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Als 't om geld gaat, speelt 
iedereen liever op zeker. En dat is 
logisch. Het leven zelf heeft al 
verrassingen genoeg in petto. Voor 
uw geld wilt u zekerheid. Maar dan 
wel zekerheid die opbrengt. 

En dan bent u aan het juiste adres 
bi] de ASLK. Want de ASLK heeft 
de meest uitgebreide reeks spaar- en 
beleggingsformules in huis. Die u en 
zekerheid en rendement bieden. 

Bi] de ASLK kiest u precies die 

formules die passen binnen uw 
behoeften en uw plannen voor 
de toekomst. Enkele voorbeelden ? 
Om te beginnen is er de bekende 
ASLK-Spaarrekenmg, een klassieker 
en een boegbeeld in haar soort En 
dan zijn er die vele nieuwe formules. 
Zoals de ES-Short Rekening die 
een korte termijn combineert met 
een hoog rendement. Of de ES-
Term Rekening die u tot op de 
frank en de datum precies pro

grammeert. Voor wie het nog 
hogerop zoekt, zijn er de vertrouw
de spaarbons van de ASLK. Met 
voorop de nieuwe Budgetbon. Of 
neem de zeer renderende mone
taire Sicavs .. 

Keuze te over/ Wij helpen u 
graag. Met voor alles een grondig 
advies. Want 't is zaak dat u het 
hoogste rendement haalt van uw 
geld. In alle zekerheid. 

SPAREN EN BELEGGEN 
SAMEN KUNNEN WE ALLES AAN. hsim 



EERST DIT 

RECHTEN MAAR VOORAL 
LIEFDE VOOR HET KIND 

ORGEN zaterdag, de eerste vakantiedag, 
heeft in heel Vlaanderen onder de speelse 
naan?i Roefel de Dag van het Kind plaats. 135 
Vlaamse gemeenten doen mee aan het initia
tief dat eigenlijk een idee is van Frans Van 
Mechelen, de voorzitter van de Bond van Grote 
en Jonge Gezinnen. Het voorstel is bijna tien 
jaar in de farde blijven steken en wordt nu 
"opgepoetst" toch uitgevoerd. Wij verheugen 
er ons over, net zoals wij ons hebben verheugd 
over het initiatief van Het Jaar van Kind. Toch 

zitten er gevaren vast aan dergelijke manifestaties. 
Een daarvan is dat mensen en groepen mét bedoelingen 

zich meester maken van het initiatief en dit tot eigen glorie en 
profijt willen misbruiken, dat daarbij kinderen in het spel zijn is 
voor hen geen bezwaar. Wij denken hierbij aan sommige 
politici. Zo is het bevreemdend dat de Vlaamse en Waalse 
,,vredesbengels" die eerder deze week op de VN-zetel in 
New York te gast waren vergezeld werden door Guy Coëme, 
burgemeester en minister van... Landsverdediging. 

Andere handigaards die wat graag de hand op zo'n 
kinderdagen leggen zijn bepaalde middenstanders die vlug 
geldgewin ruiken. 

Dit zijn natuurlijk maar de kleine 
onhebbelijkheden. Veel belangrijker is 
het waarachtige streven dat het raam 
moet vormen om voor alle kinderen 
een leefbare wereld te verzekeren, hier 
in onze eigen gemeenschap en in de 
wereld. 

Op dit ogenblik ligt in de Wetstraat 
het Vf-i-Verdrag van de Rechten voor 
het Kind ter bespreking. Zo'n alge
meen verdrag dat bedoeld is voor we
reldwijd gebruik laat natuurlijk heel wat 
mazen voor het misbruik van kinderen 
open. Het is walgelijk maar bittere 
realiteit. 

Wij denken hier vooral aan de mogelijkheid om jongelui 
vanaf 15 jaar soldaat te laten spelen en hen daadwerkelijk bij 
gevechten in te zetten. Wie de televisiebeelden ziet van 
krijgshaftige kinderen klaar voor het front kan niet anders dan 
gruwelen. Dat dergelijke mogelijkheden nog kans krijgen om 
in verdragen te staan en niet onmiddellijk geschrapt worden 
doet vragen rijzen over de ernst waarmee ,,het belang van het 
kind" wordt verdedigd. 

Kindersoldaten zijn geen eksklusiviteit van verre en vreem
de landen, wie de soldatenkerkhoven van Europa kent weet 
hoeveel jeugd er begraven ligt. Het,,beschaafde Westen" is 
dus geen haar beter! 

Vanzelfsprekend kunnen wij het eens zijn met aanbevelin
gen als ,,het belang van tradities en kulturele waarden van 
ieder volk voor de bescherming van het kind en de harmoni
sche ontwikkeling ervan. Wie met de problemen van jonge
ren-in-de-marge vertrouwd is wijst onmiddellijk het gebrek 

aan geborgenheid in familie en woongemeenschap als dé 
oorzaak van miserie aan. Vervreemding van elke basis 
ontwortelt de sterkste karakters! 

Dit voorkomen is mede de opdracht van de overheid, maar 
zo'n taak is loos wanneer weinig of niets ondernomen wordt 
om een noodzakelijke kultuurbasis te verzekeren. Er kan niet 
genoeg geïnvesteerd worden in onderwijs, in zinninge na
schoolse aktiviteit, in jeugdwerk, in sport en ontspanning. 
Weg van de kommercialisatie die wild om zich heen woekert, 
daarbij geholpen door machtige media waarbij de televisie
stations de belangrijkste rol gaan spelen. 

Met twee maanden vakantie voor de deur mag daar wel 
eens over nagedacht worden opdat ontspanning geen leegte 
wordt. 

Wat moet verder gedacht worden wanneer in de VN-
Verdragstekst staat dat kinderen ,,eerbied moet bijgebracht 
worden voor de nationale waarden van het land van het 
kind"? Prachtig is dat, maar wat is de praktijk in Vlaanderen? 
Hoe vaak komen lagereschoolkinderen niet naar huis met 
lessen in Belgicistische prietpraat alsof er van onze onderwij-
sautonomie geen sprake is. In plaats van de ware ontvoog
dingsgeschiedenis van onze gemeenschap te onderwijzen 

wordt dapper doorgedramd over ,,de 
weldaden van België het Belgische 
volk" aangedaan. Over ons groots ko
loniale verleden, over onze Grote Ko
ningen, enz... 

Wanneer nemen de verantwoordelij
ke Vlaamse ministers de voor de hand 
liggende beslissing om de Vlaamse 
zelfstandigheid gestalte te geven in 
woord en beeld? 

De aanzet is er reeds in vlag en lied 
en in nieuwe benamingen voor eigen 
diensten. Wat nog ontbreekt in het 
doortrekken van deze lijn naar het 
onderwijs waar spelenderwijs ,,een va
derland om te beminnen" kan aange

leerd worden. Reeds vanaf het prille ondenwijs lijkt ons 
nuttiger dan het vluchtig televisiespotje om het bestaan van 
de Vlaamse Raad mee te delen. Hoe kan een overheid zich 
geliefd en aanvaardbaar maken — ook bij kinderen — 
wanneer zij slechts overkomt als een noodzakelijk kwaad dat 
wetten oplegt, reglementeert en vreemde uitvindingen als 
een ,,kleutertaks" bedenkt? 

Bezorgd om kinderen, de toekomst van elke gemeenschap, 
moet een politieke partij, élke politieke partij!, het beste voor 
kinderen over hebben. 

Opvoeding, mensen, infrastruktuur, veiligheid, vrede, ge
zondheid, natuurzorg, het nodige geld en de liefde om dit 
alles te verwezenlijken. 

In de hoop dat èlle politici dit zouden overwegen wanneer 
zij dezer dagen het Verdrag van de Rechten van het Kind 
goedkeuren! 

Maurlts Van Liedekerke 

3 WU — 28 JUNI 1991 



Vlaams-Nationaal 
Weekblad 

Uitgave van het Vlaams Pers-, 
Radio- en TV-instituut v.z.w. 
Hoofdredakteur: 
Maurits Van Liedekerke 

Redakteuren 
Johan Artois 
Tom Serkeyn 
Peter Dejaegher 
Toon Van Overstraeten 

Sekretariaat 
Hilde De Leeuw 

Alle stortingen van abonnementen, publici
teit en redaktie op prk. 000-0171139-31 van 
„WIJ", Barnkadenplein 12, 1000 Brussel 
(Tel. 02/219.49.30) Telefax- 02/217.35.10 

Jaarabonnement 1.200 fr. 
Halfjaarlijks 700 fr. 
Dnemaandelijks 400 fr. 
Los nummer 33 fr. 

Verantw. uitgever: 
Jaak Gabriels, 
Barnkadenplein 12, 
1000 Brussel 

Reklame: 
Karel Severs, tel 02/219 49.30, toestel 231 
('s voormiddags) of privé, Alsembergse-
steenweg 797, 1512 Dworp 
Tel. 02/380.04 78. 

INHOUD 

8 
11 

Op een ijltempo werd de SST 
door de Vlaamse raad ge
sluisd. 

De VU giet haar program
mapunt om de sociale ze
kerheid te federaliseren 
in konkrete plannen. Ver

leden week werd het voorstel om de 
gezinsbijslagen over te hevelen 
voorgesteld. 

^ 0^ De VU-vrouwen formu-
T J leerden met het oog op 

I ^ ^ de komenden verkiezin
gen een eisenplatform. 

De lezer kan, nu de eerste lijsten 
bekendgemaakt worden, al oorde
len of dit een geslaagd opzet ge
noemd kan worden. Nora Tomme-
lein ging de reakties op het eisen
platform na. 

16 
In Kortenberg greep een 
debatavond plaats tussen 
zgn. Eurokraten en Vla
mingen. 

17 
sleept 
mee. 

Twee jaar na de omwen
teling is de politiek in 
Tsjecho-Slovakije nog 
niet volwassen. Het land 

enkele zware erfenissen 

J I 1 kantieland een hoop troe
l a ^ J ven voor de Vlaamse toe

rist: ruimte zat, dichtbij, 
goedkoop, verscheiden, en Neder
lands! 

28 
De vakantie staat voor de 
deur. fi/laar, hebben de 
armsten ook geen recht 
op vakantie? 

32 
In De kuituur van het sim
plisme waarschuwt Jaak 
Peeters tegen het Euro
pese eenmakingsproces. 

0^ f^ Jozef Deleu schreef een 
^ J essay over onze onvol-

^ ^ ^ ^ tooide emancipatie: de 
wanverhouding tussen 

Vlaanderens ekonomische welvaart 
en de schraalheid van het kulturele 
en intellektuele leven. 

f\ M ^^"^ ^^ Wilde houdt niet 
J / l van Tien om te zien. Hij is 

^ J " Y ook eerder een zanger 
om te horen. WIJ keerde 

hem eens deftig binnenste buiten, 
en kwam bvb. aan de weet dat hij 
optredens weigert uit respekt voor 
het publiek... 

J j ^ ^ Naar jaarlijkse gewoonte 
/ l f I wordt dezer dagen in 
• ^ ^ ^ Wimbledon een bolletje 

gesiaglen, aardbeien ge
geten, en geschuild voor de regen. 
(omslagfoto R. Szommer) 
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De werkgroep Vlaanderen 2000 verzamelde op verschillende plaatsen in 
Vlaanderen zwerfvuil dat langs op- en afritten van autosnelwegen gestort 
werd. De schoonmaak kaderde in de bewustmakingskampanje ,,Ons milieu... 
ik tracht er zelf wat aan te doen". Hiermee vestigt Vlaanderen 2000 de 
aandacht op de bijdrage die iedereen als individu kan leveren voor het behoud 
en de bescherming van het leefmilieu, volgens het motto „verbeter de wereld, 
begin bij jezelf". Volgens de aktievoerders dumpen we met z'n allen jaarlijks 
1.000 ton afval langs onze autowegen. Vooral de op- en afritten worden ware 
vuilnisbelten. Op de foto staat de buit van de milieugroep De Vlaamse Gaai uit 
Steenokkerzeel, die op- en afritten in Machelen zuiverde. In de komfortabele 
zetel herkent u Kamiel Ryon, naast milieu-aktivist van het eerste uur ook VU-
voorzitter van Steenokkerzeel. Gelijkaardige akties werden gevoerd in Sint-
Niklaas, Geel, Antwerpen, Brugge en Hasselt. (foto R. De Moor) 

DAGJOHAN! 
Vandaag verlaat Johan Artois „het Barri-

kadenplein". Hij ruilt zijn funktie van alge
meen direkteur voor de betrekking van in-
spekteur-generaal van het pas opgerichte 
Vlaams Instituut voor Zelfstandig Onderne
men (VIZO). 

Johan was sinds 1 maart 1978 op het AS 
werkzaam, op 1 oktober 1986 werd hij door 
het partijbestuur tot algemeen direkteur aan
gesteld. Wie het reilen en zeilen van ,,ons 
huis" een beetje kent weet dat deze draai-
schijffunktie bestendig grote inzet vraagt. 
Tussen zijn vele taken door was Johan ook 
nog lid van onze redaktie en maakte hij 
wekelijks tijd vrij om voor WIJ de parlemen
taire verslaggeving van de Wetstraat te ver
zorgen, een vaak ondankbare taak. 

Allen die met Johan Artois hebben samen
gewerkt zullen aan hem de herinnering be
waren van een bezielde en bezielende 
„chef", van een harde werker, van een 
trouwe kollega en echte vriend. Wij zullen 
hem node missen! 

Namens alle lezers van WIJ, het hele VU-
kader en de kollega's danken wij Johan voor 
de vele jaren inzet en kameraadschap. Wij 
wensen hem veel werkgenot in zijn nieuwe 
werkkring! 

Johan Artois wordt opgevolgd door Stefan 
Ector. 

AGALEV 
NA 10 JAAR... 

De partij Agaiev vierde haar tienjarige 
aanwezigheid in het parlement. De groenen 
richtten daarvoor een feest aan in de Gentse 
Vooruit. Dat feest werd o.m. door pater 
Versteylen, die aan de wieg stond van de 
Anders Gaan Leven-beweging, fel bekriti
seerd. 

In een interview met Panorama/De Post 
vond Versteylen het beneden alle peil dat het 
verjaardagsfeest afgesloten werd met een 
grootse fuif. De jezuïet noemde dit banaal en 
een verloochening van de principes. Hij vindt 
dat de oorspronkelijke geest vergeten is, met 
als gevolg dat Agaiev op dit moment niet 
meer echt anders is dan de anderen. 

...NOG ANDERS? 
Dat was natuurlijk niet in de smaak geval

len van de feestneuzen. We weten niet of het 
een met het ander te maken heeft, maar op 
de BRTN-radio kon je zaterdag herhaaldelijk 
horen dat Agaiev wél nog anders is dan de 
anderen. Hét bewijs daarvoor vond de joer-
nalist in de Turkse groep die het feest 
opluisterde. Een joernalistieke flater van je
welste. Had de joernalist nu nog gesproken 
over het Marokkaans, Turks en vegetarisch 
restaurant op de Agalev-party, en het een 
alternatieve (verschrikkelijk woord!) bijeen
komst genoemd. 

Want wij vragen ons toch af wat er zo 
anders dan anders is aan een Turkse groep. 
Verleden jaar traden op VU-kongressen en -
meetings toch ook zigeuners (De Piotto's), 
Oekraïeners (Poltava) of Bolivianen (Kolla-
suyu Nan) op? En wanneer we even verder 
teruggaan herinneren we ons bvb. het volks-
kunsttreffen Euranje van VUJO uit 76, waar 
naast Schotten, Vlamingen, leren en Neder
landers ook Bretoenen, Hongaren, Basken, 
Oksitaanse, Friezen,... ja zelfs Walen optra
den. Waaruit we zouden kunnen afleiden dat 
de VU misschien niet alternatiever, maar 
zeker tien keer meer anders is dan Agaiev... 

ANTARKTIKA 
Terwijl niemand dat nog ven/vachtte dwars

boomde de Verenigde Staten de onderteke
ning van het nieuwe zuidpoolakkoord. Dit 
akkoord verbiedt voor de volgende 50 jaar 
aktiviteiten in het zuidpoolgebied die het 
unieke leefmilieu in gevaar brengen. 

Op de valreep eisen de Amerikanen een 
andere regeling om het verbod over 50 jaar 
te kunnen herzien. Er was overeengekomen 
dat een veto van één van de landen die het 

akkoord ondertekend hebben zou volstaan 
om een eksploitatie van de zuidpool over een 
halve eeuw te verhinderen. 

Dit zou natuurlijk betekenen dat de VS zich 
dient te onderwerpen aan het vetorecht van 
elk ander land dat de overeenkomst mee 
ondertekend heeft, en dat is niet naar de zin 
van de Amerikanen. Volgens sommige bron
nen zou de VS vooral bevreesd zijn dat het 
zuidpoolverdrag, waarin een supermacht 
zich de wet zou moeten laten voorschrijven 
door andere landen, als voorbeeldverdrag 
zou kunnen gelden bij de onderhandeling 
over andere internationale milieuverdragen. 

De VS wil nu dat het verbod bij meerder
heid opgeheven zou kunnen worden, en dat 
wanneer er na drie jaar onderhandelen voor 
een eventuele opheffing van het verbod geen 
meerderheid gevonden wordt, elk land zich 
aan de verplichtingen van het verdrag betref
fende de mijnbouw zou mogen onttrekken. 

Er worden nu kompromisoplossingen ge
zocht (bvb. een meerderheid van driekwart 
voor de opheffing). Men verwacht dat de 
nieuwe verdragstekst toch nog tegen de 
herfst klaar zal zijn. 
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DOORDEWEEKS 

DE STOMMITEITEN 
VAN... 

De Wetstraat stond deze week in het teken 
van een VU-rezolutie over de wapenhandel 
waarover we verleden week reeds uitvoerig 
berichtten. Hoe het dossier uiteindelijk afge
lopen Is, kunnen we u spijtig genoeg niet 
melden. Maar wie het slechts een beetje 
kent, kon zich deze week weer eens mate
loos ergeren aan de berichtgeving erover 
door de Vlaamse media. 

We hadden zowaar de indruk dat de SP als 
eerste de regeringsbeslissing veroordeeld 
had, met de al bijna legendarische uitspraak 
van Vandenbroucke dat die beslissing een 
enorme stommiteit was. Vervolgens diende 
de VU dan een rezolutietje in om de zaak 
omwille van elektorale motieven wat op te 
schroeven. Tenminste, zo leek het er op voor 
wie de kranten las of naar het televisiejoer-
naal keek. 

Bij wijze van voorbeeld citeren we uit 
Knacl< (maar we hadden evengoed De Mor
gen, De Standaard, Het Voll<, Gazet van 
Antwerpen, of het Belang van Limburg kun
nen citeren): Die beslissing (van de regering, 
red.) kreeg harde kritiek van de vredesbewe
ging, van SP-voorzitter Frank Vandenbrou
cke en het ACW en vorige week diende de 
VU tenslotte haar voorstel van resolutie in 
dat in het parlement op steun van de meer
derheid zou mogen rekenen. 

In werkelijkheid begon de hele zaak te 
rollen toen de Financieel Ekonomische Tijd 
van zaterdag 25 mei melding maakte van de 
regeringsbeslissing van 24 mei. Tijdens de 
perskonferentie na afloop van het VU-partij-
bestuur van maandag 27 mei nam VU-voor-
zitter Gabriels afstand van de beslissing, die 
hij hoogst verwerpelijk noemde. De VU-voor-
zitter kondigde aan dat de Vlaamse Vrije 
Demokraten deze beslissing in het parle
ment zouden aanvechten. Wat met de rezo-
lutie deze week gebeurd is. 

...DE WAPEN-
LEVERING 

De uitspraak van Vandenbroucke (die in
tussen ontkent het woordje enorm gebruikt 
te hebben) dateert volgens De Morgen van 
begin juni (ze verscheen voor het eerst in die 
krant op 6 juni). En wat verscheen er die dag 
nog in de kranten ? Het zware protest tegen 
de wapenlevering van het Forum voor Vre-
desaktie, Pax Christi Vlaanderen, Vrede en 
Vaka-OCV, anders gezegd, van het gros van 
de Vlaamse vredesbeweging. 

De SP-voorzitter deed zijn uitspraak bo
vendien slechts via zijn woordvoerder, en 
nadat hij zelf door De Morgen opgebeld was 
om een reaktie. Die woordvoerder liet toen 
(De Morgen van 6 juni) trouwens ook nog 
weten dat het wel moeilijk is om op die 
beslissing terug te komen. 

De Amerikaanse Buitenlandminister werd in Aliianië door honderdduizenden 
mensen verweli(omd als de grootste held van het wettelijk halfrond. Hij had 
lovende woorden voor de demokratlzering van het land. Maar kwam de 
Sloveense en Kroatische onafhankelijkheidsverklaring, die Baker streng 
veroordeelde, ook niet demokratisch tot stand? (foto ap) 

Samengevat: de VU protesteerde het 
eerst en als enige op 27 mei. Pas toen de 
vredesbeweging over de regeringsbeslissing 
amok begon te maken en Vandenbroucke 
door een welwillend Morgen-joernalist opge
beld werd, keurde ook de SP-voorzitter de 
beslissing af. Pas toen duidelijk werd dat het 
de VU met haar rezolutie menens was, 
sprong de SP op de kar en wil ze dat het 
dossier, in de mate dat dit nog kan, geblok
keerd wordt. 

Dat Vandenbroucke nu alsnog de grootste 
vredespluim op zijn eigen hoed probeert te 
steken, is zijn goed recht en hoort (weliswaar 
spijtig genoeg) tot de geplogenheden van de 
politiek van elke dag. Dat de meeste media 
de SP-waarheid klakkeloos volgen, en dat 
sommigen zelfs aktief meewerken om de SP-
wensen werkelijkheid te maken, is veelbete
kenend voor de vrijheid van de Vlaamse 
pers. En aan De Morgen willen we bovendien 
kwijt dat Willy Kuijpers geen ex-senator is. 

KROATIË 
EN SLOVENIË 

De staat Joegoslavië staat op springen. Dit 
kruitvat van volkeren bezorgt nu de wereld
leiders hoofdbrekens. Eerst kwam de Ameri
kaanse minister van Buitenlandse Zaken 
Baker de presidenten van de republieken 

bezweren de eenheid van de staat niet op te 
geven. De EG praatte even later Baker na: 
een onafhankelijk Kroatië of Slovenië zal 
door de Europese gemeenschap niet erkend 
worden, wist de Luksemburgse BZ-minister 
Poos na de EG-raad te melden. Men kan zich 
de vraag stellen in welke mate Eyskens daar 
het standpunt van de regering heeft vertolkt. 
De VU-jongeren riepen de Belgische rege
ring alvast op om in de EG de verdediging op 
te nemen van die volkeren die nog niet zelf 
kunnen beslissen hoe ze geregeerd willen 
worden. 

De Kroatische president Tudjman en zijn 
Sloveense kollega Kucan lieten de dreige
menten echter niet aan hun hart komen. 
Beide republieken verklaarden zichzelf onaf
hankelijk, al sluiten ze een konfederaal Joe
goslavië niet uit. Hoe de situatie nu evo
lueert, kunnen we u niet melden. Het laatste 
dat we hoorden was dat federale troepen 
oprukten om orde op zaken te stellen. 

Terwijl de grootmachten angstvallig waken 
over de geopolitieke stabiliteit, proberen er 
volkeren uit Midden- en Oost-Europa met 
veel moeite hun zelfbeschikkingsrecht op te 
eisen. Eigenlijk venwondert het niet dat ook 
de EG-ministers taktische politieke bereke
ning laten doonwegen boven het morele 
principe van het zelfbeschikkingsrecht van 
de volkeren. Niet weinig EG-lidstaten heb
ben zelf boter op het hoofd. Nochtans valt 
een volk dat bij overgrote meerderheid weg 
wil uit een als verdrukker aangevoelde staat, 
niet te stoppen. 
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KORTWEG 

• Het Algemeen Nederlands Zang" 
verband (ANZ) vraagt de regering 
om een koninkiyk kommissaris 
aan te stellen die een rapport moet 
op$tellen over het wegwerken van 
de gevolgen van de repressie en 
epuratie. 
• israë! blijkt undercover-agenten 
de Palestijnse opstand in de Siezette 
Geiileden te laten bestrijden. Dat zijn 
soldaten die zich in Palestijn verkle
den en zo de leiders en militanten 
van de Paiestijnen trachten te klis
sen. Drie geheimagenten zouden 
volgens joodse militaire woordvoer
ders efficiënter zijn dan een heel 
bataljon soldaten. 

• Irak moet een derde van de op
brengsten van zijn olieproduktie af
geven als herstelbetalingen voor 
de Golfoorlog. De VS hadden eerst 
geëist dat het kompleet vernielde en 
verpauperde land de helft van zijn 
oiiewinsten moest afgeven. De les 
van Versailles is nog niet geleerd. 

• in het bevrijde Koeweit werd Intus
sen de staat van t)eieg opgeheven. 
Dit heeft voor gevolg dat personen 
die beschuldigd worden van koita-
boratie met de Iraakse bezetter 
voortaan niet meer voor militaire tri
bunalen berecht worden, maar voor 
burgerrechters. 

• Een akkoord tussen Saddamen de 
Koerilen blijft voorlopig uit. De 
Iraakse regering eist dat de Koerden 
hun direkte banden met het westen 
verbreken en zich aansluiten bij de 
Baath-partij. 

• D e Vlaamse Dienst voor Buiten
landse Handel werd geïnstalleerd. 
Deze dienst zal veel sterker de klem
toon leggen op de ekspor^romotie 
van de Vlaamse KMO, dan de BDBH. 
VDBH-dIrekteur-generaal Hans De 
Belder Het weten dat hij op zoek is 
naar een nieuwe naam, omdat de 
huidige te sterk aan de Beigische 
doet denken. 

• in de EG zuilen er straks slechts 
twee BTW-tarleven overblijven. 
Voor België betekent dit dat de duur
dere tarieven van 33 en 25% afge
schaft worden. Het goedkope tarief 
wordt in ons land 6, en het dure 19%. 
Heel wat produkten zuilen dus goed
koper worden, ai lijkt men hier en 
daar toch de minderinkomsten voor 
de staat te willen kompenseren met 
hogere aksijnzen. 

• Vaka/OCV plant voor oktober een 
nieuwe vredesbetogiing. De 
Vlaamse vredesbeweging is onge
rust over de plannen voor de hervor
ming van de Navo. IMen vreest dat 
een sluipende i>esluitvorming de 
„TASM-raket met de lange arm" van
af '9S o.m. naar België zal brengen. 

29 JUNI, ROEFEL, 
DE DAG VAN HET KIND 
Morgen zaterdag, 29 juni 1991 is het Roe-
fel, de Dag van het Kind. 
135 gemeenten in het Vlaamse land doen 
daaraan mee. 
in één ervan, nl. te Mereibeke, gingen wij 
ons licht opsteken en spraken er met de 
Roefel-verantwoordelijke, Paul De Belle, 
vu-schepen van Jeugd. 

• Vanwaar komt dit initiatief? 
„Het idee dateert reeds van 1983, toen 

Frans Van Mechelen, de voorzitter van Bond 
van Grote en Jonge Gezinnen, met de idee 
rondliep voor een „Nationale Vlaamse Kin
derdag". Acht jaar later wordt dit nu kon-
kreet. 

Initiatiefnemers zijn de koning Boudewijn-
stichting, de Vlaamse Gemeenscfiap — 
dienst Jeugdwerk, de vijf Vlaamse Provin
cies en de Vlaamse Gemeenschapskommis
sie Brussel. 

Aan de Vlaamse gemeentebesturen is dan 
gevraagd de dag in de eigen gemeente te 
organiseren." 
• Wordt dit dan een soort ééndagskermis 
of wat is eigenlijk het opzet? 

„Het is zeker niet de bedoeling de kinde
ren naar een kermismolen te venvijzen of 
hen een ballonnetje te overhandigen. Zeker 
niet. Die dag nemen de kinderen voluit deel 
aan de grote-mensen-wereld. Voor kinderen 
zullen er deuren opgaan, die tot dan toe 
veilig werden afgeschermd, zoals bv. het 
gemeentehuis. Volwassenen zullen ontdek
ken wat kinderen boeiend vinden en hoe de 
grote-mensen-wereld toegankelijk kan ge
maakt worden voor kinderen. Achter het 
stuur van de politiewagen plaats nemen, de 
brandweerladder bedienen, de kiosk inpal
men om muzikale en andere kreativiteit bot 
te vieren, bij de middenstanders eens echt 
verkopen enz., enz..." 
• En wat gebeurt er zo allemaal in uw 
gemeente? 

„ Wij hebben de optie genomen alle aktivi-
teiten te koncentreren in Merelbeke-centrum 

dat die dag verkeersvrij is, omwille van de 
veiligheid der kinderen. 

„De Lijn" heeft het uitstekend initiatief 
genomen om die dag alle kinderen met de 
Roefel-sticker gratis te vervoeren zodat alle 
kinderen uit de deelgemeenten met de bus 
ter plaatse worden gebracht. Wat de aktivi-
teiten zelf betreft, is er een heel programma 
in mekaar gebokst. Uitschieters zijn: het 
bezoek aan „het gevang" in het gemeente
huis, het beschilderen van de muren van de 
biblioteek, de proefvluchten (tot 10 m boven 
de grond) met een echte luchtballon." 
• Het is het eerste jaar dat Roefei wordt 
georganiseerd. Is er voldoende belang
stelling voor dit initiatief? 

„Naargelang 29 juni naderbijkwam ging 
de interesse in stijgende lijn, zowel vanwege 
de kinderen als vanwege de volwassenen. 
Wij hebben nu heel veel medewerking: de 
gemeentelijke diensten, de diverse adviesra
den, de gemeentelijke biblioteek, het Vogel-
asiel, de Bond van Grote en Jonge Gezin
nen, het knutselatelier, de plaatselijke vrije 
radio, het Vlaams en het Rood Kruis, de 
pastoor, de monitoren van de speelpleinwer
king, en heel wat handelaars." 
• En hoe verloopt de informatie? 

„Bij de informatiedoorstroming hebben de 
scholen een belangrijke rol gespeeld. Een 
bijzondere folder met het programma en met 
de uurregeling van de bussen van „De Lijn" 
is huis-aan-huis verspreid en tenslotte werd 
op 13 juni een perskonferentie gegeven, nu 
eens niet door de schepen van Jeugd, maar 
door kinderen van de Gemeenteschool zelf 
gehouden! 

Wij verwachten dus véél volk, kinderen én 
volwassenen. Het is die dag ook Braderie 
van het Handelscentrum, zodat het één grote 
happening wordt voor groot en klein." 

Kinderen van de Mereibeekse ge
meenteschool hielden zelf de pers
konferentie van Roefei, hun dag. 
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PERSSPIEGEL 
„Te wapen" of „De wapens 
neer"? Wat wordt het? De VU-
steilina rnnd d<> wanenievArin-

GAZET VAN ANTWERPEN „Te wapen" of „De wapens 
neer"? Wat wordt het? De VU-
stelling rond de wapenleverin-
gen brengt wapengekletter in 
de koairtie. Wordt het meer dan 
kletteren? Het zelfbeschik
kingsrecht van Siovenen en 
Kroaten is voor de Amerikanen 
blijkbaar minder belangrijk dan 
dat van de Koeweit!. 
En gerommel in de partijen 
geeft inspiratie aan verschillen
de bladen. (W.V.B.) 

De Standaard 
Met begrip voor het VU-verzet tegen de 

wapenleveringen in liet Midden-Oosten 
heeft Dirk Achten een aantal vragen bij dit 
dossier. 

„Het was een onverstandige beslissing 
van de regering om zo snel na de Golf-oorlog 
wapens te leveren aan de Golf-staten. Maar 
regeringspartijen die tegen een regeringsbe
slissing ten strijde trekken, dat ligt uiternnate 
moeilijk. Zelfs in de politiek kan men geen 
beslissing goedkeuren, om ze nadien te 
verloochenen. Dan komen de grote woorden 
als woordbreuk en koalitietrouw opborrelen. 
Voor Gabriels rest er alleen het parlement als 
uitweg, die veelvuldig bespotte, maar blijk
baar toch erg nuttige demokratische instel
ling." 

DSlMO^illlNl 
Paul Goossens ziet de Noord-Zuidte

genstelling opduiken bij dit wapendossier 
maar dan wel in haar intern Belgisch 
verband, namelijk Vlaanderen-Wallonië. 

,,De Belgische wapenindustrie bevindt 
zich vooral in Wallonië en met het Saoedisch 
kontrakt hoopt men daar FN en een paar 
duizend jobs veilig te stellen. Veel Is er dus 
niet meer nodig om rond het wapenkontrakt 
een kommunautaire eksplosie te krijgen. Alle 
ingrediënten voor een emotionele konfronta-
tie zijn al aanwezig. Wallonië kan Vlaande
ren verwijten dat het een deel van zijn 
industrie tot het failliet veroordeelt, tenwijl de 
Vlaamse leiders Wallonië cinisch en immo
reel optreden kunnen aanwrijven. Uiteinde
lijk is er maar één zinvol kompromis' een 
vlugge beslissing en een konsekwent beleid 
om zo vlug mogelijk een vredesekonomie uit 
te bouwen. In Vlaanderen is De Batselier er 
alvast mee begonnen, maar in Wallonië bleef 
het tot dusver bij woorden." 

Leo Custers ergert zich aan de Ameri
kaanse opstelling tegen het zelfbeschik
kingsrecht van Siovenen en Slovaken. In 
dit licht klinkt het Amerikaanse Koeweit-
gebazel inderdaad erg hol. 

„Buiten de zakelijke of politieke ovennre-
gingen, schuilt er achter de weigering om de 
Siovenen hun recht op zelfbeschikking toe te 
kennen, andere meer filosofische redenen. 
De Amerikaanse minister van Buitenlandse 
Zaken James Baker maakte dat duidelijk 
tijdens zijn toespraak in Berlijn op 18 juni. 
Het Amerikaanse ideaal is, aldus Baker, de 
universele demokratie gesteund op de rech
ten van de burger en van de mens en op de 
ekonomische vrijheid, waardoor alle verschil
len van etniciteit, ras, kuituur en godsdienst 
opgeheven worden. De 19de eeuwse natio
nalistische teorieën zijn in Amerikaanse 
ogen de grote oorzaak van twee wereldoorlo
gen. 

Dat is een tipisch Amerikaanse denkwijze, 
passend voor de VS met zijn zo verschillende 
etnische samenstelling. De Amerikanen zeg
gen immers dat hun land een land van 
minderheden is. 

Maar dat is niet van toepassing op Europa. 
Siovenen en Kroaten zijn geen minderheden 
in hun land. Het zijn afzonderlijke volkeren 
die recht hebben, zoals elk ander volk, op 
zelfbeschikking. Wanneer die volkeren niet 
meer kunnen of willen samenleven met een 
ander volk, in casu de Serven, heeft het geen 
zin hen daartoe te dwingen. Men bereikt dan 
immers precies het tegenovergestelde van 
wat men beoogde: oorlog en onrust in plaats 
van vrede en demokratie." 

LE SOIR 
Eén die ook moet oppassen om de 

Amerikanen niet tegen te krijgen is blijk
baar de PRL-voorman Ducarme. Hij 
spreekt zich uit onder de titel: ,,lk ben 
zeer Waals, voor zelfbeschikking". 

„Wij, wij willen ons opstellen als de andere 
kracht in Wallonië. Hoe? Ons Waals projekt 
zal worden voorbereid door een groep sa
mengesteld uit al de vroegere liberale minis
ters in het Waals Gewest. Haar opdracht zal 
zijn onder mijn voorzitterschap een Waals 
charter van de PRL voor te leggen dat zal 
gestemd worden door de Walen bij de kon-

ventie van 5 oktober in Brussel. En ik weet 
over mezelf dat ik voor zelfbeschikking ben 
want ik voel me tegelijkertijd zeer liberaal en 
zeer Waals." 

PANORAMA 
in een lang vraaggesprek met dit week

blad zegt Luc Versteylen dat de Agalev-
partij afgedreven is van de Agalevidealen 
uit de beginbeweging. 

„Er doen geruchten de ronde over een 
steeds slechter wordende verhouding tussen 
de beweging en de partij. Geen enkele van 
de drie opgesomde voorstellen werd in het 
partijprogramma opgenomen. Versteylen 
wordt even stil als ik hem hierop wijs. ,,Ze 
staan er inderdaad echt niet voor open. Er 
wordt wel eens over gepraat, maar als we 
dan het programma zien, blijkt dat ze ons 
weer vergeten zijn." Is dit de reden waarom 
hij hier, in Frankrijk, zit tenwijl de partij een 
feestje bouwt in Gent? vraag ik. 

„Ik ga er inderdaad niet naar toe. Marjet 
twijfelt nog, maar ik blijf hier", zegt hij 
aarzelend. ,,lk kan moeilijk begrijpen dat ze 
alleen de laatste tien jaar willen vieren. Er 
was een afspraak om een viering te houden, 
met als tema „Agaiev, twintig jaar beweging, 
tien jaar partij", maar om een voor mij 
onbekende reden wordt die afspraak niet 
nageleefd. Ik weet dat er een aantal mensen 
is dat niet kan leven met het idee dat hun 
partij is opgericht door een pater, en die liefst 
niet herinnerd willen worden aan die prille 
periode in de jaren zeventig. Maar ik heb 
nooit mijn kristen-zijn opgedrongen of laten 
gelden. Onze sterkte was juist dat wij over 
alle strekkingen heen mensen verzamelden 
met een gemeenschappelijk doel"." 

GEZEGD IS.. 
...GEZEGD 

,,Toen Luc Versteylen in 1982 de partij 
verliet, zei hij in zijn afscheidsspeech:,,Ver
geet nooit dat we geboren zijn uit de lach. Als 
die lach op ons gezicht sterft, dan houden wij 
op gevaarlijk te zijn". Ik merk op dat er bij 
Agaiev tegenwoordig nog weinig gelachen 
wordt" 

Uit Panorama-De Post 
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WETSTRAAT 

SST DOOR VLAAMSE RAAD 

O
p 7 februari 1990 verklaarde de 
Vlaamse Regering zich ak
koord geen beslissing te nemen 
in het SST-dossier zonder voor
afgaand debat In de Vlaamse 
Raad. De Eksekutieve verbond 
er zich tevens toe nauwlettend 
toe te zien op de herziening van 
de gewestplannen, de bouw-
aanvragen en de voorwaarden 
die aan deze bouwaanvragen 

zouden worden verbonden. Ondertussen be
sliste de Eksekutieve reeds tot het gedeelte
lijk in herziening stellen van de betrokken 
gewestplannen Halle-Vilvoorde, Mechelen, 
Leuven, Tienen-Landen en St-Truiden-Ton-
geren en had de NMBS reeds een aantal 
MER's i.v.m. tracé-alternatieven laten uit
voeren. Het openbaar onderzoek inzake de 
gewestplanherziening is intussen afgerond. 

