter hulp geko
men door de oprichting van een Vereniging 
voor het Bevorderen van het Belgische Trek
paard. Voorzitter is de heer Gaston Geens. 

In april van vorig jaar besloten de heren 
Geens en De Batselier, gemeenschapsmi
nister van Ekonomie, Middenstand en Ener
gie tot het toekennen van een premie van 
S.OOOfr. voor bij het Stamboek van het Bel
gisch Trekpaard ingeschreven merrieveulen 
of veulen. Op het eerste zicht een edel 
initiatief, maar wij vragen ons wel af waarom 
de Vlaamse regering het label ,,Belgisch" 
blijft hanteren. En dit ten/vijl ,,Brabants" 
evenwaardig is en alle studies bovendien 
uitwijzen dat zo'n Belgisch dier een kreatuur 
is van een achterhaald Belgicistisch verle
den. 

Meer nog, de Vlaamse eerste minister had 
van de gelegenheid gebruik kunnen maken 
om het onrecht het Vlaams landpaard aange
daan goed te maken door de oorspronkelijke 
naam in eer te herstellen en door ook de 
kweek van het Vlaams paard te betoelagen. 

Het fraaie tijdschrift Monumenten & Land
schappen heeft zijn recente jubileum-uitgave 
(10 jarig bestaan) aan het Belgische Trek
paard gewijd. Een mooie uitgave, goed ge-
dokumenteerd en bovendien leerrijk. De bro
chure is van de hand van de heer Edgard 
Goedleven, sekretaris-generaal van de 
Vlaamse administratie voor Monumenten en 
Landschappen en penningmeester van de 
Vlaamse vereniging die het Belgische trek
paard wil bevorderen. 

Leerrijk en eerlijk, dat mag je wel zeggen 
want dhr. Goedleven schrijft zwart op wit: 

„Het stud-book kende aanvankelijk drie ka-
tegorieën: Vlaamse paarden, Brabanders en 
Ardense paarden. Wegens de grote terugval 
van het Vlaamse paard werd vanaf 1888 de 
benaming Vlaams paard geschrapt. Sinds
dien zijn Brabants en Belgisch trekpaard 
sinomiem en vermeldt het stud-book nog 
slechts het Belgische en Ardense trek
paard. " 

Dat aan de vereniging van Het Vlaams 
Landpaard niet meer langs gekeken kan 
worden lezen wij in een afzonderlijk artikel
tje. „De bijzonder aktieve vereniging Het 
Vlaamse Landpaard tracht door selektle en 
kruising met het Franse boulonnese ras, 
verwant aan het Vlaamse, dit ras van de 
grootste paarden die er ooit geweest zijn te 
restaureren." 

En de steller maakt een vergelijking met 
de restauratie van het oerrund en besluit: 
,,Hoe prachtig het Vlaamse paard ook moge 
geweest zijn, vanuit de zorg om het kultureel 
erfgoed is de poging om een verdwenen ras 
te restaureren een riskante aangelegenheid. 
Vanuit biologisch standpunt is het vermoede
lijk onmogelijk om een ras te herfokken." 

Wij zijn zo vrij aan twee stellingen van dhr. 
Goedleven te twijfelen. De terugval van het 
Vlaams paard in 1888 was géén voldoende 
reden om het als ras te schrappen. Tijdens 
een internationale paardententoonstelling 
van 1885 te Munchen werd vastgesteld dat 
een Vlaams paard uit Veurne-Ambacht het 
grootste paarderas ter wereld was. Er moet 
dus een andere reden geweest zijn om het 
Vlaams paard te negeren, deze moet ge
zocht in de bewuste politiek om alles wat 
Vlaams was te vervangen door Belgisch. 

Als het mogelijk was het uitgestorven oer
rund te rekonstrueren (thans te bekijken in 
de Antwerpse zoo), waarom zou dat dan niet 
mogelijk zijn met een paarderas? 

Ook de Illustraties zijn leerrijk, zo publi
ceert de brochure een Flander, een prent uit 
1568 door Jan Van der Straet uit Brugge. Het 
paard toont alle kenmerken van een Vlaams 
landpaard, kenmerken die terug te vinden 
zijn op prenten en foto's tot na WO I. Van dan 
af slaat de Belgische fokkerij zichtbaar toe en 
vertoont alles wat ,,Belgisch trekpaard " 
genoemd wordt de kwalijke tekenen van het 
nieuwe ras. In een halve eeuw tijd werd het 
Vlaamse paarderas weggefokt, een streven 
dat in 1923 bezegeld werd met de bekroning 
van Albion d'Hor, de vader van alle Belgi
sche kampioenen. 

Het is ergerlijk dat de voorzitter van de 
Vlaamse regering zonder schroom blijft zwe
ren bij de achterhaalde benaming „Bel
gisch" terwijl Brabants evenwaardig is en 
evenveel inhoudt. Dat hij met Vlaams ge
meenschapsgeld het Belgische trekpaarde-
ras wil bevorderen en met zijn gezag de 
unitaire Koninklijke maatschappij Het Bel
gisch Trekpaard patroneert vinden wij bene
den alle peil. Ergernis ook omdat de Vlaamse 
eerste minister de werking van Het Vlaams 
Landpaard blijft negeren... 

(m.v.l.) 

— Het Belgische Trekpaard. Levend Kultureel 
Erfgoed. Jublleumultgave bij het tijdschrift 
M&L. Ultg. Bestuur Monumenten en Landschap
pen, Markiesstraat 1 te 1000 Brussel. 02/ 
507.42.57. 

Een Flander zoals hij in 1568 afgebeeld werd door Stradamus, de Bruggeling 
Jan Van der Straet. In een reeks prenten in de Albertinabiblioteek te Brussel 
spant het Vlaams paard de kroon als het indrukwekkendste en het grootste... 
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BOEKEN 

RUST IN ONVREDE 
„Het heeft geen zin een debutant op te 

peppen — desillusies knjgt hij toch te verwer
ken — Staf Schoeters noem ik dus zonder 
adjektieven een schrijver", schreef Fernand 
Auwera naar aanleiding van het verschijnen 
in 1980 van de verhalenbundel Notities bij 
het onvermogen (Verhalen over angst en 
onrust, verlies en onvermogen) 

Sindsdien is Schoeters blijven schrijven 
aan een oeuvre dat door de echte kenners 
erg wordt gesmaakt Vergelijkingen met 
Heinrich Boll, Friednch Durenmatt, Graham 
Greene duiken op in de diverse recensies die 
zijn romans Het gelag wordt betaald (de 
politieke aktiviteiten van Zaïrese bannelin
gen in ons land), Het perspektief van de 
worm (over de plaatsing van de kruisraket
ten), maar vooral de vong jaar verschenen 
De seismograaf (omtrent terrorisme en over 
een liefde-haat relatie), de hemel inprijzen 

GEEN V E E L S C H R I J V E T 
Staf Schoeters schreef ook nog voor een 

VARA-BRT-uitgave de televisieserie Trans
port uit als roman en herschreef De Leeuw 
van Vlaanderen naar het scenario van Hugo 
Claus, terwijl ook de film van Robbe De Hert 
Trouble in paradise door hem tot roman werd 

bewerkt Hierover ondervraagd stelt Schoe
ters dat deze bewerkingen, vooral de BRT-
uitgaven, hem het nodige geld in het laatje 
brengen, geld dat het hem mogelijk maakt 
meer tijd aan zijn eigen kreatief werk te 
besteden, dat steeds een grote voorberei
dingsperiode kent, omwille van het feit dat 
Schoeters zich degelijk dokumenteert 

Toen in december 1988 het interviewboek 
Het Vlaams Blok marcheert verscheen (on
dertussen in groten getale bij De Slegte), 
was dit weer eens een uiting van Schoeters 
bezorgdheid en ook angst om totalitaire 
regimes en de manipulatie van de vrije 
meningsuiting 

Je kan geredelijk aannemen dat het tijdens 
het samenstellen van dit inten/iewboek was, 
dat Schoeters steeds meer inzicht kreeg m 
de Vlaamse dorpspolitiek en hoe deze nog 
steeds verbonden is met gebeurtenissen die 
zich m en na de tweede wereldoorlog af
speelden 

Dat hij zijn eigen woonplaats Brasschaat 
koos, met de tipische colour locale, van een 
erg rijke buurt en een werkmansbuurt, ligt 
voor de hand, want Schoeters schrijft alleen 
over wat hij kent Voor het boek doopte hij de 
plaats echter om tot Bomen 

In dit Bomen laaien plots de gemoederen 
op, wanneer een nationaal Radikale Partij 

DE KLASSIEKERS 
ZIJN TERUG 

Uitgeverij De Arbeiderspers pakte uit met 
een reeks heruitgaven in pocketeditie van 
klassieke meesterwerken uit het misdaad
genre Zes titels, vier van Tnllerkampioen 
Dick Francis en twee van Patricia Highsmith 
verschenen vorige maand Voorzie nu al een 
plaatstje in je reistas die wellicht al binnen 
handbereik staat, om een enkele van deze 
boeken mee op vakantie te nemen 

Bijvoorbeeld Bloedgeld van Dick Francis 
De schatrijke Malcolm Pembroke is een man 
van gezonde hartstochten, wat hem vijf vrou
wen en negen kinderen heeft opgeleverd 
Wanneer zijn vijfde vrouw, Mona, wordt ver
moord en er ook twee aanslagen op hemzelf 
worden gepleegd, roept hij zijn zoon lan te 
hulp, die steeple-chasejockey is en met voor 
een kleintje vervaard lan adviseert zijn va
der het land tijdelijk te verlaten, en zo maken 
ze gedeltelijk samen een tournee langs de 
beroemdste renbanen ter werld, waarbij va
der Malcolm zonder terughouding zijn ver
mogen er door lijkt te jagen Nu het familieka
pitaal m gevaar dreigt te komen beginnen 
Malcolms ex-vrouwen en kinderen zich te 

roeren lan krijgt het vermoeden dat de 
moordenaar van Moria in eigen familieknng 
gezocht moet worden 

Nog een topper in het genre is Vreemden 
in trein van Patricia Highsmith Deze door 
Hitchkock — scenario Raymond Chandler — 
verfilmde klassieker draait om een door de 
maniakale Bruno voor gestelde ruilhandel 
met moord Guy Haines, die zo nodig van zijn 
vrouw af moet, wordt na een treinreis met 
Bruno plotseling meegesleept in een siniste
re ontwikkeling naar moord en doodslag 
Want Bruno wenst dat zijn bizarre plan tot en 
met de laatste, fatale konsekwenties wordt 
uitgevoerd 

Deze reeks goedkope misdaadromans-
boeken IS aanbevolen voer voor liefhebbers 
van spannende ontspanning' 

(ts) 

— Bloedgeld. Dick Francis. Ultg. De Arbeiders
pers, Amsterdam, 1991. Pocket-editle 366 biz., 
290 fr. 
— Patricia Highsmith. Vreemden in de trein. 
Ultg. De Arbeiderspers, Amsterdam, 1991. Po
cketeditie 314 bIz., 290 fr. 

zich bizonder duidelijk begint te manifeste
ren Dit m cafe Postiljon, dit bij de politie, dit 
bij de vader van de vrouw waarmee het 
hoofdpersonage, de joernalist Ed Winkler, 
samenleeft Alles gaat plots draaien rond de 
herdenking van de door de,,witten" neerge
schoten Staf Moens, die op het kerkhof van 
Brasschaat ligt begraven en waarnaar ieder 
laar een soort bedevaart plaats heeft Nu het 
kerkhof wordt opgeruimd moet en zal het 
graf van Staf Moens worden verplaatst naar 
het nieuwe kerkhof 

DOOR DE MANGEL 
Met een erg bewogen zitting van de ge

meenteraad schiet Rust in onvrede helemaal 
m een stroomversnelling Plots blijken er 
nogal wat personen met een bezwaard verle
den rond te lopen, zo bezwaard dat ze tot 
moord in staat zijn Ook Ed Winkler wordt 
een paar keer door de mangel gehaald, maar 
samen met kommissaris Stynen zal hij deze 
zaak tot een bevredigend einde weten te 
brengen 

Daar doorheen heeft Schoeters het ver 
haal van Winkler en zijn geliefde Tessa 
oeschreven en hun onvermogen tot dialoog 
wanneer ze met te bed zijn Ook de Oxfam-
helper Walter, met zijn twee liefjes is een 
permanent personage, naast de ouwe Toone 
die in de oorlog zijn part kreeg en verder leeft 
met een mismaakt gelaat En de Afnkaanse 
asielzoekers, waarvan er een verdwijnt 

Een sterke tnller die gerust naast vele 
,,literatuur" mag liggen 

(w.v.a.) 

— Rust in onvrede. Staf Schoeters. Uitg. Man-
leau, Antwerpen. 182 biz., 595 fr. 

HOTEL - RESTAURANT 

ÜlO 

Berg 17 • B 3790 St-Martens-Voeren 
Tel 041/81 09 08 - 041/81 09 29 

Gastronomie in een groene oase 

Diverse forel spec en streekgerechten 
Marktverse produkten 

Groepsarrangementen 

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

en grote parl̂ ing 

Voor uw groepsreizen naar de Voerstreek 
met geleid bezoel( aan de foreiienltwekerij 
kontakteer ons. Speciale groepsmenu's. 
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VAN DE GRAAF DIE KAMERAAD WERD 
De Italiaanse striptekenaar Attilo Miche-

luzzi stierf in september 1990 op 60-jange 
leeftijd Aanvankelijk was er mets dat er op 
wees dat hij in deze branche zou terechtko
men Micheluzzi was de zoon van een lucht
machtofficier HIJ werd architekt en oefende 
dit beroep uit m Afnka Wanneer in 1970 
kolonel Kadhafi de macht grijpt in Tnpoli kan 
de architekt opkrassen, want hij werkte voor 
de Libische koninklijke familie 
Haast toevallig tuimelt hij het stripwereldje 
binnen Voor de lol stuurde hij een paar 
tekeningen naar het blad Coniere della Sena 
die de platen direkt opnam 

Voor Attillo Micheluzzi was dit een soort 
van wedergeboorte, hij had z'n tweede adem 
gevonden Als amenkanofiel en grote fan 
van Milton Caniff werd Micheluzzi een van de 
voornaamste vertegenwoordigers van de 
klassieke realistische stnp De meeste van 
zijn verhalen zijn gesitueerd m de eerste helft 
van deze eeuw, ze verraden een zekere 
nostalgie naar de heroïsche tijden van het 
induviduele avontuur Eerder in WIJ (strip-
nummer Juli '90) bespraken wij Micheluzzi's 
verhaal Titanic, bij uitgeverij Casterman ver
scheen recent, postuum, zijn zwanezang 
Sibene 

PARTIJKOMMISSARIS~ 
Siberië verhaalt het tragische lot van Ga

briel Kovalensky, graaf Lazarev, hoogleraar 
wiskunde aan de universiteit van Sint-Peters
burg Een gemaal anstokraat die zich zal 
ontpoppen tot superrevolutionair De ge
schiedenis begint in Moskou m 1897, met 
een kus aan een jonge vrouw Deze kus zal 
uiteindelijk zijn dood worden Hij meent nie
mand lief te kunnen hebben, zeker zichzelf 
met, en weigert daarom de liefde van het 
meisje te beantwoorden Hij zoekt zijn toe
vlucht in een terronstische daad Hij ziet dit 
als zijn plicht, z'n lotsbestemming Maar de 
aanslag op tsaar Nikolaas II mislukt Hij is 
van adel, daarom krijgt hij „slechts" een 15-
tal jaren werkkamp in Sibene als straf Zijn 
medebeschuldigde die met voorzien is van 
blauw bloed wordt prompt geeksekuteerd 

ADVERTENTIE 

Het rijke partijleven. Vertrouwelijke keuvel tussen de held van het verhaal en 
kameraad Lenin. 

Toch weet de held uit het werkkamp te 
ontsnappen De vlucht van de graaf gaat 
gepaard met de grootste ontberingen Op 
een gegeven moment komt zelfs Raspoetin 
even om de hoek kijken, die op de koop toe 
Kovalensky's liefje inpikt Uiteindelijk stort hij 
zich samen met een groep rebellen m de 
Russische Revolutie Als beloning voor be
wezen diensten en het doorstane leed wordt 
hij m 1917 tot partijkommissaris benoemd 
Onder tragische omstandigheden ziet hij zijn 
ongelukkige liefde van twintig jaar geleden 
terug Verscheurd door innerlijke tweestrijd 
(maar eerst toch nog even een nummertje 
gemaakt tussen de lakens van de inmiddels 
getrouwde vrouw) zet hij de strijd in dienst 
van de revolutie hartstochtelijker dan ooit 
verder 

Tenslotte treft het noodlot hem in 1919, 
wanneer zijn kommando een hinderlaag legt 

voor een Tsjechische goudtrein De knech
ten van het kapitaal, de Tsjechen dus, zijn 
echter op hun hoede en nemen de zonen van 
de revolutie te grazen Graaf Lazarev, nu 
kameraad Kovalensky, krepeert in de Siberi
sche sneeuw In zijn doodsstrijd herinnert hij 
zich de kus De kus die hem in een leven vol 
leed en waanzin stortte 

Sibene van Atillo Micheluzzi is een ro
mantisch verhaal, dat enigszins gerelati
veerd mag worden, maar desondanks meer 
dan lezenswaardig is Een stevig scenario 
(wat tekstvolume betreft ben je een tijdje 
zoet) en een vrij klassieke maar zeer mooie 
tekenstijl, realistisch met grote aandacht 
voor detail Sibene is z'n 495 fr waard 

(ts) 

— Sibene Attilo Micheluzzi. Uitg. Casterman, 
1991. 120 biz., 495fr. 

ASPERGEMENU 1.500 fr. p.p. 
Proevertje 

ir 
Salade van lauwwarme kreeft 

met groene asperges en estragon 

Busseltje Mechelse aspergepunten 
omnngd met een zeetongreepje, 

blanke boter en bieslook 
ry 

Lamszadel in lentetooi 

Huisgemaakte aardbeientaart 

RESTAURANT 

HASSELTfeERq 

Er is steeds 
een lunchmenu 900 fr. per persoon 

Banketzaaltje gratis 

Nieuwelaan 47, 1860 Meise 
02/269 70 45 

Woensdag en zondagavond gesloten 

WIJ — 21 JUNI 1991 24 



ALLES VOELEN OP ALLE WIJZEN 
Voor een hoofdzakelijk jong publiek, met 

enkele verdwaalde veertigers en vijftigers, 
werd het poëzieprogramma Alles voelen op 
alle wijzen, dat draait om de poëzie van de 
Portugese (Portugal is dit jaar Europalia-
land) dichter Fernando Pessoa (1888-1935), 
in het teater Aleydis in Aarschot voorgesteld. 

