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KB-Lente-actie: een spannende serie met 5 miljoen frank prachtige prijzen 
bij de ontknoping. 

Grandioze Lente-actie bij de KB! Wie bij de KB 
spaart, of wie leent voor z'n huis, z'n bouwgrond 
of voor z'n auto èn wie een auto-, brand- of 
gezinsverzekering* afsluit, krijgt automatisch 
een reeks lotnummers toegekend uit de grote 
C A PS A -tombola** En dat is met niks als 
u onze prijzen even bekijkt' 5 Suzuki-Samurai 

4 x 4 , tientallen CD-spelers, videocamera's, video
recorders, city-bikes, PC's en mini-hifiketens. U 
wint er meer dan ooit bij als u de Kredietbank 

kiest Spring eens binnen in een KB-kantoor 
WIJ vertellen er u alles over. De laatste lot
nummers gaan op 31 mei*** de deur uit. 
Beter winnen begint met de Kredietbank 

Beter met de bank van hier 



EERST DIT 

VAN GEZAMELIJKE TAAL 
NAAR UNIE 

IJ hadden het deze week over tal van onderwer
pen kunnen hebben de nakende dialoog tus
sen de gemeenschappen, Sabena dat nu wel 
onvermijdelijk in Franse handen geraakt en wat 
ons daar te wachten staat op sociaal en taalge
bied WIJ hadden het kunnen hebben over de 
jongste rellen met migranten in Brussel, of over 
Dirk Frimout die aan een verbazingwekkende 
snelheid de ruimte klieft Misschien zelfs over 
Leopold I die van zijn sokkel werd gehaald 

WIJ hadden ook ons verdriet kunnen uit
schreeuwen over de vernederende onderdrukking van het Koerdi
sche volk in Turkije Wie mensen vergelijkt met muggen die met een 
voor een maar met zwermen moeten vernietigd worden kan nog 
nauwelijks mens worden genoemd 

Keuze genoeg dus Wij willen deze week echter met voorbij gaan 
aan de Taalunie die sinds tien jaar de beide Nederlanden taalkundig 
met mekaar verbindt Niet zomaar middels een of andere goedme
nende organisatie, maar door een officieel verdrag op het hoogste 
politieke vlak 

De jaardag is goed voor tal van bedenkingen bij verwezenlijkingen, 
bij aanwijsbare tekorten en voor hoop op beterschap 

WIJ dragen tegenover de Ollanders nogal 
wat vooroordelen mee en vice versa, wel
licht gegroeid uit de kwade tijd toen de 
Nederlanden om politieke redenen door de 
Europese grootmachten werden gedeeld 
WIJ groeiden uit mekaar en vergaten dat wij 
loten van dezelfde stam zijn België heeft 
wat graag aan dat gat in onze memone 
gewerkt 

Het mag verbazen dat het Taaluniever
drag zo lang op zich heeft laten wachten, 
maar wat van nature bij mekaar hoort over
leeft uiteindelijk elke scheiding hoe brutaal 
ze ook werd doorgevoerd Taal en komaf 
zijn echter zo'n stevig cement dat politieke 
sistemen hen haast nooit definitief kunnen 
vernietigen Bovendien worden Vlaanderen en Nederland door de 
tijdsomstandigheden een handje geholpen Maar daarover straks 
meer 

De eerste tien jaren van het Taalunie-bestaan hebben de betrok
ken ministers en de parlementsleden die de beide landen vertegen
woordigen nodig gehad om mekaar te vinden, maar vooral om 
oneindig veel te palaveren Wie de keurig gedrukte verslagen van de 
ontmoetingen leest dient zich door uitgebreide en stijf geformuleerde 
teksten te werken Maar is er ook al wat verwezenlijk 

,,De belangrijkste realizatie van de Taalunie is haar bestaan zelf " 
verklaarde prof Ludo Simons aan De Standaard En dat was met als 
grapje bedoeld, voegde hij er aan toe Mensen die met kennis van 
zaken spreken wijten de onwerkzaamheid van de Unie aan de 
wederzijdse ambtenarij Dat zal wellicht juist zijn maar het is onze 
mening dat sommige politici met graag stukjes van hun bevoegdhe
den zien verloren gaan en dat anderen dan weer weinig of geen 
betrokkenheid tonen, zeg maar onverschillig zijn 