KORREKTIES 
Ondanks de ingediende bezwaarschriften 

van partikulieren en gemeentebesturen ga
ven de verantwoordelijke Regionale Kom
missies van Advies telkens gunstig advies. In 
haar standpuntennota liet de Eksekutieve 
evenwel bijkomende maatregelen opnemen 
die moeten leiden tot een verbetering van de 
technische, sociale en leefmilieu-aspekten 
voor een aantal knelpuntenzones; de door
tochten door Lembeek en Zaventem, de 
problemen te Leuven (Herent), de ondertun
neling in Antwerpen-stad en de overwegen 
op het grondgebied van kapellen. 

Het is de bedoeling dit standpunt van de 
Vlaamse Regering — na de goedkeuring 
door de Vlaamse Raad — aan de centrale 
regering over te maken. 

Het debat in de Vlaamse raad over deze 
regeringsnota werd in gang gezet door mi
nister Gaston Geens. Minister Johan Sau-
wens van zijn kant lichtte zijn verkeers- en 
vervoersplan toe en ging dieper in op de 
ven/vevenheid van het SST-dossier en het 
NMBS-investeringsplan met het bredere mo
biliteitsvraagstuk. Nadien betraden 32 leden 
van meerderheid en oppositie het spreekge
stoelte. Hiervan een grote delegatie VU-
parlementairen die ieder op hun eigen ma
nier de positieve en minder geslaagde kan
ten van de problematiek trachten te belich
ten. 

Paul Van Grembergen onderving makke
lijk de Agalev-opnspingen door de door hen 
aan minister Sauwens aangeboden kollage 
af te doen als een show-elêment en hen 
gelijktijdig attent te maken op hun afwezig
heid in de voorbereidende kommissie. Hij 
wees tevens op de verschillen met de SST 
zoals destijds door minister De Croo uitgete
kend en het huidige plan dat veel meer 

Het lang verwachte SST-debat 
in de Vlaamse Raad heeft de 
verwachtingen zeker niet inge
lost. Dit was wellicht te voor
spellen na het standpunt dat de 
Vlaamse Regering enige tijd 
voordien ingenomen had. Alge
meen werd verwacht dat dit 
standpunt - het basisdoku-
ment voor dit debat - de stem
ming makkelijk zou overleven. 
Volgens dit standpunt van de 
Vlaamse regering mag de Su
per Snelle Trein er komen op 
voorwaarde dat specifieke op
lossingen worden geboden 
voor de nog aanwezige knel
puntenzones. Gelijktijdig werd 
in de nota de koppeling van de 
SST met het NMBS-investe-
ringsdossier gemaakt. In dit ka
der dringt de Vlaamse Rege
ring aan op een rechtvaardige
re regionale verdeling van de 
NMBS investeringen. Enkel op 
deze manier kan de SST voor 
Vlaanderen tevens ten goede 
komen aan de verdere uitbouw 
van het binnenlandse spoorwe
gennet en een oplossing bie
den voor het mobiliteitsvraag
stuk. 
De ganse diskussie omtrent de 
SST werd om deze reden geka
derd in de bespreking van het 
Vlaamse verkeers- en ver
voersplan van minister Sau
wens. 

niers pleitten voor de maksimale bescher
ming van het landschappelijk waardevolle 
rekening houdt met de leefmilieu- en leef-
baarheidseisen. 

Etienne Van Vaerenbergh en Jef Valke-
Vlaams-Brabant en zochten steun voor de 
ondertunneling te Lembeek. Voor Herman 
Lauwers moeten de konkrete bouwdossiers 
maksimaal gekoppeld worden aan het SST-
fonds dat speciaal voor de lokale knelpunten 
in het leven geroepen is. Hij vroeg tevens 
extra geld van het SST-fonds of een Europe
se kompensatieregeling om de ondertunne
ling in Antwerpen-stad door te trekken tot 
Antwerpen-Luchtbal om op deze manier de 
kansarme volksbuurt van Antwerpen-Dam te 
ontzien. 

Kritische geluiden van Luk Vanhorenbeek 
en Willy Kuijpers die de volledige ondertun
neling van de SST in Brabant tot de taalgrens 
bepleitten. 

Volgens Willy Kuijpers moeten wij in dit 
verband de andere Europese landen duide
lijk maken dat België een doorvoerland voor 
de SST is. Zij moeten bijgevolg meebetalen 
aan de gevraagde ondertunneling. Met de 
onthouding van Luk Vanhorenbeek bij de 
stemming onderstreepte hij zijn bekommer
nis voor de leefbaarheid van Vlaams-Brabant 
en het Leuvense in het bijzonder. 

Het SST- en mobiliteitsdebat werd ten
slotte afgesloten met de stemming over een 
voorstel van resolutie dat door de meerder
heidspartijen ingediend werd. Hierin werd de 
Vlaamse regenng opgeroepen ernstig reke
ning te houden met de tijdens het debat 
gemaakte aanbevelingen en opmerkingen. 

P.Hermans 

De VU-Vlaamse Raadsleden hielden een pleidooi voor een ondertunneling van 
de SST om het landschap te vrijwaren. Hier het landelijke Lembeek bij Halle. 

(foto P. Bolslus) 
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WETSTRAAT 

KUNSTONDERWIJS 
PROMOVEERT 

B
IJ de protesten tegen het univer
sitaire dekreet van Daniel Coens 
lieten ook de hogescholen hun 
stem horen. Ze vreesden in de 
hoek geduwd te worden. Voor de 
unlets werd immers een dekreet 
klaargestoomd terwijl voor hen 
een wettelijke regeling achten/ve
ge bleef. Zeer luid klonk de roep 
om een akademische graad voor 
de hogescholen. Men wenste ook 

een wettelijke bescherming voor de HOLT-
richtingen en de mogelijkheid om te doceren 
binnen het eigen vakgebied. 

Al een tijdje was men op het kabinet Coens 
bezig met de voorbereiding van een dekreet. 
De eksamenperiode blijkt ideaal om hiermee 
te voorschijn te komen. Dan heeft men geen 
last van studenten die het dossier volgen en 
kunnen protesteren. Coens had waarschijn
lijk na de scherpe reakties op zijn vorige 
ontwerpteksten schrik gekregen. Nadat hij 
een eerste keer werd teruggestuurd is de 
tekst nu door de Vlaamse Regering goedge
keurd. Bij hoogdringendheid worden de ad
viezen van de Sociaal-Ekonomische Raad 
voor Vlaanderen (SERV) en de Raad van 
State gevraagd. Nu kan de tekst begin juli in 
de Vlaamse Raad worden voorgelegd. De 
financiering en de sociale sektor van de 
hogescholen zijn naar ambtelijke kommis
sies verwezen. Die zullen dus met wat uitstel 
een oplossing krijgen. 

39 HOGESCHOLEN ~ 
Het HOLT-dekreet heeft hetzelfde karakter 

als het dekreet op de Vlaamse Universitei
ten. Het is als het ware overgeschreven met 
een lichtelijk gewijzigde inhoud. Het HOLT 
wordt ingedeeld in tien studiegebieden. De 
vroegere opleidingen voor vertaler, architekt, 
handelsingenieur, interieurarchitekt en in
dustrieel ingenieur worden uitgebreid met 
opleidingen in muziek, beeldende kunsten, 
dramatische kunst en produktontwikkeling. 
Een flinke promotie voor het kunstonderwijs 
dus. Dat wil zeggen dat er ook heel wat 
instellingen bijkomen. Naast de huidige 25 
HOLT-scholen komen daar nog 14 scholen 
met artistieke opleidingen bij. In totaal zullen 
de 39 hogescholen ongeveer 30000 studen
ten herbergen. 

Na afloop van een opleiding in een hoge
school krijgt men de titel licenciaat of,,mees
ter" voor de artisitieke opleidingen. Hopelijk 
geeft deze promotie van het kunstonderwijs 

Het is nu duidelijk dat de vroegere pogingen om het l(unstonderwijs af te 
bouwen een grove vergissing was! (toto VUM) 

een nieuwe impuls aan de waardering van 
kunst en kuituur in Vlaanderen. Het is duide
lijk dat de vroegere poging om het kunston
derwijs af te bouwen een grove vergissing 
was. 

In het dekreet zitten ook enkele,,bruggen" 
tussen hoger onderwijs en universiteiten, dat 
vooral door vrijstellingen en overstapmoge
lijkheden. Doktoreren blijft voorbehouden 

De Vlaamse Regering zette vo
rige week het licht op groen 
voor het HOLT-dekreet. Net als 
de universiteiten krijgt het Ho-

fer Onderwijs van het Lange 
ype een eigen regeling. Dat 

moet een einde maken aan de 
verwarring over de positie van 
het HOLT. De voornaamste 
vaststelling is dat het kunston
derwijs een trapje hoger klimt. 
Het sluit aan bij het lange type 
en levert In de toekomst 
„meesters". Voor de sociale 
sektor en de financiering zullen 
de hogescholen nog een tijdje 
moeten wachten. 

aan de universiteiten. De HOLT-scholen krij
gen ook geen akademische graad, maar 
bieden wel onderwijs 'van akademisch ni
veau'. Op dat vlak haalden de studenten 
bakzeil. 

Eindelijk wordt voor de hogeschool-stu-
denten het bijkomende inschrijvingsgeld van 
5000 frank afgeschaft. Dat moest ten goede 

komen aan de schatkist, maar zorgde voor 
een diskriminatie tussen universitairen en 
HOLT-studenten. Wel kunnen de instellin
gen zelf een financiële tussenkomst van de 
studenten vragen. Voor de instellingen zal de 
financiering forfaitair gebeuren maar de 
praktische uitwerking hiervan is toegewezen 
aan een ambtelijke kommissie die een oplos
sing zal voorstellen tegen december van dit 
jaar. 

Een andere kommissie maakt een inventa
ris op van de bestaande sociale struktuur 
voor de HOLT-scholen en onderzoekt de 
noodzaak om een sociale sektor uit te bou
wen. De 30.000 studenten hebben evenveel 
recht op sociale voorzieningen dan bijvoor
beeld de ruime sociale voorzieningen van de 
universitairen in een stad als Leuven. Dat 
gaat van juridisch advies tot studentenres
taurants. 

Een aantal andere knelpunten krijgen ook 
in dit dekreet geen oplossing. Zo vraagt de 
lerarenopleiding om een grondige regeling. 

Ook het studiebeurzenstelsel wacht op een 
vervangend en rechtvaardiger sisteem. Voor 
het hoger onden/vijs worden jaarlijks voor 1,8 
miljard frank studiebeurzen uitgedeeld. Toch 
komen beurzen vaak bij de verkeerde men
sen terecht en volstaan de fondsen niet. Een 
beurs van 50.000 frank zal een onvermogend 
iemand niet toelaten om hogere studies aan 
te vatten. Minister Coens vindt echter dat het 
huidige stelsel niet helemaal moet verdwij
nen. We wachten met ongeduld op zijn 
voorstel. 

Johan Cuypers 

(Lees P-Sprokkels op biz. 53) 
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VU-PLAN 
TOT HERVORMING 
GEZINSBIJSLAGEN 

N
ADAT de partij reeds in maart 
uitpairte met een blauwdruk 
voor een gedeeltelijl^e federali-
zering van de ziel<te- en invalidi
teitsverzekering, stelden VU-
voorzitter Jaak Gabriels, sena
tor Walter Peeters en onder
voorzitter Annemie Van de Cas-
teele vorige week een konkreet 
plan aan de pers voor dat ook de 
gezinsbijslagen tot de bevoeg-

heid van de gemeenschappen wil laten be
horen. 

Wil de VU dan kost wat kost de sociale 
zekerheid splitsen? Neen, stellen Gabriels 
en Peeters duidelijk. ,,ln de sektor van de 
gezinsbijslagen is er zelfs geen sprake van 
kommunautaire scheeftrekkingen die er el
ders wel duidelijk zijn. Federalizeren is ech
ter niet het lukraak in twee kappen van 
unitair gebleven stukturen of doe je niet 
louter omdat je bestolen wordt. 

Federalizeren is verantwoord en nuttig als 
het beleid beter op het niveau van de ge
meenschappen dan op het nationale niveau 
kan gevoerd worden. En net zoals bij de 
ziekte- en invaliditeitsverzekering is dit het 
geval met de gezinsbijslagen. Wil men een 
samenhangend gezondheids- en gezinsbe
leid voeren aangepast aan onze gemeen
schap, dan moeten deze materies gefedera-
lizeerd worden." 

BASISNORMERING 
Overigens houdt het plan nog vast aan een 

nationale basisnormering. De nationale over
heid bepaalt een minimum gezinsbijslag 
waarop elk kind recht heeft, ongeacht zijn 
situatie. Een basisnormering die volgens 
Peeters in de toekomst meer en meer Euro
pees zal worden vastgesteld. Daarboven 
kunnen de gemeenschappen dan een eigen 
beleid ontwikkelen. 

De inwoners van het Brussels Gewest 
moeten opteren voor ofwel het Vlaams, ofwel 
het franstalig stelsel. Hun keuze moet dezelf
de zijn als bij de ziekteverzekering, waarbij in 
de VU-optiek gefederalizeerde ziekenfond
sen werkzaam zijn. De Franse Gemeen

schap zou bevoegd worden voor de duitstali-
gen in België. 

De federalizering van de gezinsbijslagen, 
een principe dat trouwens ook door sommige 
niet VU-politici wordt aangehangen, is overi
gens slechts één onderdeel van het voorstel. 
Daarnaast wordt gepleit voor een gefiskali-
seerd éénheidsstelsel. 

Momenteel, en dit is historisch gegroeid, 
vormen de gezinsbijslagen een tak van de 
globale sociale zekerheid. Er bestaan dus 
verschillende stelsels voor werknemers, zelf
standigen en ambtenaren. De financiering 
gebeurt, de ambtenaren uitgezonderd, via 
bijdragen op het loon. 

Het VU-model bestaat er nu in de sociale 
bijdragen die men betaalt voor de gezinsbij-

Een VU-werkgroep onder lei
ding van ondervoorzitster An
nemie Van de Casteele en par-
tijbestuurslid Hans Bracquené 
werltte een konkreet plan uit 
voor de hervorming van het 
stelsel van de gezinsbijslagen. 
Het plan past in een meer glo
bale vizte op de sociale zeker
heid. Federalizering, fiskalize-
ring en een eenheidsstelsel 
vormen de kernbegrippen. 

slag te behouden, maar de opbrengst hier
van over te hevelen naar andere takken van 
de sociale zekerheid (pensioenen, ziekte- en 
invaliditeit...). De staatskas kan zijn bijdrage 
in die andere sektoren dan verminderen met 
het bedrag dat de bijdrage voor gezinsbijsla
gen opbracht. 

DOELTREFFEND 
WERKEN 

Dit bedrag, dat de staat dus minder aan de 
sociale zekerheid moet besteden, wordt ver
volgens, met toepassing van de kriteria van 
de financieringswet, verdeeld over de ge-

.Kfc / 

VU-ondervoorzitter Annemie Vande-
casteele (foto) leidde samen met 
IHans Bracquené de werkgroep die 
het voorstel over de gezinsbijslag 
opstelde. 

meenschappen die het voor hun eigen ge-
zinsbijslagenpolitiek kunnen aanwenden. 

De gezinsbijslagen worden aldus gefinan
cierd via de belastingen, niet via bijdragen op 
het loon. Meteen verdwijnen ook alle rede
nen die nu worden aangehaald om de kinde
ren anders te behandelen naargelang de 
beroepssituatie van de ouders. Er zou dan 
ook een éénheidsstelsel komen. 

Voor de berekening en de uitbetaling van 
de gezinsbijslagen geeft de VU principieel de 
voorkeur aan een pluralistische Vlaamse 
gemeenschapsdienst. De huidige situatie, 
waarin tientallen verschillende gezinsbijslag
fondsen onafhankelijk van elkaar werken, is 
volgens de VU zeker geen voorbeeld van een 
efficiënte strukturering. Een vereenvoudi
ging IS hier op termijn, aldus de VU-woord-
voerders, de enig mogelijke optie. 

(t-d.) 

— De,,blauwdruk voor de hervorming van 
het stelsel van de gezinsbijslagen" is, als 
onderdeel van het Toekomstplan voor 
Vlaanderen, gratis te verkrijgen bij het 
VNS, Barrlkadenplein 12 te 1000 Brussel 
(02/219 49 30). 
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VROUWEN 

HET VERDRIET 
VAN DE VROUWEN 

D
E VU-vrouwen menen dat om 
een zichtbare aanwezigheid van 
vrouwen op alle lijsten te beko
men de helft van de lijsttrekkers 
vrouw moet zijn. Wanneer dit 
niet mogelijk is moet de plaats 
van eerste opvolger aan een 
vrouw worden toegewezen. Als 
voorgaande maatregeien niet re
sulteren in de beoogde verte
genwoordiging van vrouwen in 

het parlement en de provincieraden, dan 
dient dit vla koöptaties in de Senaat bijge
stuurd te worden. 

Ongeveer 11 % van het totale VU-kader 
reageerde. Van het totaal aantal vrouwelijke 
kaderleden reageerde 22 %, van het totaal 
aantal mannelijke kaderleden 8 %. U ziet het 
al de mannen liggen er niet wakker van I 

Grofweg kan men dus besluiten dat een 
groot deel van mening is dat beide seksen 
een evenredig deel van de beschikbare man
daten moeten bekomen. Uit de aan de gang 
zijnde lijstsamenstellingen blijken deze ede
le bedoelingen nog niet voor deze verkiezin
gen te zijn. 

PLATO. 
Dat zelf een vrij realistisch geformuleerd 

eisenpakket kan leiden tot verhitte diskus-
sies bleek uit tal van reakties. Een Oost
vlaams kaderlid schreef ons „alhoewel uw 
uiteindelijke doelstelling gerechtvaardigd is, 
lijkt uw eisenplatform mij onrealistisch en 
zelfs onwenselijk (wie wil U weg?)." 

En toch is er niets nieuws onder de zon. Al 
decennia lang wordt hierover heftig gedis-
kussieerd. Als voornaamste argument wordt 
nog steeds aangebracht dat het niet in de 
„natuur" van de vrouw ligt om aan politiek te 
doen. Wat is dan wel de natuur van de vrouw 
en het beeld van de ideale vrouw? 

Een van onze kaderleden gaf een duidelijk 
antwoord. „Ik ben ervan overtuigd dat elke 
eerlijke man droomt van een vrouw die in de 
eerste plaats echtgenote is, moeder, bevei-
ligster van de geborgenheid van het gezin, 
minnares, zachtaardig en vooral zeer vrou
welijk. Een rustpunt bij het thuiskomen voor 
ledere echtgenoot die afgetobd en vol stress 
de geborgen thuishaven opzoekt om na een 
spannende en harde dagtaak in de buitenwe
reld vol warmte en gezelligheid kan geknuf
feld en vertroeteld worden door een zacht
aardige liefhebbende vrouw die niet meer 
aan zijn kop komt zeuren over de beslomme

ringen en spanningen van de voorbije dag
taak. " 

Waarschijnlijk zijn er ook heel wat vrouwen 
die zich zo de ideale man voorstellen. De 
Griekse wijsgeer Plato dacht er anders over 
en meende dat „geen enkel ambt verband 
houdend met management van sociale aan
gelegenheden voor vrouwen of voor mannen 
gereserveerd zou moeten worden. Elk open
baar ambt kan evengoed door één van beide 
geslachten worden bekleed." 

Hij was natuurlijk een wijsgeer voor iets! 

„Hef is een schimmige illusie te 
denlcen en te hopen dat er een 
tijd zal komen dat evenveel 
vrouwen als mannen zich ge
roepen voelen zich los te ruk
ken van het aangeboren moe-
derinstinkt en de geborgenheid 
van een stil en rustig gezinsle
ven om zich te storten in de 
jungle en de niets ontziende 
keiharde machtswereld van de 
politiek met alles wat er ver
band mee houdt" 
Dit was één van de reakties op 
het eisenplatform dat de VU-
vrouwen formuleerden en ter 
ondertekening voorlegden aan 
het ganse VU-kader met het 
oog op de komende wetgeven
de verkiezingen. 
Nora Tommelein, voorzitter van 
de Vü-vrouwen, keek de reak
ties op het onderzoek na en 
schreef er bedenkingen bij. 
Stof tot diskussie? Graag zelfs! 

ONVOLDOENDE 
AKTIEF? 

Een ander argument om het eisenplatform 
niet te ondertekenen was dat er onvoldoende 
vrouwen aktief zijn in het kader. Slechts 22 
% van het totaal aantal kaderleden zijn 
vrouwen. Hoe komt het dat ondanks een 
mentaliteitsverandering het nog niet zo van
zelfsprekend is dat vrouwen deelnemen aan 
de politieke besluitvorming? Hoeveel man
nen binnen het VU-kader hebben hierover al 

Aan den haard gebonden. 

Vrouw, ziedaar de plaats, u door 
s Hemels bestel toebedeeld. 

eens ernstig nagedacht? Hoeveel mannelij
ke kaderleden kombineren de politiek, het 
huishouden en een beroepsaktiviteit? 

Bovendien moeten vrouwen opvallen door 
hun bijzondere kennis. Mannelijke politici en 
kaderleden hebben de mond vol over bekwa
me vrouwen. Zal de vrouw pas de gelijke van 
de man zijn de dag waarop er, voor een 
belangrijke funktie, een onbekwame vrouw 
zal worden benoemd? 

Zolang binnen het partijkader gereageerd 
wordt dat wanneer vrouwen een gegaran
deerde vertegenwoordiging moeten krijgen, 
dit ook van toepassing moet zijn voor jonge
ren, gehandikapten en bejaarden, is er nog 
veel werk aan de winkel. 

Spijtig dat binnen een partij die vrijheid, 
gelijkheid en demokratle in haar vaandel 
voert, deze diskussie nog op zo'n nivo ge
voerd wordt. 

Nora Tommelein 
Voorzitter VU-vrouwen 
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EEN ZWAAR BETAALD GEWETEN 

Rekruten op oefening in Marche-les-Dames. Komt er straks een einde aan de 
militaire dienst? (foto P. BOISIUS) 

STUDIENAMIDDAG 
ROND VREDE 

Wie principieel niet in het leger wit kan 
burgerdienst doen bij een verzorgings- of 
socio-l<ulturele instelling. Dat betekent voor 
de jongere een zinvolle diensplicht en voor 
de organisatie een organisatorische steun. 
De instellingen dienen hiervoor geen bijko
mende kosten te dragen. Daar is nu verande
ring in gekomen. Minister Tobback verplicht 
de organisaties 3000 frank per maand per 
gewetensbezwaarde te betalen. De 'Tob-
back-taks' is geboren. 

Aan het nut van militaire dienst kan getwij
feld worden. Het enige alternatief is burger
dienst. Men mag dan wel heel wat langer 
„dienen" dan zijn militaire kollega's. In de 
medische of verzorgende sektor doet hij er 
16 maanden over en in de socio-kulturele 
sektor maar liefst 20 maanden. 

25 MILJOEN 
Een duizendtal organisaties stelt een ge

wetensbezwaarde tewerk. Eens zij de aan de 
erkenningsvoorwaarden voldoen hoeven zij 
hiervoor geen bijkomende kosten te doen. 
De karige 'soldij' van de '^dnstplichtige 
wordt gedragen door de g-.,ineenschap, net 
als voor militairen. Die vergoeding is voor de 
gewetensbezwaarde in kwestie een aal
moes. Voor woon- en leefkosten draait hij 
zelf op. De dienstplichtige 'klopt' 16 of 20 
maanden met 300 frank per dag, geen kor
ting op het openbaar vervoer, geen legerkeu
ken, geen brits om gratis in te slapen. 

Nu heeft minister Tobback beslist dat pri
vaatrechtelijke organisaties 3000 frank per 
gewetensbezwaarde per maand moeten be
talen. De fakturen vielen deze week in de 
bus. Openbare besturen (zoals de OCMW's) 
kunnen gratis blijven beschikken over dienst
plichtigen. Het argument is een opbrengst 
van ongeveer 25 miljoen. 

De organisaties zelf noemen dit bedrog. In 
de praktijk is er weinig te merken van van 
een bestaansminimum voor gewetensbe
zwaarden. Ook de vergoedingen voor dienst
plichtigen zijn de jongste jaren verminderd. 
Vele organisaties zullen de maandelijkse 
3000 fr niet kunnen betalen en hun erken
ning kwijt spelen en zuilen waardevolle pro-
jekten stilvallen. IVIaar vooral de diensplichti-
ge zal het slachtoffer worden van deze maat
regel. De karige onkostenvergoedingen die 
sommigen nog kregen zullen afgeschaft wor
den. Ook de keuzevrijheid zal nog kleiner 
worden. 

Tobback heeft hier een maatregel doorge
drukt die bescheiden organisaties diskrimi-
neert ten opzichte van de rijke openbare 
besturen. Bedoelt de SP dit met de slogan 
'Met uw centen maken wij het verschil'? 

Johan Cuypers 

Het IJzeren gordijn is weggevallen. Vij-
andsbeelden dienen dringend herdacht te 
worden. Er speelt zich een boeiende diskus-
sie af over hoe het nu verder moet met onze 
defensie. Dit vraagstuk is een ingewikkeld 
kluwen met veel deelaspekten. 

Tijdens een studienamiddag wil de VU 
Vlaamse Vrije Demokraten er één probleem 
uitlichten en van naderbij bekijken: wie moet 
er in de toekomst onze defensie op zich 
nemen? 

Kiezen we voor een beroepsleger of een 
leger van miliciens? Staan we voor een 
algemene gemeenschapsdienst voor jon
gens en meisjes En wat verstaan we daaron
der? Is zinvolle leger- of burgerdienst wel 
een haalbare kaart? Moeten we het koncept 
"Sociale Defensie" niet wat ernstiger onder
zoeken ? 

Om onze inzichten uit te diepen hebben 
we een aantal deskundigen uitgenodigd. 
Maar ook uw inbreng kan de VU helpen in 
het uitekenen van haar visie. U bent van 
harte welkom! 

programma: 
14.00 u: verwelkoming door VU-kamer-

traktieleider Herman Candries 
14.20 u: Beroepsleger of leger van dienst

plichtigen ? door Ernst Gülcher, medewerker 
van IPIS-Pax Chnsti 

15.00 u' Is zinvolle gemeenschapsdienst 
haalbaar? door Jan Van Criekinge en Jan 
Rutgeers van Forum voor Vredesaktie 

15.40 u: Pauze 
15.50 u; Sociale Defensie door prof Nie

zing, polemoloog van de VUB 
16.40 u- debat en diskussie 
17.10 u: konkiusies door VU-partijbe-

stuurslid Patrik Vankrunkelsven 
17.30 u: einde 

Deze studienamiddag vindt plaats op 
zaterdag, 29 juni in het IMaria Therasacol-
lege, zaal MT 32, Hogeschoolplein, Leu
ven (vlakbij de Grote Aula). 
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NOOD AAN EUROPESE 
ONDERNEMINGSRADEN 

D
E voltooiing van de Europese 
markt tegen begin 1993 vordert 
snel. Het bedrijfsleven is terzake 
alert. Ondernemingen gaan 
meer en meer uit van een Euro
pees perspektief bij het plannen 
en er wordt dus danig geher-
struktureerd en gerationali
seerd. Het aantal (grensover
schrijdende) fusies nam de voor
bije jaren dan ook een ongekend 

hoge vlucht. 

Dat daarbij heel wat werknemers getroffen 
werden en er zich vaak enorme persoonlijke 
drama's afspelen, bestempelt men dan als 
een jammerlijk nevenverschijnsel. Citroen In 
Vorst, Ford in Amsterdam, Enka in Kassei, 
Grundig in Zibido San Giacomo, Philips in 
Caen, Eindhoven, Hasselt, Leuven of West-
Vlaanderen, Miclielir) in Sint-Pieters-Leeuw, 
Olivetti en BULL. Voorbeelden van verkeer
de praktijken, onredelijke ontslagen en be
drijfssluitingen. 

De lijst is lang en onuitputtelijk. Arbeiders 
en bedienden ondervonden dat de beloften 
van lokale beheerders dode letter bleven 
zodra op transnationaal niveau besloten 
werd een bepaalde vestiging te sluiten. 

Tradities, sociale vrede, menselijke over
wegingen... het maakt allemaal niet zo heel 
veel uit in de wereld van het transnationaal 
ondernemerschap. 

TRANSNATIONALE 
KONTROLE 

Die ongebreidelde macht van multinatio
nale bedrijven roept bij velen skepsis op. De 
politieke kontrole is in hoge mate nog steeds 
nationaal georganiseerd zodat ernstige de-
mokratische kontrole op het reilen en zeilen 
van transnationale bedrijven ontbreekt. Toch 
Is het essentieel voor het vertrouwen van de 
burger in de gemengde marktekonomie en 
de parlementaire demokratie dat alle kon-
centraties van macht in een zichtbaar en 
kontroleerbaar wettelijk kader worden onder
gebracht. Transnationale bedrijven moeten 
verplicht worden werknemers te informeren 
en te raadplegen over èlle materies die hen 
aanbelangen. 

De idee is niet nieuw. Er bestaan vrijwillige 
gedragskodes, uitgewerkt door internationa
le organisaties als de Interntionale Arbeids
organisatie of OESO. Maar vrijwillige ge
dragskodes lijken bijzonder inefficiënt, getui

ge de hierboven vernoemde lijst van inciden
ten. Een wettelijk kader moet dus door de EG 
ontworpen worden. *r-' .•''. 

DE VREDEUNG-
RICHTLIJN 

Reeds van bij het begin van de zeventiger 
jaren werden door de Europese Kommissie 
voorstellen ingediend die voorzagen in werk
nemersvertegenwoordiging en transnationa
le ondernemingsraden. In 1977 werd een 
richtlijn van kracht die werknemers be
schermde bij kollektieve ontslagen. Sinds 
1979 is een tweede richtlijn van toepassing 
betreffende het behoud van de rechten van 

Van 3 tot 16 juni werden in dit 
land sindikale verkiezingen ge
organiseerd. De wetgeving ga
randeert in belangrijke mate de 
voortichting en konsultatie van 
werknemers, maar de verplich
te voorlichting van werknemers 
eindigt echter M de nationale 
grenzen. De Europese Ge
meenschap slaagde er tot op 
heden niet in voorschriften 
voor informatie, raadpleging en 
participatie van werknemers In 
de gehele Gemeenschap bin
dend te maken. 

werknemers bij de overgang van onderne
mingen. Een derde richtlijn tenslotte biedt 
werknemers sinds oktober 1983 enige be
scherming bij het faillissement van de werk
gever. 

In 1980 diende de Kommissie een voorstel 
voor richtlijn in inzake „de procedures voor 
voorlichting en raadpleging van werknemers 
van ondernemingen met een ingewikkelde 
en transnationale struktuur". De Vredeling-
richtlijn, zo genoemd naar de toenmalige 
Nederlandse Europese kommissaris voor 
Sociale Zaken, sloot volledig aan bij de 
filosofie van de drie voornoemde richtlijnen, 
m.n. het garanderen van bepaalde werkne-
mersrechten. Het voorstel was geen sluikse 
manier om langs een achterdeur de bespre
king over werknemersparticipatie op te zet
ten. 

Jaak Vandemeulebroucke diende een 
tiental amendementen in op de EOR-
ontwerp-richtlijn. 

Niets spektakulairs dus, een beperkte stap 
voorwaarts. 

Maar zo hadden de werkgevers het niet 
begrepen. Er ontstond een enorme kontro-
verse. Europese bedrijven, werkgeversorga
nisaties en Amerikaanse multinationals 
brachten een nietsontziend lobbyapparaat 
op gang. Zoiets was nooit tevoren vertoond. 
De werkgevers beschouwden de Vredeiing-
richtlijn als een hevige aantasting van de 
geprivilegeerde positie van de MNO's. 

De richtlijn zou het makkelijker maken om 
het schema van een wereld-wijde organisatie 
te doorgronden. De richtlijn zou het de 
MNO's ook moeilijker maken om de ene 
groep werknemers tegen de andere uit te 
spelen, het zou het kontakt tussen werkne
mervertegenwoordigers vergroten en de on
derlinge solidariteit stimuleren. Vredeling 
zou lokale weerstanden tegen grootse plan
nen mogelijk maken, kortom zou de vrijheid 
van de MNO's ernstig belemmeren. 

Diezelfde Vredelingrichtlijn ligt nu al sinds 
1983 in de stofferige schuiven van de Raad 
van Ministers. Vooral onder druk van het 
Europees Parlement en in uitvoering van het 
Sociaal Aktieprogramma ondernam de Kom
missie onlangs een nieuwe poging. 
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WIJ IN EUROPA 

Met het vooruitzicht op 1993 is de nood aan Ondernemingsraden in multinatio
nale ondernemingen meer dan noodzakeiijlt. (foto M. ceis) 

Europees Kommissaris Papandreou dien
de eind 1990 een ontwerpricintiijn in inzai<e 
de oprichting van Europese Ondernemings
raden (EOR's) in ondernemingen of l<on-
cerns met een kommunautaire dimensie. Het 
ontwerp ligt voor liet ogenblil< ter advies bij 
het Europees Parlement, dat vermoedelijk in 
juli aanstaande stelling zal nemen. Vermoe
delijk wordt het tijdens de julizitting aanzien
lijk aangescherpt, tenminste wanneer het 
advies van haar Kommissie Sociale Zaken 
en Werkgelegenheid wordt gevolgd, (zie ka
der) 

TORIES TEGEN 
Vraag blijft echter of dit advies van het 

Europees Parlement veel zal oplossen. In de 
Raad van Ministers werden reeds de eerste 
verkennende gesprekken gevoerd. En de 
vooruitzichten zijn er vrij pessimistisch. Voor
al Groot-Brittannië voelt er niets voor om op 
dit terrein vanuit Brussel gestuurd te worden. 
Maar ook andere lidstaten verbergen zich 
achter de blauwe maatpakken van de Britse 
Tories (konservatieven) om alles bij het oude 
te laten. 

Ook de UNICE, de Europese Federatie 
van Werkgevers, wil zich met hand en tand 
tegen dit nieuw voorstel van richtlijn verzet
ten. Het lobby-raderwerk wordt ondertussen 
weer op gang getrokken. Zal ook dit voorstel 
een zachte dood sterven ? 

Burgers, konsumenten, werknemers, vak
bonden, konsumentenorganisaties en poli
tieke partijen moeten akties ontwikkelen om 
de eigen regeringen onder druk te zetten 

Op 21 mei j . l . nam de kommissie Socia
le Zaken en Werkgelegenheid van het 
Europees Parlement met kwasi-unanimi-
teit (de Tories onthielden zich) het ont-
werp-verslag aan van de Duitse Kristen-
demokrat Menrad over de oprichting van 
Europese Ondernemingsraden (EOR) 
met een Europese dimensie. 

De Europese kommissie wil bedrijven 
die ten minste 1000 werknemers tellen 
én minstens twee vestigingen met tel
kens 100 werknemers in twee of meer 
lidstaten, verplichten een EOR op te 
richten. Werknemers en werkgevers kun
nen in eerste orde zelf bepalen welke de 
aard, de samenstelling, de bevoegdheid 
en de werkwijze van hun EOR zal zijn. 
Komen zij niet tot een akkoord, dan legt 
de EG een aantal minimumbepalingen 
op. 

Op de ontwerp-richtlijn werden door de 
leden van de kommissie Sociale Zaken 
ruim 135 amendementen ingediend. 

zodat echte stappen vooruit gezet worden ter 
realisenng van de Europese sociale dimen
sie. Een richtlijn over de raadpleging en 
voorlichting van werknemers vormt terzake 
een belangrijk element. Het Europees Parle
ment kan op sociaal gebied baanbrekend 
werk verzetten, had het maar ruimere be-

Jaak Vandemeulebroucke diende na
mens de Regenboogfraktie een tiental 
amendementen in. Het overgrote deel 
ervan werd, gesteund door socialisten en 
groenen, aangenomen. 

De kommissie Sociale Zaken betreurt 
dat in het ontwerp alleen sprake is van 
voorlichting en raadpleging en niet van 
participatie. Nochtans werd in het Kom
munautaire Handvest van de Sociale 
grondrechten en het daaropvolgend So
ciaal Aktieprogramma een initiatief inza
ke de participatie van werknemers in de 
bedrijfsstrukturen aangekondigd. 

De pariementaire kommissie wil ook 
het aantal ondernemingen waar een EOR 
geïnstalleerd moet worden, vergroten. 
Bedrijven met een Europese dimensie 
worden omschreven als bedrijven waar 
500 werknemers tewerkgesteld zijn met 
minstens twee vestigingen in twee ver
schillende lidstaten waarbij in die lidstaat 

voegdheden. Maar dat brengt ons bij de 
diskussie over de rol van het EP in het 
Europees besluitvormingsproces. 

En dat is een ander hoofdstuk in het 
Europese verhaal. 

Jaak Vandemeulebroucke 

minstens 100 personen moeten tewerk
gesteld zijn. 

De pariementaire kommissie wil verder 
dat de werknemersvertegenwoordigers 
in de EOR verkozen worden (de Europe
se kommissie wou ze aanstellen!) voor 
een periode van 4 jaar. Per lidstaat moe
ten minstens twee personen verkozen 
worden. 

Europese Ondernemingsraden heb
ben het recht te vergaderen om te wor
den geïnformeerd en geraadpleegd door 
de hoofddirektie over direktievoorstellen 
die gevolgen hebben voor de belangen 
van de werknemers. Het betreft de ver
plaatsing, fusie of inkrimping van vesti
gingen, de verandering van de bedrijfsor
ganisatie, de invoering van nieuwe ar-
beids- of produktiemetöden, het aangaan 
van samenwerkingsakkoorden met ande
re ondernmingen,... 

(b.8.) 