De voordrachtkunstenares Leen Vermei
ren (Bornem), die sinds 1985 poëzielector is 
bij Poetry International Rotterdam en daar 
vanaf 1988 ook presenteert, reisde reeds 
vroeger met gedichten van Pessoa de Ne
derlanden af. Nu echter breidde ze het 
literair programma uit tot een teatergebeurte-
nis. Met de hulp van Anne Lies Sturm, eerste 
harpiste bij het BRT Filharmonisch orkest, 
die ons op muziek van Benjamin Britten, Erik 
Satie, Carlos Salzedo en Paul Hindemith 
vergast, en enkele dekorstukken, weet ze 
meer dan 90 minuten te boeien. 

SCHIZOFRENE 
TOESTAND 

Staande achter een kateder, vertelt Leen 
Vermeiren ons over de vier gedaanten die 
Pessoa in zich had om dan plots de trouba
dour te worden en ons met de woorden van 
de vier dichters te ontroeren, vooral dat. 
Viertal dat Pessoa ook namen, een leven, 
een verleden, een stijl, in sommige gevallen 
zelfs een dood meegaf. Viertal dat in zijn tijd 
inleidingen schreef en voor eikaars werken, 
moordende en lovende kritieken uit de pen 
schudde. 

Leen Vermeiren op stap met Pessoa 
in Vlaanderen en Nederland. (foto piet 

Vandeveire) 

Fernando Pessoa, tekening van 
José de Almada Negreiros 

De dichter Pessoa, verslaafd aan wijn en 
sigaretten, die op zijn 47ste zal sterven aan 
de alkohol, is gefrustreerd en vol taboes, hij 
laat alles door anderen zeggen, lijdt door zijn 
grote menselijke ontoereikendheid en de 
betrokkenheid die hij simuleert, en verschuilt 
zich achter duizenden maskers. 

,,Geef mij nog wat wijn, want het leven is 
niets." 

AFSPLITSINGEN 
Pessoa is tegelijkerlijd Ricardo Reis, de 

klassikus, de intellektueel met de jezuïeteno
pleiding, dokter van beroep, die totaal de 
hogere machten negeert en verkiest het 
misterie met rust te laten. 
Heb niets in je handen, noch 
Een herinnering in de ziel, 
Dan zal, wanneer de laatste obool 
Men je in de handen legt. 
En men je handen openvouwt, 
Niets je ontvallen. 

Hij \sAlvara de Campos, kosmopoliet, man 
van de wereld, verheerlijker van de kracht en 
de wetenschap, die lijdt aan een kronisch 
scepticisme, hij is de dichter die Pessoa het 
liefst was, omdat hij in hem er bijna in 
slaagde een ander te zijn. 

De wereld is voor wie geboren wordt haar 
te veroveren 
En niet voor hem die droomt dat hij haar kan 
veroveren, ook al heeft hij gelijk. 
Ik heb meer gedroomd dan Napoleon heeft 
verricht. 
Ik heb aan mijn veronderstelde hart meer 
mensdommen gedrukt dan Kristus, 

Ik heb filosofieën in 't geheim ontwikkeld die 
geen Kant geschreven heeft. 

Dan is er Alberto Caeiro, de natuurdichter, 
met enkel een lagere school-opleiding, die 
alleen gelooft in de natuur en geen hogere 
macht aanvaardt, hij is als het ware anti-
metafisisch, simplistisch, maar een simplis
me waarover duidelijk was nagedacht. Want: 

Schoonheid is de naam van iets dat niet 
bestaat 
En die ik aan dingen geef in ruil voor het 
genot dat zij mij geven. 
en 

De Taag is mooier dan de rivier die stroomt 
door mijn dorp 
Maar de Taag is niet mooier dan de rivier die 
droomt door mijn dorp 
Want de Taag is niet de rivier die stroomt 
door mijn dorp. 

Pessoa horen en voelen, een aanrader! 
Memos 

— Alles voelen op alle wijzen. Poëzieprogramma 
door Leen Vermeiren. Info: Spoorwegstraat 71, 
9220 Hamme (tel 052/47.11.11). 

OP REIS 
MET PESSOA 

Wie interesse heeft voor een voorstel
ling van Alles voelen op alle wijzen van 
Leen Vermeiren kan terecht op volgende 
data. 

Literair Teater Branoul, Maliestraat 12, 
Den Haag op 19,20 en 21 september '91 
om 20u. 

CC Ter Dilft, Bornem, 26 september om 
20U.30 
CC Schoten, 16 oktober om 20u. 
CC Heusden Zolder, 5 november om 
20u. 
Stadsschouwburg Kortrijk, 6 november 
om 20u. 
CC De Warande, Turnhout, 10 november 
om IOu.30 
CC Brasschaat, 13 november om 20u. 
Trefcentrum Obbrussel te 1060 St.-Gillis, 
17 november om 10u.30 
CC Dommelhof Neerpelt, 18 november 
om 20U.15 
Kultuurcentrum De Schakel te Waregem, 
20 november om 20u. 
CC Evergem, 24 november om 10u.30 
CC Harelbeke, 29 november om 20u. 
CC Krankhoeve te Bonheiden, 30 novem
ber om 20u. 
CC Romaanse Poort te Leuven, 11 de
cember om 20u. 
Roois Kultuuratelier St.Oedenrode (NL), 
16 februari '92 om 15u. 
CC De Kern te Wilrijk, 15 maart '92 om 
11u. 
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MOET ER NOG MOZART ZIJN? 
Wij zijn er zel<er van dat u liet ook al fiebt 

gemerl<t: we zitten volop in het Mozartjaar. 
De handel rond de legendarische wonder-
l<naap tiert welig, het sukses van de Van 
Goghkermis van vorig jaar is nog niet ge
ëvenaard maar we zijn toch goed op weg. U 
vindt misschien dat we ietwat oneerbiedig 
doen over deze golf van popularisatie der 
schone kunsten, maar dat wil echter niet 
zeggen dat we geen oog hebben voor de vele 
mooie en boeiende dingen die in het kader 
van deze herdenkingen het daglicht zien. 

Uit de vloedgolf aan Mozartboeken die de 
markt momenteel overspoelt kozen we er 
voor enkele interessante uit. 

Bij Averbode/Altiora verscheen begin dit 
jaar het oerdegelijke jeugdboek Mozart won
derkind uit Salzburg van Gerda van Cleem-
put. Wij bespraken dit boek uitvoerig in WIJ 
nummer 9 (1 maart). Gerda van Cleemput 
brengt een geromantiseerde biografie van 
Mozart, gebaseerd op ware feiten en anek
dotes. Een charmant werkje dat zowel de 
jeugdige als de doorwinterde f^/lozartkenner 
zal aanspreken. 

Dat het de uitgevers menens is om de 
kindertjes voor eens en voor altijd duidelijk te 
maken wie Mozart was en wat hij nu nog voor 

Wolfgang Amadeus Mozart 

Meiidy Thompson 

ons betekent, blijkt duidelijk wanneer je de 
schitterende uitgave Wolfgang Amadeus 
Mozart van Wendy Thompson (uitgeverij 
J.H. Gottmer) onder ogen krijgt. Het boek is 
een deel in de Gottmer Junior Componisten
reeks, zeer fraai uitgevoerd in een aantrek
kelijke vormgeving met tal van kleurenillu
straties. In het boek staan ook enkele van 
Mozarts prilste muziekstukjes afgedrukt, ui
terst geschikt om zelf te spelen. De tekst is 
beperkt gehouden, het verhaal van Wendy 
Thompson leest eerder als een prentenboek. 
Toch zijn de gelukkige en moeilijke momen-

MOZART OP 
TANGENTENVLEUGEL 

In 1777 schreef de 21-jarige Mozarl 
aan z'n vader Leopold dat hij op dat 
ogenblik een voorkeur had voor de kla
vierinstrumenten van een zekere bouwer 
Spath genaamd. Het klavierinstrument 
waar de jonge Mozart op doelde was de 
tangentelvleugel. De tangentenvleugel is 
een merkwaardig instrument met een al 
even merkwaardige geschiedenis. Het 
werd een aantal keren „uitgevonden" en 
herontdekt. In het begin van de 15de 
eeuw werd voor de eerste maal melding 
van de tangentenvleugel gemaakt. Het 
kende een eigen ontwikkeling, los van 
het klavecimbel. Hét meest opvallende 
verschil met het klavecimbel en de piano
forte is de manier waarop de snaren 
worden aangeslagen, hetgeen natuurlijk 
bepalend is voor de klankkleur van het 
instrument. De laatste tangentenvleugels 
werden omstreeks 1810-1840 gemaakt. 
Pas in 1985 werd de draad opnieuw 
opgenomen, en wel door een Vlaming: 
de gerenomeerde orgel— en klavierin-
strumentenbouwer Ghislain Pothvlieghe 
uit Nlnove. Pothvlieghe haalde de Tan

gentenvleugel voorgoed uit de vergeet-
hoek, en begon het instrument wereld
wijd en met sukses te promoten. 

AMEDEE OP CD 
De eerste drie koncerti van Mozart KV 

175, KV 238 en KV 242) uitgevoerd op 
een tangentenvleugel van Ghislain Poth
vlieghe werden in 1989 op CD opgeno
men. Het kamerorkest / Fiammingtii, dat 
zich speciaal voor die gelegenheid van 
barokinstrumenten bediende, begeleidt 
solist Luc Devos. 

Er zijn nog een aantal eksemplaren 
van deze bijzondere CD voor wie er snel 
bij is. U kan intekenen op de CD bij Willy 
Michiels, Torleylaan 51,1511 Huizingen, 
tel. 02/360.20.40. Vermeld uw naam, vol
ledig adres, telefoonnummer en het aan
tal eksemplaren dat U wenst. Gelieve een 
cheque van 800 fr. (of een veelvoud 
ervan naargelang het aantal CD's dat u 
wil) bij te voegen. 

ten die Wolfgang kende, en de gebeurtenis
sen om hem heen die invloed hadden op zijn 
leven raak geschetst. 

En dan nu de stevigere kost. Mozart van 
Wolfgang Hildesheimer, uit bij De Arbeiders
pers, is een knoeper van 435 bladzijden. Het 
werk verscheen voor het eerst in 1977, een 
forse herdruk in het kader van het Mozartjaar 
lag voor de hand want destijds schreef men 
in de literaire bijlage van de gezaghebbende 
Times „Deze diepgaande studie over de 
man en zijn werk dunkt mij de mooiste 
bijdrage aan de vernieuwing van het Mozart-
beeld sedert de boeken van Greitlier uit 1956 
en 1962." Inderdaad werd „de Mozart" van 
Hildesheimer als baanbrekend in de hele 
muziekwereld ontvangen. De auteur zette 
het komplete Mozartbeeld voor ons neer: 
zijn uitersten en zijn tegenstrijdigheden en 
de misterieuze vervlechting ervan. De kracht 
van zijn boek, dat in een tiental landen werd 
vertaald, is dat het ondanks de veelzijdige 
belichting van het werk en de persoon van de 
komponist door iedereen kan gelezen wor
den, en dat het een onvervangbaar beeld 
achterlaat van Mozart en zeker ook van zijn 
tijd, want Hildesheimer portretteert uitermate 
intrigerend de mensen om hem heen. 

Een onmisbaar stuk in de bilblioteek van 
de Mozartofiel is de, eveneens bij De Arbei
derspers verschenen, bundel Mozart in zijn 
brieven. De vierde druk van deze bloemle
zing uitstekend geselekteerde brieven van 
en omtrent Wolfgang Amadeus Mozart, ver
taald en toegelicht door Lucas Bunge, ver
scheen reeds in 1989. Toch vestigen we er 
graag nog eens de aandacht op. Het boek is 
een aanvulling van onschatbare waarde voor 
eenieder die reeds een en ander over Mozarl 
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heeft gelezen, maar dat ook als een eerste 
grote kennismaking met de komponist kan 
gelezen worden. Uit deze geschriften blijkt 
overduidelijk dat Wolfgang Amadeus Mozart 
een man van Vlees en Bloed was. Zijn 
brieven zijn een unieke bron van kennis: hun 
stijl wordt bepaald door dezelfde krachten 
die ook zijn muziek gestalte geven: een 
„klassiek" gevoel voor evenewicht, zin voor 
dramatiek en teater, fantasie en speelsheid 
en vooral een natuurlijke levensstroom, vrij 
van starre konventie. Het zijn wegwijzers 
naar en in de wereld van Mozarts muziek, en 
wie ze goed gelezen heeft luistert met ander 
opener oren. 

Tenslotte nemen we nog een dun maar 
des te merkwaardiger boekje onder de loep. 
In de zomer van 1829 maakte een sociaal 
bewogen man Vincent Novelle, zoon van een 
Italiaanse banketbakker, met zijn vrouw 
Mary vanuit Londen een reis naar Salszburg 
en Wenen om NannerI, de zuster van Mo
zart, zijn weduwe Constanze en enkele van 
zijn vrienden op te zoeken. Direkte aanlei
ding tot die reis was het feit dat Mozarts 
zuster in behoeftige omstandigheden ver
keerde en dat om haar nood wat te lenigen 
door een aantal ,,Mozartfans" in Londen een 
bedrag aan geld was bijeengebracht, dat de 
Novello's aan haar zouden overhandigen. 
Het echtbpaar Novello bezocht Salszburg 
tweemaal en ontmoette daar Constanze en 
Mozarts zoon. Daarna reisden zij naar We
nen, waar zij spraken met Joseph von 
Eybler, Abbé Stadier en met andere goede 
vrienden van Mozart. Hier vernamen zij meer 
over de vermeende autenticiteit van het Re
quiem en over de laatste dagen van Ludwig 
van Beethoven. Van de reis en van de 
gesprekken hebben de Novello's een dag
boek bijgehouden. In 1955 verscheen dit 
dagboek voor het eerst als A Mozart Pilgri
mage, The Travel Diaries of Vincent & Mary 
Novello in the Year 1829. Begin dit jaar werd 
de Nederlandse versie, vertaald en bewerkt 
door Dick van der Meer, getiteld Op zoek 
naar Mozart, Verslag van Vincent en Mary 
Novello naar Salszburg en Wenen en van 
hun ontmoetingen met Mozarts zuster, we
duwe en vrienden in het jaar 1829. Deze 
uitgave bevat een gedeelte van dit onthullen
de reisverslag, dat pas tijdens de Tweede 
Wereldoorlog in Italië door een achterklein
dochter van het echtpaar Novello werd ont
dekt. 

(ts) 

— Mozart wonderkind uit Salszburg. Gerda van 
Cleemput. Ultg. Altlora/Averbode, 1991. 144 
biz., 345 fr. 
— Wolfgang Amadeus Mozart. Wendy Thomp
son. Uitg. J.H. Gottmer/Haarlem, 1991. 48 biz., 
490 fr. 
— Mozart. Wolfgang Hildesheimer. Uitg. De 
Arbeiderspers/Amsterdam, vierde druk 1991. 
435 biz., 700 fr. 
— Mozart in zijn brieven. Vertaald en samenge
steld door Lucas Bunge. Ultg. De Arbeidersper
s/Amsterdam, vierde druk 1989. 301 biz., 798 fr. 
— Op zoek naar Mozart, verslag van de reis van 
Vincent en Mary Novello naar Salszburg en 
Wenen en van hun ontmoetingen met Mozarts 
zuster, weduwe en vrienden in het jaar 1829. 
Ultg. J.H. Gottmer/Haarlem, 1991. 99 biz., 399 
fr. 

EEN MUZIKAAL STAPJE 
DE WERELD 

Tussen alle muziekfestivals die dezer da
gen in Vlaanderen georganiseerd worden, 
zijn er drie die specifiek aandacht schenken 
aan wereld-muziek, zeg maar niet-westerse 
muziek. Het Sfinksfestival, de Antilliaanse 
feesten en Open Tropen. Op vrijdag 28 en 
zaterdag 29 juni 1991 gaat in Turnhout in het 
Raadsherenpark voor de vijfde keer Open 
Tropen van start. De voorbije vier edities 
haalde dit festival vooral grote Zuidameri-
kaanse namen naar ons land. Denken we 
maar aan Oscar d'Leon (Venezuela), Joe 
Arroyo (Colombia) en Wilfrido Vargas (Domi-
nikaanse Republiek). Tot enkele weken gele
den poogden de organisatoren nog de feno
menale Cubaanse salsagrootheid Celia Cruz 
te strikken, maar uiteindelijk ging dat feest 
niet door. Bijgevolg ligt de nadruk dit jaar op 
de Afrikaanse en de reggae-muziek. Vrijdag
avond start de Nederlandse reggaegroep 
The Vibe. De grote attraktie is John Chibadu-
ra & the Tembo Brothers uit Zimbabwe. In 
eigen land geven zij de toon aan, in muzikaal 
opzicht zijn ze te vergelijken met de bij ons 
goed gekende Four Brothers. Het is voor 
deze groep de eerste Belgische verschijning. 
Voor wie op voorhand met deze groep wil 
kennismaken is er de lp/cd ,,The essential 
John Chibadura" die een overzicht geeft van 
de loopbaan van deze Zimbabwaanse ster. 

Zaterdag 29 juni begint Beniodi uit Mali 
die Mandingo-muziek ten beste zullen ge
ven. Eigenlijk is deze groep een samenwer
kingsverband van Westafrikaanse muzikan
ten om de Westafrikaanse kuituur op alle 
manier te promoten; niet alleen door muziek-
optredens maar ook door perkussie, keuken, 
modeshow en danssessies. Vandaar dat ze 
later op de middag een Westafrikaanse mo
deshow geven. De „compas-muziek" van 
Tabou Combo uit Haïti is bij ons nog onbe
kend. Wel bekend zijn vele nummers van 
deze Haïtiaanse groep die door anderen 
heropgenomen werden. O.a. door Kassav, 
Kaoma (Lambada, herinnert U zich nog) en 
Wilfrido Vargas. Deze, sinds 1970 in New 
York residerende, groep brengt een uiterst 
dansbare muziek met sociaal-kritische tek
sten. Het publiek kan dan eindelijk kennis
maken met de originele inspiratiebron van de 
Frans-Antilliaanse Zouk, die in 1986 m Euro
pa furore maakte. 