Als een tekort, misschien wel het grootste, ervaren wij het gebrek 
aan belangstelling vanwege het brede publiek Het is onze mening 
dat de politieke verantwoordelijken van Noord en Zuid het belang van 
de Taalunie meer naar de mensen zouden moeten brengen Een 
verbroedering tussen leerlingen uit beide landen is nog altijd een 
uitzonderlijke gebeurtenis terwijl zo'n kontakt vanzelfsprekend zou 
moeten zijn Nu wij reeds zo lang via televisieuitzendingen bij mekaar 
,,aan huis zijn" blijft het water nog veel te diep 

Er zijn nochtans genoeg redenen om daar aan te werken Het 
gebruik van eenzelfde taal door 21 miljoen mensen is met mets, maar 
er IS ook een gezamelijk verleden, een bedrijfswereld die veel 
kontakten onderhoudt, een leefmilieu dat tegen dezelfde gevaren 
vecht, drie provincies — die alhoewel gescheiden — eigenlijk bij 
mekaar horen, een njkdom van kulturele verenigingen en dito 
tijdschriften die mekaar nooit hebben losgelaten, en noem maar op 

Vlamingen en Nederlanders hebben nooit opgehouden over me
kaar puntige grapjes te vertellen omdat zij mekaars kleine kanten 
kennen KarelJonckheere drukte het ooit zo uit ,,Eigenlijk beseffen 
de Nederlanders met wat ze verliezen door geen Vlaming te zijn " En 
hoe hef Paul van Vliet ons heeft weten wij uit z'n liedjes Wij vullen 
mekaar dus rijkelijk aan' 

Maar wij kunnen van mekaar ook zoveel leren Het werkterrein van 
de Taalunie zal zich na verloop van tijd 
uitbreiden naar andere vlakken van samen
werking Zeker wanneer na 1 januari 1993 
ook de binnengrenzen tussen Nederland en 
Vlaanderen zullen vervagen Er wacht bei
den landen een grote opdracht De struk-
tuur van de Taalunie zal zich daaraan moe
ten aanpassen, zij zal eenvoudiger moeten 
worden en beide landen zullen hun vertrou
wen moeten stellen in een verantwoordelij
ke minister bevoegd voor een kultuurbeleid 
Volgt daarop een minister voor Leefmilieu ' 

Zo'n vaart zal onvermijdelijk met pijn 
gepaard gaan Het afstaan van macht doet 
altijd zeer, maar het is de enige weg om 
samen te groeien, om samen het hoofd te 

bieden aan problemen en uitdagingen 

Nu Vlaanderen kultureel op eigen poten staat moet het ook nog de 
macht over zijn eigen buitenlandse betrekkingen verwerven En zo 
zitten WIJ weer bij de dialoog met Wallonië 

De VU Vlaamse Vnje Demokraten die Nederland nooit heeft 
losgelaten, heeft groot geloof in de Taalunie De aanwijsbare 
mankementen mogen met doen vergeten dat onze toekomst m een 
unie met Nederland ligt Samen sterk in Europa waar het steeds 
moeilijk (was en) is om met de histonsche groten kersen te eten 

Samen sterk ook om de hoeder van onze taaigenoten in Frankrijk 
en in 's werelds ,,warme delen" te zijn 

De jaardag van de Taalunie is een geschikte gelegenheid om een 
eresaluut te brengen aan de hardnekkigen, ook van vorige genera
ties, die voor de Nederlandse mtegratie hebben geijverd, vaak tegen 
de stroming in 

Maurits Van Liedekerke 
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INHOUD 
7 In Antwerpen zag de Migran-

tenraad het levenslicht. WIJ 
sprak met VU-gemeente-
raadsleden Gerard Bergers 

en Fonne Crick. 