EOR: 135 AMENDEMENTEN 
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EURODEBAT 

B
RITTEN, Duitsers en Nederlan
ders vormen de talrijkste groep 
bij de Kortenbergse vreemdelin
gen. Vandaar de keuze van het 
panel. Snel werd duidelijk dat de 
buitenlandse gasten de Vlaamse 
vrees overdreven vinden. „Waar 
Vlamingen thuis zijn" is een beet
je agressief. Zij deden namelijk 
een inspanning om de taal te 
leren, leven al een hele tijd in 

Vlaams-Brabant en willen er zich ook thuis 
voelen, midden de Vlamingen. 

„Onze gemeente, groen en Vlaams" klinkt 
bij hen beter. Zij vroegen zich ook af waarom 
Vlamingen altijd maar Duits of Engels of 
Frans met hen willen praten? Doen zij een 
inspanning om Nederlands te praten (en 
zodoende te leren), dan begint de Vlaamse 
gesprekspartner meteen in wat hij denkt de 
moedertaal van de vreemdeling te zijn... 

Dat de vrees voor verfransing toeslaat 
wordt wel begrepen maar niet zo goed aan
gevoeld. Wie hier komt wonen kan wel sim-
patie hebben voor de plaatselijke bevolking, 
maar is daarom nog niet meteen flamingant, 
gewoon omdat het taalprobleem in en rond 
Brussel hen niet raakt. 

Is daar geen groot werk weggelegd voor 
de Vlaamse beweging in het algemeen, na
melijk de geschiedenis van ons volk, van de 
verfransingsdruk van de Brusselse bourgeoi
sie, en van de frankofiele landadel è la de 
Grunne of de Mérode aan de vreemde inwij-
keling te vertellen? 

Moeten wij niet meer dergelijke Euro-avon
den beleggen en/of gezamenlijk aktiviteiten 
van Vlaamse verenigingen met buitenlandse 
gasten ? 

De enkeling zal daar wel niet warm voor 
lopen, maar misschien wel de jongerenbe
weging of de „vreemde" sport- of wandel-
klub? 

GRONDBELEID 
Veelbesproken op de avond was het 

grondbeleid. Het heet dat Europeanen de 
plaatselijke bevolking wegdrummen omdat 
zij de hoge prijzen kunnen betalen. Dat is 
natuurlijk juist, vinden zij, maar aan wie 
moeten zij betalen? Toch aan Vlamingen die 
het geld opstrijken? Lopen daar de gemeen
ten niet in de fout? 

Wie bepaalt BPA's, woonzones, wie voert 
een sociale huisvestingspolitiek? Zij zijn het 
roerend eens met,,Groen en Vlaams", maar 
vinden niet dat zij in de fout lopen door de 
hen opgelegde prijs te betalen (een Neder
lander in de zaal zei dat hij 27.000 fr. huur 
betaalt voor een appartement in Kortenberg). 
„Moet ik mij daarom schuldig voelen?" In 

Het pannel dat de vele vragen omtrent de „vreemde" aanwezigheid in de 
Viaamse rand rond Brussel beantwoordde. Van I. naar r.: Robert Ramsey (GB), 
B. van Leeuwen (NL), Herman Verheirstraten, H. Müllers (D) en senator Willy 
Kuijpers. (foto wu) 

is Eurofobie misplaatst? Zijn 
de Eurokraten te vrezen, en 
moet Brussel wel verder wer
ken aan zijn „internationale 
roeping"? De Vlaamse bewe
ging is er niet zo gerust in, 
getuige daarvan de hin van de 
Viaamse Volksbewegjing en de 
betoging van 28 april j.l. 
De vu-afdeling Kortenberg or
ganiseerde op 14 juni een 
Euro-avond met deelnemming 
van zgn. Eurokraten. Senator 
WUIy Kuijpers verdedigde het 
Vlaamse standpunt. De Euro
peanen waren Robert Ramsay 
(dir.gen, EP - Brit - Ever-
berg), H. Müllers (personeels
chef ECOSOC - Duitser -
Tervuren) en B. Van Leeuwen 
(tolk EP - Nederlander -
Overijse). 
Alle Kortenbergenaren ontvin
gen een uitnodiging met een 
inleiding tot het onderwerp. Het 
kader was de prachtige Ridder
zaal van de Abdij van Korten
berg. Een verslag van een boei
ende konfrontatle. 

Brussel zelf is wonen veel duurder. De aan
wezigen waren het wel eens dat de Vlaamse 
regering, de provinciale overheid en de ge
meentebesturen dringend moesten ingrij
pen. 

Veel minder entoesiasme was er voor het 
Woondekreet van wijlen Daan Vervaet (nu 
Van Vaerenbergh/Suykerbuyck) dat voor
rang moet verlenen aan ingezetenen. Zoiets 
vond men ,,inteelt, en nogal bekrompen". 

Veel beter ware het algemene maatrege
len te treffen voor de bescherming van de 
sociaal zwakkeren, opdat ook zij toegang 
zouden kunnen hebben tot de immobiliën-
markt 

De metode die erin bestaat dat gemeenten 
aan immobiliënmakelaars (zeg maar speku-
lanten) verkavelingen toevertrouwen noem
de men gewoonweg verwerpelijk. Maar dat is 
een intern probleem waarvoor het bestuur 
verantwoordelijkheid draagt. 

VERDER DOEN " ^ 
Ook over de scholen werd gepraat. De 

kleuterschool volgt men wel in de buurt, 
opdat kinderen meteen sociale kontakten in 
het Nederlands zouden kunnen hebben. 
Eens in het lager ondera/ijs wordt overge
schakeld naar de Europese of internationale 
school. „Want", zo zei Ramsay, „wie zegt 
dat mijn kinderen hier willen blijven en niet 
naar Groot-Brittannië willen terugkeren ?" 

De Europese school biedt hen de grootste 
garantie voor de vrijheid van keuze eens ze 
op die leeftijd zijn gekomen. Dat probleem 
stelt zich nog veel meer voor kinderen van 
kaderleden van multinationals. Die blijven 
hier namelijk slechts een paar jaren en 
verhuizen dan naar God-weet-waar hun fir
ma hen plaatst. In die zin is dan ook te 
begrijpen dat buitenlanders niet investeren 
in sociale kontakten met de lokale bevolking. 

Er moeten meer georganiseerde kontak
ten komen tussen Vlamingen en vreemdelin
gen, dat werd algemeen beaamd. Wij moe
ten hen de Vlaamse beweging en onze 
bekommernis uitleggen, niet agressief want 
zij willen zich bij ons en met ons thuis voelen. 
Ons Europees panel zei veel bijgeleerd te 
hebben. Dat werk moet verdergezet worden: 
men vangt geen vliegen met azijn. 

Voor herhaling niet alleen vatbaar, maar 
noodzakelijk! 
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OP ZOEK NAAR 
DEMOKRATIE 

EN moet het grondig beu 
geweest zijn, al die jaren 
kommunisme. Bij de verkie
zingen van 8 en 9 juni 1990 
liaalden Burgerforum (BF) 
en Publiek Tegen Geweld 
(PTG) samen 170 zetels van 
de 300 in het federaal parle
ment. De KP verschrompel
de tot 47 zetels, en de Kris-
tendemokratische Unie (de 

plaatselijke CVP) behaalde 40 zetels. De rest 
ging naar kleinere partijen. 

BF en PTG hadden het politieke leven 
sedert de aanvang van de Tsjecho-Slovaak-
se omwenteling in november '89 gedomi
neerd. De twee organizaties waren echter 
weinig meer dan organizatorische koepels 
voor een aantal kleinere politieke frakties en 
individuen met uiteenlopende politieke over
tuigingen. Vroegere dissidenten, vooral uit 
de kulturele wereld, smeedden BF/PTG aan 
elkaar tot een stevig antikommunistisch blok, 
dat evenwel zijn zin verloor toen de kommu-
nisten verslagen waren. 

WESTERSE 
IDEOLOGIEËN 

Op dit ogenblik treedt het politieke sisteem 
in Tsjecho-Slovakije in een nieuwe faze. Je 
kan het een beetje vergelijken met de omme
keer van beweging naar partij, zoals bvb. de 
Vlaamse en de groene beweging die hebben 
doorgemaakt. Maar er zijn twee belangrijke 
verschillen: in Tsjecho-Slovakije dient de 
hele antikommunistische beweging (maar 
ook de oude KP!) zich tegelijkertijd (zowel 
progressieven als konservatieven) en in een 
veel sneller tempo om te vormen tot moder
ne, op westerse leest geschoeide politieke 
partijen. 

De meeste traditionele politieke krachten 
hebben rond deze tijd een van de traditionele 
westerse politieke ideologieën (sociaal-de-
mokratie, liberalisme, kristendemokratie, 
konservativisme) overgenomen. Volgens Jiri 
Pehe, die in Report on Eastern Europe de 
Tsjecho-Slovaakse ontwikkelingen op de 
voet volgt, heeft het er veel van weg dat dit 
proces van politieke differentiatie zo goed als 
zijn beslag heeft gekregen. 

Toch meent Pehe dat het Tsjecho-Slo
vaakse politieke sisteem nog niet volwassen 
is: „Sommige politieke krachten geven er 

Vaclav Havel, de toneelauteur die dissident werd, in de gevangenis belandde 
en het tot president schopte. 

nog steeds de voorkeur aan om een bredere 
beweging van burgers te blijven, zonder 
sterke interne strukturen noch klare politieke 
filozofie, hoewel het politieke klimaat hen 
dwingt om hun ideologie en hun struktuur 
duidelijker te omlijnen. Deze bewegingen 
kunnen te kampen krijgen met sommige 
problemen waarmee ook BF/PTG af te reke
nen kreeg, voornamelijk dan het gebrek aan 
interne discipline. Er zijn bovendien verschil
lende politieke bewegingen, vooral in Slova-
kije dan, die noch tot de rechter-, noch tot de 
linkervleugel, noch tot het centrum behoren. 
Het gaat hier vaak om nationalistische groe
pen, met een programma dat niet uitstijgt 
boven de belangen van de groep." 

Bii de verkiezingen in Tsjeciio-
Slovaklje verleden jaar werd de 
Kommunlstische Partij van de 
kaart geveegd. Allerlei nieuw
lichters, voornameiiik verenigd 
in Bui^^orum (Tsjechië) en 
Public Tegen Geweld (Siova-
kije) deden hun intrede in de 
parlementen van de federatie. 
Een Jaar later is er echter nog 
geen potitieke stabiliteit. Bur-
gerfonim en Publiek Tegen Ge
weid bleken weinig meer te zijn 
dan losse kartels tegen het 
kommunisme, en vielen uit et* 
kaar. Het politieke landschap 
werd er intussen niet duidelij
ker op. De talrijke politieke par
tijen hebben nochtans alle één 
kenmertt gemeen: het vroordje 
„demok^atie" staat op de eer-
^e biad2 ĵde van hun manifes
ten. 

SLOVAAKS 
NATIONALISME 

In Slovakije is het nationalisme Inderdaad 
een sterke politieke faktor. De Slovaken 
voelden zich in de federatie steeds de minde-

> 
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Twee Sovjet-soldaten zitten te wachten op de trein die lien terug naar de USSR 
moet brengen. Deze week vertrok de laatste Sovjet-soldaat uit Tsjecho-
Slovakije. Ook in Hongarije verdwenen de soldaten uit het Rode Leger, (foto ap) 

re De staat Tsjecho-Slovakije telt een dikke 
15 miljoen inwoners, waarvan een tien mil
joen Tsjechen en een 4,5 miljoen Siovaken 
Daarnaast zijn er echter nog belangrijke 
minderheden 500 000 Hongaren, 200 000 
Duitsers, en verder nog Polen, Oekrainers, 
Albanezen, 

Tsjechen en vooral Siovaken hebben een 
sterk ontwikkeld nationaliteitsgevoel Op de 
grote 20 m2-borden bvb die de komst van 
komputerreus IBM naar Tsjecho-Slovakije 
aankondigen het de firma Tsjechoslovakije 
afdrukken in Tsjechië, maar Tsjecho-Slova-
kije in Slovakije Separatisme is nochtans 
met wijdverspreid Alleen de starre Slovaak-
se Nationale Partij wil de Slovaakse onafhan
kelijkheid 

De mensenrechtenorganisatie Charta 77 
publiceerde recent een dokument over de 
toekomstige staatsordening voor Tsjecho-
Slovakije Daarin staat o m dat de burgers 
van de Tsjechische en Slovaakse republie
ken ervan overtuigd moeten zijn dat hun 
akkoord om in een gezamenlijke staat te 
leven met alleen geldt voor een beperkte, 
moeilijke periode, maar dat die wederzijdse 
gelofte ernstig is en vrij van andere motie
ven 

Charta 77 wil dat het ekonomisch en het 
buitenlands beleid, landsverdediging en 
„andere belangrijke beleidsdomeinen" op 
het federale nivo gevoerd blijven Anders zou 
de federale overheid een vage formatie wor
den waaraan de burger begint te twijfelen, 
stelt het manifest onomwonden De geza
menlijke staat moet demokratisch zijn en de 
mensenrechten respekteren van alle natio
nale minderheden en sociale klassen en 
moet zich verzetten tegen ernstige opwellin
gen van nationale, raciale of andere intole
rante aard 

JosefBaksay is minister van Buitenlandse 
Handel en zetelt in het parlement voor het 
Slovaakse PTG Volgens Baksay hebben de 

laatste twintig jaar voor de revolutie van '89 
de relaties tussen Tsjechen en Siovaken 
ernstig vertroebeld Geïnterviewd door Cze
choslovak Life wijst hij er trouwens op dat de 
staat toen geleid werd door Siovaken, Bilak 
en Husak Maar dit hoeft de weg voor het 
separatisme met te effenen, meent Baksay 

„Als we naar de kaart van Europa kijken, 
wordt het duidelijk dat een gedeeld Tsjecho-
Slovakije voor geen van de twee volkeren 
voordelen biedt De Tjsechen zouden geger-
manizeerd worden, en de Siovaken gebalka-
nizeerd " 

GEKLEURDE MENSEN 
De nieuwe politiekers in Tsjecho-Slovakije 

zitten naast de nationaliteitenkwestie echter 
met nog een paar andere vervelende erfenis
sen uit het verleden Men kan zich om te 
beginnen de vraag stellen of de ,,nieuwe 
politiekers" wel zo nieuw zijn De meeste 
objektieve waarnemers die we deze vraag 
stelden, antwoordden ontkennend „li^aar 
hoe zou het ook anders kunnen ' " was een 
veel gehoorde opwerping De nieuwe politie
ke garde bestaat in belangrijke mate uit een 
reeks mensen die onder het kommumstisch 
regime ook al een betrekkelijk grote rol 
speelden Ofwel zwegen ze toen om opportu
nistische redenen, ofwel zijn ze nu onmis
baar omwille van hun ervanng of deskundig
heid, ofwel werden ze verkozen ondanks hun 
verleden De minister Holcik van Industriële 
Ontwikkeling van Slovakije bvb, lid van de 
Demokratische Partij van Slovakije, een pro-
gressief-liberale partij, was onder het kom-
munisme direkteur van een belangrijke fa-
bnek in Bratislava 

Zijn 19-jarige zoon Jan, steeds uitgedost in 
een keung pakje, deelt nu de lakens uit in de 
jongerenafdeling van de partij Hij beschikt 
er over een kantoor met video, telefoon- en 
telefaksaansluiting De oude houten buro-
meubelen staan op de gang Nieuwe design-
meubelen namen hun plaats in Jano is 
tevens voorzitter van de Slovaakse Jeugd-
raad, al lijkt hij die positie met lang meer te 
zullen kunnen kombineren met zijn politiek 
werk Van de Slovaakse regering krijgen de 
Jonge Slovaakse Demokraten vier miljoen 
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kronen (ongeveer 4,4 miljoen frank), om 
buitenlandse kontakten te leggen en te on
derhouden. Een bedrag waarvan onze VUJO 
slechts kan dromen. 

Het kontrast met Miroslaw Prokes, de 
voorzitter van de Tsjechische Jeugdraad, is 
schril. Een strak om het lijf zittend kostuump
je uit de jaren zeventig, in maanden niet 
meer gepoetste schoenen en sokken waar je 
op de hielen kunt doorkijken. Miroslaw is 
tevens gemeenteraadslid in Praag, voor de 
Kommunistische Partij, en werkt in een 
staatsbedrijf dat de automatizering van de 
overheidsdiensten hoort te organizeren. 

Hoe denken zij over die erfenis? I^ îrosiaw: 
„Het algemene sukses van de revolutie van 
'89 bij de bevolking heeft aangetoond dat de 
mensen echt verandering wilden. Het kom-
munisme heeft ongetwijfeld zware fouten 
gemaakt. Maar ook de omschakeling naar de 
vrije markt zal veel moeite kosten. Daarom 

heeft een hervormde KP nu nog een op
dracht. We moeten erover waken dat de 
privatizeringen niet gepaard gaan met teveel 
menselijke schade en sociaal onrecht." 

Jan Holcik denkt er duidelijk anders over: 
„De revolutie heeft aangetoond dat de men
sen zo snel mogelijk vrijheid en een vrije 
markt wilden, h/laar niet ten koste van alles. 

We moeten vooral zorgen dat we de venvor-
ven vrijheid en demokratie niet meer opge
ven. De kommunisten die nu nog steeds in 
de verkozen raden zetelen, proberen de 
hervormingen zoveel mogelijk op de lange 
baan te schuiven. Of zelfs te blokkeren. 

Nochtans, de keuze is duidelijk: we moeten 
naar een vrije marktsisteem, en zo snel 
mogelijk. Een derde weg tussen kapitalisme 
en kommunisme is op dit ogenblik niet haal
baar. We moeten nu gewoon zoveel mogelijk 
financiële en andere steun krijgen van de 
westerse landen. Zonder die steun wordt het 

voor de voormalige Oostblokstaten helemaal 
onmogelijk om de hervormingen door te 
voeren." 

Een derde weg tussen kapitalisme en 
kommunisme lijkt alvast niet voor morgen. Al 
houdt Miroslaw er in zekere zin wel een 
pleidooi voor: „Eigenlijk heeft Tjsecho-Slo-
vakije na meer dan veertig jaar een grote 
behoefte aan gekleurde mensen. Onder het 
kommunisme had je goeden en slechten, 
zwarten en witten. Ik vrees een beetje dat de 
revolutie van '89 de zaken gewoon op z'n 
kop heeft gezet. De zwarten van vroeger 
werden witten, en de witten werden zwarten, 
h/laar het is toch niet zo dat al het oude witte 
nu per definitie zwart geworden is ? Wanneer 
gaan de gekleurde mensen het eens voor het 
zeggen hebben ?" 

(pdi) 

Volgende week: de privatiseringen en 
het milieuvraagstuk 

BEELDSPRAAK 

IWJET ALl I 
CHINE STOM! 
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NEDERLAND, DICHTBIJ 
EN TOCH ANDERS! 

G
EEN andere Nederlandse pro
vincie heeft zoveel kustlijn en 
dus zoveel dijken als Zeeland. 
Maar evenmin zoveel zonuren. 
De Noordzeewjnd is er milder 
dan elders en daar profiteren 
de Zeeuwse badplaatsen uiter
aard van. Nu alle Zeeuwse ei
landen via bruggen met elkaar 
verbonden zijn, zijn ze voor de 
Vlaamse toerist in een wip te 

bereiken. Renesse, Burgh-Haamstede, 
Scharendijke, Cadzand, Vrouwenpolder, 
Oostkapelle, Domburg, Westkapelle, Zoute-
lande en Koudekerke zijn de mooie namen 
van plaatsen waar die toerist zich onmiddel
lijk thuisvoelt. 

ZONNIG ZEELAND 
Zeilers, surfers en fietsers komen hier 

uitgebreid aan hun trekken (op het Veerse 
Meer en de Grevelingen). Een vijfdaags 
fietsarrangement „Fietsen in de Delta" voert 
je door de mooiste plekjes van het Zeeuwse 
landschap. De tocht begint en eindigt in 
Renesse op Schouwen-Duiveland. Via de 
schilderachtige westhoek van dit eiland ped
del je dan over de Oosterscheldekering en 
de Veersegatdam naar Walcheren. In West
kapelle blijf je twee nachten om onder meer 
Middelburg te bezoeken. Voor de terugkeer 
naar Renesse kun je kiezen tussen de Zee
land-brug en de Oosterscheldekering. Kos
ten circa 550 gulden p.p. (halfpension, huur 
fiets inbegrepen). 

Ook in Zeeland kun je een zeil- of motor
boot huren (zeil niet als je geen opleiding 
hebt gekregen! Vraag de brochure „Neder
land Waterland" bij het plaatselijk VVV-
kantoor). 

NOORD-BRABANT 
Noord-Brabant is een uitgesproken groene 

provincie, ruim bedeeld met bos en heide, 
vennen en weelderige beekdalen. De mees
te van de vele natuurreservaten zijn toegan
kelijk voor wandelaars. 

De grootste van die gebieden liggen onder 
meer in de buurt van Bergen op Zoom, 
Breda, Oisterwijk, Hilvarenbeek en Valkens-
waard. In vele van die natuurgebieden vind 
je uitgestippelde wandelwegen, vaak met 
een beschrijvend brochuurtje, te verkrijgen 
bij de plaatselijke V W of boswachter. 

Noteer alvast de Loonse en Dunense Dui
nen, de Kampina, de Biesbosch. En de 
talrijke schilderachtige rivieren en beekjes 
met die mooie namen als de Dommel, de Aa, 
het Meikske, de Reusel. 

Je zoon of dochtertje zal natuurlijk wel 
naar één (of meerdere) van de vele pretpar
ken willen, de Efteling te Kaatsheuvel, de 
Beekse Bergen en het Safaripark in Hilvaren
beek, Het land van Ooit bij Drunen, de 
Autotron in Rosmalen. 

Als je via de plaatselijke W V logies reser
veert, krijg je een groot aantal extra's zoals 
korting bij de huur van een bungalow en bij 
een bezoek aan de Efteling. Blijf je minstens 
één week in een bungalow dan krijg je 
bovenden een gratis levensmiddelenpakket 
van 50 gulden plus een reistas ter waarde 
van 17,50 gulden. 

Nederland heeft zich de afgelo
pen jaren ontwikkeld tot een 
erg afwisselend vakantieland. 
Fietsen, wandelen, kanoën, zei
len, trekken: het kan allemaal 
en het gekke is dat voor dat 
alles in dit kieine land - nau
welijks groter dan België -
méér dan plaats genoeg is. 
De Vlaamse toerist hoeft bij dat 
alles niet eens over een taal
barrière te springen, of hij nu 
vakantie neemt op een boerde
rij, een kasteel, een vakantie-
bungatow, een trekkershut of 
gewoon op hotel gaat. En hij 
hoeft evenmin erg diep in zijn 
portemonnee te tasten. De Ne
derlanders doen dat zélf ook 
liever niet... 

En er zijn nog méér verrassingen. Regent 
het gedurende een kwart of een derde van je 
bungalowvakantie, dan mag je die vakantie 
later overdoen. Dat geldt echter alleen in de 
streek rond Tilburg en Oisterwijk (het zoge
noemde ,,Hart van Brabant"). En vakantie
gangers in West-Brabant krijgen een bon
boekje met gratis toegang of korting in hore-
ka-gelegenheden, attraktieparken en mu
sea. 

Voor een bungalow betaal je vanaf 550 
gulden per week, voor een weekeinde (twee 
overnachtingen) vanaf 196 gulden. Voor een 
hotelweekeinde (idem) vanaf 175 gulden p.p. 

(half pension), voor een week vanaf 660 
gulden p.p. Vele hotels staan kinderkortin
gen toe tot 50 %. In vele hotelverblijven van 
een week is de huur van een fiets inbegre
pen. 

Noteer ook mogelijkheid tot bootverhuur in 
Kerkdriel (vanaf 800 gulden per week in 
september-oktober, 1200 gulden in augus
tus). De motorboot heeft ingerichte keuken 
en koelkast, venwarming, TV en zonnedek 
met dekstoelen). 

En nog een buitenbeentje: met een huifkar 
door de Peel (het uiterste punt in het oosten 
van Brabant) a 535 gulden voor een weekein
de (3 overnachtingen op een kampeer-
plaats), voer voor het paard inbegrepen! 

LEKKER LIMBURG 
Fietsen in de Groote Peel. Een driedaags 

verblijf (2 overnachtingen) in het natuurreser
vaat Groote Peel met vertrek in het familieho
tel Ketels. De tweede dag staat een tocht 
langs het natuurreservaat de Groote Peel op 
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het programma. De derde dag fiets je langs 
de mooie Turfroute. Een bezoel< aan het 
Klol<l<enmuseum in Asten is een leuke aan
vulling. 

Prijs: 165 gulden p.p., kinderen 4 tot 12 
jaar 50 % korting, halfpensioen, drie dagen 
fietsverhuur Inbegrepen, lunchpakket 10 gul
den p.p. Bespreking: VW. 

Wandelen en fietsen in het land van Thorn. 
Vertrekpunt is het romantische witte stadje 
Thorn, rijk aan historische herinneringen. De 
tweede dag verken je per fiets de mooie 
Maasdorpen en wip je even over de grens 
terug in het vaderland en wel in Maaseik. 
Daar staat het kleinste huis van België, de 
Nootstal, thans VW-kantoor. De derde dag 
fiets je langs de Putbroekroute via Wessem 
en Maasbracht met de grootste binnenvaart-
sluizen van Nederland naar Montfort. De 
vierde dag kun je nog een bezoek brengen 
aan één van de vijf musea van Thorn. 

Prijs: 285 gulden p.p. in halfpension, 3 
overnachtingen, inbegrepen 2 dagen fiets
verhuur. Kinderen 4 tot 12 jaar 50 % korting. 

Wandelen en fietsen in natuurpark Mein-
weg. Het Nationaal Landschapspark De 
Meinweg, vlakbij Roermond, is uniek vanwe
ge zijn naaldhout, heide, moerassen, onge
repte vennen en grote hoogteverschillen. 
Midden in het 800 ha groot domein ligt het 
Boshotel Vlodrop vanwaar talloze wandel- en 
fietspaden vertrekken. De kastelenroute 
veertje langs de talloze kastelen en landgoe
deren die Limburg rijk is. 

Prijs: 215 gulden p.p., twee overnachtin
gen in halfpension. 

Vall<enburg te kust en te keur. Valkenburg 
ligt in een heuvellandschap met prachtige 
vergezichten. Een zestal hotels bieden drie
daagse pakketverblijven vanaf 160 gulden 
p.p. op basis van half pension. En waarom 
geen voet- of fietsreis door Limburg? Een 
driedaagse voetreis (2 overnachtingen) met 
afstanden van 15/18,18 en 19 kilometer kost 
192,50 gulden p.p. volpension. Gelijkaardige 
reis per fiets kost 267,50 gulden p.p. voor 
halfpension. 

Limburg zou lekker Limburg niet zijn als je 
niet in ieder hotel (waar je een pakketverblijf 
koopt) zou onthaald worden op koffie met 
Limburgse vlaai! 

VERRASSEND 
OVERIJSSEL 

Overijssel wordt wel eens de meest verras
sende provincie van Nederland genoemd. 
De beste manier om dat te ontdekken is via 
uitgestippelde tochten die je door de mooiste 
natuurgebieden brengen. Je kan kiezen on
der fiets- en wandelvakanties door het me
rengebied van Overijssels Waterland, in de 
heuvelachtige streek met bossen en heide
velden bedekte streek van Salland, in het 
historische land van Twente. Of je kan een 
bungalowvakantie kiezen in volle natuur. 

Ook Overijssel is een fiets- en wandelland 
met uitstekende, scherp geprijsde aanbie

dingen voor weekeindverblijven en korte va
kanties. Er is keuze onder tochten door het 
Vechtdal, vol sfeervolle landweggetjes door 
uitgestrekte bosgebieden. Of een verblijf in 
Ommen, een gemoedelijk stadje aan de 
rivier de Vecht met in de buurt hektaren 
afwisselend boslandschap. Of een tocht 
langs de oude Saksische boerderijen (6 da
gen, verblijf in hotel, halfpension è 459 
gulden p.p., huur fiets 45 gulden). 

Er zijn ook kanovakanties door de moeras
gebieden (198 gulden p.p. voor drie dagen, 
logies en huur kano inbegrepen) en „smok-
keltochten" per huifkar (vanaf 315 gulden 
voor 3 personen, 2 overnachtingen). 

Ook Twente heeft verscheidene bungalow
parken, prijzen vanaf 295 gulden voor een 
weekeinde (bungatowpark Hoge Texel). 

DE FRIESE 
WADDENEILANDEN 

Hoe groot dat kleine Nederland soms wel 
is, merk je op de Friese Waddeneilanden, 
een eilandenkrans die als lange, smalle 
schelpen langs de Friese Noordzeekust lig
gen. Voor de meeste Vlamingen zijn Vlie
land, Terschelling, Ameland en Schiermon
nikoog derhalve niet minder dan een ontdek
king. Kilometers strand en duinen, naald
hout- en loofbossen, zeldzame planten, knu-
se dorpjes met fraaie huisgevels, vuurtorens 
en veerboten: je vindt het er allemaal bij 
elkaar. 

Vlieland: vanuit Harlingen driemaal per 
dag te bereiken per veerboot. De overtocht 
duurt ruim anderhalf uur. De auto moet je 
laten staan, want alleen eilandbewoners mo
gen per auto rijden (ze zijn met een goede 
duizend). 

Hotelverblijven vanaf 224 gulden p.p. in 
half pension (2 overnachtingen, kamers met 

bad, TV). Kinderen tot 10 jaar ongeveer 
halve prijs. 

Let op! Richtprijs enkel bij boeking via 
V W en ANVR-reisbureau! Inlichtingen W V 
Vlieland, Postbus 1, 8899 ZN Vlieland. Tel. 
05621-1111. 

Terschelling: jazeker, je zit er zeker nog in 
de beschaafde wereld (openluchtzwembad, 
musea). Natuurresen/aat van 4.400 hekta
ren. Begeleide uitstappen mogelijk. Te berei
ken met de veerboot via Harlingen. Hotelver-
blijf vanaf 288 gulden p.p. in half pension, 2 
overnachtingen, kamers met stortbad en toi
let. Inlichtingen: V W Terschelling, Postbus 
20, 8800 AA West-Terschelling. Tel. 05620-
3000. 

Ameland: Heeft een mooi zandstrand, uit
gestrekte natuurgebieden (wilde orchi
deeën!) en dito duinen. Rondleidingen en 
vistochten op zee, subtropisch zwembad. 
Kleine, gezellige dorpjes. Tientallen kam
peerboerderijen en honderden bungalows. 
Met de veerboot te bereiken vanuit Holwerd. 

Hotelverblijf vanaf 145 gulden p.p. in HP, 
in kamer met stortbad en toilet, 2 overnach
tingen. Vijf nachten vanaf 508 gulden. Inlich
tingen: V W Ameland, Postbus 14, 9163 ZL 
NES. Tel. 05191-2020. 

SchienDonnikoog: heeft een overvloed 
van planten en bloemen. Duinen, stranden 
en bossen met een zee van rust en stilte 
(auto's taboe voor toeristen). Het eiland heeft 
ook in de zomer méér vogels dan toeristen. 
De veerboot vertrekt in Lauwersoog. 

Hotelverblijf vanaf 185 gulden p.p. in HP, 2 
overnachtingen. Vanaf 465 gulden voor 5 
overnachtingen. Inlichtingen: V W Schier
monnikoog, Postbus 13, 9166 ZP Schier
monnikoog. Tel. 05195-1900. 

A&D Press 
INFO 

Nederlands Bureau voor Toerisme, Ra-
vensteinstraat 68 te 1000 Brussel. Tel.: 
02/511.67.58. 
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WANDELING DOOR VLAAMS HAARLEM 
De V W van Haarlem en het Vlaams Kultu-

reel Centrum De Brakke Grond (Amster
dam), realiseerden een leerrijke wandeling 
door de Haarlemse binnenstad, waarin de 
Vlaamse aanwezigheid In Haarlem van enke
le eeuwen geleden, in de kijker wordt ge
plaatst. Hugo Rau (Vlaams Kultureel Cen
trum) verrichtte het archiefonderzoek, ont
wierp de wandelroute en schreef een vouw
blaadje met de nodige informatie. 

De wandeling kan individueel gebeuren, 
maar wie wat meer wenst te weten, vindt in 
Hugo Rau een uitstekende gids, die tevens 
toegang tot vaak gesloten gebouwen weet te 
verkrijgen. 

INWIJKING 
In 1572-1573 maakten de Spanjaarden 

van Haarlem een ware puinhoop. Toch zou 
de stad daarna vrij snel heropgebouwd wor
den. Daartoe werd in grote mate bijgedragen 
door een massale inwijking van Vlaamse 
immigranten. 

Die inwijking begon in 1577 en kende na 
de Val van Antwerpen (1585) een hoogte
punt. De Vlamingen beschikten over veel 
geld en investeerden het in nieuwbouw. Ook 
brachten ze hun eigen architekten mee, 
waarvan Lieven de Key de belangrijkste was. 
De meeste inwijkelingen waren echter am
bachtslui — waaronder heel wat wevers — 
die er een nieuwe toekomst opbouwden. Een 
aantal straatnamen herinnert er trouwens 
nog aan hun ambacht. De belangrijkste kul-
turele impulsen kwamen er van de reeds 
genoemde architekt Lieven de Key (aan 
wiens realisaties een groot deel van de 
wandeling wordt gewijd) en de kunstschil
ders Frans Hals en Karel van Mander, — 
voor wie het nog niet wist: beiden ook 
Vlamingen! 

HET VLAAMSE 
HAARLEM 

Deze Vlaamse Wandeling in Haarlem be
gint op de Grote Markt. We bewonderen er 
de Grote Kerk of St.-Bavokerk, waarin de 
Brabantse en de Demergotiek, van de Ant
werpenaars Evert en Henric Spoorwater, 
duidelijk herkenbaar is. Ook Anthonis Kel-
dermans, een Mechelaar, droeg vanaf 1505 
bij tot de bouw van de kerk. De doopkapel 
(zuiderbeuk) dateert van 1593. Zij is van de 
hand van de Gentenaar Lieven de Key, die in 
dat jaar stadsarchitekt van Haarlem werd. 

Het koorhekken en de lezenaar met peli
kaan herinneren aan het vakmanschap van 
Jan Fierens (Mechelen), die tussen 1499 en 
1517 heel wat opdrachten in Haarlem uit
voerde. Onder de orgelgalerij bemerken we 

een prachtig marmeren reliëf. De Vlaming 
Jan Baptist Xavery realiseerde het tussen 
1738 en 1741. 

Ten slotte vinden we in deze kerk de 
grafstenen terug van Lieven de Key en 
kunstschilder Frans Hals, evenals heel wat 
grafstenen van kooplieden uit ondermeer 
Antwerpen, Kortrijk en Menen. Een kurio-
sum: het Müller-orgel (1738) werd er ooit 
door de jonge Mozart bespeeld. 

Onmiddellijk naast de Grote Kerk bevindt 
zich de Vleeshal (1602-1603), eveneens van 
Lieven de Key, dat als het meest schitteren
de voorbeeld van de Hollandse Renaissance 
beschouwd wordt. Ook het stadhuis (Grote 
Markt) is een realisatie van De Key. In de 
kamer van de burgemeester en de wethou
ders zorgde Jozef Thienpont (Oudenaarde) 
in 1629 voor een groot wandtapijt. Het stelt 
de legendarische inname voor, door Haar
lemse kruisvaarders, van Damiate (thans 
Dumjat, Egypte). Enkele kasten illustreren 
de bloei van de Mechelse meubelkunst. 

Op de Grote Markt prijkt het bronzen 
standbeeld van de Haarlemse drukker Lau
rens Jansz. Coster. Het werd vervaardigd 
door de beeldhouwer Louis Royer (1793-
1863) uit Mechelen. 

Via de Zijlstraat wandelen we naar de 
Gedempte Oude Gracht (nabij de Nassau-
laan), waar zich een hoekhuis met gevel
steen Het wapen van Maaseik bevindt. Kort
om, ook de Vlaamse provincie Limburg liet in 
Haarlem sporen na. 

Op de Nieuwe Groenmarkt is de kerk van 
St.-Antonius van Padua beslist een bezoek 
waard. Deze kerk werd in 1839 door de 
Westvlaming T.F. Suys gebouwd. Het neo-
barokke hoofdaltaar en de zijaltaren uit 1870 
zijn werk van de beeldhouwer P.J. de Cuyper 
uit Antwerpen. 

VLAMINGSTRAAT 
Voor het Hofje van Noblet, uit 1758-1760, 

moeten we naar de Nieuwe Gracht. Het 
betreft een schenking van een Haarlemse 
nazaat van Hans Noblet, een Antwerps fabri
kant van ivoren kammen, die ondermeer in 
Amsterdam fortuin maakte. In de regenten
kamer is fraai goudleerbehang, afkomstig uit 
Mechelen, te bewonderen. 

In het Begijnhof bekijken we de oudste 
kerk van haarlem (14de eeuw) waarin, rond 
1580, heel wat Vlaamse Calvinisten met hun 
eigen predikanten godsdienstplechtigheden 
hielden. 

Via de Bakenesserkerk wandelen we langs 
het Spaarne naar de Waag (1597-1598). De 
toren van de kerk verraadt invloeden van het 
architektengeslacht Keldermans uit Meche
len en de Waag is het zoveelste meestenwerk 
van de alomtegenwoordige Lieven de Key. 
Inderdaad, want wat verder bezoeken we het 
Frans Halsmuseum dat ooit als Oudeman
nenhuis dienst deed. De Key bouwde het in 
1608. Een rondgang in het museum is een 
must. Het bevat niet minder dan acht schut
ters- en regentenstukken van de in Antwer
pen geboren Frans Hals. Ook prijkt er werk 
van andere Vlaamse kunstenaars. Wij noe
men slechts Dirk Hals (broer van Frans), 
Adriaan Brouwer en Karel van Mander. 

Nog meer Vlaamse sfeer snuiven we op in 
de omgeving van de Vlamingstraat, waar 
onze wevers eertijds talrijk aanwezig waren. 
Ook de Wolstraat, de Lange Lakenstraat, de 
Raamstraat enz., herinneren aan tekstielbe-
drijvigheid in de 16de en 17de eeuw. In deze 
woonwijk prijkt de Nieuwe kerk (1613), waar
van de indrukwekkende toren ontworpen 
werd door... Lieven de Key. 