Semb'Africa is het Angolese staatsorkest 
dat maar liest 17 muzikanten en dansers telt. 
Met dit dansorkest haalt het festival in één 
klap verschillende kuituren in huis. Semb'A-
frica speelt de ,,Zimba", een kombinatie van 
Angolese stadsmuziek met Braziliaanse 
Samba en Caraïbische Zouk. Vooral vokaal 
bewegen deze Angolezen zich op eenzame 
hoogte. Daar staan de prachtige stemmen 
van de vier zangers en de zangeres Dina 
Santos borg voor. Reggae-liefhebbers wor-

Reus Pepe Kalle en dwerg Emauro, 
dé garantie voor een spetterend 
spektakel. 

den dit jaar wel ekstra verwend, Met Big 
Youth, Alton Ellis en Owen Grey krijgen ze 
drie toppers voorgeschoteld. Daarenboven 
waren Ellis en Big Youth nog nooit in ons 
land voor een optreden. 

Een Open Tropen zonder Zaïrese muziek 
dat kunnen we niet maken dachten de orga
nisatoren. Empire Bakuba telt maar liefst 19 
leden en brak door met de verschijning in de 
Zaïrese suksesfilm La Vie Est Belle. De 
groep biedt naast spetterende, opzwepende 
muziek ook spektakel. Daar staan zanger 
Pepe Kalle, een reus van 140 kilo, en de 
dwerg Emauro, garant voor. In 1981 werd het 
orkest voor het eerst uitgeroepen tot,,beste 
Zaïrees orkest", een hele eer als je bedenkt 
dat alleen al in de hoofdstad Kinshasa 2.500 
orkesten aktief zijn. 

De organisatoren wilden voor deze vijfde 
editie het publiek ook iets speciaals aanbie
den. In het kader van Open Tropen gaat er in 
het Kultureel Centrum De Warande een 
fototentoonstelling rond vijf jaar Open Tro
pen door die loopt tot 31 augustus. Deze 
foto's laten de kijkers proeven van de aparte 
sfeer die zich steeds van het Raadsheren-
park meester maakt einde juni. Tevens loopt 
er een tentoonstelling rond hedendaagse 
Nigeriaanse kunst met werken van Bayo 
Ungundele en Demoia Adelakun. 

Kaarten voor dit wereldmuziekfestijn zijn 
te bekomen op alle bekende voorverkoop
adressen. 

Peter Desmet 

27 WIJ — 21 JUNI 1991 



BOS 

DELIKATESSEN AFGEWISSELD MET PRAK 
Als ik George Lucas was dan kreeg scena

rioschrijver Alan Burnett, die het verhaal van 
de nieuwe Disney-animatiefilm Ducktales 
(Het geheim van de wonderlamp) letterlijk 
afschreef een loeier van een proces aan zijn 
broek, wegens verregaand plagiaat 

ZWAKKE PRODUKTIE 
Deze zwakke Disneyproduktie heeft de 

gierige en buitenissige oom Dagobert 
f^cDuck m de hoofdrol De trillionair reist 
naar het andere eind van de wereld om zijn 
grote droom te verwezenlijken de schat van 
de legendarische Collie Baba vinden De 
neefjes Kwik, Kwek en Kwak zijn natuurlijk 
ook van de partij, samen met hun vriendinne
tje Lizzy en de stuntpiloot Turbo, die zowat 
tegen alles aanvliegt en overal verwoesting 
zaait Wanneer ze eindelijk de schat in een 
verborgen piramide vinden moeten ze ijlings 
op de vlucht voor een legertje schorpioenen 
Ze kunnen enkel een oude olielamp redden 
Maar als de boze tovenaar Merlock — die zo 
uit Star Wars lijkt gestapt — hen gaat achter
volgen, begrijpen ze dat het om een wonder
lamp gaat Er schuit een kleine geest in die 
hun dne belangrijkste wensen kan ven/uilen 
Merlock bedient zich van een Arabisch hulp

je, Hassan, die zo slecht is als koffie met 
azijn Zelden werd een Arabier zo negatief 
afgeschilderd als hier Dat hiertegen nog 
geen protest is gerezen begrijp ik met Als de 
oude meester himself nog moest leven, zou 
deze film waarschijnlijk met eens het licht 
hebben gezien Waardeloos 

Van Renee Soutendijk werd gezegd dat ze 
Amenka nooit zou halen, omwille van het 
verschrikkelijke aksent dat ze meesleept 
Maar regisseur Duncan Gibbnns waagde het 
dan toch maar, alleen wordt er ergens in de 
film gezegd dat ze haar opvoeding in Europa 
genoot (vandaar dat aksent, gesnapt') Wat 
ook in Europa meer kan dat is naakt en 
Reneetje heeft daann al een verleden, dus 
voor Eve of destruction moest ze dan ook 
maar uit de kleren, diverse keren Niet erg 
natuurlijk, want daaronder zit meestal toch 
maar een robot Juist, Renee zit er twee keer 
in, eenmaal in vlees en bloed en eenmaal als 
robot Die robot voert tot in het ekstreme uit 
wat gewone Renee maar zou kunnen heb
ben denken Een wraakrobot laat een bloe
dig spoor achter en wordt achterna gezeten 
door zijn evenbeeld professor Renee Sou
tendijk en speciale agent Gregort Hines Als 
die robot ook nog een atoomlading bij zich 
blijkt te hebben die zichzelf op een bepaald 
ogenblik oplaadt, zijn er nog maar twee uren 
voor de stad New York wordt opgeblazen ik 

Deze week 
in Knack Magazine 

Dossier Gokken 
Ieder telt zijn geld en wie het meest heeft, wint. Een simpel spel. 

Maar als het sukses uw stoutste droom te boven gaat, probeer het 
dan niet nog eens. Daarom een tocht door de wereld van gokken, 

deze week in Knack. 

Geens en de Derde Wereld 
Regimes in de Derde Wereld 
moeten hun verantwoordelijkheid 
nemen in de ontwikkelingssamen
werking, meent Andre Geens Zaïre 
vormt een test case Een openhartig 
gesprek met de minister, deze week 
in Knack 

Het Humana-imperium 
De VZW Humana lanceert een 
campagne om in België kleren in te 
zamelen "voor de Derde Wereld" 
Achter deze mysterieuze organi 
zatie schuilt het Deense imperium 
van de goeroe Amdi Petersen Een 
enquête, deze week in Knack 

Duitsland 
"De Bondsrepubliek kolonizeert 
de DDR en de Stasi was een 
fatsoenlijke klub" historicus 
Sebastian Haffner beoordeelt zijn 
landgenoten scherp Een interview 
met hem, deze week in Knack 

Weekend Knack 
"Kies de Best geklede Man en 
Vrouw van Vlaanderen 1991" en 
win een reis voor 2 personen naar 
Aruba, een garderobecheque van 
50.000 Fr., 20 uitnodigingen voor 
het gala-diner met Montana-
défilé op 10 september. 

kan je al vertellen dat het goed afloopt, want 
je hoeft met te gaan kijken, dit is de zoveelste 
overbodige film 

Dat Jason Connery zich het verleiden om 
de rol van lan Fleming te spelen in The 
secret life of lan Fleming, film van Ferdi
nand Fairfax, ligt voor de hand De produ
centen wilden hem o zo graag dat ze met de 
nodige centen zwaaiden Scenarist Robert J 
Avrech heeft zich eerst doorheen alle boeken 
van Fleming geworsteld, druk aantekenin
gen gemaakt en dan een fiktief verhaal 
verzonnen (met hier en daar iets juist) om er 
een spannende film van te kunnen maken 
Maar dit is met gelukt 

Niet alleen is het een voortdurende bloem
lezing uit James Bondfilms, ergens kom je 
ook De kanonnen van Navarone tegen en 
Where eagles dare en zoveel van die andere 
aktiefilms Dit aangevuld met wat vrouwelijk 
schoon, dat Fleming meestal in horizontale 
positie ontmoet, moet dan een sterker dan 
James Bond avontuur opleveren En gij ge
looft dati 

De Franse film skoort met zo best in het 
Nederlandse taalgebied Met af en toe eens 
een Bertrand Blier-uitschieter, zoals Les Val-
seuses, Preparez vos mouchoirs, en Tenue 
de soiree (allemaal te zien op het zomerfesti
val van Cartoons, te Antwerpen, waarover 
volgende week meer) 

Maar de film van Jeunet en Caro Delika-
tessen is er weer eentje die gezwind de 
grenzen neemt En dat is dubbel moeilijk 
omdat het ook nog om een humonstische 
film gaat, en wordt er met gezegd dat humor 
met kan worden uitgevoerd' Of toch w e l ' 
Want deze humor heeft met grote happen 
gegeten van wat er in Engeland gebeurt, 
overvloedig zijn de ven/vijzingen naar de 
Amerikaanse slapstick van weleer Het be
gint allemaal in een erg verlaten, verpauper
de buitenwijk van een grote stad, waar Sur 
les toits de Paris met veraf is 

Op de beneden-etage van een bijna krot 
ligt een delikatessenwinkel De slager levert 
aan de dichtstbijzijnden het nodige vlees 
Maar dat blijkt erg schaars en daarom is 
kannibalisme met zo'n erge doodzonde 
meer Met medeplichtige kennis kopen de 
buren dan ook hun malse schouderstukjes 
Op een dag komt er een nieuwe huurder 
aanzetten De volgende biefsteak' Er rijzen 
problemen wanneer dit een erg simpatieke 
man blijkt te zijn, met een klownsverleden, 
waarop de erg bijziende slagersdochter dan 
ook nog verliefd wordt Maar de slager laat 
zich met van zijn doel afbrengen Vooraleer 
het echter zo ver is heb je een van de meest 
waanzinnige proeven m humor achter de 
rug Als de marginale film zo'n verdedigers 
heeft dan heeft het marginale een roze 
toekomst voor zich 

Willem Sneer 
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MENGELWERK 

HERSENBREKER 
OPGAVE 91 
HORIZONTAAL 

1. Onbeweeglijk (4) 
6. In 't begin ziet het er naar uit dat in deze 

voorname Antwerpse gemeente meer 
dan overdadig gegeten en gedronken 
wordt (10) 

7. Je komt niet ver als je met een kei gooit 
(9) 

10. In die betrekking gaat het om versturen 
en bezorgen (4) 

12. Zulke wielerwedstrijden bestrijken grote 
delen van zuidelijke landen (6) 

13. Zij heeft minstens één broer (6) 
14. Aan het eind van deze taal weet je niet 

meer wat je moet zeggen of doen (5) 
15. Vertragingstoestel (3) 
16. Knager in het bos (8) 
18. Die openingen zijn door geweld veroor

zaakt (10) 
19. Het afstaan van dit been kost een hoop 

geld (3) 
20. Verre voorloper van de kogelpen (7) 

VERTIKAAL 
2. In die ruimte kun je met je voeten uiting 

geven aan je ongeduld (10) 
3. Verblijfplaats van iemand die in verle

genheid verkeert (4) 
4. Zo'n bericht blijkt vaak slechts een ge

rucht te zijn (4) 
5. Dat kliederig spul heeft toch een blin

kend effekt( l l ) 
6. Een zuivelprodukt bij een zwedier, dan 

is de zaak meteen afgerekend (5,2,2,3) 
Bezig zijn met 2 keer naar onder te gaan 
(11) 
Muziekinstrument dat je alle kanten op 
kunt laten keren (10) 
De vroegere parochieherder heeft een 
rondje moeten afgeven (6) 
Stemming (5) 
Onvergelijkelijk (4) 

8 

10 

11 
17 

OPLOSSING OPGAVE 89 
Horizontaal: 4. venen; 9. dit; 10. ont
voerders; 11. rept; 12. rampspoed; 14. 
map; 15. bijeenroeping; 16. dansend; 
17. Keuls; 19. augurk; 20. lijkrede. 

Vertikaal: 1. Averbode; 2. onderdui
ken; 3. ontspiegeld; 5. Eire; 6. voorbij
ganger; 7. stammenstrijd; 8. oor
sprong; 13. pan; 18. ravijn. 

Wij verwachten uw gele briefkaart 
met de oplossing van opgave 91 ten 
laatste op dinsdag 2 juli a.s. op de 
redaktie. 

Een geblinddoekte kleuter trok in alle 
onschuld de gele briefkaart van Koen 
Sonck uit de Anderenbroek 119, 
9430 Denderhoutem uit de juiste in
zendingen. 

SATERDAG 

AHASVERUS 

„Busreizigersaantal stijgt", las Ahas-
verus. 
Sauwens houdt ze aan het Lijntje. 

Vulkaan spot met mensen: 
Lava qui rit. 

Brugse Metten voor KV Mechelen. 

SunParks Molesteert Kempische na
tuur. 

Joegoslavisch Servo-stuur stuk. 

Nieuwe graden bij het leger: 
Luienant... 

Weer voor hooikoortslijders zit niet 
pluis. 
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TELEVISIE 

ZATERDAG 22 JUNI ZONDAG 23 JUNI MAANDAG 24 JUNI 

T V 1 

12 15 De werkzoekers, serie, 12 30 Babel, voor 
migranten, 16 00 Yank in Oxford, film, 17 50 
Nieuwskrant; 17 55 Nieuws; 18 00 Tik tak; 18 05 
Jonge speurneus, serie, 18 30 Goden en helden 
van de Germanen, animatieserie, 18 45 Vlaande
ren Vakantieland, 19 20 Joker- en lottotrekking; 
19 30 Nieuws. 
20 00 Kwislijn 
20 05 Sterrencirkus 1991, hoogtepunten uit '88 
20 55 Een dodelijke stilte, TV-film 
22 25 Kunstzaken 
22 30 Vandaag 
22 50 Sport op zaterdag 
23 05 Een jaar in Vietnam, serie 

TV 2 

19 30 Ritmisch turnen, Europacup te Brussel 

VTM 

17 00 Super 50; 18 00 Nieuws; 18 05 The A-
Team, aktiesene, 19 00 Nieuws. 
19 30 Waagstuk, kwis 
20 00 De juise prijs, spelprogr 
21 00 Adventures in babysitting, film 
22 45 Nieuws 
23 15 Adam's rib, film 
01 00 Nieuws 

Ned. 1 

13 00 Nieuws; 16 05 Dubbelleven, TV-spel, 16 59 
J.J. de Bom, jeugdsene, 17 30 Nieuws; 17 40 Elly 
en Jools, jeugdserie, 18 04 Minimenu, kinderpro
gramma, 1818 Vara's Kindermenu, 19 00 
Nieuws; 
19 22 Brainstorm, spel 
19 50 The Flying doctors, serie 
20 40 Zeg 'ns AAA, serie 
21 08 Herman Finkers, teaterprogr 
22 02 Achter het nieuws, aktualiteiten 
22 37 Twee voor twaalf, reeks kwisprogramma's 
23 17 Bos|e bloemen, teatershow 
23 52 Vincent & Theo, serie rond Van Gogh 
00 43 iMuseumschatten, kunstserie 
00 50 Nieuws 

Ned. 2 

13 00 Nieuws; 17 30 Nieuws; 17 40 Post!, brie
venrubriek, 17 45 The Thundercats, tekenfilmse-
ne, 18 10 Wordt vervolgd, tekenfilms, 18 30 Pau
ze TV, jongerenmag , 18 58 Wildlife mternationa-
ie, natuurdok , 1 9 27 Growing pains, komische 
serie, 20 00 Nieuws. 
20 25 Navarro, politieserie 
22 00 Jesseye Norman m koncert, gala-koncert 
23 40 Land in zicht, Nederlandse kultuurschatten 
00 10 AVRO/Philips schaakkampioenschap '91, 
verslag 
00 25 Nieuws 

Ned. 3 

09 00 Nieuws; 18 00 Arabische kuituur op Ne
derlandse podia, Rai-muziek, 18 30 Sesam
straat; 18 45 Jeugdjoernaal, 1910 Een reizi
ger... op zoek naar het goud van de Ganges, dok 
reeks 
20 00 Romeo en Julia, ballet 
22 30 Nieuws 
22 45 Studio sport 
23 20 Day of the Jackal, fiim 

T V 1 

09 00 Samson; 10 00 Protestantse eredienst; 
11 00 De zevende dag, praatkafee, 13 00 Sunday 
Proms, koncert, 17 00 Space 1999, sene, 17 55 
Nieuws; 18 00 Tik tak; 18 05 in 't wilde weg, 
natuurmagazine, 18 55 Kom op tegen kanker-
joernaal, 19 00 Dichtbij huis, komische serie, 
19 30 Nieuws, 19 45 Sportweekend. 
20 30 De Weg, serie 
21 30 België in z'n blootje, reportages 
22 00 I.Q., kwis 
22 30 Vandaag 
22 50 De zijderoute, dok 

T V 2 
13 50 Triatlon, Belgisch Kampioenschap 
1615 Ritmisch turnen, vanuit Brussel 

VTM 

17 00 Clip klub; 17 10 Star Trek, the next genera-
tioln, SF-sene, 18 00 Nieuws; 18 05 Race to save 
the planet, dok sene, 19 00 Nieuws 
19 30 Waagstuk, kwis 
20 00 De Strangorianen, kom serie 
20 30 The outlaw Josey Wales, film 
22 50 Nieuws 
23 20 Remington Steele, detektiveserie 
00 10 Nieuws 

Ned. 1 

1100 Omroepparochie; 13 00 Nieuws; 15 55 
Maestro, reeks klas muziek, 16 50 Kunstbende, 
kinderliedjes, 17 30 Nieuws; 17 35 Kro Kresj, 
kinderprogr ,19 00 Nieuws. 
19 05 KRO's tekenfiimfestival 
19 20 Father Dowiing, detektivesene 
20 10 Hints, spel 
20 45 Joint Account, kom serie 
21 15 Brandpunt 
21 45 Suspicion, triller 
23 25 Nieuws 

Ned. 2 
09 00 Babar de olifant; 09 25 Mevrouw Ten Kate, 
kinderserie, 09 50 Laterna magica, verhalen, 
10 05 Achterwerk in de kast; 10 20 Bij wijze van 
gezegde, dramaserie, 10 35 Op de vlucht, kort-
film, 13 00 Nieuws; 19 00 The wonder years, 
serie, 19 25 Secret Cabaret, sene, 19 50 Kers-
plat, animatie, 20 00 Nieuws. 
20 10 Zomergasten, Willem Breuker 
23 10 Nieuws 