Herwig Verleyen 

INFO 

Op het VVV van Haarlem zijn een stads
plannetje en een tekstblad verkrijgbaar 
(kosteloos). Het adres: VVV Haarlem, 
Postbus 1196 te 2001 BD Haarlem (Ned.). 
Wie de wandeling onder leiding van Hugo 
Rau wenst te ondernemen, kan eveneens 
op hetzelfde adres terecht. 
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LANNOO'S 
DICHT-BIJ-HUIS-GIDSEN 

Lannoo's Dicht-Bij-Huis-Gidsen vormen de ideale 
handleidingen bij de alombekende en 
bewegwijzerde toeristische routes in België. Zowel 
wandelaar, fietsers en autotoerist komen aan bod. 

Elke gids bevat een uitgebreide en gedetailleerde 
beschrijving van de uitgestippelde routes. Kilometer 
per kilometer krijgt u informatie over de te volgen 
weg. Hierbij wordt u begeleid door duidelijk en 
overzichtelijk kaartenmateriaal. Bovendien bieden 
deze gidsen een nauwkeurige verkenning van onze 
meest opmerkelijke en rijkste natuurgebieden. 

De Dicht-Bij-Huis-Gidsen zijn geïllustreerd met 
talrijke foto's en tekeningen. Ze hebben een erg 
handig formaat en zijn uitgevoerd in paperback. 

GROOT WANDELBOEK VLAANDEREN 
416BIZ.-750 FR.-ƒ39.90 

WANDELEN IN HET G.H. LUXEMBURG 
132BU. -398 FR.-ƒ24.50 

GROOT WANDELBOEK ARDENNEN 
532 BLZ. - 750 FR. - ƒ 39.90 

OP STAP DOOR VLAANDEREN 
144BLZ.-398FR. ƒ 24.50 

MET DE AUTO DOOR ARDENNEN EN G.H. LUXEMBURG 
2 M BLZ. - 398 FR. - ƒ 24.50 

WANDELEN DOOR DE HOGE VENEN 
144BLZ.-398 FR.-ƒ24.50 

CRoar 
WANDElBOi ..««MiRnFS METDEflüTO.. 

VLAANDEREN ^" , °^«uK¥. 

LAMOS DE MOOISTE 
UROEHSB DORRBM 

WANDELEN 
DOOR DE 

HOGE VENEN 

WANDELEN LANGS DE MOOISTE ARDENSE DORPEN 
144 BLZ. - 398 FR. - ƒ 24.50 

WANDELGIDS VOOR DE PROVINCIE ANTWERPEN 
144 BLZ.-398 FR -ƒ24.50 

WANDELEN UVNGS ARDENSE RIVIEREN 
144 BLZ. - 398 FR. - ƒ 24 JO 

NIEUW 

WANDELEN LANGS VLAAMSE BEKEN EN RIVIEREN 
384 BLZ. - 750 FR. - ƒ 39 90 

NIEUW 
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CHARLEROI, 
EUROPESE STAD IN WORDING 

Op de visitekaartjes van de stad Charleroi 
staat in de linkerbovenhoek: ville de Charle
roi, commune d'Europe, met daaronder de 
rode haan die het wapenschild van Charleroi 
in zijn poot houdt. Tekst en logo gven de 
uitdaging van Charleroi weer, binnen Europa 
een moderne, door en door Waalse stad zijn. 

Veel Vlamingen associëren Charleroi nog 
altijd met „Ie pays noir" want Charleroi is 
nog steeds het grijze, ekonomisch vervallen 
Wallonië. Voor een groeiende groep Vlamin
gen echter betekent Charleroi meer en 
meer: „vernieuwing, modern managment, 
realistisch socialisme". Haar burgemeester, 
Jeari-Claude Van Cauwenberghe, wordt 
aanzien als een efficiënt beheerder en cha
rismatisch „burgervader". 

De Henegouwse stad ligt aan de Samber, 
op de industrie-as die Wallonië horizontaal 
doorsnijdt van Doornik over Bergen, La Lou-
vière, Charleroi, Namen, Hoei, Luik en Ver-
viers. In 1666 heeft de plaats van Karel II, 
koning van Spanje, haar naam „Charle-roi" 
gekregen. 

Sinds de samenvoeging in 1977 met 14 
satellietgemeenten is de stad met haar 
200.000 inwoners de dichtstbevolkte stad 
van Wallonië. 

MARCINELLE 
Charleroi is de moeite van een uitstap 

waard. In het mooie stadhuis bevindt zich 
een Museum van de Waalse Kunst. In het 
Museum van het Glas kan men de verzame
lingen uit de verschillende perioden van de 
glaskunst bewonderen; bovendien wordt er 
een duidelijke uiteenzetting gegeven over de 
internationale en eigen geschiedenis van dit 
kunstambacht. 

Verder zijn er o.a. de basiliek van Saint-
Christophe, het Paleis van Schone Kunsten. 
De zondagse markt trekt door haar uitge
strektheid en haar fleurig uitzicht (straten vol 
bloemenkramen) mensen uit de verschillen
de hoeken van Wallonië en Noord-Frankrijk. 
Ook de verschillende satellietsteden van 
Charleroi hebben heel wat te bieden. Marci-
nelle, dat in 1956 een van de grote mijnram
pen van deze eeuw kende, is ook in Vlaande
ren een naam met klank. Er is een zaal 
ingericht als museum waarin Jules Destrée 
herdacht wordt. Marcinelle is ook een cen
trum voor het uitgeven van stripverhalen. 

In Fontaine-l'Evêque staat een mijnumu-
zeum, in Wanfercée Baulet een filmmuseum 
en in Trazegnies met zijn 17de eeuwse 
kasteel teelt men druiven op een oude slak-
kenberg. In Gosselies bevindt zich Brussels-
South Charleroi airport. 

ABC-AS 
De burgemeester van Charleroi is de inter

nationale vice-voorzitter van de Europese 
Raad van Gemeenten en Regio's. Van Cau 
wil van Charleroi een moderne, middelgrote 
Europese stad maken. Na jarenlange bespa
ringen — Charleroi is één van de weinige 
Waalse steden met een gezonde begroting 
— worden stadshernieuwing en -modernise
ring het leitmotiv van haar bestuurders. 

De Europese integratie loopt niet zonder 
problemen voor middelgrote steden als 
Charleroi, Luik, Lille of Metz. De stadsher
nieuwingen mogen niet beperkt blijven tot de 
hoofdsteden en deeuro-cities. De middelgro
te steden hebben een belangrijke rol te 
spelen in de opbouw van Europa door hun 
intermediaire funktie tussen de grote stedelij
ke centra enerzijds en de kleine stadjes 
anderzijds. Sommigen beweren dat Europa 
eerder een Europa van de stadsregio's dan 
wel van de nationale staten of van de gewes
ten zal worden. Een ingewikkeld assenstel
sel tussen grote en middelgrote steden zou 
wel eens kunnen tot stand komen. Charleroi 
heeft alvast gekozen voor de ABC-as. A staat 
voor Antwerpen, B voor Brussel en C voor 
Charleroi. De burgemeesters van de drie 
steden hebben wederzijdse bezoeken ge
bracht en engageren zich in een gezamenlij
ke dinamiek. 

Eerder dan elkaar als konkurrenten te 
beschouwen ,benadrukken ze de komple-
mentariteit in het kader van een koöperatief 
federalisme. Zij zien het zo: Brussel Europe
se hoofdstad, Antwerpen met zijn havenin-
frastruktuur en Charleroi met zijn enorme 
immobiliënmogeiijkheden voor de ontvangst 
van industriële aktiviteiten geraken stilaan 
op elkaar afgestemd. 

Deze en andere overwegingen deden bij 
burgemeester Van Cau de behoefte ontstaan 

voor het ontwerpen van een stadsprojekt. 
Eerder dan beroep te doen op een — kostelij
ke — audit, heeft Van Cau in 1989 de 
leidinggevende intelligentsia en basiswer
kers van zijn stad bijneengeroepen om een 
,,projet de ville" uit te werken. Gedurende 
een jaar heeft deze pluridisciplinaire groep 
zich gebogen over 20 facetten van Charleroi, 
zoals ekologie, ruimtelijke ordening, ekono-
mie, sociale zaken, sport, gezondheid, over
heidsdienst,... 

PROJET DE VILLE 
Elk dossier bestaat uit een inventaris van 

het bestaande, een diagnose van de zwakke 
en de sterke punten en de uitwerking van 
een strategie. 

Het „projet de ville" berust op 4 pijiers, 
uitgedrukt in het woord CAPA/ C = Con
nexion, staat voor de opgave van Charleroi 
om zich te ontdoen van haar fisische en 
kulturele grenzen. A = Attractivité, wijst op 
het belang van het verhogen van de aantrek
kingskracht en hetonthaalkaraktervan Char
leroi. P = Partenariat, drukt de wens uit alle 
lokale aktoren te verenigen rond het stads
projekt. A = Adequation, waarmee men wijst 
op het realistische karakter van het projekt, 
in die zin dat doelstellingen en middelen op 
elkaar afgestemd zijn. 

Begin dit jaar werd het stadsprojekt aan de 
Carolo's voorgesteld. Van Cau noemt zijn 
,,projet de ville" een „methodologie voor 
stadsontwikkeling", waaraan vele andere 
steden zich zouden kunnen inspireren. 

Denise Van Dam 

INFO 

Wie meer informatie wenst over het 
stadsprojekt van Charieroi l(an steeds te
recht bij Vincent Vagman, Stadhuis te 
6000 Charieroi. 071/23.02.55 of 23.02.38. 

VILLE DE CHARLEROI 

Commune d'Europe 
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VAKANTIE 

GEOTOERISME IN VOLLE BLOEI 
Geotoerisme is een geografische benade

ring van het natuur- en het l<ultuur1oerisme. 
Deze zienswijze is l<onl<reet neergelegd in de 
samenstelling en de uitgave van geogidsen 
over gemeenten, steden en streken in Vlaan
deren. Auteur Pierre Diriken, dr. in de geo
grafische wetenschappen, voert dit projekt 
onder de vlag van GEORETO, wat staat voor 
Geografisch Rekreatief Toerisme. 

Van zijn hand verschijnen de Geogidsen, 
informatieve en edukatieve toeristische 
handleidingen waarin een gemeente, stad of 
streek op een overzichtelijke wijze ontleed, 
geanalizeerd en geportretteerd worden. Van
uit het geografisch perspektief wordt aan
dacht besteed aan de historische, demogra
fische, landschappelijke, natuurlijke, archi-
tekturale, ekonomische, agrarische en infra-
strukturele aspekten van de ruimte waarin de 
kultuurtoerist zijn eksploratietochten onder
neemt. Geogidsen laten toe een kulturele 
uitstap adekwaat voor te bereiden, ze zijn 
een betrouwbare gids ,,on the field" en een 
enciklopedisch naslagwerk voor de toe
komst. 

WANDEL-
ZOEKTOCHT 
1250 JAAR 
KORTESSEM 

Deze zomer organiseert de VW-Kor-
tessem de Eerste Nationale Geotoeristi-
sche Wandelzoektoctit en dit in het kader 
van de 1250ste verjaardag van deze 
„fruitige" Zuidlimburgse gemeente. 

Deze wandelzoektocht, waarvan het 
parkoers geotoeristisch in de tweede her
ziene druk van de Geogids Kortessem 
beschreven is, is een boeiende tocht van 
ca. 10 kilometer. Langs overwegend lan
delijke wegen kan je er kennis maken 
met het kultuurhistorische en landschap
pelijk patrimonium van een tipisch Has-
pengouws dorp in de fruitstreek. Aan 
deze wandeling is een zoekwedstrijd met 
een 20-tal vragen verbonden. De totale 
prijzenpot bedraagt 100.000 fr. met een 
hoofdprijs ter waarde van 15.000 fr. Elke 
deelnemer onWangt achteraf een wan
deldiploma. De deelnamekosten bedra
gen 60 fr./persoon. De inschrijving en de 
start van deze wandelzoektocht heeft 
plaats in 't Raedthuys aan het Kortes-
semse kerkplein. Tot 30 september kan 
je er dagelijks, behalve op dinsdag, te
recht vanaf 10 uur. Nadere informatie 
omtrent dit evenement bekom je bij de 
VW-Kortessem, Kerkplein 11 te 3720 
Kortessem (011/37.60.77). 

Geogidsen willen de ,,informatieve scha
kel" tussen de observatie van een aantal 
landschapsvullende objekten en hun beteke
nis en ontstaansgeschiedenis vormen. 

HET EIGEN LAND 
ONTDEKKEN 

Momenteel beschikt GEORETO over een 
20-tal geogidsen, evenveel suggesties voor 
een geslaagde kulturele uitstap in eigen 
land. 

Met geogidsen over Nieuwpoort, Koksijde, 
Poperinge en Heuvelland is in West-Vlaan-
deren de Westhoek bijzonder goed ontslo
ten. 

In Oost-Vlaanderen was het geotoerisme 
tot nu toe vooral aktief in het Waasland met 
uitgaven over Sint-Niklaas en Waasmunster. 

De provincie Antwerpen is geotoeristisch 
ontsloten dankzij de geogidsen over Essen-
Kalmthout en Mechelen. De geogids Zuid-
Pajottenland, de geogids Huldenberg & Oud-
Heverlee en de geogids Leuven geven een 
beeld van landelijke en stedelijke plekjes in 
Vlaams-Brabant. 

Het geotoerisme was tot op heden vooral 
aktief in Limburg met geogidsen over Maas
eik, Hasselt, Sint-Truiden, Borgloon, Kortes
sem, Tongeren, Haspengouw en Voeren. 

INFO 
Heb je zin in een kulturele, geotoeristi-

sche uitstap in eigen regio dan kan je voor 
informatie en bestellingen van geogidsen 
terecht bij GEORETO (Pierre Diriken), Ro
zenstraat 11 te 3723 Kortessem 
(011/37.52.54). De kostprijs van een geo
gids (112 è 128 biz.) bedraagt ofwel 95 fr. 
ofwel 150 fr. 
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VAKANTE 

GIDS VOOR WESTVLAAMSE MUSEA 
VAKANTIEGESCHENK VOOR 50 WIJ-LEZERS 

Westtoerisme, de provinciale vereniging 
voor Toerisme van West-Vlaanderen, heeft 
een prachtige kleurengids voor Westvlaam-
se musea klaar. Op 56 bladzijden groot 
formaat worden gemeente per gemeente 
een of meerdere musea voorgesteld. Begin
nend in het Verschaeve-museum te Alverin-
gem tot het Landbouwmuseum 1000 Stoom-
wielen te Zwevegem wordt een ontdekkings
reis langs niet minder dan 85 lokaties op 
touw gezet. 

De brochure is rijkelijk en kleurrijk geïllus
treerd, met viertalige uitleg en bevattelijke 
piktogrammen. 

Naast de voor de handliggende musea als 
het Ensorhuis, de Mercatorboot, Gruuthuse, 
het Nat.Vlasmuseum, wordt ook het licht 
geworpen op minder gekende maar daarom 
niet minder aantrekkelijke verzamelingen. 

Enkele voorbeelden: Het Torhouts Aarde
werk, het Curiosamuseum (Kortrijk) met de 

GIDS VOOR 
WEST\XAAMSE 
JVIUSEA 

GUIDE Dti. .Ml \SEEs 
MUSLEXFL7F.HRER 
KRISEUM GIHDE 

Bi!WQ,ui- laioirN' i\Ki/,n.'\i 

grootste opgezette rat ter wereld, het politie
ke Koppenmuseum (Tielt), het Vredesmu-
seum van de IJzertoren (Diksmuide). Om 
deze maar te noemen. 

Voor 50 lezers van WIJ ligt zo'n museum-
gids klaar. U moet dan wel bijgaande bon 
invullen en sturen naar WIJ, Barrlkaden-
plein 12 te 1000 Brussel. 

De eerste 50 aanvragers ontvangen de 
gids per kerende post. 

JAKOB SMITS 

BEAUVOORDE 
Van 13 juli tot 18 augustus heeft, voor 
de 17de keer, in Beauvoorde (Veurne) 
de zomertentoonstelling plaats in de 
15de eeuwse St.Audomaruskerk. Dit
maal is het tema ,,Schilders van het 
Interieur". Diverse stijlen en richtin
gen worden met elkaar gekonfron-
teerd, van Henri De Braekeleer, Ensor 
en Leon De Smet tot vandaag. Zowat 
90 werken worden geëksposeerd, 
waaronder „Bij de wieg", een tipisch 
Kempisch landschap van Jakob 
Smits, behorend aan het Stedelijk 
Museum te Oostende. De tentoon

stelling toont ook een 7-tal interieur-
schetsen van frontsoldaten '14-'18. 
De tentoonstelling is elke dag open 
van 14 tot 19 uur. Zon- en feestdagen 
van 10 tot 12 en van 14 tot 19 uur. 

JEUGDDAG 
TE BELLE 

Al sedert de jaren zestig probeert Werk
groep De Nederlanden bij jongeren interesse 
voor de Franse Nederlanden op te wekken. 

De jeugdsektie op de Frans-Vlaamse Kul-
tuurdag van het Komitee voor Frans-Vlaan-
deren (KFV) is daar een jaarlijks terugkerend 
onderdeel van. 

Dit jaar vindt die kultuurdag plaats op 29 
september in Belle (Bailleul) net over de 
Schreve, in het Kultureel Centrum in de 
Zwarte Zusterstraat. 

10u.: Frans-Vlaamse verenigingen stellen 
zich voor. 

13U.30: Zoektocht door Belle. 
15U.30: Diamontage. 

Prijsuitreiking voor de deelnemers aan de 
zoektocht: elke gemotiveerde deelnemer 
krijgt een leuke herinnering. 

Johan Van Herreweghe, Jan Van Ael-
broecklaan 16 te 9050 Gentbrugge (091/ 
30.35.25). 
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VAKANTIE 

OPNIEUW 
POËZIE 
FESTIVAL TE 
BEAUVOORDE 

Voor de 17de keer wordt in de Driekonin-
genschuur te Beauvoorde een poëziefestival 
georganiseerd. Het feest begint op 15 juli en 
loopt verderop 17,19, 22en 24juli. Telkens 
om 20u. 

Opnieuw is het een aantrekkelijk program
ma geworden dat het poëzietreffen alle eer 
aandoet. 

— 15 juli: Tijl Uilenspiegel door Tine Ruys-
schaert. (Toegang 280 fr. + streekbier). 

— 17 juli: Sappho, de tiende muze door 
Anton van Wilderode. Over de dichteres en 
de Griekse poëzie. (Toegang 200 fr.) 

ADVERTENTIE 

tU.iOSt/Z9901i 

Restaurant - Cafetaria - Vernieuwd hotel 

DRIEKONINGEN 
WuhmrtngMmtraat 40 - 8486 BEAUVOORDE-VMinM 
gesloten — feestzalen tot 150 personen 
op woensdag — gastronomische verpozingsweekends 
seizoen open — seizoengebonden men's 

— patroon aan 't fornuis 

Guide Gezelle 

— 19 juli: Mijn lievelingsdichters en mijn 
poëzie door Michel van der Plas, de schrijver 
van „Mijnheer Gezelle" en dichter. (Toe
gang 200 fr.) 

— 22 juli: Poëzie, een daad van bevesti
ging door Eddy van Vliet die met ,,De Bin
nenplaats" in '89 de Gemeenschapsprijs 
voor Poëzie won. (Toegang 200 fr.) 

— 24 juli: Mouvements prepares door het 
Hoste-Sabbattini Patomineteater, een speel
se evokatie van de geschiedenis van de 
mime. (Toegang 280 fr. + streekbier). 

Een sterk programma dat wij onze lezers 
ten zeerste aanraden. Het is wel nodig te 
reserveren want het Poëziefestival van 
Beauvoorde is een graag bezocht evene
ment. 

INFO: 

Dienst Toerisme, Grote Markt te Veurne 
058/31.21.54. Een genummerde kombina-
tlekaart voor 5 avonden (telkens om 20u.) 
kost 1.000 fr. Reduktles voor CJP en 
+ 3pas. 

't'^CHEimyUET 
'MaikJdartSDs &' '^^ketk NcsSnaii 

Achter de Vinkemkerk 

^Vinhunstjaat22 <£/: C69^299SS 

8486 ^^aumonk-lèuüie 

SPEaALITEIT VAN BACHTEN DE KUPE 
UCHT VERTEERBAAR 

ZinOER BEWAJUUIIODEL • lICTfiEUQlIO 

a op zoek bij uw slager of toespijsspecialist 
^""•'r ijgyaaa^aüMiüiiiiM^fciaÉaa 

MEVMNIV PAinmuiHNioauiK 
«nil»Mtot«nlraai 11 
BEAinOOUE 

t»l 0S8 / 29 94 91 

beajuvoordse 
wafels en pannekoeken 
«ze weten van den trog, 
ze smaken naar nog» 

tfarinekoekhuls [ 

^eaüvoofd® 
RAASMAKERU 

Beauvoorde 

'rur/ttn natfuhyè. 
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VAKANTIE 

HEBBEN DE ARMSTEN 
OOK RECHT 

OP VAKANTIE? 

ten". 

ECHT op vakantie wordt vaak 
aan werken gekoppeld. De rust 
moet welverdiend zijn. 

En dan hoor je vooroordelen 
als: „Ze leven het hele jaar al 
op kosten van de samenleving, 
moeten ze nu ook nog op va
kantie?" of „Als je voor funda
mentele rechten wil opkomen, 
dan is vakantie toch niet het 
eerste waarvoor je gaat vech-

OOK VOOR DE 
ARMSTE GEZINNEN? 

Deze ideeën sluiten wel een hele bevol
kingsgroep uit van het recht op vakantie. Het 
recht op ontspanning, het ontdekken van 
nieuwe plaatsen of kuituren, de horizon ver
breden en het vernieuwen van zichzelf, is in 
onze maatschappij voor de armsten nog 
steeds niet erkend. De natuur voor allen, de 
zee en bergen voor iedereen: dat is de 
droom van de verdedigers van de mensen
rechten, maar niet van overheden. 

De Vierde Wereldbeweging, als mensen
rechtenbeweging, stelt dat alle rechten met 
elkaar samenhangen. Steeds meer mensen 
zien en begrijpen dit kluwen van armoede en 
uitsluiting en ontdekken ook dat het de 
moeite waard is om te vechten voor deze 
rechten. Maar velen stellen zich nog steeds 
de vraag of het recht op vakantie wel zo 
urgent is. Zijn er geen meer direkte metoden 
om armoede te bestrijden? Investeert de 
Beweging door de organisatie van gezinsva
kanties en het openstellen van een vakantie
boerderij voor de gezinnen, zijn tijd, inspan
ningen en geld niet op een verkeerde ma
nier? 

Net omdat de Beweging verandering wil 
teweegbrengen op langere termijn en grote
re schaal, schenkt ze aandacht aan dit as-
pekt. Het kan gek in de oren klinken maar 
vaak kan men ze enkel door de dringende 
problemen te laten wat ze zijn, de vicieuze 

„Eenieder heeft recht op rust 
en op eigen vrije tijd, met inbe
grip van een redelijke beper
king van de arbeidstijd, en op 
periodieke vakanties met be
houd van loon". 
D^e stelling staat te lezen in 
artikel 24 van de Universele 
Verklaring van de Rechten van 
de Mens en is de aanhef van 
een artikel in Vierde Wereld, 
het tijdschrift van de internatio
nale Beweging ATD die het op
neemt voor de armsten in de 
maatschappij. Het tijdschrift 
„geeft uitdrukking aan het le
ven en de strijd van de Vierde 
Wereld overal ter wereld". 
Recht op vakantie, vanzelfspre
kend, maar ook voor de armste 
gezinnen? 
Omdat wij, voor wie vakantie zo 
voor de Hand ligt, nauwelijks 
kunnen aannemen dat over dat 
soort rechten twijfels bestaan 
laten wij „een medestandster" 
van de Beweging aan het 
woord. 
Een standpunt uit „een wereld" 
die wij te weinig (of niet?) ken
nen. 

cirkel van de armoede, waarin alles even 
dringend is, doorbreken. 

,GEEN FIGUUR. 
De Beweging beschikt over een viertal 

vakantiehuizen. Elk jaar wordt een aantal 
generatie-arme gezinnen uitgenodigd om 
daar een korte vakantie door te brengen. 
Maar dit „op vakantie gaan" is ook helemaal 

Het embleem van de Vierde Wereld
beweging 

niet zo gewoon voor de gezinnen. Velen 
zeggen: „Vakantie is niet voor ons soort 
mensen" en weigeren kategorisch om va
kantieplannen te maken. De onzekerheid 
doet hen leven in het heden. Bovendien zijn 
er zoveel redenen om niet te gaan: de angst 
voor het onbekende, voor een mogelijk be
zoek van de deunwaarder of een uithuisdrij-
ving tijdens hun afwezigheid, de schrik om 
uitgelachen te worden. Ze hebben geen 
geld, geen mooie vakantiekleren of geen 
figuur voor een badpak. De kinderen krijgen 
vaak wel de kans om deel te nemen aan 
vakantiekampen maar het idee van een ge
zinsvakantie is vaak nieuw voor hen. Recht 
op vakantie blijft abstrakt en een sprong in 
het duister. 

Maar naast die onzekerheid en angst, leeft 
er bij velen ook het diepere verlangen om 
even uit de buurt weg te zijn, om iets anders 
te beleven, hun leven te veranderen, meer 
gerespekteerd worden en net zo te zijn als de 
anderen. 

In de vakantiehuizen van de Beweging 
ontdekken verschillende medewerkers dat 
vakantie het begin kan zijn van een antwoord 
op die verwachtingen. In een periode van 
rust en ontspanning, kunnen de verschillen
de leden van het gezin elkaar opnieuw ont-
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dekken. Eindelijk krijgen ouders de kans hun 
kinderen te verwennen en hen ekstra aan
dacht te geven. Ze krijgen er ook de kans om 
andere mensen te ontmoeten, ontdaan van 
het etiket van dronkaard, werkloze, pro
bleemgezin of nietsnut, dat hen in hun buurt 
of stad brandmerkt. De gezinnen kunnen er 
vrij zijn, zelf verantwoordelijkheid nemen en 
allerlei zaken organiseren. Bevrijd van alle 
dwang, kunnen ze anderen tonen wie ze 
werkelijk zijn. 

SPRINGPLANK 
Natuurlijk loopt niet altijd alles van een 

leien dakje. Vaak ervaart men spanningen 
en moeten er heel wat drempels overwonnen 
worden, vooraleer mensen zich echt kunnen 
ontspannen. Maar bij de meesten gaat er wel 
een lampje branden. Ze ontdekken dat er 
iets van een leven in betere omstandigheden 
en een gelukkig gezinsleven kan gereali
seerd worden. Ze leren de Beweging kennen 
en krijgen zo de kans om uit hun isolement te 
treden. 

Voor velen wordt het een ontmoeting van 
hoop en een ervaring om trots op te zijn. Het 
doet sommigen stappen zetten om opnieuw 
werk te zoeken, hun huis op te knappen of 
met het volledige gezin te gaan samenwo
nen. 

Op die manier wordt vakantie aanmoedi
gen niet een tussendoortje aanbieden, waar
door men mensen een weekje van hun 
rechten laat proeven om hen daarna weer in 
de ellende te laten terugkeren en zich nog 
ellendiger te laten voelen. 

Vakantie wordt dan een springplank die 
veerkracht geeft en de ervaring dat het ook 
anders kan. In een proces van bevrijding is 
een plaats voor ontspanning noodzakelijk. 

K.D. 

INFO: 
Wie meer wil lezen over deze problema
tiek kan terecht in de uitgave ,,Recht op 
vakantie is recht op menszijn". Adres: 
ATD Vierde Wereld, Victor Jacobslaan 12 
te 1040 Brussel. 02/647.99.00. 

«*t» 

REIZEN IN 
OOSTELIJK DUITSLAND 

llotsèamer IJtatj 
10X 

v: ̂ .f^i SttQpe m$ püpiet 

Na de val van de muur in Berlijn biedt de stad weer een aantal 
gezichten. Zoals hier op de Potsdammer Platz. 

nieuwe 
(foto AP) 

De politieke ontwikkelingen in Midden- en 
Oost-Europa zorgden voor een toevloed van 
westerse toeristen in de regio. De toeristi
sche gidsen volgen nu volop. Zo bvb. de gids 
Oostelijk Duitsland in de Dominicus reeks 
(Gottmer reisgidsen). De vroegere DDR is 
immers enkele prachtige toeristische trek
pleisters rijk, en vormt een aantrekkelijke 
vakantiebestemming. 

Wie van natuur houdt, kan terecht in het 
Harzgebergte of het Thüringer Wald. Stran-
davonturen vallen te beleven aan de Oost-
zee-kust met zijn talrijke pittoreske stadjes 
en dorpjes. En natuurlijk zijn er de boeiende 
steden en historische centra als Berlijn, 
Dresden of Weimar. 

De Dominicus-gids geeft hiervan een de
gelijk en praktisch beeld, samen met talrijke 
reistips, kaartjes en andere toeristische we
tenswaardigheden. Een handig register 
zorgt ervoor dat de lezer alles moeiteloos 
terugvindt. 

Dat is zeker in deze post-revolutietijden in 
het land zelf nog niet het geval. Wie door de 
voormalige DDR reist moet weten dat de 
regio momenteel een grote bouwwerf is. Er 
zijn heel wat wegeniswerken aan de gang, 
met omleidingen en files tot gevolg. De 
aanduidingen laten wel eens te wensen over. 
Een gedetailleerde landkaart is eigenlijk on
ontbeerlijk. 

Het is ook goed te onthouden dat de 
omwenteling van '89 zware sporen heeft 

nagelaten. De werkloosheid in oostelijk 
Duitsland is enorm hoog, en de levensstan
daard is er onvergelijkbaar met de rest van 
Duitsland of West-Europa. De aanvankelijke 
euforie over de Duitse eenmaking is dan ook 
heel wat geluwd. 

(pdj) 

— Oostelijk Duitsland. Gottmer Reisgidsen 
(Dominicus Reeks), Haarlem, 296 biz, 580 fr. 

HOTEL - RESTAURANT 

a%tuio 

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

Gastronomie in een groene oase 

Diverse forel spec, en streekgerechten 
Marktverse produkten 

Groepsarrangementen 

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

en grote parking. 

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

' i .aTiy»*^ 
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DE NUL 
Reisgidsen over Egypte zijn er bij de vleet. 

De kwaliteit staat echter niet altijd in verhou
ding tot de prijs. De kracht van de Egypte-
reisqids zit immers meestal in de vierkleuren
foto s, die de prijs van de reisgids snel de 
hoogte injagen. Wie echt naar Egypte op reis 
gaat, is daarom dikwijls beter en goedkoper 
af met een simpel reisgidsje met wat zwart-
wit-illustraties. En wie eerder gefascineerd is 
door de prachtige kleurenfotografie van 
sfinksen, feloeken en tempels in het zand, 
koopt beter een fotoboek over het land van 
de farao's. Bij de Slegte zijn deze luksueuze 
fotoboeken voor een paar honderd frank een 
bestseller. 

Nu ligt er toch wel een Egypte-reisgids 
voor me die de kleurenpracht van het foto
boek koppelt aan de verwachtingen van de 
aspirant-Egyptereiziger? De uitzonderingen 
bevestigen inderdaad nog steeds de regel. 
Het prijskaartje (1.090 fr.) valt misschien wat 
tegen, maar zeg nu zelf: wie 50.000 frank wil 
neerdokken om langs de Nijl te flaneren ziet 
toch op geen 1.000 frank voor een goede 
gids? 

Want dat is De Nijl. Reisatlas van Cairo tot 
Aboe Simbel van Giovanni Caselli in de 
eerste plaats. De vele kleurenfoto's zijn mee
genomen, maar nooit overdreven groot en 
bijna steeds funktioneel. 

Maar u vindt veel meer dan een gedetail
leerde routebeschrijving over het Nijldal in 
de gids. Natuurlijk is er ook het obligate 
historisch overzicht, inklusief de blik in de 
oud-Egyptisch godenwereld, de ontwikkeling 
van het spijkerschrift en de evolutie in de 
archeologie. Verder wordt de toekomstige 
toerist ook diets gemaakt wat hij beter kan 
laten om de autochtonen niet nodeloos voor 
het hoofd te stoten, en wat hij beter kan doen 
om praktische problemen te vermijden (visa, 
geld, fooien, hygiëne, vervoer,...). En voor 
wie niet weet waar en hoe beginnen heeft de 
auteur bovendien een aanbevolen program
ma van 22 dagen uitgestippeld. 

Biezonder handig zijn ook het register 
achteraan en de talrijke schematische kaar
ten op schaal 1:100.000, momenteel de 
meest volledige. We missen in deze gids 
alleen een hoofdstukje over het huidige 
Egypte, waarin duidelijk gemaakt wordt voor 
welke gigantische demografische uitdagin
gen het land momenteel staat, hoe het poli
tieke leven er verloopt, welke rol de islam in 
het dagelijkse leven speelt, etc. In het ge
deelte van de reisgids die de bezienswaar
digheden tussen Gizeh en Aboe Simbel 
behandelt vindt men hierover wel wat ver
snipperde informatie, maar we hadden het 
graag gegroepeerd gezien. Het statistisch 
overzichtje van Egypte is wel nuttig, maar 
vult deze leemte toch niet op. 

(pdj) 

ADVERTENTIE 

— De Nijl. Reisatlas van Cairo tot Aboe Sim
bel. Giovanni Caselli. Gottmer Reisgidsen, Haar
lem. 1991, 287 biz, 1.090 fr. 

HOTEL 
HOVE MALPERTUUS 

Tongersesteenweg 145 
3770 RIEMST (Herderen) 

Tel. 012/45.15.38 
Fax. 012/45.57.73 

— 18 Luxekamers 

— Ruime Parking 

— Ideale stopplaats 
voor dagultstappen 

— BanketmogelIJkheden 

— Groepsmenu's 
op aanvraag 

GEOGIDSEN 
VLAANDEREN ECHT ONTDEKKEN 

ex. 
ex. 
ex. 
ex. 
ex, 
ex. 
ex. 
ex. 
ex. 
ex. 
ex. 

Geogids 
Geogids 
Geogids 
Geogids 
Geogids 
Geogids 
Geogids 
Geogids 
Geogids 
Geogids 
Geogids 

Sint-Truiden 
Kortessem (*) 
Nieuwpoort 
Borgloon (*) 
Haspengouw 
Poperinge 
Tongeren 
Voeren (*) 
Leuven 
Waasmunster 
Essen/Kalmthout 

ex. Geogids Koksijde 
ex. Geogids Mechelen 
ex. Geogids Heuvelland 
ex. Geogids Maaseik 
ex. Geogids St-Niklaas (*) 
ex. Geogids Hasselt (*) 
ex. Geogids Huldenberg en 

Heverlee (*) 
ex. Geogids Zuid-Pajottenland (*) 

95,- Bfr/st. (*) 150,- Bfr/st. 

Oud-

mÊXö 
BESTELBON 

Rozenstraat 11, 3723 Kortessem 
011/37.52.54 
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BOEKEN 

DE PARKWACHTER VERTELT 

Het Akagera National Park in Rwanda is 
niet zo bekend als zijn sensationele tegen
hanger waar de gorilla's huizen, maar het is 
zeker zo belangrijk. Het maakt deel uit van 
de plannen die Rwanda's president in 1984 
aldus onder woorden bracht: „In een wereld 
die meer en meer wordt beheerst door tech
nieken die de natuur bedreigen, moeten we 
ingespannen meewerken aan de bescher
ming van het milieu. Niet alleen voor ons 
eigen nationaal belang, maar om een erfenis 
te bewaren die de hele mensheid toebe
hoort". 

Hij wordt in eigen land nog al eens verwe
ten dat er overbevolking heerst terwijl er nog 
zoveel braakgronden liggen in de nationale 
parken. Rwanda is inderdaad het dichtstbe
volkte land van Afrika met een bevolkings-
aangroei van 3,5 % per jaar. Maar dan kan 
hij als verdediging inroepen dat de braak
gronden ongeschikt zijn voor landbouw en 
binnen de kortste keren door zijn bewoners 
zouden verlaten zijn. Bovendien zou de na
tuur vreselijk verstoord zijn. 

Want het Akagerapark is „Ie Pare des 
Milles Biotopes". Gelukkig is de sensibilise

ring van de Rwanaese oevoiKing reeds zo 
ver gevorderd dat het verlies van het park 
zou aangevoeld worden als een persoonlijk 
verlies. De Rwandees is fier op zijn aards 
paradijs. 

STROPERS 
Auteur Walter Gansemans laat drie kinde

ren, twee zwarten en een blanke, op stap 
gaan met Felix Munyaneza, gids en wildpar
kwachter. Samen ontdekken ze de Afrikaan
se planten en dieren, maar ook de grote 
problemen. Zoals de uit Zuid-Amerika inge
voerde waterhiacint die de hele plantengroei 
in de war dreigt te brengen, de broessebran-
den, de asfaltenng van de wegen die de 
snelheid van de auto's opdrijft en dieren 
doodt, maar vooral de stroper. Toenemend is 
het aantal stropers dat uit Tanzania infil
treert, netten, vallen van doornen of metalen 
dradenklemmen plaatst, leeghaalt en weer 
over de grens verdwijnt. Er is een voortdu
rend geldtekort om de hele zaak te blijven 

beredderen. Maar de vijf WWF-werkers, die 
er enkele tijd toezicht hielden, hopen er 
weldra terug te kunnen keren. Erg noodzake
lijk. Net zoals dit boek dat verscheen in de 
reeks van De kustvisser, de boswachter, de 
berggids en anderen die vertellen. 

Het boek werd uitgegeven met zin voor 
kwaliteit die bij Casterman gewoon is. Voor 
wie Wapiti, het natuurblad van deze uitgeve
rij kent, IS dit boek geen verrassing, maar 
een doorduwen op een ingeslagen weg en 
de bewustmaking dat de natuur in de hele 
wereld belangrijk is. De natuur is een puzzel, 
waar geen stukje kan van worden gemist. 
Voor een puzzel is een ontbrekend stukje 
niet zo erg, je schaft je wel nieuwe aan, maar 
met de natuur gaat dit niet. Dat is de bood
schap van Walter Gansemans in dit schitte
rend verzorgde boek. 