Ned. 3 
09 00 Nieuws; 11 00 Het offer; 11 30 Omrop 
Fryslên Edukatyf; 12 00 Het Capitool, diskussie-
progr , 18 00 Psychologie van het gezin, relaties 
en gezinsvormen 18 30 Sesamstraat; 18 45 Stu
dio sport; 20 00 Nieuws. 
20 10 Kenmerk, aktualiteiten 
20 35 De Wilde Ganzen 
20 37 Afrikaans avontuur, dramaserie 
21 05 Werken aan werk 
21 30 Blackwater summer, kortfilm 
22 00 Nieuws 
22 05 Dubbelleven, portret idrissa Ouedraogo 
22 20 Dekaloog, dramasene 
23 18 Nieuws 

TV 1 

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

TV 2 
18 55 Nieuwskrant; 18 58 Over mijn lijf, gezond-
heidsmag 
19 30 Nieuws 
20 05 Tsjaikovski gala uit Leningrad, koncert 
21 45 Uitzending door derden 

VTM 

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

Ned. 1 

13 00 Nieuws; 17 30 Nieuws; 17 40 Kids, jeugd-
sene, 18 07 A different world, serie, 18 29 De-
anders-dan-|e-denkt-show, 19 00 Nieuws. 
19 20 Abracadabra, spelprogr 
19 51 Ha, die pal, kom sene 
20 20 Bing & Co, pilootfilm 
21 12 Hier en nu, aktualiteiten 
21 56 Roseanne, kom serie 
22 23 Cheers, serie 
22 48 Grensgesprek, programmaserie 
23 08 Het verschil, portret 
23 38 Nieuws 

Ned. 2 

13 00 Nieuws; 16 00 Santa Barbara, serie, 16 50 
Ontdek je plekje, Geertruidenberg, 17 00 Studio 
Trappelzak, kinderprogr, 17 30 Nieuws; 17 40 
Ko, de boswachtershow, jeugdprogramma, 18 30 
De bluffers, sene, 18 55 Avro Sportpanorama, 
19 23 Tussen kunst en kitsch, kunstmag , 20 00 
Nieuws. 
20 25 Rock & wall, sportkiimmen 
21 25 True colors, avonturenserie 
22 53 Avro Televizier, aktualiteiten 
22 38 Liebling Kreuzberg, dramaserie 
23 20 AVRO/Philips schaakkampioenschap '91 
23 35 Ontdek |e plekje, Geertruidenberg 

Ned. 3 

09 00 Nieuws; 15 00 Teleac; 16 00 Studio sport, 
Wimbledon, 18 50 Jeugdjournaal; 19 00 Nieuws; 
1915 Sesamstraat; 19 35 Tennis, Wimbledon, 
20 00 Nieuws. 
20 20 Een luis in de pels, portret Poncke Princen 
20 50 After Hours, kortfilm 
21 20 Teleac 
22 00 Nieuws 
22 15 Studio sport journaal 
22 30 NOS Laat 
23 00 Steden des tijds, Brussel 
23 30 Nieuws 
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TELEVISIE 

DINSDAG 25 JUNI DONDERDAG 27 JUNI 

T V 1 

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

TV 2 
18 55 Nieuwskrant; 19 00 De terugkeer van de 
kitvos, dok 
19 30 Nieuws 
20 00 Luiaards van het vruchtbare woud, film 
21 45 Uitzending door derden 
22 35 De werkzoekers, infoserie 

VTM 
17 00 VTM-Kinderklub; 17 30 The adventures of 
the black stallion, serie, 18 00 Nieuws; 18 05 
Cijfers en letters; 18 30 Home and away, serie, 
19 00 Nieuws; 19 30 Rad van fortuin. 
20 00 Luc, praatshow 
21 00 Twin peaks, serie 
22 00 Nieuws 
22 30 Telefacts, aktualiteitenmag 
2315 Soap, serie 
23.40 Nieuws 

Ned. 1 
13 00 Nieuws; 17 30 Nieuws; 17 40 Elly en Jools, 
jeugdserie, 18 06 Vara's kindermenu; 19 00 
Nieuws, 19 22 Brainstorm; spel, 19 50 De baas 
in huis?, kom serie 
20 19 Laat maar zitten, kom serie 
20 50 Tien voor taal, spelprogr 
21 34 In het nieuws, praatprogramma 
22 20 Het Dame Edna spektakel, showprogr 
23 00 Impact, Kunst in het Derde Rijk 
23 50 Natuurmoment 
00 00 Nieuws 

Ned. 2 

13 00 Nieuws; 16 00 Santa Barbara, serie, 16 45 
The big valley, westernserie, 17 30 Nieuws; 
17 40 Bouli, tekenfilmserie, 17 45 Captain Planet, 
serie, 1815 Zorro, serie, 18 45 Countdown, pop, 
19 25 Veronica sport, 20 00 Nieuws. 
20 27 Wiseguy, serie 
21 20 ril take Manhattan, dramaserie 
23 00 The Yellow River, dok 

Ned. 3 

09 00 Nieuws; 15 00 Tennis, Wimbledon, 18 50 
Jeugdjoernaal; 19 00 Nieuws; 1915 Sesam
straat; 19 33 Studio Sport, 20 00 Nieuws. 
20 20 De bezetting, reeks over WO II 
21 07 Rotonde, lunchkoncerten 
21 48 De verhalenvertellers, serie 
22 00 Nieuws 
22 15 Studio sport 
22 30 NOS-laat 
23 00 Studio sport 
00 15 Nieuws 

TV 1 

17 30 Het Capitool, serie, 17 55 Nieuws; 18 00 
Tik tak; 18 05 Plons; 1810 De woudlopers, 
serie, 18 40 Mooi en meedogenloos, sene, 19 03 
Buren, sene, 19 30 Nieuws. 
20 00 Kwislijn 
20 05 9 Romans van SImenon, Eiland van de dorst 
21 30 Labyrint: Uit goede bron, kuuroorden 
22 30 Vandaag 
22 50 Belgisch aksent, mag over architektuur 

TV 2 

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

VTM 

17 00 Super 50; 18 00 Nieuws; 18 05 Cijfers en 
letters; 18 30 Home and away, sene, 19.00 
Nieuws; 19 30 Rad van fortuin. 
20 00 Viersprong, spelprogr 
21 00 Magnum, P.I., detektivesene 
22 00 Nieuws 
22 30 Hill Street Blues, serie 
23 20 VTM-Sport 
23 50 Nieuws 

Ned. 1 
13 00 Nieuws; 17 30 Nieuws, 17 40 KRO's Te
kenfilmfestival, 18 00 Feesten uit de hele we
reld, Peru, 18 30 Neighbours, sene, 19 00 
Nieuws. 
19 20 De reis om de wereld in 80 dagen, dok 
20 15 Als de dag van toen, retro 
21 10 Matlock, advokatensene 
22 05 De afrekening, dok 
22 45 Lekker weg, toer mag 
23 20 Nieuws 

Ned. 2 

13 00 Nieuws; 15 45 Santa Barbara, sene, 16 33 
De TV-dokter, 16 34 Het erfgoed Guldenberg, 
serie, 17 07 Kookpunt, kulinaire rubriek, 17 30 
Nieuws; 17 40 Casper en zijn vriendjes, sene, 
18 07 Bereboot, kleuterprogr , 18 28 Dieren van 
het Groene Woud, tekenfilmsene, 18 47 Billy Hot 
Dog, kinderprogr , 19 02 De Teenage Hero Turt
les, sene, 19 24 Stopwatch, inforubnek, 20 00 
Nieuws. 
20 27 Dierenmanieren, infoserie 
21 09 De TV-dokter 
21 10 Onze Ouwe, politiesene 
22 15 Tros aktua, aktualiteiten 
22 45 Babes, komische reeks 
22 15 Het luchtruim overwonnen, dok sene 

Ned. 3 
09 00 Nieuws; 15 00 Studio Sport; 18 50 Jeugd
joernaal, 19 00 Nieuws; 19 15 Sesamstraat, 
19 13 Studio sport: tennis, 20 00 Nieuws. 
20 20 Socutera 
20 25 Van gewest tot gewest 
21 02 Campagne, dramasene 
22 00 Nieuws 
22 15 Studio sport joernaal 
22 30 NOS laat 
23 00 Klassieke mechanika 
23 20 Nieuws 

TV 1 
17 00 Babel, 17 30 Het Capitool, sene, 17 55 
Nieuws; 18 00 Tik tak; 18 05 Plons; 1810 De 
mysterieuze Steden van Goud, tekenfilmserie, 
18 40 Mooi en meedogenloos, serie, 19 03 Bu
ren, serie, 19 30 Nieuws. 
20 00 Kwislijn 
20 05 Een zaak voor twee, sene 
21 05 Bagdad Café, serie 
21 30 Panorama, aktualiteiten 
22 25 Kunst-zaken 
22 30 Vandaag 
22 50 Chaplin, de geboorte van een personage, 
dok 

TV 2 
18 55 Nieuwskrant; 19 00 Bruinen zonder bran
den, verstandig zonnen, 19 30 Nieuws 
20 00 De hand van Stalin, dok 
21 00 Rosalie Niemand, teater 

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, 
sene, 19 00 Nieuws; 19 30 Rad van fortuin. 
20 00 Tien om te zien, show 
21 00 Flying doctors, serie 
22 00 Nieuws 
22 30 Miami Vice, detektivesene 
23 20 Kortvlaams, Vlaamse kortfilms 
23 50 Nieuws 

Ned. 1 

10 00 Vrouw zijn; 10 45 TV-fruitmand 13 00 
Nieuws; 15 00 De wereld van de trompetzwaan, 
natuurfilm, 15 30 Ceddie, tekenfilmserie, 15 59 
Het kleine huis op de prairie, serie, 16 46 Kinder
krant, jeugdprogramma, 17 30 Nieuws; 17 40 
Tijdsein, 18 30 Stampwerk, kwisprogr, 19 00 
Nieuws 
19 20 Avonturenbaai, sene 
19 44 Peter, jeugdsene 
19 55V-day, dok 
20 25 Ronduit Filmhuis, diskussie 
21 30 Tijdsein 
22 05 Oud en nieuw, dok 
22 40 Een waar woord 
22 55 lona, dok 
23 25 Nieuws 

Ned. 2 

13 00 Nieuws; 17 30 Nieuws; 17 40 Bouli, teken
filmserie, 17 45 Travelklub, reismag , 18 10 Top 
40; 18 55 Empty nest, sene, 19 25 Veronica Film 
& Video, filmmag , 20 00 Nieuws. 
20 27 Nederland Muziekland, show 
21 25 The best of Married with children, serie 
21 55 Nieuwslijn, aktualiteiten 
22 35 The gangster chronicles, serie 
23 20 Voyager, dok serie 

Ned. 3 

09 00 Nieuws, 19 33 Studio Sport; 18 50 Jeugd
joernaal, 19 00 Nieuws; 1915 Sesamstraat; 
19 33 Tennis: Wimbledon, 20 00 Nieuws. 
20 25 Wereld Zangersconcours Cardiff 1991, 
verslag 
21 28 De redding van tante Esther, korlfilm 
22 00 Nieuws 
22 15 Studio Sport 
22 30 NOS-laat 
23 00 De vrije gedachte 
23 10 Nieuws 
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EEN FILM PER DAG 

VRIJDAG 28 JUNI 

TV 1 

17.30 Het Capitool, serie; 17.55 Nieuws; 18.00 
Tik tak; 18.05 Haydaze, serie; 18.30 Top 30; 
19.03 Buren, serie; 19.30 Nieuws. 
20.00 Kwislijn 
20.05 De wonderjaren, serie 
20.30 De uitverkoren zoon, 3-delige TV-film 
22.05 Première, film en video 
22.40 Vandaag 
22.55 Tijd Is geld 
23.10 De uitverkoren zoon, vervolg 

TV 2 

18.55 Nieuwskrant; 19.00 Uitzending door der
den. 
19.30 Nieuws 
20.00 Labyrint: Hoogbegaafd, wetensch. mag. 
20.55 DIaposon: Luc Brewaeys, portret 
21.50 Strijkkwartet van Dusapin 

VTM 
17.00 VTM-KInderklub; 17.30 The adventures of 
the black stallion, serie; 18.00 Nieuws; 18.05 
Cijfers en letters; 18.30 Home and away, serie; 
19 00 Nieuws; 19.30 Rad van fortuin. 
20.00 Wies Andersen Show, spelprogr. 
21.00 The Zero Option, TV-film 
22 55 Nieuws 
23 25 Friday the 13th, serie 
00.10 Nieuws 

Ned. 1 

13.00 Nieuws; 14.18 Kerkepad, dok.; 14.44 Noc
turne, licht klassiek, 15.13 Ja natuurlijk extra, 
dok., 15.39 Vrouwen in de gezondheidszorg, 
dok ; 16.08 Merlijn de tovenaar, tekenfilm; 17.30 
Nieuws; 17.40 Totalel sportgekte; 18.23 De 
stuntels, tekenfilm; 18.24 Milieujoernaal, water; 
18.28 Kerkepad, dok., 19 00 Nieuws. 
19.20 Zicht op zee, reeks 
19 51 Puzzelkampioen, spelprogramma 
20.22 Op de vlucht, film 
21.42 Spiegels, praatshow 
22.37 In de voetsporen van Mozart, registratie 
koncert 
23.32 Nieuws 

Ned. 2 

13.00 Nieuws; 17.30 Nieuws; 17.40 Kijk TV, 
wetenscfi. mag., 18.05TV-show op reis; 19.00 De 
avonturen van Black Stallion, serie; 19.33 Dear 
John, kom. serie; 20.00 Nieuws. 
20.27 Op goed geluk, spelprogramma 
21 15 America's funniest home video's, amuse-
mentsprogr. 
21.42 Allo Allo, kom. serie 
22.12 Prins Bernhard 80 jaar, impressie 
22.37 Top cops, politieserie 
22.55 Nieuws 

Ned. 3 
09.00 Nieuws; 15.00 Studio Sport; 18.50 Jeugd-
joernaal; 19.00 Nieuws; 19 15 Sesamstraat; 
19.33 Studio sport: tennis Wimbledon; 20.00 
Nieuws. 
20.20 Campagne, serie 
21.13 Monument van een gestorven jongen, 
ballet 
22.00 Nieuws 
22.15 Studio sport joernaal 
22.30 NOS-laat 
23.05 Roland Hassel, politieserie 

Spencer Tracy en Katharine Hepburn verdedigen tegenstrijdige belan
gen in Adam's Rib. Zaterdag 22 juni op VTIM om 23u.15. 

ZATERDAG 22 JUNI 

ADAM'S RIB 
Amerlk. komedie uit 1949 over een juriste
nechtpaar, dat In een moordzaak tegen
over elkaar staat. Al zijn de grapjes wat 
verbleekt geraakt, schitteren Spencer Tra
cy en Katharine Hepburn in de hoofdrollen. 
(VTM, om 23U.15) 

ZONDAG 23 JUNI 

OUTLOW JOSEY 
WALES 
Na de brutale moord op zijn vrouw en zijn 
zoon sluit de anders zo kalme boer Josey 
Wales zich aan bij een groep guerilla's die 
het opneemt tegen de Noordelijke kapitein 
Terrill. Ook na de Burgeroorlog blijft Wales 
zoeken naar de daders. Amerik. film van 
en met Clint Eastwood uit 1976. (The 
Outlaw Josey Wales — VTM, om 20u.30) 

MAANDAG 24 JUNI 

PLEIN SOLEIL 
Frans-ltal. film uit 1959. De Amerikaanse 
miljardair Greenleaf heeft Tom Ripley naar 
Italië gestuurd om zijn zoon Philippe over 
te halen naar huis terug te keren. Tom 
vermoordt Philippe en neemt diens identi
teit aan... Met Alain Delon en Marie Lafo-
rêt. (RTL-TVI, om 20u.10) 

DINSDAG 25 JUNI 

DE LUIAARDS VAN 
HET VRUCHTBARE 
WOUD 
Een vader en zijn drie zoons hebben een 
fortuin geërfd en hebben sedertdien het 

nietsdoen gekultiveerd tot een opperste 
kwaliteit. Griekse ssarkastische film van 
Nikos Panayotopoulos uit 1978. (BRT 
TV2, om 20u.) 

WOENSDAG 26 JUNI 

NATIONAL 
LAMPOON'S 
EUROPEAN 
VACATION 
Na zijn erg incidentrijke tocht door de VS 
trekt Clark Griswold naar Europa. Ook dat 
wordt een reis vol tegenslagen en blun
ders. Misplaatste grappen vormen zowat 
de rode draad in deze Amerik. film uit 1983 
met Chevy Chase en Beverly D'Angelo. 
(BBC 2, om 22u.) 

DONDERDAG 27 JUNI 

PASCALI'S ISLAND 
Britse film uit 1988 met Ben Kingsley, 
Charles Dance en Helen Mirren. In 1908 
begint het Ottomaanse rijk te wankelen. 
Op een klein eiland in de Egeïsche Zee 
spioneert Basil Pascali voor de sultan en 
stuurt trouw zijn verslagen naar diens 
paleis. (Télé 21, om 22u.10) 

VRIJDAG 28 JUNI 

OP DE VLUCHT 
Franse komische film uit 1986 met Pierre 
Richard, Gérard Depardieu, Jean Carmet 
e.a. Pignon, een weduwnaar die na drie 
jaar werkloosheid het slechte pad wil gaan 
bewandelen komt in kontakt met Lucas, 
die na 5 jaar cel bestoten heeft eerlijk te 
gaan leven. (Les fugitlfs — Ned. 1, om 
20U.22) 
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UIT DE REGIO 

OP DE 
BARRIKADE 

Boven Brussel hing een Zwarte Madam 
die elk ogenblik kon losbarsten. Met ons VW-
golfke tuften we vanbij het lekker Mechels 
Braadspit, in 't gastvrije Bonheiden, naar 
Quenast aan de Zenne. 't Lekker braadsel 
van het duo Billiet-Van Dijck had onze uitge
stelde honger meer dan gestild, 't Morgens 
bezochten we (voor een zoveelste maal!) 
met een Brabantse gezinsgroep de Senaat 
en 's middags wandelden we met „Den 
Doren", een Herentse buurt, aan het Kanaal, 
van het ene wijkprobleem naar het andere. 