Memos 

— De parkwachter vertelt over een wildpark in 
Afrika. Walter Gansemans. Uitg. Castermans, 56 
biz., ge'ill., 395 fr. 

ADVERTENTIE 

Taverne • Restaurant 

DE ULTIEME 

HflbLÖEïNflTiE 

¥ 
Koningsstraat 316, 1210 BRUSSEL 

Tel. (02) 217.06.14 - Fax. (02) 217.72.40 

Kom je naar BRUSSEL 

Kom dan naar DE ULTIEME HALLUCINATIE 

l^aak er een uitstap van en kom er genieten van onze: 

— Unieke sfeer van de ART NOUVEAU 
— Taverne 
— Dagschotel aan 250 fr. 
— Uitstekend restaurant met menu's vanaf 950 fr. 
— Gezellige banketzaal tot 40 mensen 
— Bar dansant ,,Citizen ZEB" 
— Terras. 

Voor reservatie: bel 02/217.06.14. 
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VLAMING ZIJN OM 
WERELDBURGER TE WORDEN 

Jaak Peeters, Vlaams aktivist en sekreta-
ris van het Nationalistisch Verbond, slaakt 
een alarmkreet. Kulturele authenticiteit 
dreigt te verdwijnen en v/e stevenen af op 
een „Heerlijke Nieuwe Wereld", geregeerd 
door de hogepriesters van het technolo-
gisch-kommercialisme. Een terugkeer naar 
de etniciteit moet de oplossing bieden. 

WAARSCHUWING 
Het kultuurpolitieke essay „De cultuur van 

het simplisme. Over de identiteit van mens, 
land en volk" is een breed uitgesponnen 
verhandeling waarin de auteur een zeer 
eigenzinnige en gedurfde volksnationale vi-
zie vertolkt. Het werk blinkt echter niet uit 
door de heldere struktuur. Vele nodeloze 
herhalingen bezorgen het boek een wat 
drammerige toon en de uitweidingen naar de 
meest diverse historische epoches en kuitu
ren zijn soms irrelevant. Talloze auteurs 
worden in het betoog betrokken, doch niet 
steeds op een even kiese manier. Op pagina 
85 staat bijvoorbeeld; ,,... en ik maak me 

Peeters waarschuwt tegen de Euro
pese eenmaking, die een gelijkscha
kelingsproces tussen de samenstel
lende volkeren zal veroorzaken. 

(foto Dann) 

Sterk dat ook oud-ambassadeur Maarten 
Mourik het zo ziet.", zonder de minste ver
duidelijking over figuur of ideëen van deze 
eminente Nederlander. 

Waarover gaat het eigenlijk? Centraal in 
het boek van Peeters is de waarschuwing 
voor een éénvormige, makkelijke, op primi
tieve en louter materiële behoeften steunen
de universele kuituur. Een kuituur van het 
simplisme. Het technologisch-kapitalisme 
van het Westen, dat bovendien een onstilba
re honger kent naar macht en bezit, vernie
tigde (Inca's) of bedreigt (Indië) ganse be
schavingen. Autentieke kuituren wordt een 
universeel patroon opgelegd waarin het indi
vidu herleid wordt tot een loutere produktie-
faktor en dito konsument. De ééndimensio-
nele mens, kritiekloos en door een relatieve 
welvaart in slaap gewiegd... 

Peeters heeft dan ook allesbehalve een 
hoge pet op van internationale instellingen 
als het IMF, de Wereldbank of de VN. Ook de 
huidige Europese konstruktie vindt in zijn 
ogen geen genade. De eventuele verdwij
ning van de nationale munten door de EMU 
vindt hij ,,de vervanging van het ontleedmes 
door de hakbijl" (p.46). De EG is een multina
tionale staat in wording, aldus Peeters, en 
zal mutadis mutandis een gelijkschakelings
proces tussen de samenstellende volkeren 
teweegbrengen. In een federalistische op
bouw gelooft hij niet: „Al dat federalistisch 
gepraat is, In het beste geval, illusie en soms 
niet meer dan een doekje voor het bloeden. 
Er is in DIT Europa geen subsidiariteit!" 
(p.46). 

Een Europese kultuur of beschaving be
staat niet volgens Peeters (hoewel op biz. 13 
te lezen valt: ,,Maar de secularisatie berooft 
Europa van zijn geestelijk eenheidsfunda-
ment") en hij houdt een zeer krachtig en 
vaak emotioneel pleidooi voor een herstel 
van de etnieën. 

Enkel een gesloten en etnisch homogene 
gemeenschap biedt de mens een duidelijk 
referentiekader waarbinnen hij zijn identiteit 
kan beleven en beschermt wordt tegen mas-
sifikatie en vereenzaming. De éénheid van 
de Nederlanden is hier dan een evidentie en 
een noodzakelijk wapen in het verzet tegen 
het universalisme. Zijn volksnationalisme 
houdt geen tegenstrijdigheid in met een 
„welbegrepen wereldburgerschap", stelt de 
auteur, hoewel hij zo goed als niets vertelt 
over mogelijke verrijkende ervaringen wan
neer verschillende kuituren elkaar ontmoe
ten. 

Ook de mogelijke idee dat door de konf ron-
tatie met de ander men meer bewust kan 
worden van zijn eigenheid, wordt niet uitge
werkt. 

Kulturele autenticiteit en etniciteit worden 
niet enkel door een voortschrijdende unifor
me wereldkultuur aangetast, ook van binnen
uit worden onze kultuur en gemeenschap 
aangevreten. 

Want Peeters heeft het duidelijk niet be
grepen op de,,ondermijnende secularisatie" 
of op een individueel identiteitsbeleven. Wat 
nochtans — en dat geeft Peeters ook toe — 
sinds Socrates, de Renaissance en de Ver
lichting een essentiële Westerse waarde is. 
Hij heeft een duidelijke vizie op wat de 
etnische Nederlanden wél moeten voorstel
len. 

UITDAGEND 
Het komt ons voor dat de auteur hier 

appelleert naar een pre-industriële samenle
ving, naar de zogenaamde goeie ouwe tijd. 
Een religieuze, vredig door pastoor en burge
meester gedomineerde samenleving waar 
een politieke en kulturele elite de gemeen
schap wel eens de weg zou wijzen. Nu 
echter, aldus Peeters, heeft de elite het 
cinisch laten afweten in haar voorbeeldfunk-
tie voor het volk, speelt de pers een verfoeilij
ke rol, worden God, familie en vaderland niet 
meer gerespekteerd en zijn pedofielen revo-
lutionnaire geesten geworden die ver vooruit 
lopen op de oubollige massa. 

Peeters ontwaart vandaag ook een geeste
lijke luiheid. Op pagina 113 pent hij enkele 
krachtige zinnen tegen een massakultuur die 
denationaliserend werkt, het persoonlijk den
ken doodt en de mens afhankelijk maakt. De 
massamens is „geen fiere, vrije Bataaf die 
„neen!" kan roepen, en weigert als zijn 
fierheid gekwetst wordt." Anderzijds staat op 
pagina 120 letterlijk en haast verontschuldi
gend: „algemeen ondenivijs heeft nu een
maal een grotere kritische geest tot gevolg." 

Peeters' boek is een uitdagend werkstuk 
dat, zeker nu men op het hoogste niveau 
onderhandelt over de toekomst van Europa 
en de herschrijving van het Verdrag van 
Rome, tot bezinning en reflektie dwingt. Dit is 
een ontegensprekelijke verdienste. Zijn talrij
ke recht-door-zee-stellingnamen zullen ech
ter bij tal van lezers wenkbrauwgefrons en 
diskussie uitlokken, wat meteen het tegen
overgestelde is van een „cultuur van het 
simplisme". 

(fd.) 

— De cultuur van het simplisme. Over de identi
teit van mens, land en volk. Een cultuurpolitiek 
essay. Jaak Peeters. Uitg. Facet, Antwerpen. 
1991, 247 bIz. 
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KULTUUR 

INTELLIGENTIE GEVRAAGD 
Jozef Deleu is wellicht één der meest 

bekende kulturele prominenten van Vlaande
ren. Vooral sinds de publikatie, in 1987, van 
een reeks kultuurpolitieke opstellen onder de 
titel „De pleinvrees der kanunniken" is deze 
hoofdredakteur van het algemeen-Neder
lands kultureel tijdschrift Ons Erfdeel en van 
het Franstalige Septentrion, revue de culture 
néerlandaise, een niet te ontziene figuur in 
het kulturele wereldje. Zijn woorden worden 
steevast gepubliceerd, gelezen en bekom-
mentarieerd. Het zijn dan ook meestal intelli
gente en behoorlijk geformuleerde beschou
wingen. Zoals het een intellektueel — vol
gens Deleu nog steeds een woord dat achter
docht wekt in Vlaanderen — past. 

VADSIGHEID 
Een goede week geleden verscheen bij 

Kritak zijn pamflet ,,Verzwegen misverstan
den. Over onze onvoltooide emancipatie." 
Hierin ergert Deleu zich aan de volgens hem 
vaak schrijnende wanverhouding tussen 
Vlaanderens ekonomische welvaart en de 
schraalheid van het kulturele en intellektuele 
leven. Ondanks een moeizame emancipatie 
uit franskiljonse verdrukking en de ekonomi
sche boom van de voorbije decennia, wordt 
Vlaanderen momenteel door zichzelf en door 
de vadsigheid van zijn bewoners bedreigd. 

Deleu meent 4 groepen te kunnen onder
scheiden. Vooreerst zijn er de puur materia
listisch Ingestelde nieuwe rijken die elkaar 
overtroeven in slechte smaak en vanuit bet
weterige zelfgenoegzaamheid onverschillig 
staan tegenover elk nieuw ideeëngoed. Ver
volgens heb je een niet minder welvarende 
groep die zich krampachtig vasthoudt aan 
het vertrouwde strijdflamingantisme en het 
moeilijk heeft om zonder de vijand België te 
leven. Een derde groep is, aldus nog steeds 
Deleu, 1968 niet te boven gekomen en be
steedt alle energie aan een verkeerd begre
pen internationalisme. Een vierde groep is 
minder geprofileerd en stemt Deleu toch nog 
hoopvol. Het zijn de Vlamingen die zich 
ervan bewust zijn dat ,,Vlaanderen toch 
maar een klein stukje is van onze planeet en 
dat de ven/voesting van de aarde tevens de 
vernietiging van het geliefde Vlaanderen met 
zich zal meebrengen." Hun engagement 
houdt liefde in voor de nabije natuur en voor 
de ruimere wereld. 

LICHAMEN.,. 
Verder vindt Deleu het ontbreken van een 

,,fijnmazig netwerk" van kontakten tussen 
de akademische wereld enerzijds, de artis-
tiek-kulturele wereld anderzijds, zorgwek
kend. De kulturele wereld zou zelfs enige 

afschuw hebben van een gedegen intellek
tuele onderbouw. Dit gebrek aan intellektue
le voeding "zou volgens Deleu aan de basis 
liggen van de verpaupering van het kulturele 
leven in Vlaanderen. Een kultureel leven dat 
langzamerhand in handen dreigt te vallen 
van kultureel ondervoede, maar financieel 
welvarende promotoren. Uiteraard is er ook 
de obligate sneer naar de kommerciële tele
visiezender VTM. 

Kortom, het is een aardig boekje met nogal 
gratuite beweringen van een bezorgde intel
lektueel. En toch werd ondergetekende boer-
gondische Vlaming het meest getroffen door 
volgend merkwaardig en pessimistisch ne-
venzinnetje: ,,Het zes miljoen zielen tellende 
Vlaanderen — of moet ik vanwege onze 
exuberante aandacht voor de gastronomie 
als exponent van onze cultuur bij voorkeur 
lichamen zeggen — ..." Herwig — chateau 
— Van Hove moest het weten. 

(fd.) 

— Verzwegen misverstanden. Over onze onvol
tooide emancipatie. Jozef Deleu. Uitg. Kritak, 
Leuven. 1991, 29 biz. 195 fr. 

Deze week 
in Knack Magazine 

Het grote cijfer-bedrog 
Juiste gegevens zijn de steunberen van een degelijk politiek, sociaal 
en ekonomisch beleid. Maar de Belgische statistieken barsten van de 
slechte cijfers. Hoe erg zijn we er aan toe ? Daarover een reportage 

deze week in Knack. 

Sneller dan het ongeluk 
President Turgut Özal wedt dat 
Turkije zich sneller ontwikkelt dan de 
problemen groeien. En Cyprus ? 
"Met z'n vieren aan tafel regelen we 
de zaak", vertelt hij in een interview. 
Deze week in Knack. 

Brandende bronnen 
Dagelijks gaat in Koeweit een 
miljoen ton olie in vlammen op. De 
Amerikanen van Red Adair zijn met 
man en macht in de weer om het vuur 
te doven. Een vies werk van lange 
adem, deze week in Knack. 

Identiteit van de Jeugd 
Jongeren zijn met veel dingen bezig 
waarvan volwassenen het belang niet 

inzien. Zij en de groep ontwikkelen 
hun identiteit. Daarover een 
rondetafelgesprek, deze week in 
Knack. 

Schliemanns Troje 
Honderd jaar geleden overleed 
Heinrich Schliemann, de archeoloog 
die Troje en de "schat van Priamos" 
meende te hebben ontdekt. Een 
tentoonstelling in Krefeld, deze week 
in Knack. 

En verder: 
• Oost-West: het einde van de 
Comecon. • Onderwijs : de sociale 
promotie bedreigd. • Sport: Ronse, 
wielerstad. • Verschijnselen : de 
UFO's zijn de wereld niet uit. 
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JAN DE WILDE 
LEEFT TRAAG MAAR GRAAG 

N
IEJE menier, maar hij wuift altijd 
als hij hiernaast naar de winkel 
komt". Op de vraag waar hij 
woont wordt ontwijkend geant
woord. „Jan is graag alleen, hij 
wordt niet graag gestoord". Aai-
gem beschermt zijn God tegen 
vreemde indringers. En ja, aan 
de muren van de herberg 
schreeuwlelijke affiches en pos
ters van plaatselijke grootheden 

zoals Eddy Govert, Fil Filips, John Palmer en 
Patty Devinck, maar nergens een spoor van 
de roemruchte chansonier, nog geen pasfo
tootje. 

Iets later arriveren we op het afgelegen 
landgoed van de liedjesboer. Jan De Wilde 
doet in hoogst eigen persoon voor ons open, 
zo gewoontjes! De zanger straalt rust en 
kalmte uit. Hij ziet eruit alsof hij zopas zeven 
dagen heeft geslapen, of alsof hij dringend 
zeven dagen slaap nodig heeft, zoals u 
verkiest. Deze schriele, baardige maar ui
terst beminnelijke man draait al jaren mee in 
het bonte Vlaamse showwereldje. Hij is spe
cialist in het kalm-aan-doen, soms zo kalm 
dat je van hem in jaren niets meer hoort. 
Maar momenteel staat Jan De Wilde weer 
volop in de belangstelling omwille van zijn 
jongste plaat Hè Hè. 

• Wanneer men tegenwoordig van een 
artiest een maand of twee niets meer 
hoort waant men hem dood, zo zeg je zelf. 
Als er een zanger is die af en toe in een 
zwart gat verdwijnt ben jij het toch, de 
dode momenten van Jan De Wilde zijn 
genoegzaam bekend? 

Jan De Wilde; „Het grootste gat was er 
een van zes jaar." 
• Doe je In die periodes dan helemaal 
niets? 

Jan De Wilde: „Ze hebtjen nooit achter 
m'n vodden gezeten. Het is misschien ook 
daardoor dat ik zo weinig gemaakt heb. Ik 
wou altijd wel iets maken, maar ik wil een 
rustig leven. Dat is een keuze. Ik wil niet 
opgejaagd worden en niet verplicht worden 
door een platenfirma om een plaat uit te 
brengen, ik kan dat niet verdragen. Jaarlijks 
of om de twee jaar een plaat uitbrengen is 
kommercieel gezien nodig, want als je gaten 
laat vallen vergeten de mensen je inderdaad 
vlug. Je moet altijd „opvolgers" hebben om 
op de radio gedraaid te worden. Maar ik heb 
daar zo'n moeite mee. Ze zullen me niet 
verplichten om in „Tien om te zien" te gaan 
optreden, ook niet moreel. Ik heb dat trou
wens eens ekspliciet gevraagd, om zeker te 

zijn dat ik daar niet naar toe moest, men 
heeft me toen gerustgesteld dat men mij 
daar niet voor zou vragen." 
• Spijts de kalm-aan-perlodes, word je 
door een ruim publiek als een vaste waar
de gezien. 

Jan De Wilde: „ Voor een klein publiek." 

• Maar Hè Hè slaat toch duidelijk aan bij 
een grotere kring luisteraars. Of profiteer 
jij gewoonweg van de momenteel alge
meen gunstige konjunktuur voor de 
Vlaamse artiest? 

Op zijn recentste iangspeler 
bezingt Jan De Wilde het slape
rige Oostvlaams dorpje Aai-
gem. Reeds jaren woont en 
werkt de Grote Kleinkunste
naar hier. Hij heeft het in zijn 
himne over café Bif Sieken, nu 
'f Aaigems Cafee^e, dat voor
waar geen travestietenbar is. 
Wanneer we de ring rond Aai-
gem verlaten en in Aaigem cen
trum toekomen zien we dat we 
tets te vroeg zijn (geen files 
gehad in Aaigem) voor onze 
afspraak met de IVIeester. Dan 
maar 't Aaigems Cafeetje bin
nen. De inboorlingen zijn vrien
delijk, doch ietwat achterdoch
tig. Onze fotograaf tracht In 
ieder geval al het vertrouwen 
van de dorpers af te kopen met 
zout en kralen. Wij gooien het 
over een andere boeg: „Ma
dam", vragen we aan de bazin 
die in het deurgat van de keu
ken aan het strijken is „komt 
Jan De Wilde hier dikwijls?" 
Jan De Wilde! Op haar gelaat 
verschijnt een gelukzalige 
glimlach... 

Jan De Wilde: „Dat speelt mee, daar ben 
ik van overtuigd. Wij profiteren ook zijdelings 
van die „VTM-kultuur". Kuituur dan tussen 
aanhalingstekens. Je voelt dat in de zaal, er 
komt om te beginnen al veel meer volk. We 
krijgen veel meer aanvragen, ik zeg ze ook 
allemaal af want ik wil niet teveel optreden. Ik 
weet nog van vroeger dat als ik veel optreed 

ik de indruk krijg dat ik naar mijn werk ga, en 
ik heb nooit willen „werken". Werk datje als 
een klus beschouwt zint me niet. Ik heb met 
periodes wel hard gewerkt, zoals bv. de 
verbouwingen in dit huis hier, maar dat heb 
ik altijd met plezier gedaan. Ik zou er heel wat 
moeite mee hebben om onder een baas te 
moeten werken, zeker omdat ik het nog nooit 
gedaan heb. Nu kan ik mijn eigen tempo 
aanhouden, en al eens zes jaar stilliggen. Ik 
houd dat bij, soms slaag ik er gedurende 
twee jaar niet in één liedje te maken. Af en 
toe kijk ik dat eens na om mezelf te deprime
ren. Toch probeer ik altijd, bijna dagelijks ga 
ik daar zitten en tracht tema's en teksten uit 
te werken, maar er komt dan niks uit dat 
deugt." 

• Laten we het zo stellen dat de geest 
altijd aktlef blijft? 

Jan De Wilde: „Ja maar ik hou me ook 
wel eens bezig met andere dingen dan 
liedjes schrijven. Ik kan me bijvoorbeeld 
weken of maanden amuseren met het uitzoe
ken van begeleidingen." 

• Sc/in/f jij werkelijk muziek, of krabbel je 
maar wat akkoordjes op papier? 

Jan De Wilde: „Voor het kombo zoek ik 
met behulp van een viersporenbandopnemer 
begeleidingen op een drumkomputertje, bas
gitaar, sintezizer enzovoort." 

• Een komputer In Aaigem? 
Jan De Wilde: „Och, ik noem dat drum-

komputer, maar feitelijk is dat maar een klein 
drumboksje. Ik heb wel een echte komputer 
gehad, maar die heb ik buitengesmeten toen 
ik merkte dat het me vier maanden zou 
kosten om dat ding vlot te bedienen. Vaak 
kan ik iets niet uitvoeren omdat ik geen 
pianist ben, ik heb al moeite om gewoon 
monotoon te spelen. Ook vioolbegeleidingen 
kan ik technisch onmogelijk uitvoeren, dat 
spul zou dat dan voor mij kunnen doen. Je 
steekt die noten daar in, sluit aan wat moet 
aangesloten worden en 't machien spuwt 
euh, maakt de muziek. Maar het is te inge
wikkeld, ik heb het opgegeven. Later leer ik 
het misschien. Momenteel schrijf ik dus ge
woon noten op een papier. 

• Genoot je een muzikale opleiding? 
Jan De Wilde: „Neen. Of toch, ik heb één 

les notenleer in de muziekakademie gevolgd 
en dan dacht ik: ,oeioei... dat wordt niks'. En 
ik heb ook twee lessen gitaar gehad." 
• Juist genoeg om ze te leren vasthou
den? 

Jan De Wilde: „Ja, en die gitaarleraar 
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Jan De Wilde heeft nu niet bepaald sterallures. Hij staat dan ook niet te springen om in T/en om te z/en op te 
treden, hij is er eerder eentje om te horen. „0,0 Ronald szommer) 

was zo ongeduldig dat hij bijna mijn vingers 
Ijrak. Dan lieb il( maar beslist om me aan de 
zelfstudie te wijden. Elke middag heb ik dan 
sistematisch zo'n uur of twee drie klassieke 
gitaar gestudeerd. Toch heb ik dat ook moe
ten opgeven omdat ik op een bepaald mo
ment voelde dat ik vastzat, dat ik niet verder 
kon zonder les. En ik wou geen les volgen. 
Wanneer je op je eentje een insturment leert 
bespelen geraak je toch vroeg of laat in de 
knoop. Zeker met gitaar omdat dat zo moei
lijk is, enfin ja, elk instrument is te moeilijk 
om enkel door zelfstudie een virtuoos te 
worden. Maar kom ik vind wat ik nu kan 
voldoende. Ik heb genoeg omgang met klas
siek geschoolde beroepsmuzikanten om te 
zien dat dat dikwijls doffe ellende is. Die 
slepen zich zo vaak naar hun „werk". Veel 
van die mensen hebben ook nooit leren 
improviseren. Ik geloof dat daar nu wel meer 
aandacht voor is tijdens de opleiding, en ook 
voor het samenspel." 

• Je hebt wel een opleiding beeldende 
kunsten gehad? 

Jan De Wilde: „Ja, schilderen in Sint-
Lukas in Gent." 
• Schilder je nog wel eens? 

Jan De Wilde: „Euh... 't is mogelijk dat ik 
morgen wat schilder. Af en toe teken ik nog 
een beetje, een kartoentje of een karikatuur-
tje." 

FILOSOOF? 
• Je vertelde ons daarnet, bij het binnen
komen, dat er al eens wildvreemde men
sen met hun persoonlijke problemen ko
men aandraven. Ben jij dan een beetje een 
vaderfiguur, een biechtvader of een psy
chiater? 

Jan De wilde: „Neen. Ik denk dat die 
mensen een beeld van me vormen op basis 
van mijn liedjes. Ze geloven dat ik een 
rustige bezadigde filosoof ben, wat niet altijd 
met de realiteit overeenkomt. Ik ben traag, ik 
hou niet van drukte, en dat is voor sommigen 
al genoeg om te denken dat ik ook grote 
filosofische kwaliteiten heb. Ik denk wel 
graag na over allerlei dingen, maar of ik dan 
ook antwoorden vind dat is iets helemaal 
anders." 

• Van de eerste de beste stoethaspel die 
een gitaar kan vasthouden en zich achter 
een mikro durft te posteren wordt veelal 
verondersteld dat hij of zij er een wijdse 
wereldvisie op na houdt, van alles op de 
hoogte is, en voor elk prangend sociaal, 
politiek of ekonomsich knelpunt een op
lossing in petto heeft. 

Jan De Wilde: „Ja, je moet over alles 
kunnen meepraten en over alles een mening 

hebben. Wij zijn zangers en wij maken dus 
liedjes, da's eenvoudig. Maar daarnaast 
moetje interviews weggeven en prompt word 
je beschouwd als filosoof en politieker. Dat is 
natuurlijk onzin. Het enige waar we iets over 
kunnen vertellen is over liedjes, en wat kun je 
daar over zeggen over liedjes ? Niets." 

• Vertel eens iets over jouw liedjes. 
Jan De Wilde: „..." 

• Kom, kom, je schrijft toch vanuit een 
innerlijke drang of zoiets? Of eenvoudig
weg omdat er een leuk melodietje door je 
hoofd speelt? 

Jan Dé Wilde: „Ja zo gaat dat. Ik heb zelf 
nogal moeite om te achterhalen waarom ik 
een liedje maak. Ik begon al zeer vroeg 
liedjes te maken, waarschijnlijk omdat ik 
absoluut wou zingen en liefst in groepsver
band. Ik heb dat dan ook altijd gedaan. Op 
het kollege had ik eerst een koortje bijeenge
harkt waarvoor ik graag vierstemmige bewer
kingen maakte van de volksliedjes die ik 
kende:spirituals, Zuidafrikaanse, Vlaamse... 
Het is allemaal een beetje van zelf gekomen. 
Je blijft over met drie, je koopt een gitaar, 
nee eerst een ukulele omdat een gitaar te 
duur is, maar dan raakt je repertoire uitge-

O 
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„Indien ik onverschillig was of minachting koesterde ten aanzien van m'n 
publiek, dan zou ik alles aannemen en veel optreden." (foto Ronaid szommeo 

put, je weet niet meer wat zingen. Min of 
meer uit armoe begin je dan zelf liedjes te 
maken. Eerst probeerde ik gedichten op 
muziek te zetten, dat wou ook maar niet 
lukken. Allez, stel je voor, gedichten van 
Gezelle in een folkidioom, nu zou dat mis
schien wel gaan maar toen paste dat niet." 

• We maken ons wellicht een al te gero
mantiseerde voorstelling van het artiest 
zijn. We willen daarmee natuurlijk niet 
zeggen dat jij een ster bent maar... 

Jan De Wilde: „Liefst niet. Ik denk dat de 
TV een belangrijke rol speelt bij die beeldvor
ming. " 
• Is het zo dat elke doorsnee Vlaming, of 
hij het nu openlijk toegeeft of niet, op het 
podium van TIen om te zien wil staan? 

Jan De Wilde: „Ik stel vast dat het de 
ambitie van de meeste mensen is om „be
kend" te zijn. Van veel kollega's kan ik 
zeggen welk motief ze ertoe heeft gebracht 
om een zangkarriere uit te bouwen. Ik moet 
voorzichtig zijn, maar meestal draait het om 
macht en,— of bekendheid. Ook wel een 
kombinatie van „liefde voor muziek" om het 
eens lapidair uit te drukken, en ambitie. Als 
je op een podium staat heb je inderdaad wel 
een soort van macht." 

SPAST? 
• Maar wanneer het sukses uitblijft hoor 
je vaak het fabeltje van „Och, ik doe dit 
enkel voor mezelf, ik heb dat nodig, het 
publiek kan de pot op." De miskende 
dichter, de eenzame schilder, de zwaar 
onderschatte zanger en de onbegrepen 
schrijver dist dit verhaaltje maar al te 
graag op. 

Jan De Wilde: „hAoest je het enkel voor 
jezelf doen dan kom je er toch niet mee 
buiten?" 

• Als men Jan De Wilde ziet optreden 
bekruipt je wel eens het gevoel dat hij kost 
wat kost voor een stumperd wil doorgaan. 
Hij relativeert zichzelf kapot, schijnt even 
op z'n gemak als een Marokkaan op het 
bal van het Vlaams Blok, schrikt zich een 
aap van elke flits die een fotograaf op hem 
afvuurt... Is dit valse bescheidenheid, een 
pose of ben jij werkelijk zo? 

Jan De Wilde -.„Wel ik heb het soms echt 
lastig. Als ik bijvoorbeeld in een tent optreed 
ben ik nooit op mijn gemak. Van de schrik en 
door de kramp die daarop volgt ga ik me 
geestelijk spastisch gedragen, en weet ik 
soms niet meer wat ik doe. Het is wel moeilijk 
om daarover te spreken. Voor ik zelf begon 
op te treden had ik een afschuw van alle 
teatraliteit, ik dacht: ,Dat wil ik niet!', fi^aar 
hoe ga je je dan gedragen ? Er was niemand 
om een voorbeeld aan te nemen, ik kwam 
dus zeer onhandig over. Gaandeweg kreeg 
ik wat meer routine, ik studeerde bindteksten 
in maar kon wel een schijn van spontaneïteit 
ophouden, fi/laar dat is schizofreen, op den 
duur voel je jezelf zo'n beetje gespleten. Ik 
zou kunnen gebruik maken van al de truks 
die ik door de jaren heen heb gezien en zelf 
bedacht, maar ik wil dat beperken." 

• Je staat dus niet onverschillig of min
achtend tegenover je publiek? 

Jan De Wilde: „Neen, indien ik onver
schillig was of minachting koesterde dan zou 
ik alles aannemen en veel optreden. Het is 
om mijn plezier in het vak te bewaren dat ik 
zo weinig mogelijk optreed." 

• Veel optreden uit minachting voor het 
publiek? Leg dat eens uit. 

Jan De Wilde: „Dan zou ik optreden voor 
het geld." 

KOMMUNIST? 
• Jaren geleden trad je op op het Vlaams 
Nationaal Zangfeest. Je bracht er het 
nummer W. H. Winsel. Een liedje met een 
nogal geladen inhoud op een voor sommi
gen omstreden manifestatie. 

Jan De Wilde: „Dat liedje gaat over de 
repressie, h/laar ik wou dat wel wat opentrek
ken: de domheid en de rancune zijn van alle 
tijden en komt in elk milieu voor. Ik wilde de 
aandacht niet enkel op dat specifieke geval 
waarover ik zong richten. Alhoewel dit een 
echt gebeurd, zeer pijnlijk drama was. De 
man waarover ik zing was familie van mijn 
vrouw Lieve. Hij was niet echt politiek aktief 
geweest tijdens de kollaboratie, hij hield zich 
wel bezig met „Winterhulp". Maar hij is niet 
daarom neergeschoten. De bedoeling was 

om Van Overstraeten, de toenmalige voorzit
ter van de VTB-VAB, neer te schieten, maar 
die was niet thuis en daarom hebben ze maar 
iemand anders uitgezocht. Toen ik jong was 
heb ik veel over die zaken gelezen, over 
Vindevogel, de boeken van Valere Depauw 
en zo. Ik vond dat allemaal zeer onrechtvaar
dig. Als kleine jongen beeldde ik me in dat 
volwassenen rechtvaardig waren. Jammer, 
of misschien wel gelukkig ben ik pas vrij laat 
en heel langzaam aan tot het besef gekomen 
van hoe erg slecht de grote mensen wel 
kunnen zijn. Maar ik wil me niet in één 
richting engageren, er zijn zoveel onrecht
vaardigheden in de wereld. Ik ben geen 
nationalist, geen kommunist of wat dan ook, 
waarschijnlijk ben ik een tipische agnostikus, 
en als zodanig zou ik het liefste overkomen. 
Je hebt altijd een beetje het gevoel dat je 
gebruikt wordt, zeker als je op een zangfeest 
wordt gevraagd om één bepaald liedje te 
zingen. Toen ik daar stond dacht ik: ,0, dit 
had ik beter niet gedaan'. Sindsdien heb ik 
zulke optredens niet meer gedaan. Regis
seur Hugo De Pot heeft me nog eens ge
vraagd om op de IJzerbedevaart op te tre
den, maar ik heb toch niet toegehapt." 

• Ben je ook niet wat te schuchter om 
voor een massa te zingen? 

Jan De Wilde: „Ja, ik heb vreselijk last 
van plankenkoorts. Zeker op voorhand, als 
het moment gekomen is om op het podium te 
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kruipen gaat het beter. Dan krijg ik een 
fatalistisch gevoel, zo van: ,Bwah, wat kan er 
me nu eigenlijk gebeuren. Ik kan mezelf 
alleen maar belachelijk maken, of ze kunnen 
me neerschieten'. Dat is ook een reden 
waarom ik veel optredens weiger, ik denk 
dan dat dat toch slecht gaat aflopen. Optre
den op de manier van „Zakdoek" bijvoor
beeldzou ik voor geen grof geld willen doen, 
zo gekonfronteerd worden met je publiek! Ik 
heb altijd een poppenkast nodig, er moet 
afstand zijn. Voor mij is er niets erger dan op 
een vriendenfeestje te moeten zingen," 

• Handtekeningen jagen is tot een echte 
rage uitgegroeid. Jeugdige fans laten zich 
met piezier vertrappeien, desnoods nog 
een duwtje in de rug van hun ouders, om 
aan een ((rabbeitje van de eerste de beste 
„vedette" te geralcen. Ze gaan er dus van 
uit dat hun idoien kunnen schrijven. Heb 
jij daar ook last van? 

Jan De Wilde: „Ik ondervind dat ook. 
Absurd, maar 't is zo. Je staat daar sneren te 
geven op de VTI\/lisering, je wordt daarvoor 
luid toegejuicht en dat zelfde publiek komt 
nadien in grote drommen op je af om handte
keningen te bedelen. Ik sta daar stom van. 
Toegegeven, het zijn meestal jonge mensen, 
veertien,- zestienjarigen." 

• En de gillende bakvissen voor het po
dium? Heb je niet de indruk dat we vaak te 
doen hebben met geprogrammeerde his-
terie? 

Jan De Wilde: „Het is waarschijnlijk wel 
een soort van massahisterie. Maar dat een 
aantal mensen het hoofd hebben gebroken 
over hoe ze nu zo een kollektieve waanzin uit 
hun hoge hoed kunnen toveren, dat is mis
schien een beetje ver gezocht. Maar ik moet 
wel toegeven dat bv. de strategen van VTM 
in hun kommercieel denken zo cinisch moge
lijk te werk gaan. Nu dat kan je hen moeilijk 
kwalijk nemen, ze zijn daar ook eerlijk in, het 
moet opbrengen is de boodschap. Ze moe
ten adverteerders lijmen en houden, er moet 
een massaprodukt gemaakt worden dat het 
blijft doen. Daar slaagt VTM dan ook in." 

• Je hebt het over VTM, maar heb je 
recent nog eens naar de radio geluisterd? 
Radio 2 bijvoorbeeld. 

Jan De Wilde: „Daarzijn direktieven voor 
geweest. Radio 2 heeft opdracht gehad om 
een familiezender op te starten met „hori
zontale programmatie" en hoe heet dat alle
maal, met alles erop en eraan om luisteraars 
te lokken." 

• De uitzaaiing van het VTIM-sindroom 
zeggen zwartkijkers. 

Jan De Wilde: „Het wordt langs alle 
kanten beweerd dat er altijd een grote nood 
heeft bestaan aan dat soort programma's 
met Vlaamse liedjes en gemakkelijke char
mezang. " 

• Heb jij al opgetreden voor VTM? 
Jan De Wilde: „Neen." 

• Maar je kreeg wel al verscheidene aan
vragen? 

Jan De Wilde: „Een paar." 
• En resoluut geweigerd? 

Jan De Wilde: „Ik weiger niet graag. 
Smoezen verzinnen is niet prettig, maar dat 
heb ik toch over mijn hart moeten krijgen. 
Een spelletjesprogramma of „ Walters ver
jaardagsshow" daar zie ik me nog niet tus
sen staan, ik kan daar niks gaan doen. Als ik 
verplicht ben om de lollige vlotte jongen te 
moeten uithangen dan ben ik belachelijk. Ik 
kan misschien wel eens grappig zijn, maar 
dat is dan meestal ongewild. Als 't moet lukt 
het nooit. De uiterste konsessie die ik on
langs nog heb gedaan is „playbackken ". Dat 
is doffe ellende, je staat daar niets te doen. 
,Hoe ver kan ik gaan in het weigeren ?' is een 
vraag die me dikwijls bezighoudt. Tegenover 
de platenfirma moet ik in deze periode iets 
toegeven." 

MARGINAAL? 
• Jan De Wilde in een populair TV-pro-
gramma. Dat was enkel jaren geleden toch 
zo goed als ondenkbaar? 

Jan De Wilde: „In 1970 of '71 werd ik ook 
al eens gevraagd om in een oudejaarsavond
programma een paar liedjes te „playback

ken ". Toen wist ik nog niet hoe dat er aan toe 
ging, dat was het grote avontuur. Maar als ik 
dat „ding" dan moest doen voelde ik me zo 
ongelukkig. Dan heb ik maar wat trukjes 
gedaan, mikro achter de rug, dekorstukken 
omduwen omdat ik me wel een houding 
moest geven. Aanvankelijk onstond er pa
niek bij de BRT, dat was nog nooit vertoond, 
maar na een poosje nadenken vond de 
regisseur het al bij al nog niet zo'n gek idee 
om dat „playbackken" belachelijk te maken. 
Het is toen zo uitgezonden. Van toen afheb 
ik gezegd ,zulke optredens alleen maar als 
het niet anders kan', en dan nog, het kan 
altijd anders. Het is vaak moeilijk, je wil wel 
live spelen, maar er zijn zo weinig ploegen 
die geïnteresseerd of goed werken, en als je 
dan hoort wat het resultaat is dan kruip je de 
grond in. Af en toe moetje het wel doen om 
met de promotiemachine mee te draaien, of 
je hebt niets meer. Ik vind die ontwikkelingen 
allemaal zeer ongelukkig, het gaat er hoe 
langer hoe mechanischer aan toe. De men
sen beginnen zich ook meer en meer mecha
nisch te gedragen. Je moetje weer gedragen 
naar een norm, alles wat daar buiten valt, 
ook muzikaal, komt in de marginaliteit te
recht. " 

• Als we de nakende zomerevenementen 
bekijken dan heb je wel een drukke agen
da af te werken. 

Jan De Wilde: „Dat wordt me allemaal 
een beetje opgedrongen. Ik had gezegd dat 

„Als ik verplicht ben om de lollige vlotte jongen uit te hangen dan ben Ik 
belachelijk. Ik kan misschien wel eens grappig zijn, maar dan is dat meestal 
ongewild." (foto Ronald Szommer) 
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Jan in een ietwat minder timide pose. Naast liem zijn steun en toeverlaat én trouwe bassiste Lieve. 
(foto Ronald Szommer) 

ik niets zou doen deze zomer, geen festivals, 
niks. Ik doe dat niet graag in tenten of in open 
lucht." 
• Wat doe je feitelijk wel graag? 