De zaterdag zat dus weer eens meer dan vol. 
Terwijl de regen neerstortte en de autoweg 
naar het Edingse onderliep dacht ik aan 
Jean-Claude Piccin. Samen met zijn vrouw 
en de vrienden errond, zouden zij niet mis
staan in 'n VU-afdeling. Jean-Claude is le
raar en volop aktief in ,,Le Coq Hardi", een 
autonomistische vereniging. Jean-Claude 
wordt nu vijftig. En dat wordt gevierd. Zijn 
inzet voor „ Wallonië, Region de l'Europe" is 
deze van vele Waalse leerkrachten. Ook zij 
zijn de Belgisch-unitaire staat voorbij. Zij 
dromen en denken zoals wij in Vlaanderen. 
Wanneer je met hen praat is het alsof je de 
vele geuzegesprekken in Vlaanderen van de 
60'er jaren herbeluistert. De Waalse leer
krachtenopstand is niet zuiver geldelijk te 
noemen. Vele Walen — vooral leraren — zijn 
op zoek naar hun natie. Zij beseffen heel 
goed dat het bourgeois-België, ook voor hen 

Wtf stellen U voor in exclusiviteit 

B.V.B.A Stassen-Verlinden 

, Restaurateur Traiteur Banketaannemer, 

Comberg 29 b 3790 St-Martens-Voeren lel.:04l/811110 
Groepen informeer eens naar onze arrangementen 

en dagmenu's voor groepen 
•Furon: eerste vermelding van Voeren in 966. 

amen-en-uit is. Gaandeweg ontdekken zij 
dat de flamin-klichees van de „Pourquoi 
Pas" enz... onjuist bleken te zijn. Én vergeet 
niet dat de duizenden uitgeweken flamins, 
nu mee de Waalse kaders uitmaken. Aan 
onze feesttafel tussen de Waalse wittekes 
(un pechet!) en de lekkere kaas in, vertelt 
elkeen hoe hij of zij — vanuit 't zoveelste 
knoopsgat — afkomstig zijn uit Vlaanderen. 
Ondertussen speelt en zingt een duo Caro
le's prettig-aandoende volksmuziek van de 
bovenste plank. Ze zouden met onze „Zak-
doek"-mensen een mooi geheel vormen. En 
Denise Van Dam is er ook, als Vlaamse 
ambassadrice in dit herlevend-zoekend 
Waals nationalisme. José Fontaine, de man 
van Toudi (een soort Waals ,,Kultuurleven"), 
staat als een onderpastoor van te lande, 
achter de mikro, in deze parochiezaal, waar 
het geverfd-geperst karton de vochtigheid 
van de muren moet verbergen. Maar de sfeer 
is er prettig in dit dorp-van-de-vuurberg. Uit 
de krater groeiden de steengroeven van 
Quenast. Hier hebben generaties Walen (én 
Vlamingen) kasseistenen gekapt voor alle 
wegen van Europa. De diepe, rotsige kloof, 
waardoor de Zenne spoelt, verraadt de por
fieren rijkdom, nu verdrongen door asfalt en 
beton. Hoe moet het hier ooit vulkanisch 
gerommeld hebben? 

Tussen korrelig stollingsgesteente hebben 
we allen ooit geknikkerd, zonder een besef te 
hebben van die brandhete brij, omhoogge-
stuwd, miljoenen jaren geleden. De Filippijn

se Pinatubo, de Japanse Unze, de Peruaan
se Sabancaya, de Costarikaanse Irazu enz... 
allen zijn ze de jongste uitlaatkleppen van die 
gloeiende aardbol die ons bindt in één we
reldgemeenschap... Op deze gestolde vulka
nische rug hebben Brabanders en Henegou-
wenaren mekaar bevochten voor een dorp 
meer of min. Het Kolenwoud groeide er. En 
de taalgrens ontstond in deze buurt op de 
stilstand van de zich organiserende volke
ren. Sedert 16 januari 1989, zo stond het in 
het Staatsblad, moeten Vlamingen en Wa
len, die uit die volkeren groeiden, + 42 % 
van het te besteden geld, dat jaarlijks in de 
geldlade van België terechtkwam, zélf behe
ren. Bij dit proces was onze Unie van het 
Volk dé drijvende faktor, over de grendel
grondwet heen. Ik ben er fier én blij om. En 
van het ogenblik dat je jezelve bestuurt, moet 
je met je buur kunnen overleggen in hoever
re je samen die mislukte pannekoekstaat (die 
België toch is) verder afbouwt in een groei
end Europa-der-regio's en der Volkeren. 
Welke afdeling nodigt eens zo'n groepje 
Walen-die-denken-zoals-wij uit? Samen een 
debat opzetten, of wandelen in de Kempen 
(Waar het glaszand net niet smolt tot por
fier!), of samen liedjes beluisteren van-die-
twee-uit-Charleroi ? Waarom niet in één bus 
optrekken naar onze vredesvlakte, naar 
Diksmuide? Zij vroegen er naar. Wie zegt er 
,,ja" op? Laat maar horen! 

Willy Kuijpers 
Algemeen Sekretarls 

ADVERTENTIE 

Het O.C.M.W. van Antwerpen beheert 8 algemene ziekentaien en 18 RVT- en bejaardeninslellingen in de Antwerpse 
regio, waar volgens de modernste principes van verpleegkundig handelen wordt gewerf(t 

Het O.C.M.W. Antwerpen stelt vanal 01/07/91 de volgende vacatures open: 

I j In de ziekenhuizen en RVT- en bejaardeninstellingen: 

- GEGRADUEERDE ZIEKENHUISVERPLEEGKUNDIGE 
- GEGRADUEERDE PSYCHIATRISCH VERPLEEGKUNDIGE 
- VROEDVROUW 
- GEBREVETTEERDE ZIEKENHUISVERPLEEGKUNDIGE 
- GEBREVEHEERDE PSYCHIATRISCH VERPLEEGKUNDK3E 
- ZIEKENHUISASSISTENT(E) 

Bovendien: 

2) Voor de dienst Psychiatrie 

- GEGRADUEERDE PSYCHIATRISCH VERPLEEGKUNDIGE 
- GEBREVETTEERDE PSYCHIATRISCH VERPLEEGKUNDIGE 
- GEGRADUEERDE OPVOED(ST)ERS 
- PEDAGOGISCH ASSISTENT(E) 
- PSYCHOLOGISCH ASSISTENT(E) 

3) Voor de dienst GezIns- en Bejaardenhulp aan huis: 

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

Schoolverlaters kunnen ook hun kandidatuur stellen voor hoger vernoemde funkties. 

Geïnteresseerden richten een sollicitatiebrief met CV aan de 7e Directie Personeelszaken, O.C.M.W. Antwerpen, 
Lange Gasthuisstraat 39, 2000 Antwerpen. 
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UIT DE REGIO 

HET PARTIJBESTUUR 
DEELT MEE 

Hef partijbestuur van de VU-Vlaamse Vrije 
Demokraten boog zich over de begrotingssi
tuatie. Die kondigt zich voor 1992 erg ongun
stig aan, vooral wegens de evolutie van de 
inkomsten. Volgens de huidtge stand van 
zaken zit de federale overheid zo'n 40 miljard 
boven het netto te financieren saldo zoals 
voor dit jaar begroot. 
De mogelijkheden om de overheidsuitgaven 
bij te sturen worden evenwel steeds beperk
ter. De staat is, zeker na herhaalde jaren van 
bezuinigingen, geen koe die kan blijven 
gemolken worden. 

De enige mogelijkheden die zich nog aan
dienen zijn onder meer de uitgaven voor 
sociale zekerheid en de uitgaven van lands
verdediging. Wat sociale zekerheid betreft 
stelt de VU de noodzaak aan de federalize-
ring van de sektor voorop. Niet dat deze 
meteen alles zal oplossen. Maar het biedt de 
mogelijkheid het verantwoordelijkheidsgege-
ven duidelijk te stellen. Onder meer in de 
gezondheidsektor en voor het stelsel van de 
kinderbijslagen moet dat wat leeft in brede 
Vlaamse kringen ook kunnen worden afge
dwongen. Indien de socialistische en chris-
tendemokratische partijcenakels weigeren 
dit debat te voeren (enkel uit reden en in het 
belang van de eigen zuil) moeten ze zelf 
verantwoordelijk gesteld worden voor de be
taalbaarheid van het hele systeem. Het gaat 
immers niet op omwille van duidelijke 
scheeftrekkingen de gemeenschap opnieuw 
voor meeruitgaven te laten opdraaien. 

De Vlaamse Vrije Demokraten waarschu
wen er ook voor om niet in te gaan op 
pogingen om via het militair uitrustingspro
gramma elke inkrimping voor de begroting 
van defensie op voorhand onmogelijk te 
maken. Volgens de VU moet er ruimte ge
vonden worden om de gewijzigde toestand in 
de Oost-West-relaties te vertalen in een fors 
krimpende Belgische defensiebegroting. 

EPU 
Tegen eind deze maand worden een aan

tal belangrijke dossiers binnen de intergoe-
vernementele EPU-konferentie principieel 
beslecht. 

De VU blijft zich verzetten tegen dit onde-
mokratisch en sluipend besluitvormingspro
ces. De autonome beslissingsmacht van 
Vlaanderen dreigt door een aantal zwaar
wichtige verbintenissen gehypotekeerd te 
worden. Dit met stilzwijgende goedkeuring 
van de Vlaamse regering. 

O.m vandaag worden mogelijk de nieuwe 
EEG-verdragsvoorstellen inzake onden/vijs 

en kuituur door de ministers van Buitenland
se zaken principieel goedgekeurd. 

Vorige week nog interpelleerde de VU 
gemeenschapsminister Dewael over de hou
ding van de Vlaamse regering hieromtrent. 
Het antwoord van de minister was dat er 
enige vooruitgang werd geboekt inzake de 
inschrijving van een kuituur- en onderwijspa-
ragraaf in het nieuwe Verdrag. Dit antwoord 
is voor de VU absoluut onvoldoende. De VU 
Vlaamse Vrije Demokraten wenst geen een-
heidskultuur. De VU is duidelijk: kuituur is en 
blijft het bevoegdheidsdomein van de regio's 
of kultuurgemeenschappen. 

Over de oprichting van een raad van de 
Regio's, de deelneming van de Regio's aan 
de Europese ministerraden en de toegang 
tot het Europese Hof van Justitie heerst er 
alsnog een grotere onzekerheid. 

Verder dreigt er geen rekening gehouden 
te worden met de specifieke toestand in 
Vlaams-Brabant en Brussel bij de toeken
ning van het stemrecht voor de lokale verkie
zingen aan EG-onderdanen. Het kan niet dat 
de modaliteiten van dit stemrecht op EG-vlak 
eenvormig worden vastgelegd zonder reke
ning te houden met de eigenheid van het 
gastland. 

Nog eens blijkt dat de Vlaamse regering 
hierover geen duidelijk standpunt heeft, en 
veel te weinig kordaat optreedt. 

Als federalistische partij kan de VU Vlaam
se Vrije demokraten zich alleen maar ver
heugen over het feit dat mensen en volkeren 
hechter samenwerken om de uitdagingen 
van morgen zo efficiënt en demokratisch 
mogelijk aan te pakken. Doch deze eenma
king moet aan een aantal voorwaarden vol
doen : 
-respekt voor de kulturele en regionale ver
scheidenheid 
-institutionele erkenning van de Europese 
regio's 
-demokratisch uitgebouwde Europese instel
lingen. 

Deze voorwaarden zijn van levensbelang 
om de verscheidenheid en de eigenheid van 
gemeenschappen en volkeren te vrijwaren. 
Voor de VU vormen ze dan ook de basis voor 
de houding die vooral de Vlaamse regering 
ten opzichte van het éénmakingsproces 
dient aan te nemen. 

Deze laat, ondanks aandringen van VU-
minister Johan Sauwens, na de belangen 
van de regio's aktief te verdedigen. Vooral de 
voorzitter van de regering blijft hierin in 
gebreke. De VU roept de Vlaamse Beweging 
tenslote op om met kracht een meer aktieve 
houding bij deze voorzitter te bepleiten. 

Dinsdag j . l . werd om klokslag 12u. de 
voorjaarsaktie voor WIJ afgesloten. Eindre-
zultaat 709 nieuwe abonnees I De redaktie 
en administratie van WIJ danken allen die 
hun steentje hebben bijgedragen tot dit suk-
ses. 

Eindwinnaar is Willy Michiels die op de 
valreep met 101 nieuwe abonnees de kroon 
spant en daarmee Patrick Allewaert het na
kijken geeft. Derde op het schavotje wordt 
Erik Vandewalle. 

In de Top 10 zitten is goed voor minstens 
11 abonnees, de Top 20 voor minstens 5. De 
aanbreng van parlementsleden is behoorlijk, 
maar kan beter wat iemand de suggestie gaf 
eens een Wetstraatkompetitie te organise
ren. Zeker weten! 

Ondertussen gaat onze administratie door 
de welkomgeschenken te versturen en alles 
klaar te maken voor de tombolatrekking. 
Meer daarover volgende week. 

Nog even dit. Voor het najaar is opnieuw 
een aktie voorzien, abonnementen die tus
sentijds geworven worden tellen mee voor 
deze kampanje. 

TOP 20 
1. Willy Michiels (Dworp) 101 
2. Patrick Allewaert (Roeselare) . . . 65 
3. Erik Vandewalle (Izegem) 34 
4. Ward Herbosch (Wommelgem) . 21 
5. Willy Kuijpers (Herent) 15 
6. Jan Caudron (Aalst) 14 
7. Cecilia Vens-Demuynck (Izegem) 13 
8. Ingrid Roets (St.Martens-Latem) 12 
9. Anny Lenaerts (Wilrijk) 11 

Marie-Louise Thiebaut (Berg) . . . 11 
Eddy Vandermeulen (Gordingen) 11 

12. Klaartje Allaert-De Vuyst 
(Schepdaal) 10 

13. Maurice Passchijn (Meise) 8 
14. Walter Storms (Lovendegem)... 7 

Liske Vanhorenbeek 
(Hofstade-Zemst) 7 
Betty Buys (Beringen) 7 

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

19. Ferre De Beukelaer (Kontich) . . 5 
VU-Ukkel 5 

Totaal Wervers 457 
Algemeen Sekretariaat 252 
ALG. TOTAAL 709 
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Senator Laurens Appeltans, schepen van Openbare Werken, bekijkt met minister Johan 
Sauwens de plannen van de werken op de markt in Herk-Centrum. (foto wu) 

JOHAN SAUWENS: KONFRONTATIE 
TUSSEN BURGER EN BELEID 

LIMBURG 
JUNI 

27 ACHEL: Bezoek aan kaarsenfabriek. Org.: 
VWG-Zwijndrecht. tel. 03/252.92.78. 
29 MUNSTERBILZEN: Minivoetbaltornooi Memo
rial Clement Huygen. Vanaf 13u. in de Sporthal. 
Ook op 30/6 vanaf 13u. Het tornooi wordt afgeslo
ten met een groots zomerbal. Org.: VU-Munsterbil-
zen. 

JULI 

5 LUMMEN: Lionel Vandenberghe over „VOS, ziel 
/an de IJzerbedevaarten". Om 20u. in GOC Oos-
erhof Lummen. Daarnaast tentoonstelling „VOS, 
70 jaar en meer...". Gevolgd door receptie. 

6 OPOETEREN: 11-juliviering op het Bosbessen-
plein. Om 17u.: volkse muziek met 11-julitoe-
spraak. 18u. optreden volkskunstgroep. 20u.30 
Volkse muzikale avond. Org.: 11-juli-komitee i.s.m. 
stad Maaseik. 
6 BREE: 11 -juli-viering met om 17u. eucharistievie
ring in St.Michielskerk; 17u.45 bloemenhulde; 18u. 
feestzitting en vanaf 20u. Bal van de Burgemeester 
in de sporthal met Will Tura. 
7 HEUSDEN-ZOLDER: Provinciale Guldensporen-
/iering 1991 op domein Bovy te Bolderberg. Om 
IOu.30 Eucharistieviering in open lucht, 11u.30 
aperitiefkoncert, 13u. middagmaal, 15u. Gulden-
sporenvienng met gastspreker Hugo De Ridder, 
18u. avondserenade. Org.: 11 juli-komitee. 

14 GENK: 11 juliviering met Vlaamse Kermis in De 
Slagmolen, Slagmogenweg 76 te Genk, om 14u. 
Org.: WVG-Genk. 

OOST-VLAANDÉREN 
JUNI 

23 RUPELMONDE: Fiets- en autochtocht naar 
Doel en Lillo. Fietsers samenkomst op Mercator
plein om 9u. Autorijders om 10u30. Thuiskomst 
rond 18U.30. AVK-leden van Bazel en Kruibeke die 
meewillen kunnen aansluiten. Info bij R. de Roeck-
Van der Meiren (774.00.57). 
26 HAMME: Guldensporenviering 1991 met her
denking Filip De Pillecijn. Voordracht uit zijn werk 
door Walda Van Onckelen. Animatie met Zakdoek. 
Aanvang: 20u. in zaal Tivoli, Kerkstraat Hamme. 
Toegang: 150 fr., wk 120 fr. Org.: vzw 't Leeuwke. 
29 ASPER: Ham-Barbecue van VU-Groot-Gavere. 
Menu • aperitief met hapjes, scampi's, vaijkensham 
aan het spit met groen en sausen, fruit (500 fr. — 
inschrijven tot 25/6). Vanaf 19u.30 in zaal Nova, 
Steenweg te Asper. Huldiging Frans Baert. 

JULI 

I ERTVELDE: 11 juliviering met gastspreker W. 
Kuijpers. Org.: VVVG-Ertvelde. 
7 WAASMUNSTER: Guldensporenzoektocht. Ver
trek ts. 13 en 15u.(18km—tevoet, met de fiets, of 
wagen). Inschrijving: 100 fr. Start en aankomst 
(voor 18u.) op speelplaats Gemeentelijke School-
Centrum, Kerkstraat. Vanaf 17u. gezellig samen
zijn + prijsuitdeling. Org.: A. Verbruggenkring 
Waasmunster 
7 OUDENAARDE: Vanaf 12u. Barbecue in Dorps
huis De Linde, Berchemweg 261. Deelname: 350 
fr., -12j. 170 fr. Org.: Vlaamse Vriendenkring Ou
denaarde. 
T ZOTTEGEM: Barbecue in feestzaal Bevegemse 
i/ijvers, van 11u.30 tot 17u. Org.- Vlaamse Vrien
denkring Zottegem. 

I I BELZELE: Dagje Gent met FVV. Info bij be
stuursleden of op nr. 091/53.06.28. 

Herk-de-Stad — Woensdag 12 juni j . l . ging minis
ter Johan Sauwens de konfrontatie van de burger 
met zijn beleid aan in Herk-de-Stad. Van die 
gelegenheid maakte de minister ook gebruik om 
samen met senator Laurens Appeltans, schepen 
van Openbare Werken, Lo Guypen schepen van 
Kuituur en raadslid Bart Raskin de aan gang zijnde 
werken te gaan bekijken en de knelpunten nader te 
onderzoeken. 

Op de konfrontatie met de burger was behoorlijk 
wat belangstelling vanuit Herk, Halen en Lummen, 
met alleen vanuit de partij maar ook vanuit de 
andere strekkingen en vooral de bevolking zelf. Het 
wijst er op dat er voor het beleid bij Openbare 
Werken van het gewest, maar ook stedelijk, heel 
wat belangstelling is 

In een overzicht gaf de minister toelichting bij de 
geplande weg van de doortocht van Schulen (door-

ST-NIKLAAS VOOR 
DE KOERDEN 

Voor de definitieve reis naar Koerdistan worden 
de goederen die in St.-Niklaas voor de Koerden 
verzameld werden naar Wereldmissiehulp te Boe-
chout vervoerd waar zij geperst worden (de omvang 
wordt tot ongeveer 1/3 herleid). 

Vanuit Boechout werden de kleren en het schoei
sel naar Turks Koerdistan getransporteerd (vracht
wagens van 70 m^ inhoud). 

In Koerdistan fungeert Silopi als draaischijf. Silo-
pi IS een van de weinige steden in Turks Koerdistan 
met een Koerdisch burgemeester. Hij vergezelt de 
vrachtwagens naar de vluchtelingenkampen en 
houdt toezicht op de verdeling van de goederen. 

De kosten van het transport vallen voor driekwart 
ten laste van de begroting van Ontwikkelingssa
menwerking dat steun aan de Koerden als ,,Spoed-
hulp" heeft erkend en waardoor ook reeds akties 
van het Rode Kruis en van Artsen Zonder Grenzen 
werden ondersteund. Het resterende vierde dient 
door de organisatoren te worden betaald. Deze 
fondsen worden via het Vlaams Internationaal Cen
trum (VIC), waarvan Nelly Maes voorzitter is, bij
eengebracht (steun kan nog steeds op rekening 
nummer 435-0306821-90. 

Er zijn dagelijks telefonische kontakten met Koer
distan om er zeker van te zijn dat de steun daar 
komt waar nodig! 

tocht bij Beringen naar St.-Truiden). Op deze weg 
zullen mettertijd de nodige fietspaden en ronde 
punten voorzien worden. Ook de kruising van de 
St.-Truidersteenweg en de randvmeg rond Herk, 
op tweehonderd meter van de scholen, werd onder 
de loep genomen. Hiervoor werd een stedelijke 
stuurgroep samengesteld, aldus schepen van 
Openbare Werken Laurens Appeltans. Het pro
bleem situeert zich daar rond een te zwaar en te 
snel verkeer door het centrum. 

Voor Lummen zijn reeds een aantal dingen 
gebeurd en staan nog de aanpassing van het 
kruispunt aan de Ringlaan en de parking voor 
carpooling aan de autosnelweg op het programma. 

GULDENSPOREN-
ZOEKTXHT 
TE WAASMUNSTER 

Ter gelegenheid van de feestdag van de Vlaam
se Gemeenschap organiseert de plaatselijke Ame-
dee Verbruggenknng opnieuw zijn Guldensporen
zoektocht op zondag 7 juli a.s. 

Men kan starten tussen 13 en 15 uur op de 
speelplaats van de Gemeentelijke school-Centrum 
in de Kerkstraat waar ook de aankomst is voorzien 
voor 18 uur. 

De afstand bedraagt 18 km en kan zowel met de 
wagen, de fiets of te voet worden afgelegd. 

Voor een deelnemingsformulier betaalt men 100 
fr. en hiervoor kan met alleen, met de familie of in 
groep deelnemen. 

Vanaf 17 uur, in afwachting van de prijsuitdeling, 
is er gezellig samenzijn, met muziek en ontspan
ning. 

ZOEKERTJE 
— GEZOCHT — Tweetalig 53-jang ind. ingenieur 
Elektro-mechanika met 30 jaar ervaring waarvan 
het grootste deel in elektrische venwarming, zoekt 
een betrekking bij voorkeur in het Brusselse of 
Vlaams-Brabant. Voor inlichtingen zich wenden tot 
senator dr. J. Valkeniers, tel 02/569.16.04 
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Het kasteel Montjoye langs de kastelentocht 

OPNIEUW HOUTLANDSE KASTELENTOCHT 

WEST-VLAANDEREN 
JUNI 
21 IZEGEM: Avondwandeling. Verzamelen aan 't 
Spiegelaarken, Brugstraat. Org.: F^V-lzegem. 
21 lEPER: Ijzerbedevaartavond met diavoorstel
ling en ,,De IJzerbedevaart nog immer aktueel" 
door Koen Baert. Om 20u. in Trefcentrum West-
flandria 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. 
23 BRUGGE: Huideviering Jan Fraipont, met fees
telijk aperitiefkoncert om 11u. in het dienstencen
trum Van Volden, Boeveriestraat, gevolgd door 
receptie (beide gratis). Daarna maaltijd (950 fr.p.p.) 
in De Gulden Spoor, 't Zand. Inschrijven op VU-
sekretariaat, Qraafde Müelenaerelaan 119, 8000 
Brugge (050/33.41.87). 
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, apote-
ker, kliniek enz. Afspraak om 9u. aan JOC, Krekel
straat te Izegem. Org.; Vlanajo W.VI. 

JULI 
6 KORTRIJK: 11 juli-viering. Om 16u.30 in de 
feestzaal De Vlaskapelle, L. Sabbelaan 4 te Kortrijk 
(Vlasmuseum). Om 17u. gelegenheidstoespraak 
door Bert Anciaux, om 18u. optreden van Zakdoek, 
en om 19u. gezellig napraten. Inkom 150 fr., 
kinderen gratis. Tussendoor tombola. Org.: VU-
Groot-Kortrijk i.s.m. arr.Kortrijk. 
7 BLANKENBERGE: Guldensporenfeest. Vanaf 
17u30 in het vakantiepatronaat op het einde van de 
Franchommelaan. Iedereen welkom. Org.: VVVG-
Blankenberge. 

MET VU-BRUGGE 
NAAR 
IJZERBEDEVAART 

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

Wie mee wil moet wel inschrijven voor 30 juni bij 
OCMW-raadslid Kns Casier, Dorpsmolenstraat 11 
te 8000 Brugge (050/33.58.00). Deelname: 300 fr. 
Kinderen betalen 150 fr. en vanaf het 3de kind is 
het gratis. 

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

BLOEMEN ROUWKRANSEN 
BRUIDSTUILEN 
ZAALVERSIERING 

I E T R A pvBA 
w | ^ HEIHOEFSEWEG 1 
Jf f iV. 2520 EDEGEM 
^ ^ ^ Tel.: 03/457.23.89 
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De vereniging Houtlandse Kastelentocht organi
seert opnieuw de Fiets- en Wandeltochten door de 
kasteeldomeinen van Moere, Gistel, Eernegem, 
Ichtegem en Aartrijke-Wijnendale. 

Zondag 30 juni 1991 wordt in het Torenhof te 
Gistel-Moere de start gegeven. Er zijn drie moge-
lijkgeheden. 

— De kombinatie bus + wandelen 7 km. Gratis 
vervoer vanuit het Torenhof naar het begin van de 
wandeling aan de Waerevaart. Langs kasteel ter 
Waere, domein Debaets, de Oostmolen, kasteel 
Montjoye en het station van Moere terug naar het 
Torenhof. 

— De klassieke wandeltocht over 15 en 25 km. 
Sportieve tochten met afwisselend het weidse pol
derlandschap: land, lucht, populieren, de vaartdijk 
en de prachtige domeinen Meerbeek, ter Waere, 
De Baets, Montjoye, de Oostmolen en station van 
Moere. Op de 25 km ook nog de abdij Ten Putte en 
het kasteel van Moere. 

— Fietstocht over 35 km door het Houtland. 
Langs rustige land- en veldwegen voert de tocht 
naar de domeinen van De Maere, Rozendahl, 
Kasteel van Moere... Een ontdekkingstoch naar 

Het bestuur van de VU-afdeling Stene (Oosten
de) organiseert n.a.v. de komende IJzerbedevaart 
zondag 25 augustus '91 haar eerste IJzerbede
vaart-Boottocht vanuit Nieuwpoort naar Diksmuide, 
heen en terug. 

Met deze uiterst originele aktiviteit hoopt de 
afdeling elke ,,bede-vaarder" in staat te stellen, via 
een rekreatief-toeristisch- én familiaal koncept naar 
Diksmuide te varen. 

REISSCHEMA 

Heenreis: 8u.30 verzamelen: Café De Sluis-
wachter te Nieuwpoort. Om 9u. stipt afvaart aan de 
aanlegplaats rechtover het restaurant 't Vissertje. 
De bootreis duurt ± anderhalf uur. 

Terugreis: 16u.30 terug aan boord in Diksmuide. 
Afvaart om 17u. stipt. 

Inschrijvingen: tegen maandag 29juli 1991. Prijs 
(heen- én terugreis): volwassenen slechts 250 fr., 
kinderen (-12j.) 200 fr. Te storten op rek. nr. 384-
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verborgen hoekjes in een prachtig landschap. 

Op verscheidene domeinen en in het Torenhof: 
gekostumeerde stempelposten, volksdansgroep 
„de Hovelingen", Orlando, barok-ensemble ,,Nuo-
ve Musiche", kantwerksters, kunstschilders, oude 
volksspelen, miniatuurmolen-tentoonstelling, bal
lonwedstrijd en springkasteel voor de jongsten, 
drankposten, verzorgingsposten... Gratis Natuur-
kwis met een fiets als hoofdprijs. 

PRAKTISCHE INLICHTINGEN 
Start en aankomst: 

Torenhof — Rijksweg 33 Oostende-Torhout. 
Kruispunt Moerdijk Eernegem. 

Autoweg E 40: Jabbeke-Nieuwpoort, afrit Gistel, 
richting Torhout. 

Trein tot Oostende of Torhout, dan lijnbus nr. 
62A, halte Moerdijk. 

Starturen: 7 km bus •̂  wandelen: van 10 tot 16u. 
15 km en 25 km wandelen en fietstocht 35 km: van 
9 tot 14U.30. Alle inlichtingen kunnen bekomen 
worden bij Dienst Toerisme, Stadhuis Gistel 
(059/27.81.95). 

0262445-47 met vermelding „ I e VU-Stene-Boot-
reis-25.08.91". 

Kontante betalingen bij volgende bestuursleden-
Stene: 

— Frank Beirnaert, Oud Strijdersplein 3 te Oost
ende (059/50.60.91) 

— Leopold Vanden Berghe, Notelaarstraat 21 te 
Oostende (059/50.47.09) 

— Paul Decloedt, Molenaarstraat 59 te Oostende 
(059/50.67.41). 

Bij eventuele annulering-inschrijving na 29 juli 
wordt het inschrijvingsgeld mét teruggestort. Indien 
de maksimale kapaciteit (120 personen) voor uiter
lijke inschrijvingsdatum bereikt werd, zal hiervan 
tijdig melding gemaakt worden in het weekblad 
WIJI 

Het bestuur van VU-Stene is niet verantwoorde
lijk — wél de booteigenaar(s) — voor gebeurlijke 
ongevallen tijdens de bootreis! 

MET DE BOOT NAAR DIKSMUIDE 
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BRABANT 
JUNI 

21 OVERUSE: Leven, werken en wonen in 
Vlaams-Brabant. Video + voordracht door l<amer-
lid Etienne Van Vaerenbergh. Om 20u. in Ter iJse, 
Overijse. Org.: Viaams Genootschap Overijse 
i.s.m. Vorming en Gemeenschap. 
22 DWORP: VU-Dworp vult belastingsaangiften in 
van 11 tot 12u. in het Gildenhuis. Deze dienstverle
ning 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. 
25 LENNIK: Info-vergadering „Lennik: gemeente 
en milieu. Voor alle geïnteresseerden, om 20u. in 
de raadzaal van het gemeentehuis. Spreker is 
Etienne Van Vaerenbergh. Org.: FACW. 
27 WEMMEL: Om 20 u. in De Zandloper: Minister 
Sauwens over het verkeersbeleid in Halle-Vilvoor-
de. Org.: Vlaams Kring Wemmei. 
28 LENNIK: Zomer-barbecue vanaf 18u. in de tuin 
van Huize Zwartenbroek, Zwartenbroekstraat 127 
te Lennik. Org.: Pajottenlands Jongerencentrum. 

JULI 

6 LIEDEKERKE: Jaarlijkse barbecue in het Paro
chiecentrum vanaf 18u. Org.: Vlaamse Kring Liede
kerke. 
6 JETTE: 11 juliviering in het St.Pieterskollege om 
13u. Org.: VBG-Jette. 

SPORT-
EN BOSKAMP 
TE SCHEPDAAL 

Vlanajo (Vlaanderen, Natuur, Jongeren) organi
seert in samenwerking met Bloso een sport- en 
boskamp met overnachtingen voor kinderen van 6 
tot 12 jaar, van maandag 5 tot en met zaterdag 10 
augustus 1991. 

Dit sport- en boskamp gaat door in het „MPI 
Levenslust" in de gemeente Schepdaal. 

Voor verdere inlichtingen kan je terecht bij Huize 
Zwartenbroek, Zwartenbroekstraat 127 te 1750 
Lennik. tel. 02/532.14.41. 

NIEUWE 
SPECIALITEIT 
TE DWORP 

Naar aanleiding van het 30-jarig betaan van Het 
Gravenhof te Dworp nam Piet Demol het initiatief 
om een Dworpse Drankstoemperskoek te laten 
maken. Specialist terzake, pasteibakker Jean 
Springael uit Halle, die 2 jaar geleden al heel wat 
sukses oogstte met zijn „Vaantjeskoek" werd be
reid gevonden om de lekkernij te vervaardigen. 
Houtsnijder Jan Vandevoorde uit Brussel maakte 
een prachtige bakvomi, waarin het Dworpse wa-
penschuld en de ,,drankstoemper" centraal staan. 
Het resultaat mag er zijn! 

Op dinsdag 25 juni a.s. zal deze nieuwe, kleine 
,,Dworpenaar" boven de doopvont worden gehou
den in het Gravenhof. 

Lezers van WIJ zijn om 20u. vriendelijk uitgeno
digd om te toasten op de Dworpse koek. 

(meegedeeld) 

Moelijk gaat ook. Senator Jef Valkeniers, die herstellend Is van een pijnlijke val, heeft 
„geen zittend gat" zoals men in de volksmond zegt. Hij beschouwt zijn ziekteverlof als 
beëindigd. Bruisend van werklust repte hij zich naar het parlement, alwaar hij door een 
medewerker in een rolstoel werd gehesen. In de senaatsfraktie loopt alles nu weer op 
wieltjes! (foto Dann) 

OP REIS MET DE EUROPESE 

VOLKSHOGESCHOOL 
De Europese Volkshogeschool werkt al een 20-

tal jaren vanuit privé-initiatief om de volkeren dich
ter bij mekaar te brengen. Daaruit groeiden de 
kontakten om de Europese Vrije Alliantie (de koepel 
van de demokratische volksnationale partijen in 
Europa) vorm te geven. 

Zo kon een zelfstandige Regenboogfraktie in het 
Europees Parlement opgezet, stap-na-stap. Ook 
deze vakantieperiode trekken 3 groepen naar 
,,broedervolkeren", die in de belangstelling staan. 

* Noord-West Ierland; Falcarrach 

De suksesreis van 1989 wordt hernomen. Dit
maal 0.1.V. Mia en Willy Bogaert- Billiet, Donker
straat 17 te 2820 Rijmenam. Privé 015/51.31.69, 
kantoor 03/886.08.45. 

10 dagen (17-30 juli 1991) verblijf in een mooi-
herbouwde volkshogeschool van een reuzeland--
goed aan de Atlantische Oceaan op een wip van 
het roerige Noord-lerland. 

Reis: per bus en met de boot. Prijs: 23.000 fr. 
(alles inbegrepen). Nog 4 plaatsen beschikbaar. 

* Noord-Koerdistan (O.-Turkije) 
Dit is een VUJO-initialief. De bedoeling van deze 

reis (+ 20 juli — ± 20 aug. 1991) bestaat er in om 

net bergachtige grensgebied Turkije-lrak met zijn 
piepkleine Koerdische dorpjes te verkennen. Het is 
dus enerzijds een studieverblijf, anderzijds een 
verbroederingsreis, na de hulpaktie Vlaanderen-
Koerdistan. Koerdische gezinnen werden bereid 
gevonden om het reisgezelschap op te vangen. 

Reisprijs: Basis = vliegtuigtiket (heen en terug): 
± 12.500 fr. + kostendeling, volgens de uitgaven 
ter plaatse. 

Reisleiding: Johan Cuypers, Barrikadenplein 12, 
1000 Brussel. Te bereiken tussen 8u.30 en 16u.30 
via tel. 02/219.49.30. 

* Roemenië (Transsylvanië) 
Te Rucar in de buurt van Brasov (Kronstadt), 

verblijven we (9 aug. — 24 aug. 1991) in 3 nieuwe 
gasthuizen. We genieten er van het hooggebergte 
en maken er kennis met de Roemeense kuituur -t-
het politieke gebeuren. Een kennismaking met 
Moldavië, het abdijengebied. 

De heenreis met de bus loopt over Praag en de 
terugreis over Hongarije. De totale reisprijs be
draagt 18.800 fr. (alles inbegrepen). Lucia Cosmin 
is onze Roemeense gids. 

Reisleiding: Willy en Lieve Kuijpers-Devijver. 
Inlichtingen bij: Rik Keyaerts — Europees Parle
ment - 02/284.28.32 - Nog twee plaatsen be
schikbaar. 