Jan De Wilde: „Liefst op m'n kot zitten 
sctirijven en af en toe eens een optredentje 

'in een goeie zaal met een fieterogeen pu
bliek van jong tot oud. Volk dat komt uit 
interesse, en niet omdat ze toevallig daar 
moeten zijn omdat hun vereniging het optre
den organiseert." 

• Maar we hadden het over de grote zo
merfestivals. 

Jan De Wilde: „Welja, ze bellen van de 
Gentse Feesten en van Dranouter, en als ik 
dan weiger bellen ze naar mijn manager. 
Manager is een groot woord, het is eigenlijk 
iemand die de toernees organiseert, ik wil 
niet echt „gemanaged" worden door een 
manager. Die man krijgt dan op den duur 
zoveel optredens aangeboden dat hij begint 
te zagen. Ze proberen me dan te verleiden: 
,als ge nu ne speciale grote groep krijgt met 
wat violen erbij, toe, toe...'. Ik laat me dan 
overhalen en zie, ik heb er al weer spijt van. 
Daar gaat mijn rustig leven, want je moet dan 
weer arrangementen schrijven voor die vio
len en je moet opnieuw repeteren met een 
andere groep, onmogelijke afspraken maken 
en daar komen „kweddelen" van en ru
zies..." 

• Ruzies met Jan De Wilde? 
Jan De Wilde: „Nee, nee, nee, da's 

onmogelijk, maar anderen maken ruzie met 
elkaar en dan moet ik weer gaan bemidde
len. Maar toch, optreden met een groep 
violen heb ik altijd al gewild. Lieve, mijn 
vrouw, heeft mij overtuigd om dat te doen, zij 
heeft iemand opgebeld die ik nooit zou 
durven benaderen, en die persoon wil dat 
graag doen. Maar dat wordt nu weer een 
toestand met sponsers, daar komen dan 
weer vergaderingen van, al die „bazar" die 
er bijkomt daar denk ik nooit aan. En dan is 
het zonde om van zo'n groot projekt geen 
plaat te maken. Maar dan zegt de platenfir
ma dat een plaat met violen uitbrengen een 
slechte strategie is op dit ogenblik, want ik 
heb nu een beetje een popimago en zo gaat 
dat maar door." 

• Blijl(baar ben je mal(i(elijl(te vangen met 
een trosje strijkers? 

Jan De Wilde: „Ik hou erg veel van 
klassieke muziek." 

CINIKUS? 
• Algemeen wordt aangenomen dat het 
de Vlaamse platenverkoop nu voor de 
wind gaat. Merk jij daar ook iets van? 

Jan De Wilde: „Er worden meer platen 
verkocht, vooral CD's. Behalve de minder 
bekende klassieke muziek. Ik profiteer met 
„Hè Hè" waarschijnlijk mee van het gunstige 
klimaat. Maar ik weet zeker dat de produktie 
van Vrienten daar heel wat aan doet, dat 
slaat aan op een of andere manier. Tech
nisch is dat in ieder geval zeer goed ge
daan. " 

• Henny Vrienten was het boegbeeld van 
de legendarische Nederlandse sukses-
groep Doe Maar, nu houdt hij zich ledig 
met The Magnificent Seven. Hoe kom je 
nu bij zo een druk bezet persoon terecht? 

Jan De Wilde: „Hij is naar hier gekomen 
om te informeren of ik eens een paar teksten 
voor hem wou schrijven. Nu wil ik zoiets heel 
graag maar het is me nog nooit gelukt om 
voor iemand anders te schrijven. Om een of 
andere magische reden blokkeer ik wanneer 
ik besef dat ik voor iemand anders bezig ben. 
„Rum" vroeg me dat destijds. Miei Cools 
heeft het mij al gevraagd, Erik Van Ney-
gen..." 

• En het omgekeerde? Op je jongste CD 
staan verschillende liedjes van anderen, 
o.a. eentje van Randy Newman. 

Jan De Wilde: „Ik heb daar wel moeite 
mee. Je kunt het nooit beter doen dan de 
originele versie. Ik denk dat ik dat doe vanuit 
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een soort zelfmoordpoging. Ik heb mezelf 
altijd wijsgemaakt dat het een hommage is 
voor de maker van het liedje. Ik heb enorme 
bewondering voor Randy Newman, en ook 
voor Lieven Tavernier die „De fanfare van 
hongeren dorst" schreef Vroeger heb ik ook 
nog eens getracht om Brassens te coveren 
maar dat gaat helemaal niet, dat is té inge
wikkeld om te vertalen. Bij het vertalen van 
gelijk wie ontbreekt er toch altijd een dimen
sie. Ik ga het niet meer doen." 
• Nog heel even over je eigen werk. Je 
doet nog al eens krasse uitspraken. Ooit 
zong je „ik wou dat er een nieuwe oorlog 
kwam, de oude is ai zo lang versieten", je 
had het over een ,,rock en rollstoei" en je 
grapte over „De goede nor van Leuven 
Centraal". Ben jij een cinikus? 

Jan De Wilde: „Ik heb zelf last met m'n 
ironie. Soms schrijf ik tamelijk automatisch 
en dan denk ik ,Wat staat hier nu. Verdorie 
heb ik dat geschreven ?'. Zoiets komt uit mijn 
onderbewuste of van weet ik waar. Iemand 
anders zou dat dan weggooien, maar mijn 
zin voor ironie die ik soms wel betreur die laat 
me dat dan houden, en dat zet ik dan nog op 
plaat ook. Toch heb ik nooit de bedoeling, 
zoals over die rolstoel, om die mensen bela
chelijk te maken. Integendeel, ik heb alleen 
maar interesse voor hun problemen. Ik vind 

dat vreselijk, vooral wanneer die mensen dan 
nog betutteld worden, ook op seksueel ge
bied. Ooit moest ik voor een volle zaal 
rolstoelen spelen, ik dacht dat ga ik hier 
vanavond niet spelen, maar ze waren echt 
beledigd dat ik het niet zong!" 

• Wanneer het entoesiasme om je plaat 
Hè Hè wat wegebt volgt er dan weer een 
winterslaap van zes jaar? 

Jan De Wilde: „Ik zal zeer gelukkig zijn 
als het zover is. En dan zie ik wel, de rest zal 
allemaal wel een beetje van zelf komen." 

(ts) 

Wie Jan De Wilde en zijn poulain, de 
gitarist-zanger WIgbert Van Lierde, aan 
het werk wil zien kan op op vrijdag 29 juli 
om 12 uur terecht in de Brusselse Waran
de. Dit optreden kadert in het programma 
Boterhammen In het Park, een initiatief 
van de Anclenne Belgique. 
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P E R S P E C T I E F 
U I T G A V E N 
C o A r i M T I I V I V I N N O O T I C I A P 

Op 15 mei 1891, honderd jaar geleden, verscheen de 
encycliek RERUM NOVARUIVI, een boodschap van 
paus Leo XIII, die langs de bisschoppen om gericht 
werd aan de katholieke wereld. 

Het eeuwfeest van de encycliek, dat met de nodige 
luister hier bij ons en in onze buurlanden gevierd wordt, 
nodigt vooral uit tot reflexie omtrent de tijd waarin en de 
mensen voor wie het document geschreven werd. 

Met zijn studie wil historicus en publicist Frans-Jos 
Verdoodt hieraan zijn bijdrage leveren. 
Zijn onderzoek richt zich hoofdzakelijk op een aantal 
specifieke aspecten van het sociaal denken en hande
len van de Belgische gelovigen tijdens de 19de eeuw: 
de auteur gaat uitvoerig in op de politieke en sociale 
context waarin Rerum Novarum zich situeert. 

verschenen: 
25 juni 1991 
96 biz., ingenaaid, geïllustreerd 

Prijs tot 1 september 1991: 595,- fr. 
Prijs na 1 september 1991: 795,- fr. 

PERSPECTIEF UITGAVEN cv. 
(werkingsadres) 
IMinderbroedersstraat 24 
2000 Antwerpen 1 
tel en fax 03/226.64.05 
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WIMBLEDON: ZUIL VAN 
BRITSE SPORTTEMPEL 

I N 14 dagen moeten op Wimbledon 443 
I wedstrijden worden gespeeld. Twee vra-
I gen overheersen voor de eerste opslag 
I het hele gebeuren. Wint Martina Navrati-
I lova haar tiende „British Open" en gaan 
I we naar een vierde opeenvolgende finale 
I Edberg-Becker? 
I De kans In niet denkbeeldig dat Navra 
I nog eens vernietigend uithaalt. De Ameri-
I kaanse uit Tsjechoslowakije kan als een 
• kloosterzuster naar een groot tornooi toe
leven en het onvenwachte forfait van Monica 
Seles heeft haar zelfvertrouwen vermoede
lijk nog gestaald. 

REKORDJACHT 
Navratilova, die na een knieoperatie haar 

derde of vierde lente beleeft, is in de nada
gen van haar schitterende karrière aan een 
heuse rekordjacht begonnen. Voor Wimble
don 1991 tenniste ze 108 enkelspelwedstrij
den in de groene tempel. Ten laatste volgend 
jaar steekt zij Billie Jean King, goed voor 115 
matchen, voorbij. Dit jaar nog wil en zal zij 
Chrissie Evert het rekordaantal tornooiover-
winningen (157) ontnemen. Martina is inmid
dels al aan nummer 155 toe... 

Navratilova kijkt overigens met spottende 
oogjes naar haar jonge konkurrenten. ,,Zij 
zijn al half versleten op een leeftijd dat ik 
nog... school liep". Het tienertennis wordt 
inderdaad luide in vraag gesteld. De fisieke 
en psichische problemen van Steffie Graf, 
het misterieuze forfait van Seles — nooit 
eerder meldde zich op Wimbledon reeks
hoofd nummer één af...! — en de ups en 
downs van de hemel ingeprezen talenten als 
Sabatini, Sanchez e.a. Novotna's maken bij 
de diesel van het vrouwentennis enig scepti
cisme los. 

„Veilig braaf base line spel dat bovendien 
ook nog krachten verslindt is niets voor 
meisjes van vijftien, zestien" zegt Navra, en 
ze kan het weten natuurlijk. 

HEIMWEE 
Of Stefan Edberg Wimbledon een derde 

keer in vier jaar kan winnen, is een open 
vraag. De Zweed is een modelprof. Een 
voorbeeld van ernst. Hij kiest zijn doelen. 

In Wimbledon begonnen maan
dag de 10Sde open Britse ten-
niskampioenscfiappen. In 1877 
werd deze zuil van de Britse 
sporttempel opgericht. In 1937 
zoemden voor het eerst de ka
mera's van de BBC in de voor
stad van Londen. Een violist 
hielp de televisiekijkers toen-
dertijd de regenpau2»s over
bruggen. Vandaag is de Britse 
openbare zender met dertig ka
mera's, honderd mikrofoons, 
zestien vertragingsmachines 
en ruim vierhonderd monitor-
schermen aanwezig, in het 
zendschema werden 130 Wim-
bledonuren ingeschreven. Er 
werden 150 uren archiefbeel
den opgesnord om de wed-
strijdonderbrekingen volwaar
dig te kunnen invullen, is de 
televisie er voor Wimbledon of 
is Wimbledon er voor de televi
sie? De BRTN stelt soortgelijke 
vragen al lang niet meer. Het 
Belgisch kampioenschap 
kwarttriatlon van zondag j. i . 
heeft eens en voorgoed voor
rang gekregen op het officieu
ze wereldkampioenschap ten
nis. Het is maar hoe men het 
bekijkt. 
Die archiefbeelden kwamen 
anders ai onmiddellijk goed 
van pas. Voor de tweede keer 
in vijf jaar regende de ope
ningsdag volledig uit. De 
25.000 toeschouwers konden 
naar hun geld fluiten. De „zeer 
eerbare" All England Club be
taalde nog nooit één frank te
rug en zal dat ook nooit doen. 
Toch bood het de toeschou
wers „troost". Men hun tikket 
zullen 2Jj spoedig kaartjes kun
nen kopen voor de openings
dag van 1992. Nederlanders 
zouden het de Britten niet ver
beteren! 

John McEnroe zet er naar eigen zeg
gen eind 1992 een punt achter. Zal hij 
zichzelf nog kunnen bewijzen tijdens 
de 105de Wimbledon-editie? (foto bc) 

Becker probeert hetzelfde te doen. En LendI 
droomt al een karrière lang van winst op het 
gras van ,,AII England". Maar daarmee is 
niets gezegd natuurlijk. 

Ook rond het mannentennis, waar marke
tingtechnieken al even belangrijk zoniet be
langrijker zijn geworden dan wedstrijdtaktie-
ken, rijzen dezer dagen veel vragen. Het 
heimwee naar de strijders van weleer leeft 
niet langer alleen maar in de gedachten. Het 
wordt ook luid venwoord. Connors en McEn
roe dat waren pas kerels. Ze wilden altijd 
winnen, ze waarborgden spektakel, ze ten
nisten spontaan, kreatief en emotioneel. Ze 
lieten niemand onberoerd. 
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SPORT 

Zelfs de (soms beklagenswaardige) 
scheidsrechters niet. Het tennis van Con
nors, met zijn achtendertig jaren veruit de 
populairste deelnemer aan Wimbledon 1991, 
en McEnroe, die een punt zette achter de 
jarenlange hegemonie van Borg en zelf drie
maal de finale won, was totaalspektakel. Zij 
lieten niemand onberoerd en hoefden daar
voor geen „adviseurs" in te huren. Zij vestig
den hun reputatie zelf. Op de courts. 

Connors schudt vandaag meewarig het 
hoofd wanneer hij nieuwe goden als Agassie 
en Chang bezig ziet. ,,Nepvedetten van de 
publiciteit die het meer moeten hebben van 
hun uitrusting (nog een beetje en het zijn 
komplete triatlonatleten) of hun mistieke ge
dachten dan van hun racket, zegt de oude 
die alles heeft meegemaakt en alles heeft 
bewezen". Tennis is inderdaad pure kom-
mercie geworden. Het is de vraag hoelang 
het publiek en de sponsors het spelletje nog 
in dezelfde mate zullen blijven meespelen. Al 
worden er door de ,,machinerie" binnen de 
kortste tijd nieuwe vedetten geproduceerd 
en... gekonsumeerd. 

Voorlopig zal het Edberg en Becker een 
zorg zijn. De twee beste grasspelers, Wim
bledon vereist nog altijd specialisatie, van de 
jongste jaren hunkeren naar ,,de kroon". 
Misschien kan LendI zich nog eenmaal over
treffen, mogelijk treden Sampras, Capriati of 
Ivanisevic definitief op de voorgrond. Matz 
Wilander zeker niet. De Zweedse oude glorie 
meldde af met kniekwetsuur. Het werd hem 
minder kwalijk genomen dan Seles. 

De Joegoslavische kampioene hield aan 
haar onheus forfait een geldboete van 6000 
pound over. Lang zal ze daar wel niet van 
wakker hebben gelegen. 

Flandrien 

Naar jaarlijkse traditie is ool( de regen van de partij op Wimbledon. Op de 
openingsdag kon er dit jaar niet eens een wedstrijd begonnen worden. Om het 
strijdperk te beschermen werden de zeilen uitgerold. (foto afp) 

VROUWEN BETER DAN MANNEN 
Langzaam maar zeker eisen onze sport

vrouwen hun plaats op in het nationale 
sportbestel. Naast twee mannen (Bart Wuyts 
en Eduardo Masso) mogen ook twee Vlaam
se vrouwen deelnemen aan Wimbledon 
1991. Sabine Appelmans en Els Callens. 
Eerstgenoemde veroverde al eerder haar 
plaats in de internationale subtop. Ze is zeer 
ambitieus en kan ongetwijfeld nog groeien. 
In Engeland viel haar de (twijfelachtige) eer 
te beurt tegen Steffie Graf te mogen ope
nen... 

Voor Els Callens zal Wimbledon 1991 altijd 
een sprookje blijven. De twintigjarige Ant
werpse meldde zich vorige week zonder 
illusies in de voorstad van Londen. Ze wilde 
doodgraag aan het kwalifikatietornooi deel
nemen maar werd op grond van haar plaats 
op de wereldranglijst (299) slechts als inval
ler weerhouden. In extremis mocht ze toch 
opdraven. Els won drie wedstrijden op rij en 
kreeg toegang tot de echte kampioenschap
pen. Haar wedervaren deed aan ,,de tijd van 

toen" terugdenken. Callens moest zelf haar 
trainingspartners zoeken, ze moest ook zelf 
haar oefenvelden reserveren. Ze spartelde 
door de kwalifikatiewedstrijden zonder trai
ner en zonder begeleiders. Een mooi verhaal 
niet? 

BESÏÏIJDEN 
Overigens bijten momenteel niet enkel 

onze tennisdames fel van zich af. In Barcelo
na vera/ierf onze nationale atletiekploeg een 
vaste standplaats in Europacup groep B. Dat 
is een stuk beter dan de heren die in Athene 
de Roemenen op hun weg vonden in de 
promotiestrijd van groep C. 

Onze mannen moeten ook over twee jaar 
nog optornen tegen kanjers van het soort van 
Cyprus en Israël... Onze dames daarentegen 
bleken sterk genoeg om Zwitserland, Neder
land en Zweden achter zich te houden en dat 

wilde toch wat zeggen. Onze nationale vrou-
wenploeg trok zich op aan sterke individuele 
prestaties van ambitieuze jonge en oude 
dames. Onder laatstgenoemden mogen In-
grid Delagrange en... Rita Thijs — dit jaar 
drieëndertig — toch wel worden geklas
seerd. Rita Thijs liep een persoonlijke best-
tijd op de 1500 meter. Haar vorige besttijd 
dateerde van 1977 toen ze nog junior was. 

Andere uitblinkers waren Ann (nieuw na
tionaal rekord) en Katrien Maenhout, Marie-
Paule Geldhof (diskus), Sylvia Dathier (100 
m horden), Sandrine Hennaert (ver) en Ingrid 
Didden (speer). Sonja Van Renterghem ver
wezenlijkte een nieuwe besttijd op de 800 
meter. 

Onze dames wonnen individueel geen en
kele discipline maar de tegenstandsters kwa
men uit Italië, Finland, Tsjechowlowakije en 
Spanje. Wat veel verklaart. 

(fl.) 
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BIOS 

EEN ZOMEREVENEMENT 
De filmwereld begint er over de hele we

reld eender uit te zien Verantwoordelijk 
daarvoor zijn de ketens, de Kinepolissen, de 
Decascopen Maar dat houdt wel gevaren m 

De monopolisering is een eerste, de twee
de — en die is veel erger — de iets naar het 
marginale zwemende film komt met meer 
aan de bak 

Werd de Antwerpse situatie vroeger door 
de filmliefhebbers aangevallen omdat één 
firma alles monopoliseerde (toen zaal N^onty 
en later Het Filmhuis en de zaal van Fugitive 
Cinema verdween), dan restte er nog één 
hoop voor de liefhebber van de andere film 
Cinema Cartoons 

Dne piepkleine zaaltjes met een program
malle die ieder zakenman belust op winst, 
zou hebben afgeraden l^aar zie wat gebeurt 
er"? Cinema Cartoons gaat zelfs skoren 
Langzaam maar zeker haalt hij met alleen 
kijkers weg uit de andere zalen, maar er zijn 
ook meer tevreden klanten 

Alleen was er steeds de klacht dat de films 
in redelijk slechte omstandigheden moesten 
worden bekeken, terwijl de filmliefhebber die 
thuis van de DDD-kwaliteit op zijn straalspe-
ler geniet in de kinema een nog betere 
kwaliteit wil voorgeschoteld krijgen Ook 
daaraan heeft Cartoons gedacht en binnen 
enkele weken kan men er films projekteren 
met Dolby-kwaliteit en Meyer Sound (dit voor 
de kenners) Met deze sound werken grote 
sterren als Sinatra en Madonna 

BLOEMLEZING 

zomerevenement van de Antwerpse Car
toons dat vandaag aanvangt, is een gouden 
kruising tussen beide Een volledige folder 
kun je krijgen als je belt op 03/232 96 32 (alle 
dagen tussen 20 en 24 uur) of schrijft op het 
adres Kaasstraat 4-6, 2000 Antwerpen 

Het zomerfestival getiteld 70 tussen 50 en 
90 heeft 70 films die lopen van 1950 tot 1990 
Als je nog geen gelegenheid had om Almo-
dovar's Atame, een sm-komedie, te gaan 
kijken, of Torch Song Trilogy, een verhaal 
op het randje van de melo, dan kan dat nu 

Miste je Bagdad Café, het onsterfelijk 
verhaal van Fraulein Jasmin, waarvan de 
televisieserie maar een flauw afkooksel is, 
zag je nooit Sweetie, het grappige verhaal 

Een tweede verschijnsel is de bloemle
zing Wat bij verhalen en gedichten „bloem
lezing" wordt genoemd, heet in kinema,,fes
tival" of „evenement" Met de boeken is het 
echter zo gesteld dat er, als er ministers van 
Kuituur blijven opdraven die het geen ene 
moer kan schelen wat er met de literatuur 
gebeurt, binnenkort nog nauwelijks te bloem
lezen valt, omdat er geen dichtbundels meer 
verschijnen Dit verschijnsel begint zich in 
mindere mate met de marginale films ook 
voor te doen 

Een film blijft langer bestaan Een boek 
heeft nog een aktualiteitswaarde van nauwe
lijks zes maanden en verdwijnt dan in de 
vergetelheid van de papiermolen of de boe
kenkast van lezer of biblioteek Een herdruk 
zit er in 99 van de 100 gevallen met in Een 
film kan echter terug van het schab worden 
gehaald en vertoond Maar ook daar zijn er 
problemen Het Rlmmuseum biedt met altijd 
een oplossing, omdat daar vele kopies wor
den bewaard zonder onderschriften en als je 
na soms veel moeilijkheden een onginele 
kopie uit het buitenland aankrijgt, moet deze 
tegen enorme kosten opnieuw worden on
dertiteld 

Zoals je ziet is het geen smekure om een 
retrofestival uit de grond te stampen Het 

van een triest dikkerdje, van de Nieuwzee-
landse Jane Campion (die nu skoort met An 
Angel at my Table) of Stand By iVIe, de 
sterke Rob Reiner-verfilming van het Ste
phen King-verhaal (met het ietwat te brutale 
einde), of de grote glasnost-film Kleine Vera, 
met zijn onverbloemde kritiek op het Sovjet
regime van de oude stempel, het is er 
allemaal 

En nog meer The Misfits met Marilyn 
Monroe, Clark Gable en Montgomery Ciift, 
Erindira de Meksikaanse film naar Marquez, 
Paths of Glory, de onverwoestbare anti-
oorlogsfilm van Stanley Kubrick 

Ook in de zomer kan film een genot zijn 
Willem Sneer 

l > 

i 
domus - uioningen 
Ruwbouw of sleutelklaar! 

n.v. ALG. BOUWBEDRIJF VAN DEN BRANDEN 
Dendermondse Steenweg 29 Hamme Tel. 052-47.88.09 

Met traditionele 
«VAN DEN BRANDEN»kwaliteit 

Keuze uit verschillende types. 
Ook voor uw eigen « schets » - idee 
hebben wij een sleutelklare 
oplossing. 
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BON VOOR INLICHTINGEN 
(OPSTUREN A.U.B.) 

NAAM : 
ADRES : 
TEL. : 
BOUWGROND TE : 
wenst inlichtingen en dpkumentatie (types, t)eschnjving, prijzen ) 
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MENGELWERK 

HERSENBREKER 
OPGAVE 92 
HORIZONTAAL 

4. Een klein hoofddeksel voor een geleed 
lichaamsdeel (10) 

8. Kleine brandkast (4) 
9. Een scherp deeltje van een muziekin

strument geeft toch een indrukwekken
de toon (9) 

10. Levensnoodzaak (6) 
11. Kan het geval zijn met een mes, maar 

ook met een planteblad (9) 
12. Roofvogels in miniatuur (7) 
13. Valse start van het alfabet (2) 
14. Kun je met dat stuk hout iets doen 

waarvoor je eigenlijk een fors mes nodig 
hebt? (7) 

16. Draagt op wereldschaal bij tot voortdu
rende ontploffingen (4) 

17. Befaamde Vlaamse kunstschilder en te
kenaar uit deze eeuw (3) 

18. De vraag is of een zekere zure vloeistof 
in dit pakhuis mag worden opgeslagen 
(7) 

20. Schamel einde van een verslavingsmid
del (6) 

VERTIKAAL 

1. Zou het waar zijn dat een kostbare witte 
stof uit Afrika zoenen uitdeelt? (9) 

2. Rekenkundig signaal om iedreen een 
gelijke portie te geven (9) 

3. Omgezet ten dienste van andersspre-
kenden (8) 

5. Zwarte buurten in Amerikaanse groot
steden (10) 

6. Die vogel lijkt wel gemaakt uit stevig 
materiaal van z'n omgeving (8) 

7. Sidderende dieren (6) 
8. Onder dit kledingstuk zitten andere kle

ren (7) 
13. Verre voorouders van de Nederlanders 

(7) 
15. Lang en smal en toch bekoorlijk (5) 
19. Nog lichter en dunner dan iets dat al licht 

en dun is (4) 

OPLOSSING OPGAVE 90 
Horizontaal: 1. sage; 3. wrak; 5. mars
kramer; 7. geheimpjes; 8. telganger; 
11. tros; 12. nerts; 15. tekenaressen; 
18. ile; 19. kleedkamer. 

Vertikaal: 1. straaljager; 2. geklets; 4. 
orde; 5. meesterwerk; 6. kompas
naald; 9. leste; 10. ras; 13. tas; 14. 
geur; 16. niet; 17. rek. 

Wij verwachten uw gele briefkaart 
met de oplossing van opgave 92 ten 
laatste op dinsdag 9 juli a.s. op de 
redaktie. 

Gelukkige winnaar deze week is Er-
win Meulepas, Italïelei 19, bus 10, 
2000 Antwerpen. Prijsje volgt Erwin! 
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SATERDAG 

AHASVERUS 

„Kambodja wijst VN-plan af", las 
Ahasverus. 
Norodomme tochl 

Wimbledonder en bliksem I 

Thatcher blijft een Heath hangijzer 

RMT-dienstverlenIng: 
Oostende-Pover... 

Staatslening sukses: Philippe fier 

Mazda voelt zich nu Le Mans genoeg., 

• 

Pinatubom 

McDonald's levert aan Rode Leger 
Tass toe! 
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TELEVISIE 

ZATERDAG 29 JUNI ZONDAG 30 JUNI MAANDAG 1 JULI 
TV 1 
16 30 De werkzoekers, mfoserie, 16 45 Jlmmy 
the Gent, film, 17 50 Nieuwskrant; 17 55 
Nieuws; 18 00 Tik tak; 18 05 Jonge speurneus, 
jeugdserie, 18 30 Goden en helden van de Ger
manen, animatiesene, 18 45 Vlaanderen Vakan
tieland, 19 20 Joker- en lottotrekking; 19 30 
Nieuws. 
20 00 Kwislijn 
20 05 Sterrencirkus 1991, cirkussliow 
21 00 De uitverkoren zoon, slot TV-film 
22 30 Vandaag 
22 50 Sport op zaterdag 
23 05 Een jaar in Vietnam, serie 

VTM 

17 00 Super 50; 18 00 Nieuws; 18 05 The A-
Team, serie, 19 00 Nieuws 
19 30 Waagstuk, spelprogr 
20 00 De juiste prijs, spelprogr 
21 00 Dominique, film 
22 45 Nieuws 
23 15 The amateur, film 
01 05 Nieuws 

Ned. 1 

13 00 Nieuws; 16 05 Outibelleven, reeks TV-
spelen, 16 59 J.J. de Bom, jeugdreeks ,1719 Hier 
in Aubrey, tekenfilmserie, 17 30 Nieuws; 17 41 
Elly en Jools, jeugdserie, 18 04 Minimenu, kin
derprogramma, 1818 Vara's kindermenu; 19 00 
Nieuws. 
19 22 Brainstorm, kwis 
19 50 The flying doctors, serie 
20 40 Zeg 'ns AAA, serie 
21 07 Herman Finkers, teaterprogr 
22 05 Achter het nieuws 
22 40 Twee voor twaalf, kwisprogr 
23 20 Bosje bloemen, teatershow 
23 55 Vincent en Theo, serie 
00 46 Museumschatten 
00 58 Nieuws 

Ned. 2 

13 00 Nieuws; 14 30 Champion Arnhem 1991, 
jumping, 17 30 Nieuws; 1740 Posti, brievenru
briek, 17 45 The Thundercats, tekenfilmserie, 
18 10 Tekenfilms, 18 30 De natuur bedreigd, 
reportage, 19 00 Wildlife International, dok, 
19 28 Growing pains, kom serie, 20 00 Nieuws. 
20 25 Navarro, politieserie 
22 00 American chronicles, dok sene 
22 35 De orangerie, serie gesprekken 
23 08 Nieuws 

Ned. 3 

09 00 Nieuws; 11 405 Studio sport; 18 35 Jeugd-
joemaai Ekstra, 19 00 Nieuws; 1915 Sesam
straat, 19 33 Studio sport: tennis 
20 00 Nieuws 
20 20 Afscheid van Rudl van Dantzig, portret 
22 00 Nieuws 
22 15 Studio sport 
22 50 Angel, film 

TV 1 
09 00 Samson; 10 00 Eucharistieviering, 11 00 
De zevende dag; 13 00 Sunday Proms, koncert, 
17 00 Space 1999, serie, 17 55 Nieuws; 18 00 Tik 
tak; 18 05 Nova Zembla, toer kwis, 18 55 Kom op 
tegen kanker-journaal; 19 00 Dichtbij huis, serie, 
19 30 Nieuws, 19 50 Sportweekend 
20 35 De Weg, serie 
21 35 De andere kant, portret van bekende Vla
mingen 
22 00 I.Q., kwis 
22 40 Vandaag 
23 00 De machtsstrijd in de Stille Oceaan, dok 

TV2 
15 00 Sport extra: BK Wielrennen 

VTM 

17 00 Clip Club; 17 10 Star Trek, the next gene
ration, serie, 18 00 Nieuws; 18 05 Race to save 
the planet, dok serie, 19 00 Nieuws. 
19 30 Waagstuk, kwis 
20 00 De Strangorlanen, serie 
20 30 American Flyers, film 
22 30 Nieuws 
23 00 Remington Steele, detektiveserie, 
23 50 Nieuws 

Ned. 1 

1615 The whale song, dok , 17 05 Professor 
Poopsnagie, jeugdserie, 17 30 Nieuws; 17 35 
Kro Kresj, jongerenprogr, 19 00 Nieuws; 19 05 
KRO's tekenfilmfestival; 19 20 Father Dowling, 
detektiveserie 
20 10 Hints, pantominespel 
20 40 Joint Account, kom serie, 
21 10 Brandpunt, aktualiteiten 
21 40 Deadline, film 
23 00 Nieuws 

Ned. 2 

09 00 Babar de olifant; 09 25 Grace, tekenfilmpje, 
09 30 Mevrouw Ten Kate, kinderserie, 09 55 La-
terna magica; verhalen bij een toverlantaarn, 
10 05 The dog who smiled, jeugdfilm, 13 00 
Nieuws; 14 45 Champion Arnhem 1991, jumping, 
19 00 The wonder years, serie, 19 25 Secret 
cabaret, goocheltruks, 19 50 Kerspiat; 20 00 
Nieuws. 
20 10 Zomergasten, avondvullende programma's, 
23 10 Nieuws 

Ned. 3 

09 00 Nieuws; 11 00 De waarde van de Qiblah; 
11 30 Omrop Frysldn Edukatyf; 12 00 Het Capi-
tool, diskussieprogr ,13 25 Stichting Socutera, 
13 30 Studio sport, 18 00 Psychologie van het 
gezin; 18 30 Sesamstraat; 18 45 Studio sport; 
20 00 Nieuws 
20 10 Kenmerk 
20 35 De Wilde Ganzen 
20 37 Afrikaans avontuur, dramaserie 
21 00 Werken aan werk. Edelmetalen 
21 30 Dubbelleven, Nurrudin Farah 
21 50 Afval, kortfilm 
22 00 Nieuws 
22 05 Video home training, dok 
22 48 Een Engelse monnik In India, portret 
23 31 Nieuws 

T V 1 

17 25 Nieuwskrant; 17 30 Het Capitool, serie, 
17 55 Nieuws; 18 00 Tik tak; 18 05 Plons; 1810 
Alfred J. Kwak, tekenfilmsene, 18 40 Mooi en 
meedogenloos, serie, 19 03 Buren, serie, 19 22 
Sla je slag, spel ,4 19 30 Nieuws. 
20 00 Kwislijn 
20 05 Zeg 'ns AAA, serie 
20 35 Rivalen van de renbaan, serie 
21 20 Tien voor taal, spelprogr 
21 55 Op de koop toe, konsumentenmag 
22 25 Vakantievlinder, toer info 
22 35 Vandaag 
22 50 Gedane zaken nemen geen keer, verras
sende vertelling 
23 25 Eurovisie-koncert, Tsjaikowksi 

TV2 
17 25 Overname BRT 1 ; 19 05 Uitzending door 
derden, 19 30 Nieuws; 20 00 Kijk ultl 
20 05 Ekologisch tuinieren, juli 
20 35 Bruid zonder bed, Vlaamse film 
22 05 Triatlon van Brasschaat, samenvatting 

VTM 
17 00 VTM-KInderklub; 17 30 The adventures of 
the black stallion, gezinsserie, 18 00 Nieuws; 
18 05 Cijfers en letters; 18 30 Home and away, 
sene, 19 00 Nieuws; 19 30 Rad van Fortuin. 
20 00 Zorro, serie 
20 30 Mission Impossible, serie 
21 10 My brother Tom, minisene 
22 00 Nieuws 
22 30 Golden girls, kom sene, 
23 00 Kir Royal, dramaserie 
00 05 Nieuws 

Ned. 1 

13 00 Nieuws; 17 30 Nieuws; 17 35 Kids, jeugd-
sene, 18 01 Blunders, tekenfilmpje, 18 34 Ja, 
natuurlijk extra, dok ,19 00 Nieuws. 
19 20 Abracadabra, spelprogramma 
19 46 Schoppentroef, kom sene 
20 15 BIng & Co, sene 
21 09 Hier en nu, aktualiteiten 
21 42 Jessica Fletcher, detektiveserie 
22 29 Cheers, serie 
22 53 Medeklinker, muz gebeurtenissen 
23 23 Nieuws 

Ned. 2 

13 00 Nieuws; 16 00 Santa Barbara, sene, 16 50 
Ontdek je plekje, Bourtange, 16 55 Pauze TV, 
jongerenmag , 1 7 30 Nieuws; 17 35 The Thun-
derburds, poppenserie, 18 30 De bluffers, teken
filmserie, 19 03 Avro sportpanorama; 19 25 Uit 
de schaduw, reportage, 20 00 Nieuws. 
20 25 Navarro, politieserie 
21 25 True Colors, avonturensene, 
22 20 Avro televizler, aktualiteiten 
22 58 Liebling Kreuzberg, dramasene 
23 40 Ontdek je plekje, Bourtange 

Ned. 3 

09 00 Nieuws; 15 00 Teleac; 16 00 Studio sport; 
18 50 Jeugdjoernaai, 19 00 Nieuws; 19 15 Se
samstraat; 19 33 Studio sport; 20 00 Nieuws 
20 20 Door vreemde ogen, dok 
20 50 Yoy, jeugdmag 
21 20 Teleac 
22 00 Nieuws 
22 15 Studio sport journaal 
22 30 NOS-Laat 
23 00 Steden des tijds, Den Haag 
23 30 Nieuws 
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TELEVISIE 

DINSDAG 2 JULI WOENSDAG 3 JULI DONDERDAG 4 JULI 
T V 1 

17 25 Nieuwskrant; 17 30 Het Capitool; 17 55 
Nieuws; 18 00 Tii( talc; 18 05 Pions; 1810 Blaclc 
Beauty, serie, 18 40 Mooi en meedogenloos, 
serie, 19 03 Buren, serie, 19 22 Sla je slag, spel, 
19 30 Nieuws. 
20 00 Kwisiijn 
20 05 Ruth Rendeii-mysteries, serie 
20 55 Margriet, praatshow 
2215 Vakantievlinder, toer info 
22 30 Vandaag 
22 50 Buster, film 

T V 2 

17 25 Overname BRT 1 
20 00 Uitzending door derden 
20 55 Ais een wereM zo groot, waar uw vlag 
staat geplant, historische reeks 

VTM 

17 00 VTM-Kinderkiub; 17 30 The adventures of 
the black stallion, gezinsserie, 18 00 Nieuws; 
18 05 Cijfers en letters; 18 30 Home and away, 
serie; 19 00 Nieuws; 19 30 Rad van fortuin. 
20 00 Soundmix show 
21 00 Saracen, serie 
22 00 Nieuws 
622 30 Telefacts tropical, Suriname 
2315 Soap, serie 
23 40 Nieuws 

Ned. 1 

13 00 Nieuws; 17 30 Nieuws; 17 41 Eiiy en Joois, 
serie, 18 06 Vara's Kindermenu; 19 00 Nieuws, 
19 22 Brainstorm, spelprogr 
19 50 De baas in huis?, serie 
20 15 Rondje Europa 
20 40 leder z'n deel, serie 
21 07 Tien voor taai, spelprogr 
21 51 Bankroet, serie 
22 43 Impakt, Kunst in het Derde Rijk 
23 39 Natuurmonument 
23 34 Nieuws 

Ned. 2 

13 00 Nieuws, 16 00 Santa Barbara, serie, 16 45 
The big valley, miniserie, 17 30 Nieuws; 17 40 
Bouii, tekenfilmserie, 17 45 Captain Planet, te
kenfilmserie, 1815 Zorro, avonturenserie, 18 45 
Countdown, pop, 19 25 Hart voor de natuur, over 
hetWNF, 20 00 Nieuws. 
20 27 Murhpy's law, serie 
21 20 I'll take Manhattan, serie 
23 00 The Yellow River, dok 