ADVERTENTIE 

Cafetaria -
Tea-Room 

Brusselse wafels 
• Buffet 

Boterstraat 42-44 — 1000 Brussel 
Tel. 02/511.26.12 
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UIT DE REGIO 

ANTWERPEN 
JUNI 

21 WESTERLO: Hans De Belder spreekt in het 
Hoveniershuis, Hoveniersstraat te Westerio om 
20u Deuren vanaf 19u 30 Inkom vrij Org VU-
Westerlo 
21 KAPELLEN: Koncert t v v Roemenie Om 
20u 30 m Ravenhof Putte-Kapellen Inkom 200 f r , 
wk 150 fr Info bij R Van Rompaey (666 70 98) 
Org FVV-Kapellen 
22 BERCHEM- Kultureel verblijf aan de kust tot 
29/6 Org VWG-Bercfiem (03/218 71 58) 
22 KAPELLEN: Volksvertegenwoordiger Herman 
Lauwers op de rooster en jaarlijks braadfeest in 
zaal Muysbroeck (Binnenweg) vanaf 18u30 In
schrijven voor 15 juni aan 350/400 fr voor volwas
senen en 250 fr voor kinderen Org VU-afdeling 
Kapellen 
22 GEEL. Optreden van Zakdoek Om 20u15 in 
zaal Wijnhuis Org Vlaamse Aktiegroep Geel 
23 DEURNE. Reis naar Rhotenberg tot 30 06 
Org VVVG-Deurne - tel 03/236 86 26 
24 MORTSEL: Reis naar Duitsland tot 29 06 Org 
VVVG-N/lortsel - tel 03/449 68 48 
25 BERCHEM: (Vlet FVV naar Teniers in het Mu
seum van Schone Kunsten te Antwerpen Bijeen
komst aan museum om 13u 
25 KALMTHOUT: Met FVV naar Teniers in het 
Museum voor Schone Kunsten, Leopold De Wael-
plaats Bijeenkomst aan museum om 13u Wie wil 
meerijden bellen naar 666 57 77 voor 9u 's mor
gens 
26 KALMTHOUT: Herdenking Jet Jorssen Om 2u 
samenkomst aan Station Heide Org FVV-Kalmt-
hout 
26 MERKSEM: Vlaamse Kring Groeninghe ncht 
video- en dia-avond in ,30 jaar Groeninghe" Om 
20u in Vlanac Bredabaan 360 te Merksem 
28 TURNHOUT. Minister Sauwens bezoekt Noor
derkempen Om 17u fietstocht te Poppel en om 
20u 30 hoorzitting in KC De Warande 
28 BORSBEEK: Guldensporenviermg, om 20u in 
Ter Smisse M m v Brassband Midden-Brabant 
Gastspreker Richard Celis, voorzitter ANZ Org 
Gemeentelijk Feestkomitee en DF Inkom gratis 
29 ARENDONK: Arendonk schenkt opbrengst van 
ophaling oude kleren aan voorzitter VIC en minister 
A Geens spreekt over zijn ontwikkelingsbeleid Om 
lOu in KVG-lokaal achter gemeentehuis 

29 MEERHOUT; Bartseceu in FC De Koekoek 
vanaf 20u 30 Org VU-afdeling Meerhout 
29 MERKSEM: Kaartavond in het Vlaams-natio
naal Centrum, Bredabaan 360 Aanvang 20u Deel
nameprijs 100 fr p p Inschnjving ter plaatse 
30 MERKSEM: Deelname aan Merksemse 11 juli-
viering met eigen stand door VU-Merksem, FVV-
Merksen, VVVG-Merksem en Vlaams Kring Groe
ninghe Vanaf 14 tot 16u in Domein Bouckenborg, 
Bredabaan te Merksem 
30 KONINGSHOOIKT: Tijdens de jaarmarkt wil de 
plaatselijke VU-afdeling u uitnodigen bij de ballon
wedstrijd en Rad van Fortuin Inlichtingen Jos 
Gons, schepen en Frans Croonen, sekretaris Org 
VU-afdeling Koningshooikt 

JULI 

1 DEURNE: 11-)ulivienng in CC Rix, de Grijspeert-
straat 86 om 14u 30 Sprekers Alfred Borms en 
Jors Tratsaert Org VVVG-Deurne 
4 DEURNE: Studiebezoek aan Openbare Biblio-
teek. Te Couwelaarlei 120 Bijeenkomst om 14u 
Org WVG-Deurne 
7 KONINGSHOOIKT; Guldensporenzoektocht In
schrijving en vertrek tussen 13 en 14 uur aan 
Parochiecentrum Koningshof Inleg 100 fr Org 
VU-Koningshooikt 
7 HEIST O/D BERG: Guldensporenfietszoektocht 
naar Koningshooikt en terug Afstand 15 km 
Vertrek 12u 30 aan H Hartkerk van Heist-statie 
Inschrijving 100 fr Org Vlaamse Kring Info bij 
Roger Van Dijck (015/24 80 86) 
10 WOMMELGEM: Guldensporenzangfeest, om 
20u 30 op de Kerkplaats te Wommelgem O I v 
Joz De Houwer, met Zakdoek Org KK Jan 
Puimege 
13 BERLAAR: Jaarlijkse gemeentelijke Gulden
sporenviermg In de refter van de Jongensschool 
van het Centrum om 20u Leiding organist-dirigent 
Lode Dieltiens Alsook oproep tot vlaggen hangen 
te koop aan 695 f r , Itegembaan 306 en Heistse-
baan 69 
13 DEURNE; Reis naar Bayer-Eisentein tot 
21/7/91 Org VVVG-Deurne 
18 MORTSEL: Studiebezoek aan de Kruidenhoeve 
te Merksplas Org VVVG-Mortsel 
25 2WIJNDRECHT: Studiereis naar Valkenburg 
Org VVVG-Zwijndrecht 

VU-TOEKOMSTPLAN 
VOOR MORTSEL 

In de Mortselse gemeentepolitiek is de Volks
unie, als derde grootste fraktie, een vaste waarde 
De VU-fraktie beschikt over 4 raadsleden en twee 
OCMW-raadsleden Volgens VU-Mortsel weten te 
weinig Mortselaars dat de Volksunie meer te bie
den heeft dan het nationale Vlaamse eisenpakket 
Ook op gemeentelijk vlak heeft zij een duidelijk 
profiel 

Hoe de Mortselse afdeling verder wil werken aan 
de toekomst, heeft zij vastgelegd m een ambitieus 
plan Het Toekomstplan voor Mortsel Dit Toe
komstplan, een eigentijdse vertaling van het 
Vlaams-nationale gedachtengoed, trekt de krijtlij
nen waarbinnen de afdeling m de toekomst zal 
werken 

Het Toekomstplan voor Mortsel berust op de 
volgende zes pijlers De Vlaamse identiteit, Wel
vaart en Welzijn, Verdraagzaamheid, Onafhanke
lijkheid, Vrede, Een leefbare toekomst 

Een dertigtal konkrete aktiepunten worden be
licht waarvan wij hier een selektie vermelden 

— respekt voor de Nederlandse taal in de admini
stratie en de reklame, 

— het voorbehouden van meer werkplaatsen 
voor gehandikapte mensen dan wettelijk voorzien, 

— het toegankelijk maken van openbare gebou
wen voor alle gebruikers, 

— het afsluiten van een depolitiseringsinpakt 
inzake personeelsbeleid, 

— een menselijk en hulpvaardig onthaal van 
politieke vluchtelingen, toch blijft de terugkeer naar 
hun volk het uiteindelijk doel 

— het uitbouwen van een gemeentelijke informa
tiedienst met ombudstelefoon, 

— het gebruik van het gemeentelijk motierecht 
om o a het amnestieprobleem aan te klagen bij de 
Belgische overheid, 

— de realisatie van een kontainerpark voor afval, 
— een snellere uitvoenng van het Mortsels 

,,verkeerssituatieplan" waarbij het kreeren van 
leefbare woonwijken (zone 30) centraal staat, 

— het uitbouwen en optimaliseren van het open
baar vervoer 

Het Toekomstplan is een keurige brochure die 
verspreid wordt aan leden, simpatisanten en op 
aanvraag aan iedere belangstellenede VU-Mortsel 
sekretanaat tel 03/44912 20 

RUPELMONDE 
ROUWT 

Op 14 mei j I IS Leon Kwiek in alle stilte van ons 
heengegaan Leon was jaren geleden met zijn 
echtgenote Maria van Berendrecht naar dit kleine 
plaatsje aan de Schelde overgewaaid Vlaamsge-
zind als ze waren werden ze lid van de plaatselijke 
VU-afdeling, maar ook de watersportvereniging, 
Soks en VOS konden op hun belangstelling en 
steun rekenen Nu is Leon met meer, wij zullen hem 
blijven hennneren als een rustig man, Vlaming uit 
een stuk 

Aan zijn echtgenote en familie nogmaals onze 
oprechte deelneming 

R. de Roeck 

GEMEENTE WIJNEGEM 
Het gemeentebestuur van Wijnegem verklaart de plaats open en gaat tot aanwerving over 

van het ambt van 

Toezichter aan de gemeentelijke muziekacademie (m/v) — 9u /w/eek 

Redder aan het gemeentelijk zwembad (m/v) 

Uiterste inschrijvingsdatum 15 juli 1991 

Voor bijkomende inlichtingen gemeentesecretariaat tel 03/353 60 43 

MEDEDELING 
De firma SOILS N V heeft op dit ogenblik in het havenarsenaal van Antwerpen-
Linkeroever een plant operationeel voor het reinigen van een partij gecontamineerde 
grond voor rekening van OVAM 
Verwacht wordt dat per week ca 500 ton met o a zware metalen en KWS verontreinigde 
grond zal behandeld worden Ca 80 % hien/an is recupereerbaar als ophogingszand 

Soils N V , Nieuwstraat 21-23 bus 6, 2000 Antwerpen 
Tel 03/252 12 11 Fax 03/252 68 31 
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UIT DE REGIO 

DE 
IJZERBEDEVAART
BUS VOOR 
IEDEREEN 

Na het sukses van vorig jaar richt het Roden-
bachfonds Wommelgem-Ranst dit jaar opnieuw 
een autobusreis naar de IJzerbedevaart in Met 
deze bus kan werkelijk iedereen mee mensen met 
een handikap en bejaarden kunnen ook nu weer 
thuis opgehaald en 's avonds afgezet worden met 
personenwagens 

Indien u adressen hebt van oudere mensen die 
thuis of in een bejaardentehuis verblijven, en die de 
bedevaart willen meekmaken én de gezellige sfeer 
van de groepsreis (zangbundel met vergeten) willen 
proeven, speel ze ons dan door, wij zorgen voor de 
rest Helpende handen zijn natuurlijk welkom 

Er zijn voldoende mogelijkheden om de namid
dag na de IJzerbedevaart op een ontspannende 
en— of leerrijke manier door te brengen, hetzij in 
Oostduinkerke aan zee, hetzij in Diksmuide zelf 

De bus vertrekt op zondagochtend 25 augustus 
om 6 45u aan de kerk in Oeiegem, 7u in Broechem 
(kerk), 7 lOu aan de verkeerslichten in Ranst, 7 20u 
Wommelgem (kerk), 7 35u in Borgerhout op de 
hoek van de Stenenburg in Borgerhout De terug
komst IS voorzien rond 21 30u in Borgerhout, de 
andere vertrekpunten worden vanzelfsprekend in 
de omgekeerde volgorde van 's ochtends aange
daan 

Deze dagtrip kost slechts 300fr (knapzak zelf 
meebrengen), kinderen jonger dan 12 jaar hoeven 
helemaal mets te betalen' Schrijf snel in, zeker 
voor 10 augustus bij Ward Herbosch, Kastanjelaan 
4, 2160 Wommelgem, lel 03/353 68 94 of bij Raf 
Guetens, Abelebaan, 33 I, 2520 Broechem, tel 
03/485 69 71 of bij Jan De Zaeger, Ranstse Steen
weg 70 A, 2520 Emblem, tel 03/4803942 Bijdeze 
mensen kan u uiteraard ook terecht voor meer 
informatie 

Houtzagerij 

DE ROOSE N.V. 
Algemene hout- en platenhandel 

Schaverij 
AFD NINOVE - 9400 

Steenweg naar Aalst 496 
Tel 053-66 83 86 

AFD OKEGEM - 9471 
Leopoldstraat 114 
Tel 054-33 17 51 

054-33 11 49 

KIESKEURIG 
Op de arrondissementsraad van 14 juni j I heeft 

de VU Vlaamse Vrije Demokraten van het arr 
Antwerpen de „kop" van de lijsten voor Kamer en 
Senaat goedgekeurd 

Voor de Senaat 

1 Hugo Schiltz (Antwerpen) 

2 Simonne Van Brussel-Vermmmen (Boechout) 

1ste opvolger Fonne Crick (Hoboken) 

Voor de Kamer 

1 Hugo Coveliers (Aartselaar) 

2 Herman Lauwers (Brasschaat) 

3 Clara Govaert (Merksem) 

1ste opvolger Luc Bral (Burcht/Zwijndrecht) 

IN MEMORIAM FONS TUBBECKX 
,,Na een schoon en eenvoudig leven, 
rijk aan toewijding, is van ons heengegaan " 
Deze woorden op het overlijdensbencht van 

Fons Tubbeckx typeren deze man ten volle Fons 
stemde uit een eenvoudig diep kristelijk gezin uit 
Winkelomheide, een gehucht van Geel Hij kreeg 
nochtans de mogelijkheid te studeren en behaalde 
het diploma van licentiaat in de Handels- en Konsu-
laire Wetenschappen Nooit heeft hij echter zijn 
afkomst, zijn volk en zijn heimat verloochend Hij 
was ermee vergroeid 

Tijdens zijn studententijd aan het kollege in Geel 
kwam hij via KSA in kontakt met de Vlaamse 
beweging Op zijn herdenksprentje stond naast het 
AVV-VVK veel betekenend „Mijn Eer is Trouw" 
Ononderbroken tot de laatste dag, meer dan vijftig 
jaar lang, zette hij zich in om de gedachte van de 
Vlaamse Frontstrijders van de eerste Wereldoorlog 
waar te maken Hij bleef ijveren voor een zelfstan
dig Vlaanderen en tegen onrecht en repressie 
Want bovenal was Fons een rechtvaardig man 
Kort na de tweede Wereldoorlog stelde hij zich 
reeds kandidaat voor de parlementsverkiezingen 
op een onafhankelijke lijst Het voornaamste pro
grammapunt was de eis voor amnestie voor de 
respressieslachtoffers Hij zetelde daarna 30 jaar, 
vanaf 1952, in de Geelse gemeenteraad, waarvan 
18 jaar voor de Volksunie en fungeerde meerdere 
malen als kandidaat bij de parlementsverkiezingen 

H^ 
N.V. Z A K E N K A N T O O R 

H E R M A N S T E E N H O U D T 

1 STATIONSPLEIN, 
9500 GERAARDSBERGEN 

Tel. (054) 41 30 44 

Woonkrediet 
steeds iets beter! 

BRAMO B.v.b.a. 
De beste keus in keukens en badkamers. 
Zoekt zelfstandige medewerkers 
voor montage van keukens. 
Lindenstraat 308, 2070 Zwijndrecht 
Afrit 16 op E17 

Tel. 03/252.82.32 Fax.: 03/252.98.30 

Cijfers hadden voor hem geen geheimen en omwil
le van zijn deskundigheid en loyauteit werd hij 
geprezen door vriend en tegenstander Hij werd 
vanuit de minderheid gekozen als gemeentelijk 
afgevaardigde bij Intercom Voor de Geelse men 
sen stond hij vooral bekend omwille van zijn dienst
betoon Het belang van de medemens pnmeerde 
voor hem want Fons kende geen eigenbelang, ook 
met in zijn beroepsbezigheden Tien jaar geleden 
was hij betrokken bij de oprichting in Geel van het 
Vlaams Verbond van Gepensioneerden Na zijn 
politieke loopbaan werd hij hiervan bestuurslid en 
sekretaris van de federatie Kempen en lid van het 
Gouw-bestuur 

Fons was een man met een heldere geest Hij 
vernoemde namen en data van gebeurtenissen van 
vijftig jaar geleden alsof het gisteren gebeurde Zo 
bleef hij tot de laatste dag Hij verzorgde nog steeds 
het ledenblad van het VVVG, was venfikateur van 
het ziekenfonds Ie Dien en beheerder van verschil
lende ondernemingen 

Fons overleed heel onven/vacht in zijn slaap op 
11 juni Zijn overlijden was zoals hij geleefd had 
eenvoudig en rustig alsof hij niemand tot last wilde 
zijn HIJ werd 73 jaar 

Zijn vrouw en zoon wensen wij veel sterkte in de 
moeilijke tijd die komt Want het heengaan van een 
man als Fons laat in het gezin een grote leemte na 

VVVG en VU van Geel 

ADVERTENTIE 

WILLY 
MICHIELS 

MAKELAAR IN VERZEKERINGEN 
Torleylaan 51 • 1654 HUIZINGEN 

tel 02/3602040 
Kantooruren 9-12-15-18 (zaterdag 10-12) 

Waar Vlamingen meer dan thuis zijn 
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AANBEVOLEN HUIZEN 

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

Verdeler 
VOLKSWAGEN - AUDI -

Tel.: 02/582.13.12 
02/582.04.10 

PORSCHE 944 

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

Personenwagens, vrachtwagens en carrosserie 

DE PRIJSBREKER 
van het goede meubel 

Groenstraat 84, 2000 Antwerpen tel. 03/236.45.31 
Open van 10 tot 19 u. Maandag gesloten 