Ned. 3 

09 00 Nieuws; 15 00 Studio sport, 18 50 Jeugd-
joernaai; 19 00 Nieuws; 1915 Sesamstraat; 
19 33 Studio sport 20 00 Nieuws. 
20 20 De Bezetting, dok, 
21 07 Rotonde, lunchkoncerten 
21 50 De verhalenvertellers, sene 
22 00 Nieuws 
22 15 Studio sport journaal 
22 30 NOS-laat 
23 00 Klassieke mechanika, kursus 
23 30 Nieuws 

T V 1 

17 30 Het Capitool, serie, 17 55 Nieuws; 18 00 
Tik tak; 18 05 Pions; 18 10 De woudlopers,jeugd-
serie, 18 40 Mooi en meedogenloos, soapserie, 
19 03 Buren, serie, 19 22 Sla je slag, spel, 19 30 
Nieuws. 
20 00 Kwisiijn 
20 05 9 romans van Simenon, Onbestrafte mis
daad 
21 25 Ciive James, satire 
22 20 \tekantievilnder, toer info 
22 30 Vandaag 
22 50 De straat, dok 

T V 2 

17 25 Overname BRT 1 ; 19 00 Uitzending door 
derden; 19 30 Nieuws. 
20 00 Ten huize van..., Frans Grootjans 
20 50 Landendokumantaire, Kreta 
21 35 Perfect friday, film 

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

Ned. 1 

13 00 Nieuws; 17 30 Nieuws, 17 40 KRO's teken-
filmfestival, 18 05 Feesten uit de hele wereld; 
18 35 Neighbours, serie, 19 00 Nieuws; 1917 
Tom en Jerry, tekenfilmserie 
19 25 Oe reis om de wereld in 80 dagen, dok 
sene 
2015 Ais de dag van toen..., terugblik 
21 15 Matlock, advokatenserie 
22 00 De afrekening, portret N Smit Kroes 
22 40 Aan de top, serie 
23 10 Lekker weg, Utrechtse Vecht en Loosdrecht-
se plassen 
23 40 Nieuws 

Ned. 2 

13 00 Nieuws; 16 00 Santa Barbara, serie, 16 44 
De TV-dokter; 16 45 Bereboot, kleuterserie, 
16 57 Dieren van het Groene Woud, tekenfilmse
rie, 17 20 Therio/Naturai State, natuurfilmpje, 
17 30 Nieuws; 17 40 Casper en zijn vriendjes, 
tekenfilmsene, 18 06 TROS Reis avonturen, 
Frankrijk, 18 46 Tik tak, 18 56 Teenage Hero 
Turtlesl, tekenfilmsene, 19 23 Stopwatch, info, 
20 00 Nieuws; 
20 27 Eenmaal, andermaal, veilinginfo 
21 24 De tv-dokter 
21 25 Tros Aktua, aktualiteiten 
22 05 Babes, kom serie 
22 33 Het luchtruim overwonnen, dok 

Ned. 3 

09 00 Nieuws, 14 00 Studio sport; 19 00 Nieuws, 
19 15 Sesamstraat; 19 33 Studio sport; 20 00 
Nieuws 
20 20 Stichting Socutera 
20 25 \ten gewest tot gewest, regionieuws 
21 05 Prima Ballerina Natasja, dok 
22 00 Nieuws 
22 15 Studio sport joernaal 
22 30 NOS-laat 
23 00 Studio sport 
23 45 Nieuws 

T V 1 

17 25 Nieuwskrant, 17 30 Het Capitool, serie, 
17 55 Nieuws; 18 00 Tik tak; 18 05 Pions; 1810 
De mysterieuze Steden van Goud, serie, 18 40 
Mooi en meedogenloos, serie; 19 03 Buren, se
rie, 19 22 Sla je slag, spel, 19 30 Nieuws 
20 00 Kwisiijn 
20 05 Bush doctor, TV-film 
21 15 Panorama, Het beest onder het Kanaal 
22 15 Vakantievlinder, toer info 
22 30 Vandaag 
22 50 Ingmar Bergman: de regisseur, portret 

T V 2 

17 25 Overname BRT 1 ; 1915 Uitzending door 
derden; 19 30 Nieuws. 
20 00 Moeders, dochters en matrosjka's, dok 
20 50 Architekten in Europa, Lucien Kroll 

VTM 

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

Ned. 1 

13 00 Nieuws; 15 15 Vrouw zijn, mag 15 55 
Overal en nergens, dok , 16 20 Dieren met ge
weien, dok , 16 44 Ceddie, tekenfilmsene, 17 05 
Het gebeurde in... Deventer 17 30 Nieuws, 
17 40 Op vleugels van de wind, dok , 1 8 25 
Highlight, 19 00 Nieuws 
19 20 Avonturenbaai serie 
19 45 Vader en zoon ekspeditie, dok 
20 30 De Cook-Eiianden, dok 
21 20 Tijdsein 2, aktualiteiten 
21 50 Moordeiland, BRT-dok 
22 30 Esther Tims in Maleisië, muziekspecial 
23 10 Wit begint, zwart wint? 
23 30 Nieuws 

Ned. 2 

13 00 Nieuws; 17 30 Nieuws; 17 40 Bouli, serie 
17 45 Traveiciub, Spanje en Egypte; 18 10 Top 
40; 18 55 Emptny nest, sene 19 25 De Heilige 
Koe, auto-magazine 20 00 Nieuws 
20 27 Superchamps, jeugdkompetitie 
21 25 The best of Married with children, serie 
21 55 Nieuwslijn, aktualiteiten 
22 35 The gangster chronicles, misdaadserie 
23 20 Voyager, dok 

Ned. 3 

09 00 Nieuws, 15 00 Studio sport; 19 00 Nieuws; 
1915 Sesamstraat; 19 33 Studio sport, 20 00 
Nieuws. 
20 25 De Gisii Sage, TV-film 
22 00 Nieuws 
22 15 Studio sport joernaal 
22 30 NOS laat 
23 00 Nieuws 
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EEN FILM PER DAG 

VRIJDAG 5 JULI 

TV 1 
17.30 Het Capitool, serie; 17.55 Nieuws; 18.00 
Tik talc; 18.10 Haydaze, serie; 18.35 IMooi en 
meedogenloos, serie; 18.58 Buren, serie; 19.22 
Sla je slag, spel; 19.30 Nieuws. 
20.00 Kwisiijn 
20.05 De wonderjaren, serie 
20.30 C.A.T. Squad, film 
22.05 Intermezzo 
22.20 Vakantievlinder, toer. info 
22.40 Vandaag 
22.50 Dame Edna, satirische praatshow 
23.45 Een jaar in Vietnam, serie 

TV2 
17.25 Overname BRT 1 ; ; 19.00 Uitzending door 
derden; 19.30 Nieuws. 
20.00 Goden uit het Oosten, dok. 
20.55 Eurovisie-koncert, klassiek 
21.40 Abdijen der Lage Landen, dok. serie 

VTM 
17.00 VTM-Kinderklub; 17.30 The adventures of 
the black stallion, gezinsserie; 18.00 Nieuws; 
18.05 Cijfers en letters; 18.30 Home and away, 
serie; 19.00 Nieuws; 19.30 Rad van fortuin. 
20.00 Escape from Sobibor, film 
22.45 Nieuws 
23.15 Via Mala, miniserie 
00.50 Nieuws 

Ned. 1 
13.00 Nieuws 15.31 Kerkepad, toer.info tocht; 
15.56 De sprekende pop, TV-film; 17.30 Nieuws; 
17.40 Ja natuurlijk extra, dok.; 18.28 Medeklin
ker, muziekspektakel; 19.00 Nieuws. 
19.15 Zicht op zee, programmareeks 
19.46 Puzzelkampioen, spelprogr. 
20.12 Ma Rock & Roll, TV-film 
21.48 Spiegels, praatshow; 
22.28 In de voetsporen van Mozart 
23.12 Nieuws 

Ned. 2 
13.00 Nieuws; 17.30 Nieuws; 17.40 Kijk TV, 
wetensch. programma; 18.05 TV Show In bedrijf; 
18.52 De tv-dokter; 18.53 Tik tak; 19.03 De 
avonturen van Black Stallion, familleserie; 19.33 
Dear John, kom. serie; 20.00 Nieuws. 
20.27 Te land, ter zee en in de lucht, amusement-
progr. 
21.24 De TV-dokter 
21.25 America's funniesm home video's, amuse
ment 
21.51 'Allo 'Allo, komische serie 
22.21 In th eheat of the night, serie 
22.52 Studio sport 
23.55 Nieuws 

Ned. 3 
09.00 Nieuws; 14.00 Studio sport; 18.50 Jeugd-
joemaal; 19.00 Nieuws; 19.15 Sesamstraat; 
19.33 Studio sport; 20.00 Nieuws. 
20.20 Met de prijs voor ogen, dok. 
21.15 Jazz herinneringen, Lxiuis Armstrong speelt 
22.00 Nieuws 
22.15 Studio sport joernaal 
22.30 NOS-laat 
23.05 Roland Hassel, politieserie 

John Savage, de „menselijke komputer", in The Amateur, een Kanade-
se spionagefilm. Zaterdag 29 juni op VTIVI om 23u.30. 

ZATERDAG 29 JUNI 

THE AMATEUR 
Kanadese film uit 1982. De VS-ambassade 
In München wordt overvallen en een foto
grafe w/ordt vermoord. Haar verloofde 
werkt bij de CIA en vraagt toelating om de 
daders op te sporen. (VTM, om 23u.30) 

ZONDAG 30 JUNI 

AMERICAN FLYERS 
Na de dood van hun vader worden Marcus 
en David Sommers van elkaar geschei
den. Na anderhalf jaar ontmoeten zij me
kaar opnieuw en besluiten samen deel te 
nemen aan een wielerklassieker. Amerik. 
sportfilm uit 1985 met Kevin Costner en 
David Grant. (VTM, om 20u.30) 

MAANDAG 1 JULI 

DE BRUID 
ZONDER BED 
Vlaamse film (eerste in een reeks van vijf) 
van Edith Kiel uit 1955 met Denise De 
Weerdt, Jef & Cois Cassiers, e.a. Hazeke, 
de dochter van cafébaas Tapmans is ge
trouwd met Paul, de zoon van de rijke 
Conti. Maar dan verneemt ze dat ie ooit 
een verhouding had met een zekere 
Mary... (BRT TV2, om 20u.35) 

DINSDAG 2 JULI 

BUSTER 
Britse komedie van David Green uit 1988 
met Phil Collins in een eerste echte filmrol 
en Julie Walters. Buster Edwards heeft het 

niet breed en besluit een trein te oven/al
len. Hij maakt 2,6 miljoen pond buit maar 
wordt door een buurvrouw herkend. (BRT 
TV1, om 22U.50) 

WOENSDAG 3 JULI 

PERFECT FRIDAY 
De jonge en knappe Lady Dorset slaagt 
erin Graham, de onderdirekteur van een 
bank, ertoe over te halen een groot bedrag 
te verduisteren. Haar echtgenoot wil ech
ter ook een deel van de koek. Britse 
komische triller uit 1970 met Ursula An-
dress en Stanley Baker. (BRT TV2, om 
21U.35) 

DONDERDAG 4 JULI 

LE CAVALEUR 
Franse film van Philippe de Broca uit 1978 
met Jean Rochefort en Nicole Garcia. 
Koncertpianist Edouard Choiseul kan niet 
alleen flink met de toetsen ondenweg, hij is 
ook een onverbeterlijke rokkenjager... 
(RTL-TVI, om 20u.10) 

VRIJDAG 5 JULI 

HAMLET GAAT 
ZAKEN DOEN 
Deze Hamlet van de Finse regisseur Aki 
Kaurismaki uit 1987 is nauwelijks te verge
lijken met zijn Shakespeareaanse naam
genoot: hij is een verarend kereltje dat het 
bedrijf van zijn vader erft maar enkel aan 
een middel denkt om de mooie Ofelia in 
zijn bed te krijgen. (BBC 2, om Ou.50) 
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UIT DE REGIO 

OP DE 
BARRIKADE 

Wat dacht je? Linkebeek is wereldbe
roemd! Neen, niet omdat het één-der-zes is, 
maar wel omdat onze misterieus-surrealisti-
sche schilder Paul Delvaux er tussen de mist 
en de sporen in een stuk van zijn verbeelding 
vond. Neen, wees gerust, niet voor zijn roze, 
erotische balletten! Maar wel in en om het 
piepkleine stationnetje met zijn harde vor
men aan de spoorlijn Brussel-Charleroi. Ook 
Kerel de Stoute trok er ooit in de 15de eeuw 
naar toe. Om er te bedevaarten en te gene
zen van een wonde. Hij betaalde in dat 
Brabants Ardennendorp dankbaar een of 
andere vrome miniatuurschilder om er — na 
de genezing — de Marteldood van St.-Se-
bastiaan te konterfeiten. Dat is nu het pronk-
bezit van de Linkebeekse Gemeenschap. 
Voor enkele weken openden we er met een 
„kuddeke" Vlaamse Linkebekenaren De 
Moelie, het jongste Vlaamse Kultureei Cen
trum. (Binnen enkele weken volgt De Kam in 
Wezembeek-Oppem I) 

Nu beleefden we er met een 30-tal andere 
aktivisten voor de zoveelste maal, een-uur
tje-aanhouding in een vochtigblauwe rijks-
wacht-veldwagen. Na een goeie klim, door
heen een trapstraat, kom je boven op het 
dorpsplein van Linkebeek, met een 18de-
eeuws hernieuwd gemeentehuis, dat gelijkt 
op een deftig koffiesalon, ergens op de 
Veluwe. 

Daar houden enkele Vlaamsbrabantse ge
meenteraadsleden stand en blijven rustig-
beslist beklemtonen dat ook de randgemeen
ten volop sedert 16 januari 1989, bij Vlaande

ren horen. Dus moet de gemeenteraad in het 
Nederlands geschieden — punt andere lijn. 
En dat riepen we ook! De ander vijf-van-de
zes hebben het begrepen. Keer na keer 
vernietigde de Vlaamse Regering er de ge
meenteraadsbesluiten. Dat kan nu al twee 
jaar, vermits we sedertdien een eigen Vlaam
se minister van Binnenlandse Zaken heb
ben. Maar een op rust gegane boekhouder, 
bij toeval burgemeester geworden, houdt 
evenzeer stand, opgejut door een groep 
franskiljons, boven op diezelfde Brabantse 
heuvel! En onverstoorbaar loopt de Linke
beek er nog geen 10 km verder, naar de 
Brusselse Zenne, tussen die pakweg 5.000 
Brabanders. Magda, Armand, Roger enz... 
behoren tof die levenskring. Ze houden de 
leeuw hoog en omringen „hun raadsleden". 
Als snuffelpalen zoeken zij de frankofone 
onraad op en verwittigen het ommeland! Zo 
wonen we er — wakend op onze taalrechten 
— geregeld de gemeenteraad bij. Komen we 
er — zoals Karel de Stoute — genezen van 
terug? 

Neen, voorlopig nog niet. Maar de splitsing 
van Brabant groeit! En dan zal ook deze 
tweetalige onbestuurbaarheid opdrogen. 
Een verre hoop? Indien elke partij in Vlaan
deren ons volgt, niet... De Vlaamse Regering 
legde intussen de laatste hand aan een 
Vlaams Plan voor Brabant. Gelukkig voorziet 

HERKENNINGS
TEKENS 

Tot 11 juli zijn er herkenningstekens voor de 
komende IJzerbedevaart te koop aan 120 fr. in 
plaats van 150 fr. 

Deze zijn te bekomen op onderstaande verdeel
punten : 

West-Vlaanderen: Bedevaartsekretariaat, IJ-
zerdijk 49 te 8600 Diksmuide. Tel. 051/50.02.85. 

Oost-Vlaanderen: VTB-VAB, Kalandeberg 7 te 
9000 Gent. Tel. 091/23.60.21. 

Antwerpen, Baron Dhanislaan 20 te 2000 Ant
werpen. 

Limburg: AVZL, Nieuwstraat 35 te 3600 Genk. 
Tel. 011/35.67.53. 

Brabant: VOS, E. Jacqmainlaan 124 te 1000 
Brussel. Tel. 02/217.34.65. 

ze een smak geld voor sociale bewoning. 
Tussen het beschermde Wijnbrondal — de 
vallei der kunstenaars — en het Kleetbos, 
waar in het bronnengebied de KU-Leuven 
visteeltproeven verricht, is wonen immers 
peperduur. Eens „vrij-gelaten" nemen we 
afscheid van ,,ons'mensen". 

De kersverse senator Willy Michiels trekt 
met hen naar Het Holleke, een toffe Brabant
se dorpskroeg, waar de Geuze en Kriekelam-
biek nog écht proeven. Wij tuffen met Guido 
Dosogne naar zijn Brussels Hof van Enge
land tegenover de KVS en drinken er een 
pint met (de nu Nederlands-pratende!) Erik 
Poswick, frankofoon-liberaal raadslid, die in 
Overijse zijn steek probeert staande te hou
den... 

Indien we van alle zes — en de gemeenten 
daarrond! — blijven houden, lukt het... Maar 
Liefde moet blijken... Doen we er wat aan 
met onze afdelingswerking? Trek er eens op 
uit in ons Brabant: de parlementsleden Vik 
Anciaux, Willy Michiels, Etienne Van Vaeren-
bergh, Jef Valkeniers en onze ondervoorzit
ter Annemie Vandecasteele, reiken met zijn 
vijven heel Vlaanderen de vijf om een stuk 
méér inzicht, méér verbondenheid voor Bra
bant op te bouwen. 

Willy Kuijpers 
Algemeen sekretaris 

ADVERTENTIE 

ASPERGEMENU 1.500 fr. p.p. 
Proevertje 

Salade van lauwwarme kreeft 
met groene asperges en estragon 

Busseltje Mecfielse aspergepunten 
omringd met een zeetongreepje, 

blanke boter en bieslook 

Lamszadel in lentetooi 
jj-

Huisgemaakte aardbeientaart 

RESTAURANT 

HASSELTBEKQ 

Er is steeds 
een lunchmenu 900 fr. per persoon 

Banketzaaltje gratis 

Nieuwelaan 47, 1860 Meise 
02/269 70 45 

Woensdag en zondagavond gesloten 

47 WIJ — 28 JUNI 1991 



UIT DE REG O 

HET PARTIJBESTUUR DEELT MEE 
Het partijbestuur van de VU Vlaamse Vrije 

Demokraten heeft uitvoerig aandacht be
steed aan het dossier wapenhandel, zowel 
met betrekking tot de leveringen als tot het 
wetsontwerp dat voorligt en dat moet leiden 
tot een beperking van en kontrole op de 
wapenhandel 

De VU wil duidelijk stellen dat het met 
meer kan dat ons land wapens levert aan 
landen uit regio's zoals het Midden-Oosten 
Amper zes maanden na de Golfoorlog is er 
een enorme handel op gang gekomen om 
van het Midden-Oosten opnieuw het kruitvat 
te maken dat het voor deze oorlog was 
Hieraan meewerken gaat in tegen de letter 
en de geest van het regeerakkoord waarin 
een zelfstandig en aktief vredesbeleid werd 
aangekondigd Een beleid dat konsekwent 
werd doorgevoerd sinds het begin van de 
regeerperiode, in het bijzonder tijdens de 
Golfkrisis 

De VU heeft hiervoor totnogtoe steeds 
medestanders gevonden in de regenng Zij 
roept iedereen op om deze houding nu met 
prijs te geven voor de lukratieve ekonomi-
sche belangen van enkele wapenbedrijven 
waar die ook gelegen zijn De afhandeling 
van het PRB-dossier door de Vlaamse rege
nng kan hierbij als leidraad dienen 

De VU heeft haar houding in deze onder
steund door de resolutie die zij in de Kamer 

van Volksvertegenwoordigers indiende Zij 
wil hiervoor voldoende steun bij andere par
tijen bekomen Het wetsontwerp op de wa
penhandel dient voldoende streng en slui
tend te worden gemaakt om dergelijke leve-
nng aan overbewapende landen onmogelijk 
te maken. 

VERZET 
Ook bij de bestaande tekst ziet de VU 4 

goede redenen waarom zij zich blijft verzet
ten tegen de wapenlevenngen 

1 Het wetsontwerp verbiedt de wapenle
venngen aan landen die ernstige inbreuken 
plegen op de mensenrechten De staten van 
het Midden-Oosten ontbreken in geen enkel 
zwartboek van Amnesty International Saoe-
di-Arabie is een teokrate diktatuur, waar 
inspraak van de bevolking onbestaand is en 
mensenrechten aan de lopende band ge
schonden worden 

2 Wapenlevenngen die de internationale 
doelstellingen van ons land schaden worden 
door de nieuwe wet verboden Het Midden-
Oosten IS een kruitvat De aanwezigheid van 
statenloze volkeren, Palestijnen en Koerden, 
blijft een gedroomde aanleiding voor militaire 
agressie Bovendien is Saoedi-Arabie van 
dichtbij betrokken bij het konflikt met Irak 

Hoe kan een wapenlevering aan deze regio 
bijdragen tot het realiseren van onze Mid-
den-Oostenpolitiek, die ontwapening en sta
biliteit als sleutelwoorden heeft "̂  

3 De levering aan Saoedi-Arabie staat 
haaks op de regenngsinspanmngen om op 
Europees vlak wapenlevenngen aan overbe
wapende landen te verbieden door de invoe-
nng van het begnp „reasonable efficiency". 
Saoedi-Arabie, dat meer dan 20% van zijn 
BNP aan bewapening uitgeeft, valt onder 
elke denkbare definitie van overbewapend 
land 

4 De regering gaat straal voorbij aan een 
resolutie die op de lentezitting van de Noord-
atlantische Raad werd aangenomen Daar
om wordt gepleit voor een beperking van de 
wapenuitvoer naar het Midden-Oosten 

Daarom heeft de VU Vlaamse Vnje Demo
kraten bij monde van Nelly Maes en Herman 
Candnes een resolutie ingediend die de 
regering oproept haar uitvoervergunningen 
terug m te trekken De VU hoopt dat de 
partijen die de regeringsbeslissing post fak-
tum betreuren zich achter onze resolutie 
scharen en ook binnen de regenng hard 
maken wat ze naar de publieke opinie toe 
verkondigen Zo kan de gedurende 20 jaar 
door de VU bevochten wapenwet toch nog 
onder een mooi gesternte het levenslicht 
zien' 

EEN VUJO-INITIATIEF 
Een van de belangrijke taken van een politieke 

jongerenvereniging als de VUJO is jongelui ver 
men mondig zijn geïnformeerd zijn, gefundeerd 
zijn enz zijn belangrijke attitudes voor jongeren 
die zich aktief willen inzetten voor een ideaal 

Dit jaar pakt de VUJO uit met een vormingsweek 
in de vakantie te Diest van 15 tot 19 juli zullen een 
aantal VUJO ers een om-nooit te vergeten ,,steek 
er wat van op show" meemaken met vorming 
ontspanning en gezellig samenzijn We heten het 
Zomeruniversiteit maar het is zeker met te 

akademisch Iedereen is welkom 

PROGRAMMA 

Maandag 15 juli 
— Een hele geschiedenis die Vlaamse bewe

ging! (Chns Vandenbroeke, auteur van „Vrijen en 
trouwen in Vlaanderen doortieen de eeuwen') 

— Debat- en vergadertechnieken (VCLD) 
— VUJO werking, -akties en -propaganda 

Dinsdag 16 juli 
— Laat ons Vlaanderens toekomst uittekenen 6 

pijlers komen m de volgende dagen aan bod 

TERUGSTUURSTROOKJE 
Invullen en voor 5 juli 91 terugsturen naar VU-Jongeren, Barnkadenplein 12 1000 Brussel 

Ondergetekende (naam) 

Adres 

Tel 

neemt deel aan de Zomeruniversiteit 

"tort fr vcorschot/kostprijs (*) op bankrekening nr 435 0256851-75 van VUJO 

Datum en handtekening, 

(*) Schrappen wat met past 

vandaag „Verdraagzaamheid" en „Leefmilieu" 
— Wie geraakt uit het doolhof van politieke 

instellingen en staatshen/ormingen' 
Woensdag 17 juli 
— De twee tema's „Vrede" (oorlog en vrede 

wapenhandel, ontwikkelingssamenwerking) en 
, Welzijn" (Sociale zekerheid, kansarmoede, eko-
nomische vernieuwing ) 

— Hoe werkt de gemeente en hoe werk jij 
daann 

Donderdag 18 juli 
— de pijler „Eigen identiteit" is een debat waard 

rond kultuurbeleid Europa en federalisme, bij de 
werkgroep „Demokratie" gaat het over inspraak en 
politieke kuituur 

— 's Namiddags gaan we een paar uurtjes 
„brusselen" met o a Vic Anciaux 

Vrijdag 19 juli 
— Al wat je al had willen weten, maar nooit hebt 

kunnen/durven/willen vragen, over politiek, macht, 
strategie, Vlaamse Vrije Demokraten andere partij
en, schandalen allerhande, ditjes en datjes kan 
eruit geflapt worden op een leuk opgezet spel met 
de ,,top" van onze partij 

De prijs voor deze Zomeruniversiteit kan geen 
punt zijn waarschijnlijk leef je duurder in een 
vakantieweek dan dat dit weekje ie kost 2000 fr 

Inschrijvingen zijn geldig als je ook een voor
schot van minstens 500 fr stort op rek nr 435-
0256851 75 van VUJO vzw, Barnkadenplein 12 
te Brussel 

Adres van het gebeuren Jeugdherberg Den 
Drossaard St Jansstraat 2 te 3290 Diest 
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BRABANT 

BRABANT 

JUNI 

28 LENNIK: Zomer-barbecue vanaf 18u in de tuin 
van Huize Zwartenbroek, Zwartenbroekstraat 127 
te Lennik Org Pajottenlands Jongerencentrum 
30 LENNIK: Om 8u 15 edukatieve fietstriep van 
ong 2u30, doorheen het Pajottenland Vertrek 
Huize Zwartenbroek, Zwartenbroekstraat 127 
Org Vorming & Gemeenschap 

JULI 

5 LENNIK: Guldensporenviermg om 20u in het 
Gemeentelijk Sport- en Ontmoetingscentrum Met 
koncert, samenzang, optreden kleinkunsgroep Ar-
juin, voordracht, koorzang Org 11-julikomitee 
I s m gemeentebestuur en kulturele raad 
6 LIEDEKERKE: Jaarlijkse barbecue in het Paro
chiecentrum vanafISu Org Vlaamse Knng Liede
kerke 
6 JETTE: 11 julivienng in het St Pieterskollege om 
13u Org VBG-Jette 
7 WEMMEL: Vlaams Volksfeest vanaf 14u Met 
Wandelzoektocht, Om 18u optreden van volksmu
ziekgroep Kadril Dit alles in de Zandloper Org 
Vlaamse Kring Wemmei 
13 KAMPENHOUT: 11 juli-vienng, om 20u in zaai 
De Vlaamse Leeuw, Schildhovenstraat te Relst-
Kampenhout, met konfrontatie over ,,De toekomst 
van onze streek" M m v F Vermeiren (PVV), E 
Van Varenbergh (VU), M Liekens (SP) en M 
Verhoeven (CVP) Moderator Guido Tastenhoye 
Inkom 100 fr Org Kulturele Kring Kampenhout 

EEN KURSUS 
VLAAMSE BEWEGING 

Vorming & Gemeenschap organiseert tijdens de 
eerste helft van de maand juli een vormingskursus 
over Vlaamse Beweging 

De kursussen gaan door in Huize Zwartenbroek, 
Zwartenbroekstraat 127 te 1750 Lennik 
(02/521 14 41) 

1 juli '91 De trage gang van Vlaanderen De 
strijd om te overleven (tot 1870) Opgang en 
wettelijke erkenning (1870-1914) 

2 juli '91 Op de kentering der tijden WO I naar 
de officiële eentaligheid (1914-1940) De kollabora-
tie WO II 

3 juli '91 De katakombentijd (1945-1960) De 
strijd om de officiële homogeniteit (1961-1967) 

4 juli '91 De Staatshervorming van '80 (Egmont) 

5 juli '91 De huidige Staatshervorming De 
Toekomst Het sociaal-kultureel vormingswerk in 
de Vlaamse beweging 

Telkens van 9 uur tot 12u 30 

MINISTER SAUWENS 
TUSSEN BERTEM EN TERVUREN 

Op vrijdag 14 juni kwam minister Johan Sauwens 
zich in Bertem en Tervuren vergewissen van de 
verkeerssituatie op en om de N3, die steeds vaker 
vol zit met sluikverkeer dat op die manier de drukte 
van de E 40 ontvlucht 

KLEMTONEN 

De plaatselijke afdelingen van Bertem, Leefdaal, 
Korbeek-Dijle, Vossem, Duisburg, Moorsel en Ter
vuren hadden vooraf met een aantal bestuursleden 
en gemeentemandatarissen de situatie bestudeerd 
en een dossier samengesteld Daarin werden met 
enkel de belangrijkste knelpunten aangestipt maar 
tevens een aantal oplossingen gesuggereerd 

Daarbij werden enkele klemtonen gelegd aan
dacht voor de zwakke weggebruiker door de aanleg 
van voet- en fietspaden, vertraging of onderbreking 
(o m door verkeerslichten) van de verkeersstroom 
om het verkeer vanuit de dorpskommen toe te laten 
de N3 op te rijden, wat nu vaak een gevaarlijk 
maneuver is 

Minister Sauwens, die het dossier vooraf kreeg 
toegestuurd, kon na een eerste „bnefing" met de 
lokale bestuursleden ter plekke de toestand bekij
ken HIJ begon zijn tocht in Tervuren bekeek 
nadien een vijftal moeilijke punten van dichtbij tot in 
Bertem Dat ,,ter plekke afstappen" gebeurde vaak 
onder nieuwsgierige blikken van omwonenden, 

zodat het bezoek zeker met onopvallend voorbij is 
gegaan 

Op de perskonferentie en de receptie na afloop 
kwamen ook konkrete resultaten op tafel De verde 
re afwerking van de N3 vanuit Bertem richting 
Tervuren, zit in het reserveplan voor 1991 De 
reden trouwens waarom de plaatselijke VU-afdelin-
gen nu met hun suggesties kwamen Als de ge
meente haar deel van de riolering realiseert, kun
nen de werken m 1992 aanbesteed worden De 
minister kon al meteen aankondigen dat op een 
bepaalde plaats (Boskee — Tervuurse steenweg in 
Bertem-Leefdaal) verkeerslichten komen 

STEUN 

Verder geeft hij zijn diensten opdracht kleinere 
verbeteringen reeds meteen aan te brengen Zo 
viel zijn oog prompt op de parking aan het museum 
van Tervuren en vooral op de parkeerplaats aan het 
einde van tramlijn 44 in Tervuren Die parkeer
plaats ligt er wat verwaarloosd en slecht verlicht bij 
Daar wil de minister meteen wat aan laten doen, 
omdat daar de ideale kombinatie van eigen vervoer 
en openbaar vervoer mogelijk is 

Als over enkele maanden ,,op het terrein" de 
resultaten merkbaar worden van deze aktie en het 
bezoek van de minister, zal dat een hart onder de 
riem betekenen voor de plaatselijke afdelingen die 
er ,hun latijn" ingestoken hebben 

GULDENSPOREN DAG TE MACHELEN 
Sinds de VU mee de gemeente Machelen-Die-

gem bestuurt is het Guldensporenfeest een ware 
traditie geworden En een feest voor iedereen dat 
de jongste jaren door honderden inwoners geest
driftig wordt bijgewoond 

Ook dit jaar organiseert het gemeentebestuur 
een feest waar jong en oud beslist hun gading 
vinden 

Zondag 30 juni in het park van Machelen 

11u koncert door de Koninklijke Fanfare Ge-
vaertkring 

12u 30 Barbecue aan het Parkhof 

15u Volkskunstgroep De Garve, Dansgroep 
Jazzmijn, Optreden van Ingeborg, muzikale omlijs
ting door de konmlijke Harmonie Ste Cecilia 

De feestrede wordt uitgesproken door minister 
Chabert 

DIENSTBETOON TE MACHELEN- DIEGEM 
Hilde Anciaux, Van Obberghenstraat 22 Mache

len (252 2916), Schepen van Sociale Zaken, 
Jeugd en Gezin Zitdag gemeentehuis, woensdag 
van 16 tot 17 uur en op afspraak 

Michel Van Neste, Van den Steenstraat 17, 
Diegem (720 78 55), Schepen van Leefmilieu en 
Kuituur Zitdag gemeentehuis, dinsdag van 16 tot 
17u en op afspraak 

Lieve Decoster-Van Malderen, Melsbroekstraat 
38, Machelen (251 82 47) Ondervoorzitter OCMW 
(Kommissie Sociale Zaken) 

Herman Van Luyck, Tenaertslaan 1 Diegem 
(720 52 47) Ondervoorzitter OCMW (Kommissie 
Personeel en Huisvesting) 

GEMEENTE OVERUSE 
Het GEMEENTEBESTUUR van OVERUSE legt een wervingsreserve aan van POLI
TIEAGENTEN 

Nadere inlichtingen omtrent aanwervingsvoorwaarden en examenprogramma kunnen 
bekomen worden op de rekendienst-personeelsdienst van het gemeentebestuur van 
Overijse, tel 02/687 60 40 

De kandidaturen dienen aangetekend gestuurd naar het Kollege van Burgemeester en 
Schepenen van en te 3090 OVERIJSE De kandidatenlijst wordt afgesloten op 15 juli 

ZOEKERTJE 
— GEZOCHT — 37-jarige man gediplomeerd in 
boekhouding en Beeld & Geluidstechniek, met rijke 
ervaring in audio-visuele wereld zowel in dienstver 
band als zelfstandige, zoekt passende betrekking 
Voor inlichtingen zich wenden tot senator dr J 
Valkeniers, tel 02/56916 04 

— INFO — Introduktie produkten van Vlaamse 
bedrijven op de Spaanse markt Inl Loncke, tel 
02/252 08 48 of Arkada, Cubellas-Spanje (Barcelo
na) tel 00 34 38 95 31 95 

WIJ — 28 JUNI 1991 



UIT DE REGIO 

OOST-VLAANDEREN GENT HERDENKT FILIP DE PILLECIJN 

JUNI 

29 ASPER: Ham-Barbecue van VU-Groot-Gavere 
Menu aperitief met hapjes, scampi's, varkensham 
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 ZOTTEGEM: Barbecue in feestzaal Bevegemse 
Vijvers, van 11 u 30 tot 17u Org Vlaamse Vrien
denkring Zottegem 
7 WAASMUNSTER: Guldensporenzoektocht Ver
trek ts 13en15u (18km —tevoet, metdefiets, of 
wagen) Inschrijving 100 fr Start en aankomst 
(voor I8u) op speelplaats Gemeentelijke School-
Centrum, Kerkstraat Vanaf 17u gezellig samen
zijn + pnjsuitdeling Org A Verbruggenknng 
Waasmunster 
7 AALTER: 11 -Juli-viering met barbecue om 12 en 
om 18u in zaal Papaver, Brouwerijstraat37 Volw 
300, van 7 tot 14 150 fr Inschrijven voor 4 juli bij 
VU-Aalter, Dries Alyn, Bellemstraat 49 
(091/74 23 60) of bij Dirk Germonprez, Vaartlaan 
35 (091/74 70 84) 
7 OUDENAARDE: Vanaf 12u Barbecue in Dorps
huis De Linde, Berchemweg 261 Deelname 350 
f r , -12j 170 fr Org Vlaamse Vnendenknng Ou
denaarde 
10 GENT: Guldensporenviering m het Vleeshuis 
aan de Groentenmarkt om 20u Met volksmuziek-
groep Kapstok, groei Gaio en Martine Geerinckx 
Feestrede door Paul Van Grembergen Org VU-
arr Gent-Eekio 
I I BELZELE: Dagje Gent met FVV Info bij be
stuursleden of op nr 091/53 06 28 
12 NIEUWERKERKEN: Guldensporenvienng op 
het kerkplein om 19u 30 Met zangkoor Laat blijde 
w^eergalmen, kunstgroep Vredon en feestdrede-
naar Juliaan Librecht Org 11 julikomitee i s m 
Vlaamse Kring en Land Van Aelst Nieuwerkerken 

Op 25 maart 1891 werd Filip De Pillecijn te 
Hamme geboren Zijn roman ,,De soldaat Johan" 
uit 1939 werd bekroond met de Prijs voor de 
Letterkunde van de Vlaamse Provincies Naast zijn 
schrijversloopbaan werkte hij als joernalist ook voor 
de dagbladen De Standaard en Het Volk en was in 
tal van weekbladen, waaronder WIJ, kursiefjes-
schrijver Voor zijn letterkundig werk kreeg hij de 
titel,,Prins van het Nederlandse proza" toegedicht 

Tevens was hij een toonaangevende figuur uit de 
Frontbeweging en de vredesvereniging VOS 

Dit jaar is het op de kop 100 jaar geleden dat 
deze toonaangevende schrijver het licht zag en zo 
een feit gaat met onopgemerkt voorbij 

Ook Gent wil deze vermaarde schrijver op een 
passende wijze herdenken Hij woonde immers 
vanaf 1949 tot aan zijn dood in 1962 in de Artevel-
destad 

Daarom richten de Gentse afdelingen van enkele 
kultuurorganisaties, aangesloten bij Vakbel, een 
Pillecijnherdenking in die op zaterdag 29 juni plaats 
heeft Aan de herdenking werken naast de Kuituur-
gemeenschap Open Knng, de Vereniging van 
Vlaamse Gepensioneerden (VVVG), de Vereniging 
van Vlaamsnationale Auteurs (VVNA), VOS, het 
Vlaams Instituut voor Kunstzinnnige Vorming 

(Vlink) en de Vlaamse Kulturele Produkties (VCP) 
mee Ook de stad Gent verleent medewerking 

Om 14u 15 verzamelt men aan de ingang van het 
Oud-gemeentehuis van Sint-Amandsberg aan de 
Antwerpsesteenweg voor een herdenkingsstoet 
naar het Campo Santo waar Filip de Pillecijn 
begraven ligt Daar brengt voordrachtkunstenaar 
Hugo Vander Cruyssen een korte hulde als vriend 
van de schrijver en kenner van zijn oeuvre 

Na de hulde start de eigenlijke herdenking om 15 
uur in het Dienstencentrum van de Gentse deelge
meente Sint-Amandsberg (Antwerpsesteenweg 
376) 

Remi Pirijns, voorzitter van het Algemeen-Neder
lands Kongres, verzorgt een inleidende voordracht 
over het leven en werk van zijn vriend De Pillecijn 
Vervolgens draagt Hugo Vander Cruyssen een 
bloemlezing voor die de handel en wandel van de 
schrijver voortreffelijk illustreren 

Als muzikale intermezzi luistert het Emiel Hulle-
broeckkoor de lezing op met enkele toepasselijke 
liederen Het koor staat onder leiding van dinging 
Frans Wabbes 

Het einde is voorzien om 17u 30 
De toegangsprijs bedraagt 50 fr De toegang voor 

leden van de organiserende verenigingen is gratis 

VU-TERRAS OP DE GENTSE FEESTEN 

Van 20 tot 30 juli grijpen in de Arteveldestad 
opnieuw de Gentse Feesten plaats Traditiege
trouw verzorgen VU-afdelingen van het arr Gent-
Eeklo ,het terras" van de Bennesteeg Wie in Gent 

IS en een goed verzorgde pint bij goede vnenden 
wil nuttigen is hartelijk welkom 

Volgende afdelingen zijn op volgende data en 
uren „van dienst": 

ARR. GULDEN
SPORENVIERING 
TE GENT 

Het arrondissementsbestuur van Gent-EekIo en 
de Vereniging voor Vlaamse Mandatarissen organi
seren een Guldensporenvienng op woensdag 10 
juli om 20 uur in het stemmige en historische kader 
van het Vleeshuis aan de Groentenmarkt te Gent 

Tema is Vrije Vlamingen, Vrije Europeeers De 
volksmuziekgroep Kapstok zorgt voor feestelijk 
onthaal en slot Verder treedt de groep GAIO op 
Deze brengt klassieke en minder klassieke muziek 
met een knipoog (van de Beatles tot Bach en terug) 
Martine Geerinckx zorgt voor een poëtisch inter
mezzo 

Paul Van Grembergen spreekt de feestrede uit 
De toegang is gratis 

12U-16U 16U-21U 21u-

ZOEKERTJE 
— GEZOCHT — Tweetalig 53-jarig ind ingenieur 
Elektro-mechanika met 30 jaar ervaring waarvan 
het grootste deel in elektrische verwarming, zoekt 
een betrekking bij voorkeur m het Brusselse of 
Vlaams-Brabant Voor inlichtingen zich wenden tot 
senator dr J Valkeniers, tel 02/569 16 04 

Zat 20juli 
Zon 21 juli 
Maan 22 juli 
Dins 23 juli 
Woens 24 juli 
Don 25 juli 
Vrij 26 juli 
Zat 27 juli 
Zon 28 juli 
Maan 29 juli 

St Martens-Latem 
Mariakerke 
Destelbergen 
Sleidinge 
Eekio 
Kapnjke 
Oosterzele 
Zulte 
Gent St Pieters 
Gent Centrum 

Deinze 
Wondelgem 
Gavere 
Evergem 
Gentbrugge 
Assenede 
Merelbeke 
Waarschoot 
Maldegem 
Brugse Poort 

Lochristi 
VUJO 
Wachtebeke 
Ertvelde 
Nevele 
Aalter 
Melle 
St Denijs-Westrem 
Oostakker 
St Amandsberg 

VLAGGEN TE 
SINT-GILLIS-WAAS 

De werkgroep Leeuwenvlaggenaktie doet een 
oproep om op zaterdag 11 juli 1991, feest van de 
Vlaamse Gemeenschap, te vlaggen met de Vlaam
se Leeuw 

Steun deze aktie met alleen met woorden, maar 
ook met daden i 

Indien U nog met over een vlag beschikt, kan U 
daan/oor terecht bij Romain De Grave, Eeckberg-
straat 20 te St -Gillis (03/770 70 62), Albert Maes, 
Kapelstraat 35 te De Klinge (03/770 62 80) of Her
man Van Mighem, Nieuwkerkenstraat 2 te St -Gillis 
(03/770 79 17) 

Wij stellen U voor in exclusiviteit 

(^^urmu^ 
BVBAStassen-Verlinden 

Restaurateur Traiteur Banketaannemer 

Comberg 29 b 3790 St-Martens-Voeren lei 041/611110 

Groepen informeer eens naar onze arrangementen 
en dagmenu's voor groepen 

•Furon eerste vermelding van Voeren in 966 
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GENT NAAR 
DIKSMUIDE 

In samenwerking met VOS-Groot-Gent organise
ren de VU-afdelingen St.-Amandsberg en Gent-
West de jaarlijkse busreis naar Diksmuide. 

In namiddag rijden wij even door tot Oost-Duin
kerke en brengen daar een bezoek aan het Vissers
museum. 

De deelnameprijs bedraagt 250 fr., reis en zit
plaats op de weide inbegrepen. 

Vertrek stipt te: Sleidinge om 6u.45, Evergem om 
7u., Wondelgem (Vierweegse) om 7u.10, Dampoort 
(Dieleman) om 7u.20, St.Am. Gemeentehuis om 
7U.25, St. Am. Colombo om 7u.30, St.Pietersplein 
om 7U.45 en Ledeberg-kerk om 8u. 

Inschrijven: St.-Amandsberg, Destelbergen en 
Oostakker bij Katrien De Gelder-Cleiren August 
Van Geertstraat 10 te 9040 St.-Amandsberg, tel. 
28.01.20. 

Gentbrugge, Ledeberg bij Lisette Rombout-
Ghijs, August Van Lokerenstraat 20 te Ledeberg, 
tel. 31.09.74. 

Mariakerke, Wondelgem, Drongen en Brugse 
Poort bij Maurits Vandewoestijne, Resedastraat 50 
te Gent, tel. 26.24.00. 

HERKENNINGS
TEKENS 
IJZERBEDEVAART 
TE DEINZE 

De Vlaamse Vriendekring afdeling Deinze orga
niseert een voorverkoop van herkenningstekens 
voor de IJzerbedevaart. Aan 120 fr. i.p.v. 150 fr. 

Bestellen voor 11 juli bij Mark De Vulder 
(091/86.72.84). 

GULDENSPOREN-ZOEKTOCHT 
TE WAASMUNSTER 

Ter gelegenheid van de feestdag van de Vlaam
se Gemeenschap organiseert de plaatselijke Ame-
dee Verbruggenkring 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. 

LIMBURG 
JUNI 

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. 
30 HERK-DE-STAD: Kultuurhistorische wandeling 
door Borgloon o.l.v. Willy Van Reusel, van 14 tot 
17u. Verzamelen aan kerk Borgloon om 14u. Deel
nameprijs: 50 fr. (Koen Raskin 013/55.18.90 — 
Claire Vandebos 013/55.21.27). Org.: Vlaamse 
Kring Herk-de-Stad. 

JULI 

5 LUMMEN: Lionel Vandenberghe over „VOS, ziel 
van de IJzerbedevaarten". Om 20u. in GOC Oos
terhof Lummen. Daarnaast tentoonstelling „VOS, 
70 jaar en meer...". Gevolgd door receptie. 
6 OPOETEREN: 11-jullvienng 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. 
6 HERK-OE-STAD: 11 juliviering in de Parochie
zaal te Donk om 20u. „Vlaanderen in het nieuw?" 
met Rik Gorissen en Pierre Beyers. Inkom 100 fr., 
studenten 50 fr. Op 7 juli om lOu. in dekenale kerk 
St.Martinus Herk-de-Stad: eucharistieviering. 
Org.: DF en Vlaamse Kring. 
7 EIGENBILZEN: 11 juliviering in gemeentezaal 
Harteberg vanaf 19u.30. Openingswoord door 
Theo Bessemans. Feestrede door Peter De Roover 
(WB). Optreden van Harmonie Recht door Zee en 
drumband HRDZ. Slottoespraak door Johan Sau-
wens. Org.: Harmonie Recht door Zee. 
7 HEUSDEN-ZOLDER: Provinciale Guldensporen-
viering 1991 op domein Bovy te Bolderberg. Om 
IOu.30 Eucharistieviering in open lucht, 11u.30 
aperitiefkoncert, 13u. middagmaal, 15u. Gulden-
sporenviering 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.: VVVG-Genk. 

KAMION TE GROOT VOOR FOTO 
Ook het kanton Bree bracht een steen bij voor de aktle ten bate van de Koerden 
Ingeladen vertrok de kamion naar Boechout waar de Inhoud samengeperst werd. 
Het feit dat deze barstensvolle vrachtwagen niet gans op de foto kon mag als bewijs 
gelden voor het sukses. Met dank aan de milde inwoners van Bree en Bocholt. (toto wu) 
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JUNI 

28 TURNHOUT: Minister Sauwens bezoekt Noor
derkempen Om 17u fietstocht te Poppel en om 
20u 30 hoorzitting in KC De Warande 
28 BORSBEEK: Guldenspcrenvienng, 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 HOMBEEK: Perskonferentie Zenne Zuiver Wa
ter Om16u in taverne Het Brughuis, Zennebrug te 
Leest Org Milieukomitee Hombeek 
29 MEERHOUT: Barbeceu 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 Inschrijving 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-
wedstnjd en Rad van Fortuin Inlichtingen Jos 
Gons, schepen en Frans Croonen, sekretaris Org 
VU-afdeling Koningshooikt 

JULI 

1 DEURNE: 11-julivienng m 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 MECHELEN: Jaarlijkse dagfietstocht Mechelen-
Werchter-Mechelen, langs kronkelende Dijle Pik-
nikgelegenheid is voorzien (alles ter plaatse i) 
Start Zennebrug Hombeek om 10u 30 Org Vzw 
Uilenspiele i s m VU-afd Mechelen-West (Hom-
beek-Lees-Heffen) Kontakt D'Hiet 015/20 58 24 
- Baetens 015/41 44 16 
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 12u30 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 
Puimège 
13 BERLAAR: Jaarlijkse gemeentelijke Gulden-
sporenviering In de refter van de Jongensschool 
van het Centrum om 20u Leiding organist-dingent 
Lode Dieltiens Alsook oproep tot vlaggen hangen 
te koop aan 895 fr, 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 ZWIJNDRECHT: Studiereis naar Valkenburg 
Org WVG-Zwijndrecht 

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 o I 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-lertand 

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-iniliatief De bedoeling van deze 

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

het 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 500fr + kostendeling, volgens de uitgaven 
ter plaatse 

Reisleiding Johan Cuypers, Barnkadenplein 12, 
1000 Brussel Te bereiken tussen 8u 30 en 16u 30 
Viatel 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 + 
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 18800 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 

DE 
IJZERBEDEVAART
BUS VOOR 
IEDEREEN 

Na het sukses van vorig jaar ncht 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, wi) 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 10u 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 m 
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, tel 03/353 68 94 of bij Ral 
Guetens, Abelebaan, 33 I, 2520 Broechem, tel 
03/485 69 71 of bij Jan De Zaeger, Ranstse Steen
weg 70 A, 2520 Emblem, tel 03/480 39 42 Bij deze 
mensen kan u uiteraard ook terecht voor meer 
informatie 

Door enkele annulatles, zijn er nog Paviljoe
nen vrij in juli en augustus '91. 

OP DE HOGE RIELEN 

Paviljoen ,,Zonnedauw" van 1 tot 9 juli - 70 
bedden, komfortabel paviljoen, slaapzalen en 
slaapkamers, gelegen midden op het domein 

Paviljoen ,,De Uitdaging" van 11 tot 22 augus
tus - 50 (of meer) bedden, sober ingericht, rustig 
gelegen, goedkoop 

Paviljoen ,,De Vossen" van 24 tot 30 augustus -
volpension, kleine slaapkamers, totaal 36 bedden 

Paviljoen ,,De Heuvel" van 24 tot 30 augustus -
zomerpaviljoen sober, omgeving duinen, 67 bed
den 

Paviljoen ,,De Partizaensberg" van 26 tot 30 
augustus - 52 bedden, komfortabel paviljoen, grote 
slaapzalen 

Ook sommige kampeergronden zijn nog beschik
baar 
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MET DE BOOT NAAR DIKSMUIDE 
JUNI 

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. 
29 TORHOUT: Barbecue in de Wijnendaalse r̂ iaro-
chiezaal om 20u. Met „leute" en amusemer.: voor 
jong en oud. Kaarten bij Vlaamse Krinr, yjrhout 
aan 250 fr., -12j. 150 fr. (050/21.13.81).' 

JULI 

6 IZEGEM: 11 juliviering. 16u.30 mis in St.Jans
kerk te Kachtem; aansluitend optocht. 20u. feest
avond in parochiaal centrum te Kachtem, feestrede 
door Koen Baert, optreden van Zakdoek. Barbe
cue. Org.: Stedelijke kulturele raad. 
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. 

6 VER-ASSEBROEK: Ledenfeest ter gelegenheid 
van 11 juli. Om IBu.SO mis in OLV-kerk, 19u.30 
receptie in 't Leenhof (tenas), 20u.15 Leenhof 
(bovenzaal) avondmaal. Deelnameprijs 650 fr. -14j. 
halve prijs. Inschrijven en info bij DF-Ver-Asse-
broek. 
7 IZEGEM: Wandeling te Pervijze, o.l.v. V̂ ' Vanler-
berghe. Om 13u.30 verzamelen aan Vlaams Huis. 
Org.: Wandelklub Vlaams Huis. 
7 BLANKENBERGE: Guldensporenfeest. Vanaf 
17u30 in het vakantiepatronaat op het einde van de 
Franchommelaan. Iedereen welkom. Org.: WVG-
Blankenberge. 

11 IZEGEM: 11 juliviering. 18u. ontvangst en 
receptie in Stadhuis. Prijsuitreiking nationale solli
citatiewedstrijd. Org.: Sted. Kulturele Raad. 
12 IZEGEM: Vlaams Huis, vanaf 20u. Vijfde kaar
ting. Ook op 14/7 vanaf lOu. Org.: Kaartersklub De 
Vlaamse Vrienden. 

VLAAMSE 
WANDELKLUB 
TE INGELMUNSTER 

In de schoot van verschillende Vlaamse vereni
gingen te Ingelmunster wordt er aan gedacht een 
wandelklub op te richten onder de naam De Vlaam
se Molentrotters. 

Om de belangstelling op te wekken van dergelij
ke wandelklub wordt er op zondag 30 juni 1991 deel 
genomen aan de wandeltocht Dwars door Belle-
gem. 

We hebben gekozen voor de boeiende gezins
wandeling met animatie over een afstand van 10 
km. Er is gratis bevoorrading met de bieren Boeker, 
pepsi, koffie en fruit. Het Vlaamse Kruis is aanwe
zig tijdens en na de wandeling, gratis ongevallen
verzekering door BLOSO. Er worden verschillende 
naturaprijzen uitgeloot onder de deelnemers en 
iedereen krijgt een waardevol aandenksn. 

Om een perfekte organisatie vragen de inrichters 
vooraf in te schrijven, 30 fr. per persoon. 

Wij verzamelen om 14u. aan de O.L.Vrouwkerk 
te Ingelmunster om omstreeks 15u. te starten aan 
de feesttent op de parking van Brouwerij Boeker te 
Bellegem 

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 29 juli 1991. Prijs 
(heen- én terugreis): volwassenen slechts 250 fr., 
kinderen (-12j.) 200 fr. Te storten op rek. nr. 384-

ZOEKERTJE 

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

P-SPROKKELS 
• In het nieuwe hoteldekreet worden jeugd-
blvakhulzen op één lijn geplaatst met hotels. 
Frieda Brepoels, oud chiro-leidster uitte haar 
ongenoegen en bepleitte een specifieke re
glementering en duidelijke brandbeveilig-
heidsnormen. 

• Hugo Coveliers vroeg aan minister Johan 
Sauwens welke bestemming de gronden 
tussen het Albertkanaal en de haven van 
Antwerpen moeten krijgen. Sinds enige tijd 
blijken dit nutteloze onteigeningen te zijn. De 
minister erkende het probleem en stelde 
voor een deel van de gronden terug te 
verkopen aan de vroegere eigenaars. Een 
deel komt in aanmerking voor sociale huis
vesting. Andere kunnen in beheer gegeven 
worden aan milieu-en natuurverenigingen. 

• Naast het SST-projekt kreeg minister Sau
wens uitgebreid de gelegenheid om als zijn 
goede Intenties inzake verkeer en vervoer in 
Vlaanderen uiteen te zetten. 

• Verder besprak de Vlaamse Raad de be
leidsbrief van de Vlaamse Gemeenschap ten 
aanzien van Brussel-hoofdstad. Luk Vanho-

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 niét teruggestort. Indien 
de maksimale kapaciteit (120 personen) voor uiter
lijke inschrijvingsdatum bereikt werd, zal hiervan 
tijdig melding gemaakt worden in het weekblad 
WIJ! 

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

Adverteren in WIJ 
rendeert 

02/219.49.30 
Probeer eens! 

renbeek beklemtoonde de verbondenheid 
tussen Vlaanderen en de Brusselse Vlamin
gen. Brussel blijft een stuk van ons! 

• Met een interpellatie peilde VU-raadslid 
Etienne Van Vaerenbergh naar de behoefte 
aan sociale kavels en sociale woningen in 
Vlaams-Brabant. Aansluitend vroeg Jef Val
keniers speciale aandacht en oplossingen 
voor de problemen van éénoudergezinnen 
bij de sociale woonmaatschappijen. Eerst en 
vooral moet er gesaneerd worden want de 
sociale woonbehoefte is overschat. Vervol
gens moeten er kleinschalige inbreidingsge-
richte sociale woonwijken komen. De Vlaam
se minister voor Huisvesting Waitniel ant
woordde dat het aantal beschikbare kavels 
de bouwreserve tot het jaar 2000 zou dek
ken. 

MWalter Peeters onderstreepte de nutte
loosheid van een demografische taks om het 
bejaardenbeleid te financieren. Eerst moet 
er een ernstig debat komen over de eenzijdi
ge solidariteit inzake de sociale zekerheid. 
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MET VU-BRUGGE 
NAAR 
IJZERBEDEVAART 

De VU-Brugge richt een bus in naar de IJzerbe
devaart Na de plectitigheid wordt een be2oel< 
gebracht aan Koksijde 

Wie mee wil moet wel inschrijven voor 30 juni bij 
OCMW-raadslid Kris 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. 

BRABANT 

KONFRONTATIE 
TE KAMPENHOUT 

De Kulturele Kring van Kampenhout organiseert 
op 13 juli 1991 om 20u. een 11 juli-viering in zaal 
,,De Vlaamse Leeuw", Schildhovenstraat te Relst-
Kampenhout. 

Aan de konfrontatie over „De toekomst van onze 
streek" verlenen hun medewerking: F. Vermeiren 
(PVV), burgemeester van Zaventem en senator; E. 
Van Vaerenbergh (VU), burgemeester van Lennik 

en volksvertegenwoordiger, M. Liekens (SP), bur
gemeester van Boortmeerbeek; M. Verhoeven 
(CVP), burgemeester van Kampenhout. 

Moderator is Guido Tastenoy, auteur van het 
boek ,,Vlaams-Brabant in de wurggreep van Euro
pa". 

Tussendoor muzikale animatie met Staf Cog-
neau (akkordeon). 

Inkom: 100 fr. 

SPORT
EN BOSKAMP 
TE SCHEPDAAL 

Vlanajo (Vlaanderen, Natuur, Jongeren) organi
seert m 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. 

ZOEKERTJE 
— VLAAMSE STAM — Vlaamse Vereniging voor 
Familiekunde Heemkundige kring, Aend'Leye, uyt 
enen Stronck, zoekt enkele ontbrekende nummers 
van jaargang: 1966 nrs l en3—1968nrs1 en3 — 
1969 nrs 2 en 3 — 1970 nrs 1, 2, 3 en 4, tegen 
goede beloning. Wie helpt Daniel van Quickelberg-
he, Kerkstraat 2 te 9870 Olsene-Zulte 
(091/88.87.21). 

Het kasteel Montjoye langs de kastelentocht 

OPNIEUW HOUTLANDSE KASTELENTOCHT 

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 
Toren hof. 

— 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 Moerbeek, 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 

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 -i- 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). 

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

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

Pas heringencfite luxekanners. 

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

Hoofstraat 6 
3793 Teuven 
Tel. (041) 81.10.17 
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LEPEL & VORK 

Brugge bezoeken is ook 
kennis maken met het 

Vlaams 
Ontmoetingscentrum 

^ De Gulden Spoor 
rechtover uitgang parking 

't Zand 22 Brugge 
tel 050 34 30 82 

dranken 
snacks 

* restaurant 
* zaal voor 50 pers 

Taverne „DE BOEMELTREIN ' 
Vlaams Huis 

Streekbteren - Snacks - IJs - Wafels - Pannekoeken 
Sf««rvol trcIniiMublIalr - Ook vergaderruimte 
Weststraat 131 — 9940 SLEIDINE 
Tel. 091/57 09.46. - Zat en zond gesloten 

Adverteren in WIJ 
rendeert 

02/219.49.30 

Probeer eens! 

ö^&r^ ' -

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

HOF VAN ENGELAND 
bij Guido 

hét Vlaams trefpunt in Brussel 

Lakensestraat 157 (KVS) 
1000 Brussel 

tel.: 218.01.27 

Banketbakkerij 

ANTWERPIA 
JOOST GOSSYE 

Geraardsbergsestraat 
38 
9300 Aalst 
Tel. 053-21.35.33 

Sedert 1910 
JAN PAUWELS-DE BRAUWER 

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

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

^KCoostetóüaat 3 '3960^nee 
0 1 1 / 4 9 28 97 

j g 

'tboerenhof 
CAFE-RESTAURANT-FRITUUR 

Terras - Lunchroom -Coffeeshop 
Altamtra stone grill 
Prijzen voor groepen 
op aanvraag. 

De Plank 24A 
3790 SInt-Martens-Voeren 
Tel. 041/81.07.03 

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

ten 
Overelnde 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 

y^ttitgi 
Oerenstraat 13 8190 Alvenngem 

tel 058/288 007 

Hotel — Restaurant — Feestzaal * Tea-Room 
Een gastronomisch kon^leks, gelegen op an^>er 15 min van de kust, stelt U een zee voor 
van kalmte komfort. keuken rust rustiek en romantiek 

Wi) bieden U 
14 luxueuze hotelkamers met alle denkbare komfort 
Fijne Franse keuken ó, la carte en 8 menus van 695 fr tot 1600 tr 
Een hart voor de kmderen, eigen speelruimten en aangepaste menu's 
Kamer (2 pers ) met uitgebreid ontbijt vanaf 1750 fr 
Eveneens pension en half pension mogelijkheden 
Week end verblijf 

SEMINARIEMOGELUKHEDEN conferenUezaal met alle nodige multifunctionele apparatuur 

Voor gratis informatiepakket nopens onze mogelijkheden 

Oerenstraat 13 8690 Alveringem tel. 058/288 007 
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AANBEVOLEN HUIZEN 

H^ 
N.V. ZAKENKANTOOR 
HERMAN STEENHOUDT 

1 STATIONSPLEIN, 
9500 GERAARDSBERGEN 

Tel. (054) 41 30 44 

Woonkrediet 
steeds iets beter! 

BLOEMEN ROUWKRANSEN 
BRUIDSTUILEN 
ZAALVERSIERING 

t J 
ETRA P.V.B.A. 

w | ^ HEIHOEFSEWEG 1 
J w g ^ 2520 EDEGEM 
^ilS^ Tel.: 03/457.23.89 

KEUKENS - SANITAIR 
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 
Assesteenweg 240, TERNAT 

Tel. 582.29.15 

Toonzaal alle dagen open 
van 9-19 u. Zondag gesloten. 

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 

Kostuums naar maat 
HERENKLEDING 

rmees 
Steenhouwersvest, 52 

ANTWERPEN 

M LUNOR-BENELUX 

ATOOMSCHUILKELDERS 
RAMPENKELDERS 

OOK VOOR ZELFROUWERS 
Gentsesteenweg 5 
9410 ERPE-Mere 

053/80.54.56 
BEZOEK ONZE KIJKKELDERS 

WILLY 
MICHIELS 

MAKELAAR IN VERZEKERINGEN 
Torleylaan 51 • 1654 HUIZINGEN 

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

Waar Vlamingen méér dan thuis zijn 

ADVERTENTIE 

Cafetaria -
Tea-Room 

Brusselse wafels 
• Buffet 

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

BRAMO B.v.b.a. 
De beste keus in keukens en badkamers. 

Zoekt zelfstandige medewerkers 
voor montage van keukens. 
Lindenstraat 308, 2070 Zwijndrecht 
Afrit 16 op El7. 
Tel. 03/252.82.32 Fax.: 03/252.98.30 

AA Tekstlelilnikkerll 
Levering van vlaggen, 

banieren, masten 
en toebehoren. 

Spijker 86 
2190 ESSEN 

Tel. 03/667.29.73 Fax. 667.55.31 

ZOEKERTJE 
— GEZOCHT — 20-jarige tweetalige jongeman, 
legerdienst volbracht, met diploma beroepssekun-
dalr, afd. Automechanika en specialisatie auto-
elektrlcltelt en getuigschrift bedrijfsbeheer, zoekt 
een betrekking In het Brusselse of In de driehoek 
Aalst-Dendermonde-Brussel. Voor Inlichtingen zich 
wenden tot senator dr. J. Valkeniers, tel. 
02/569.16.04. 

— GEZOCHT — Leerjongen loodgieterij en sani
tair. Info: Guido Nuyttens, Longtinstraat 126 te 
1090 Brussel. Tel.: 02/426.19.39. 

— GEZOCHT — 53-jarig technisch Ingenieur schei
kunde. Momenteel werkloos door sluiting-bedrijf. 
Met rijke ervaring in staatsdienst en privé op vlak 
van wegenbouw, kontrole van waterzuivering, 
scheikundige en petrochemische produkten, zoekt 
betrekking waar ook In het land. Voor Inlichtingen 
zich wenden tot senator dr. J. Valkeniers, tel. 
02/569.16.04. 

GEZOCHT - 25 jarige jongeman, humanioradiplo-
ma afd. ekonomie, perfekt drietalig (N,F,E) met 
administratieve ervaring In zelfstandig bedrijf, mo
menteel werkloos, zoekt passende betrekking bij 
voorkeur Brussel of aan de Westkant. 
Voor inlichting zich wenden tot senator dr. J. 
Valkeniers, tel. 02/569.16.04. 

Adverteren in WIJ 
rendeert 

02/219.49.30 
Probeer eens! 
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N.V. BERT Cars en Trucks 
Tel. : 02/582.13.12 

02/582.04.10 

Assesteenweg 101-103 
TERNAT 

Verdeler 
VOLKSWAGEN - AUDI - PORSCHE 944 

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

Personenwagens, vrachtwagens en carrosserie 

DE PRIJSBREKER 
van het goede meubel 

Groenstraat 84, 2000 Antwerpen tel. 03/236.45.31 

Open van 10 tot 19 u. Maandag gesloten 

Guldo NUYTTENS 
Longtinstraat 126 

1090 Brussel 

SANITAIR - ZINK 
ROOFING 

LOODGIETERIJ 
GASVERWARMING 

Te l . 426 .19 .39 

PROMO PUZZLE 
Kies zelf het onderwerp 
van uw puzzel 

Daniël Cortier 
Tel. 02/428.69.84 
Fax 02/425.98.86 

% 

nv de winne-fabrisac 
< 

-^ / mlgrostraat 128 
\ / ' B 9200 sohoonaarde 

dendermonde 
052/42 33 04 - 42 39 16 

drukkerij 

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

k •' OEVRIESE 
woonverljchtine 

baron ru/ftlelaan "N 

^baan brufinr ooslkampy 

PVBA 

J. BORREMANS-COCK 
& KINDEREN 

Algemene Bouwondernemingen 
Gentsestraat 238 

9500 Geraardsbergen 
Tel. 054-41.25.89 
Wij bouwen voor u 
sleutel op de deur 

'Hll 
Littoral P 

TE HUUR VOOR UW VAKANTIE 
AAN ZEE: 

moderne app. en villa's 
. In alle prijsklassen 

Gratis catalogus op aanvraag 

058 ^ 51.26.29 
Leopold II laan 205 

8670 OOSTDUINKERKE 

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

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

FRANSSENS OPTIEK: 
Silhouette 
Marwitz 
Rodenstock 

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

Kerkstraat 44, Antwerpen 
Tel. 03-235.64.75 

GELD 
Onmiddellijk te bekomen bij 

FRANS VAN MOORTER 
Vijf huizen 6, Erpe 
Nieuw telefoonnummer: 

053/80.10.09 

Freddy en Cecile 
Vermeersch-Vaesen 
Sint-Aarnoutstraat 12 
8211 Aartrijke-Zedelgem 
« 050/20.08.50 
algemene decoratiewerken — 
schilderen — behangen — 
vloerbekledingen — parket — 
louverdrape — luxaflex — .... 
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SMAKELOOS 
De heer Mark Grammens tracht zich in 

WIJ (21 juni 11) te verrechtvaardigen i v m 
zijn — overigens — ondoordachte uitspraak 
over minister J Sauwens in een van zyn 
JoümaaZ-nummers Hij beschuldigt brief
schrijver N V uit Kortenaken een scheldpar
tij te houden t a v zijn persoon en slechts 
eén proefnummer gelezen te hebben 

Welnu, beroepshalve lees ik ieder Jour
naal-nummer Keer op keer stapelt de heer 
Grammens — naast ook goede hoofdartikels 
— inderdaad eenzijdigheid en verdachtma
kingen op mekaar Nu wéér Brabant met 
Brussel-19 betekent op vele vlakken een 
grote zorg Het voorhoofdstedelijk verkeer is 
er bijzonder druk Maar deze regenng deed 
er wat aan Dat zal niemand (tenzij M G ' ) 
ontkennen 

Alleen al naar Leuven werden tot hiertoe 
+ 600 ambtenaren overgeheveld Maar 
evengoed vertrokken er honderden naar 
Aalst en Mechelen De ontvetting dus De 
Vlaamse Regering werkte eveneens een 
plan uit om de sociale huisvesting in Vlaams-
Brabant grondig aan te pakken De eis voor 
de splitsing van de provincie Brabant, waar 
de VU destijds alleen mee stond, werd door 
de andere partijen overgenomen De gren
zen van de gemeenschappen liggen sedert 
19 januari 1989 vast Alle franstalige beslis
singen in de 6 randgemeenten worden door 
de Vlaamse Regenng verbroken (Alleen Lin
kebeek blijft nog in de boosheid volharden) 
Nu wil Sauwens dit jonge proces nog verder 
uitbouwen In plaats van Aalst, Dendermon-
de, Ninove, Mechelen en Leuven hun rol van 
slaapstad verder te laten spelen, maakt hij ze 
mfrastruktureel los van Brussel-19 En dan 
schuift de heer Grammens minister Sauwens 
het begnp „satellietsteden" in de schoenen 
Dat Grammens toch eens gaat spreken met 
Sauwens' Woitnn's snode plan ,,Le tres 
grand Bruxelles de l'Avenir" van 1966, nu — 
een kwarteeuw later — op uitgerekend dit 
Vlaams-nieuwe beleid plakken getuigt van 
joernalistieke smakeloosheid 

L.V., Berchem 

HET SPROOKJESBOEK 
VAN DEWAEL 

In de bespreking van het boek van minister 
Dewael (WIJ, 14 juni j I) lees ik dat de grote 
terughoudendheid van de heer Wouters, di-
rekteur van de Vereniging ter Bevordenng 
van het Vlaamse Boekwezen (VBVB), tegen
over De Waelse Happening (23 oktober — 3 
november 1988) ingegeven was uit angst 
voor konkurrentie aan de Antwerpse Boe
kenbeurs Toch even de feiten juist stellen 
Deze Gentse Happening was het uitvloeisel 
van een reeds mislukte organisatie, die ge
pland was voor apni/mei 1988 in Flanders 
Expo en dat toen nog een Boekenbeurs werd 
genoemd 

Als lid van de Promotiekommissie van de 

VBVB hebben wij op 25 apnl 1988 hierover 
vergaderd, nadat een gesprek door onze 
afgevaardigden met de minister had plaats
gehad Daar werd een akkoord bereikt over 
het feit dat binnen de toenmalige aktie 
„Vlaanderen Leeft", Boekenweek en Boe
kenbeurs 1988 zouden worden meegeno
men, als een verlengstuk van de happening 
m Gent Ook werd er gesproken over een 
Leesdag in de scholen, een aktie lezen, 
leesbevordering naar biblioteken, ondenwijs 
en auteurs Ons werd dan gevraagd tegen 5 
mei voorstellen te doen betreffende de hap
pening Tijdens dat tweede gesprek werden 
al onze voorstellen „goed" bevonden Daar
in zaten vervat een tentoonstelling „Van 
manuscript tot boek", een tentoonstelling 
van de met grafische en andere prijzen 
bekroonde boeken Alles was goed, als we 
het maar zelf deden We kregen een lege 
zaal van 3 000 m ,̂ te delen met kunst, 
media, lektuurvoorziening (alle dne sektoren 
die wel worden gesubsidieerd door de minis
ter en dus met konden wegblijven'), een 

De redaktie ontvangt graag 
brieven voor de lezersrubriek 
Wederwoord. Naamloze brie
ven gaan de scheurmand in, 
evenals scheid- en smaadbrie-
ven. De andere publiceert zij, 
naarglang er plaats beschik
baar is. De redaktie behoudt 
zich het recht voor brieven in te 
korten en persklaar te maken 
zonder 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. 

handboekbinderij en het Hoger Instituut voor 
Grafisch Onderwijs (HIGRO) Hiervoor zou 
men voor ons (misschien) 300 000/400 000 
fr subsidie kunnen uittrekken Nieuwe ver-
gadenng 1 juni VBVB kreeg 1 000 m^ toege
wezen, ondertussen kregen we misschien 
500 000 fr Maar HIGRO begon aan het hele 
ding te twijfelen Kan het wel professioneel' 
Hoe zit het met het geW 

Allemaal onbeantwoorde vragen en dat 
met de vakantie voor de deur en het nieuwe 
schooljaar in september' Er was niks, alles 
diende nog in elkaar te worden gestoken 
Onze voorstellen werden gebundeld met die 
van HIGRO, dat garanties eiste zoniet zou 
het instituut afhaken Nieuwe vergadenng 
van alle geledingen op 20 juni Op 29 juni 
vergadering Promotiekommissie Er was 
geen antwoord gekomen op de vraag het 
budget dat werd ingediend, te honoreren met 
een formele bevestiging dat ,,Vlaanderen 
Leeft" de financiële kant op zich zou nemen 
Nieuwe vergadenng van,,Vlaanderen Leeft" 
op 31 augustus 

Restten er de maanden september en 
oktober om de diverse tentoonstellingen te 
voorschijn te toveren De liberale minister 
geloofde nog in sprookjes 

Heeft hij er daarom ook een boek over 
geschreven en hoopt hij dat wij in het boek-
bedrijf dat ook allemaal blijven geloven"? 

Walter Soethoudt, 
uitgever, Antwerpen 

BLAUW FABRIEKJE ^ 
Krediet aan de Nijverheid (Crédit è l'lndus-

trie) heeft de Voerstreek bedacht met tweeta
lige publiciteitsborden 

Mag dit zomaar' 

Welk parlementslid tikt dat ,,Belgisch 
blauw fabnekje" eens flink op de vingers' 

F.D.B., Kontich 

ONWAARDIGE 
GEESTELIJKE 

In WIJ van 14 juni j I verscheen op biz 5 
een berichtje dat volgens mij wat meer aan
dacht mag verdienen Dat anno 1991 een 
Vlaams priester, tegen het advies van zijn 
bisschop in, weigert een Leeuwevlag in de 
kerk toe te laten, is toch meer dan een 
eenvoudig ,,incident"' 

Wie vertelt deze volksvreemde geestelijke 
eens dat België wettelijk hen/ormd is tot een 
federale staat met het gevolg dat 

— WIJ Vlamingen leven in de wettelijk 
erkende „Vlaamse Gemeenschap, met ei
gen wetgevende Vlaamse Raad, en met 
even wettelijke erkende simbolen de Leeu
wevlag en het volkslied „de Vlaamse 
Leeuw", 

— dat het weigeren van die simbolen dus 
een daad van puur „incivisme" is, of weet 
meneer pastoor met wat dat woord juist 
betekent' 

Wat schrijvelen wij nog over de uitlatingen 
van kardinaal Mercier, onzaliger gedachte
nis die leefde in een andere tijd 

Waarom spreken van het besmeuren van 
de driekleur, als een pastoor-deken de wette
lijke vlag van zijn volk ongestraft mag beledi
gen ' Dat hij wel een buitenlandse vlag zou 
geduld hebben is wel de klap op de vuurpijl 

Voor mij IS deze pastoor-deken gewoon
weg een „onwaardige" in geestelijk gewaad, 
al bestaan er scherpere woorden om deze 
wandaad te brandmerken 

Ik ben gelukkig in een gemeente te wonen 
waar een andere mentaliteit heerst Waar 
kort geleden en kort na elkaar tweemaal ter 
aardebestellingen hebben plaats gehad, 
waar de overledenen onder de Leeuwevlag 
konden rusten en waar tijdens de uitvaart
dienst Vlaamse liederen zoals „O Kruise de 
Vlaming" en „Onze Lieve Vrouw van Vlaan
deren" weerklonken en bij het verlaten van 
de kerk in sourdine „de Vlaamse Leeuw" 

A.V.W., Mechelen 
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SIEMENS 

Aqualifting, de schoonheidskuur 
van Siemens voor uw linnen 

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

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

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

Op de zachte aqualifting volgt het 
progressief droogzwieren met 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 



ONVERGETELIJKE 
GROEPSVAKANTIES 

VAN 9 TOT 17 DAGEN 
Frankrijk: in de Gorges du Tarn 

Oostenrijk: in Tirol 
Italië: in de Alpen 

Engeland: het Lakeiand 
Ierland: in een baai 

Noorwegen: in het Hallingdal 
Rondreizen in de U.S.A 

Een groepsreis met JEKA 
onnvat steeds het transport, de volledige uitgeruste woning 

en al de voedingswaren. 

Wenst U meer inlichtingen ? 
Vraag onze JEKA-Val<antiegids (gratis en vrijblijvend) bij 

Ambiorixsquare 32, bus 28 — 1040 Brussel — Tel. 02/230.84.55 