'IBI 
TE HUUR VOOR UW VAKANTIE 

AAN ZEE: 
moderne app en villa's 

in alle prijsklassen 
Gratis catalogus op aanvraag 

058 - 51.26.29 
Leopold tl laan 205 

8670 OOSTDUINKERKE 

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

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

Guido NUYTTENS 
Longtinstraat 126 

1090 Brussel 

SANITAIR - ZINK 
ROOFING 

LOODGIETERIJ 
GASVERWARMING 

Tel. 426.19.39 

PROMO PUZZLE 
Kies zelf het onderwerp 
van uw puzzel 

Daniël Cortler 
Tel. 02/428.69.84 
Fax 02/425.98.86 

FRANSSENS OPTIEK: 
Silhouette 
Marwitz 
Rodenstock 

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

Kerkstraat 44, Antwerpen 
Tel. 03-235.64.75 

nv de winne-fabrisac 
< 

/ migrostraat 128 
\ ^ B 9200 schoonaarde 

"• dendermonde 
052/42 33 04 - 42 39 16 

drukkerij 

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

DEVRIESE > 
woonveflichting 

baron ru/et1rlaan "K 
K520 bruuRf 4 

baan brujiKr oosikamp 
0S0 5S--»0-t / 

PVBA 
J. BORREMANS-COCK 

& KINDEREN 
Algemene Bouwondernemingen 

Gentsestraat 238 
9500 Geraardsbergen 

Tel. 054-41.25.89 

Wij bouwen voor u 
sleutel op de deur 

GELD 
Onmiddellijk te bekomen bij 

FRANS VAN MOORTER 
Vijfhulzen 6, Erpe 
Nieuw telefoonnummer: 

053/80.10.09 

Freddy en Cecile 
Vermeersch-Vaesen 
Slnt-Aarnoutstraat 12 
8211 Aartrijke-Zedelgem 
•s 050/20.08.50 
algemene decoratiewerken — 
schilderen — behangen — 
vloertjekledingen — parket — 
louverdrape — luxaflex — .... 
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MARIONEÏÏENTEATER 
De Belgische regering heeft beslist tot 

nieuwe wapenuitvoer naar de Arabische we
reld Een miljardenhandel 

Tijdens de Golfoorlog werden nochtans 
door alle regenngspartijen heldhaftige ver
klaringen afgelegd over het „aan banden 
leggen van de toekomstige wapenhandel" 
Allemaal huichelarij en woordenkramerij 
zoals thans blijkt 

De SP en VU hebben nu protest laten 
horen bij deze ellendige beslissing maar hun 
woorden klinken hol, vals en hipoknet We
ten ZIJ dan nog met dat regeerders volstrekt 
machteloos staan tegenover de krachten van 
de binnen- en buitenlandse militair-industrie-
le lobbying? Krachten die weinig weerstand 
ondervinden van onze politieke slappelingen 
en willoze manonetten, de grotendeels rug-
gegraatloze politieke kaste Alle verheven 
pnnciepen worden ongegeneerd onder tafel 
geveegd als geld geroken wordt en het 
affainsme hoogtij viert 

In het weekblad van de VU lees ik mets 
over de lamentabele regenngsbeslissing, al
leen doet het partijbestuur een korte mede
deling over het wetsontwerp op de kontrole 
van de wapenhandel en er wordt naïef aan 
toegevoegd dat dankzij een (nog met aange
nomen) VU-amendement „de recente wa-
penlevenngen in de toekomst onmogelijk 
zullen worden" En „de regenng heeft toe
gezegd te bekijken hoe ze hieraan kan tege
moet komen" 

Het IS zelfs voor de grootste naïeveling 
overduidelijk, dat de gewetenloze wapen
handelaars en het oppermachtige militair-
industriele apparaat geen partij zijn voor 
onze zwakke politiekers die zelf soms hope
loos verstrengeld zitten in het duistere web 
en slechts politiek kunnen overleven middels 
de zwarte hand van de ware beslissers en de 
plutokraten 

Het zou de geloofwaardigheid en min
zaamheid versterken van een onervaren en 
in zekere mate onbezoedelde partij zoals de 
VU als ZIJ, na dne jaar loyale regenngsdeel-
name tussen de gehaaide krokodillen van de 
Belgische politiek, zou inzien en openhartig 
toegeven dat zij een hulpeloze figurant en 
speelbal is m het goor en cynisch marionet-
tenteater, dat gedingeerd wordt door de 
grootmeesters van de internationale wapen-
maffia 

Walter Maes, Kortrijk 

Red.: In WIJ nr 22 (31 mei 1991) werden de 
wapenleveringen aan enkele Golfstaten 
op biz. 6 streng veroordeeld. De VU-frak-
tie in de kamer kondigde deze week trou
wens aan dat ze met een resolutie de 
regermgsbeslissing zal trachten onge
daan te maken (zie ook bIz. 7). 

OPLOSSING 
In de gemeenteraad van Gent werden 

onlangs klachten geuit over het verwaar
loosd uitzicht van straten en pleinen De 
huidige malaise bij de Reinigingsdienst wijst 
trouwens op een nijpend tekort aan perso
neel 

Vele honderden bestaansminimumtrek
kers (BM), die om een of andere reden door 
de mazen van de sociale wetgeving vallen, 
zijn beschikbaar voor de arbeidsmarkt Het 
OCMW kan slechts een aantal onder hen 
een tijdelijke betrekking bezorgen, het Ge-
skostatuut kan hier een onmiddellijke oplos
sing bieden 

Het OCMW kan een aantal geschikt be
vonden BM-trekkers detacheren naar de ste
delijke Reinigingsdienst als Gesko's Voor 
het OCMW IS dit een blanko operatie Het 

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

Rijk komt voor 270 000 fr per jaar tussen m 
de loonkosten De rijkstussenkomst van 50 
% van het BM blijft behouden voor het 
OCMW Het Stadsbestuur dient enkel in te 
staan voor de sociale lasten 

Aangezien deze tewerkgestelden na ver
loop van tijd recht hebben op eventuele 
werklozensteun , daalt het aantal steundos
siers bij het OCMW en dus ook de jaarlijkse 
stadstoelage aan het OCMW 

Mijn voorstel is met eens ongmeel In het 
jaarverslag van OCMW-Antwerpen las ik dat 
het OCMW jaarlijks een vast kontingent van 
30 BM-trekkers naar de stedelijke Reini
gingsdienst detacheert Wat in Antwerpen 
kan, moet toch ook m Gent kunnen' 

Jan De Moor, Gentbrugge 

RAAK! 
Op 8 apnl j I stuurde ik een brief naar de 

voorzitter van de KWB om te protesteren 
tegen een ergerlijk maneuver van ACW-

Tienen In dit schrijven klaagde ik het feit aan 
dat ACW-Tienen, zonder de KWB-besturen 
van het Tiense te hebben geraadpleegd, 
samen met het apninummer van het leden
blad „Raak", een open brief meestuurde 
waarin aan de voogdijoverheden werd ge
vraagd de Tiense begroting 1991 met goed 
te keuren, omdat de belastingsverhogingen 
die daann werden opgenomen onaanvaard
baar hoog zouden zijn Ik was namelijk van 
mening dat men een ongebonden sociale 
organisatie als KWB met voor politieke doel
einden mocht misbruiken 

Mijn verzoek om mijn schrijven in de le
zersrubriek van „Raak" te publiceren werd 
echter met ingewilligd Daarom vraag ik me 
nu af of ik toch mijn mening zou moeten 
herzien en of ik zou moeten gaan geloven dat 
KWB, zoals de andere kristelijke sociale 
organisaties, zijn politieke neutraliteit over
boord heeft gegooid om de neergang van de 
CVP af te remmen 

Als voetnoot wil ik nog dit toevoegen dat in 
de periode 1977-1983 de belastingsdruk in 
Tienen werd verzwaard, maar dat, bij mijn 
weten, nooit een open brief daaromtrent aan 
de voogdijoverheden werd gezonden 

Theo Vandeborght, 
VU-fraktieleider Tienen 

ALTIJD EN OVERAL 
Met lezer BSV (WIJ, 14 juni j I) moet elk 

Vlaamsgezmde de „Engelse ziekte" bestrij
den Dit belachelijk en vaak verkeerd mis
bruik van het Engels was oorspronkelijk een 
soort verweermiddel tegen het oude franskil-
jonisme Zo werd in de jaren '60 bv het 
Amerikaans protestlied van de Zwarten „We 
shal overcome" gezongen Het klonk goed, 
maar was verkeerd,want wie ons volk wil 
dienen, moet rekening houden met zijn ge
voeligheden, o a op taalgebied 

Het gebruik van een mternationaal-geijkte 
verwijzing naar de ,,founding fathers" komt 
al te gemakkelijk uit de pen van intellektue-
len Hetzelfde doet zich voor met het gebruik 
van zegswijzen, spreuken in het Latijn, maar 
daar struikeld niemand over 

Hoofdzaak moet voor ons blijven dat we 
onze taal, die zeer smeedbaar en mooi is, 
altijd en overal zo goed mogelijk spreken Zo 
IS het, zelfs bij nationalisten, zeer spijtig dat 
we de vreemdelingen, die onze taal geleerd 
hebben of ze willen leren, afschnkken door 
het gebruik van onze gewesttaai 

Als sommige Nederlanders hun taal over 
heel de wereld willen belachelijk maken, dan 
mogen wij dat nooit en nergens doen Mis
schien een goed voornemen voor onze elfde-
julidag 1991 ' 

Floere Smit, Oostende 
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GEWONNEN 
Als nieuwe abonnee knjg ik de kans U te 

feliciteren met WIJ Het is een informatief 
waardevol blad dat ruimte laat voor vele 
gedachten en week in en week uit uitleg 
verstrekt in materies die normaal in de gewo
ne krant met uitgebreid aan bod komen en 
die U voluit onder de aandacht brengt Kort
om, doe zo voort en nog veel sukses, ik ben 
er alvast voor gewonnen 

C. Blancquaert, St.-Niklaas 

VOORLICHTING ~ 
Dat iemand op grond van een toevallig 

proefnummer van Journaal een scheldpartij 
tegen mij ncht in de bnevenrubriek van WIJ 
(14 juni 1991), moeten hijzelf en de redaktie 
maar weten Iets anders is echter wel dat hij 
de lezer hoegenaamd met vertelt welke be 
denkmg van mij zijn hatelijk proza heeft 
uitgelokt 

Het IS deze minister Sauwens had ergens 
een pleidooi gehouden voor het uitbouwen 
van Leuven, Mechelen en Aalst tot satelliet-
steden van Brussel Daarop heb ik in Jour
naal de vraag gesteld of niemand m de VU 
nog genoeg kennis van zaken bezit om er 
Sauwens aan te herinneren dat dit illustere 
ideetje van hem identiek is aan de plannen 
die in de jaren zestig door de Franstaligen 
werden uitgewerkt onder de benaming „Ie 
tout-grand Bruxelles" Ik vroeg mij ook af, of 
er dan niemand in de VU is die aan de jonge 
Sauwens eens kan uitleggen dat de strijd 
voor „Leuven Vlaams" juist tot doel had dit 
plan (met Leuven, via de universiteit, ais 
eerste tweetalige satellietstad van Brussel) 
te verhinderen Precies immers zoals des
tijds de Franstalige professoren van Leuven 
en het latere FDP, voorziet het plan van 
Sauwens uitsluitend in Vlaamse satellietste-
den van Brussel Natuurlijk kan hij opwerpen 
dat hij over Waals-Brabant geen zeggen
schap heeft, maar intussen zit Vlaanderen 
dan toch maar opgescheept met een uitdei-
nende verfransing, want het zullen met al
leen Vlamingen en Vlaamse bedrijven zijn 
die op de suggestie van Sauwens ingaan 

Het tema van mijn beschouwing was dus 
wat bezielt een VU-minister om vandaag een 
idee over te nemen dat destijds door de 
gehele Vlaamse beweging, inklusief de VU, 
bestreden werd'' Ik heb dit, vnendelijk blij
vend, aan onwetendheid toegeschreven en 
voorgesteld dat iemand die de geschiedenis 
kent, de heer Sauwens zou voorlichten 

M. Grammens 

DE TIJD VAN TOEN 
Niet alleen in Deinze speelt De tijd van 

Toen (zie WIJ, 7 juni j I) maar ik kan u een 
ellenlange lijst voorleggen van dergelijke 
feiten 

In het 18de eeuwse hotel ,,Faligon", Kou

ter 172 te Gent hebben edellieden van Gent 
en omstreken hun lokaal Dit grootste frans
kiljon kot van Gent is definitief beschermd en 
wordt betaald door de Vlaamse belasting
sbetaler 

In De Cercle du Marais, ook op de Kouter, 
boven de burelen van Sabena, komt men 
met binnen als je geen franstalige bent Aub i 
Diezelfde elite heeft ook haar jachtklub in 
Zeebrugge de Royal Belgian Sailing Club" 
In het Engels, meneer, zo hoeft hier geen 
tweetaligheid, althans met naar buiten 

Wilt U nog enkele voorbeelden of toestan
den, zelfs in Deinze' U zegt het maar' 

J. De Bruycker, Delnze 

TUSSEN KAAI EN SOW 
De VU-jongeren publiceerden een mani

fest onder de titel „Een jaar na Leuven — 
van wal naar schip" VÜJO laat zich daann 
verleiden tot een opeenvolging van — eerder 
goedkope en oppervlakkige — uitspraken, in 
WIJ van vrijdag 30 mei tracht voorzitter 
Walter Muls de scherpe kanten er wat af te 
schaven 

In de eerste plaats wil ik er VUJO aan 
hennneren dat het VU-Toekomstplan de ver
taling wil zijn van de vorig jaar te Leuven 
goedgekeurde kongresteksten De koppe
ling van het demokratisch volksnationalisme 
aan het (integraal)federalisme als ,,leidraad 
voor de opbouw van de samenleving" blijkt 
onmiskenbaar uit de resoluties Het „volks-
nationale" en het ,,integraal-federale" vor
men de aan elkaar gekluisterde basisopties 
Het spreekt vanzelf dat dit ,,open" volksna
tionalisme heel wat anders is dan het „tradi
tioneel" nationalisme waar in de VUJO-
brochure sprake van is 

Noch in het volksnationale element, noch 
het federale vinden we echter terug in het 
recente VUJO-mamfest 

Terecht hecht VUJO zeer veel aandacht 
aan de individuele vrijheid Maar, en daar 
schijnt VUJO vandaag aan voorbij te gaan, 
de mens is een gemeenschapswezen dat 
zich slechts kan ontplooien in wisselwerking 
en dankzij de gemeenschap(pen) waann hij 
vertoeft en waaruit hij zijn waarden- en nor
menpatroon haalt 

Grasduinend in onze geschiedenis moe
ten we toch maar vaststellen dat vele „maat
schappelijke vernieuwers" die de Vlaamse 
beweging als een politieke, sociaal-ekonomi-
sche en kulturele emancipatiebeweging heb
ben gedragen precies de koppeling maakten 
tussen individuele zelfontplooiing en emanci
patie van de groep 

De „founding fathers" van VUJO hadden 
het prachtig begrepen toen zij het Vlaamse 
streven gingen binden aan het integraal-
federalisme De kracht van de individuele 
vrijheidsdrang enerzijds én de potentiële (en 
met altijd ongevaarlijke) kracht van een na- > 
tionaal streven anderzijds moesten getem
perd worden door het federalisme radikaal 
toe te passen Dit leidde tot een stevige 
ideologische basis voor VUJO waarvan velen 
langzaam maar zeker de VU-kaders gingen 
bevolken Men was klaar om de problemen 
van een post-industnele samenleving aan te 
pakken 

Vandaag staat voor VUJO het individu 
enkel nog tegenover de wereldgemeen
schap, zonder tussenliggende leefknngen 
De geborgenheid van het dorp, de nest-
warmte van Vlaanderen werden (gelukkig') 
overwonnen Men leze er toch nog eens 
,,Mijn land in de kenng" van Karel Van 
Isacker op na Heel wat hulpverleners aan 
alkohol- en drugverslaafden wijzen precies 
het ontbreken van degelijke relatiepatronen 
aan als een van de oorzaken waarom jonge
ren vandaag hun problemen op een inade-
kwate wijze aanpakken en in de miserie 
terecht geraken 

De nogal radikale vrijheid waarvoor VUJO 
vandaag schijnt te opteren mist m i de 
warmte van de echte gemeenschapszin 
VUJO ncht zich daarmee tot een bepaalde, 
weliswaar omvangnjke, groep binnen de he
dendaagse jeugd Het is het soort vrijheid dat 
aantrekkelijk is voor de degelijk geklede 
yuppie die in zijn dure en snelle auto nijdig 
klaksoneert wanneer het te trage deusjevoot-
je met vlug genoeg uit de baan wil Solidan-
teit mag, zolang men zelf maar mets te kort 
komt Solidanteit, met als een persoonlijk 
engagement, maar via de — liefst te omzei
len — fiskus' 

(ingekort) 
Koen Van Caimere, Merelbeke 

DRAECK 
Groen rust en gastronomie 
in VOEREN 

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

Pas heringerichte luxekamers 

Midweekarrangement dne 
overnachtingen met ontbijt en 
3 viergangendiners 4 950 B F 
per persoon 

Hoofstraat 6 
3793 Teuven 
Tel (041) 81 10 17 
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SIEMENS 

Aqualifting, de schoonheidskuur 
van Siemens voor uw linnen 

Aqualift, de uitvinding van 
Siemens luidt een nieuw was-
tijdperk in: liet linnen dirigeert 
voortaan de wasmachine. 

De revolutionaire trommel 
besproeit het linnen met net 
voldoende water en zeep. 
Zo wordt het linnen héél zacht, 
tot in de kleinste vezel ge-aqualift. 

Tevens past het waterniveau zich 
automatisch aan het gewicht en 
het absorptievermogen van het 
wasgoed aan. 

Met dit nieuwe systeem bespaart 
Siemens op magistrale manier 
tijd, energie, water en detergent. 
Zelfs linnen opfrissen in 30 minu
ten is voortaan mogelijk! 

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

Onze voorsprong geeft 
u meer tijd om te leven 



KWALITEIT 
Vervaardigd in de duurzaamste materialen: vol-
kunststot, staal, aluminium. De afwerking draagt 
het label van de Belgische fabrikant nr. 1 van het 
betere kantoormeubilair. 

VRAAG ONZE FOLDER! 

BULO kantoormeubelen 
kantoorinrichting 

ERGONOMIE 
Op mensenmaat be 
doorvoer en niet-reflaj 
.in de hoogte verstelDc 
bt ie is er een ideale oph 

Verzonken kabel
bovenbladen die 

,Voor elke werksitu-

FLEXIBILITEIT j 
Met één enkel o n d i ^ ^ ^ ^ n % e n beperkt aantal 
bladen kan je alle kanten uit bij aanbouv\/ en 
ombouw. En bij middel van één enkel sleuteltje. De 
logistieke eenvoud werkt sterk kostenbesparend. 

Toonzalen open van Ö.JU U TC 
BRUSSEL Montoyerstraat 10 t ' 

'(Toonzalen open var* 