10 
11 

Kamerlid Van Vaeren-
bergh wil milieudelikten 
strenger bestraft zien. 

In mei wordt in de Brus
selse gemeente Sint-
Joost-ten-Node een Infor
matiecentrum van het Eu-

Bureau voor Kleine Talen ropese 
geopend. 

M 0^ Aanstaande zondag en 
I J maandag zijn er wetge-
I ^ ^ vende verkiezingen in Ita

lië. Bij de Lega Nord-Lega 
Lombarda zijn de verwachtingen 
hoog gespannen. 

M m WIJ-lezeres Mie Van den 
I / l Kerckhove uit Bangkok 
I " Y stuurde ons een voorbe

schouwing bij de Thaise 
verkiezingen, waar de stemmen 
nog te koop waren. 

18 
richten. 

Vlaanderen Vakantie
land, het toeristisch pro
gramma van BRTN wil 
zich direkt tot de kijker 

f^ 0^ West-Vlaanderen vormt 
\ # l i "^^^ trekpleisters als de 
^ ^J Vlaamse kust en Brugge 

Vlaanderens grootste 
toeristische troef. 

/ \ f\ ' " ^^^ Westvlaamse Oost-
J « rozebeke staat een Mare 

^ ^ ^^M Sleen Happening op sta
pel. De grote aanstoker 

van dit eerbetoon is VU-burgemees-
ter Lieven Demedts. 

f^ ƒ ^ John Cordier houdt het 
^ J voor bekeken bij KV Me-

^ ^ ^ ^ chelen. Volgens de ma
nager eisen de moeilijk

heden bij zijn bedrijf Telmdus hem 
volledig op. 

f^ • • Met Hook ligt er voor Ste-
iC | l ^ ven Spielberg weer een 

y^ ^^ kaskraker klaar. Ook een 
film voor volwassenen 

waar nog een kind m schuilt! 

(Omslagfoto: R. Szommer) 
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HITLER-POLITIEK 
Zo noemde de Turkse president Turgut 

Ozal de beslissing van Navo-bondgenoot 
Duitsland om de militaire hulp aan Turkije op 
te schorten. Duitsland nam die beslissing 
omdat Turkije de Koerden onderdrukt met 
militair materiaal dat geleverd werd door 
Duitsland. Bovendien werd het gepland be
zoek van een Duits minister aan Turkije 
afgebeld. Volgens Ozal voert Duitsland daar
door een politiek „die lijkt op die van Hitler-
Duitsland" en die gebazeerd Is op macht. In 
Duitsland had de rel het ontslag van Defen
sieminister Stoltenberg voor gevolg. Defen
sie had ondanks een parlementsbeslissing 
tot boykot, toch 15 tanks geleverd aan Tur
kije. 

Turkije voert al jarenlang een gewapende 
strijd tegen de Koerdische PKK-milities, die 
ook van buiten Turkije opereren. Ondanks 
het buitenlands protest kondigde de Turkse 
regering in verschillende steden de avond
klok af, werden er elitetroepen voor opstand-
bestrljding naar het gebied gebracht, werden 
honderden mensen gearresteerd, en spoor
de men agressief posities van de Koerdische 
rebellen op, ook buiten Turkije. 

Bij al die maneuvers sneuvelden er de 
jongste dagen zo verdacht veel burgerslacht
offers dat naast Duitsland ook andere staten 
al protesteerden. Navo-bondgenoot Noorwe
gen staakte de levering van munitie, Oosten
rijk wil de bescherming van de mensenrech
ten van de Koerden afdwingen via de Konfe-
rentie voor Veiligheid en Samenwerking in 
Europa. 

Ook in Vlaanderen gingen stemmen op om 
de Belgische wapenleveringen aan Turkije te 
staken. VU-voorzitter Gabriels eiste een on
middellijke stopzetting van leveringen. Hij 
riep CVP en SP op om zich ditmaal niet te 
laten ringeloren door de Franstaligen. De VU 
vond verleden jaar wapenleveringen aan 
regimes die de mensenrechten schenden al 
een regeringskrisis waard. SP en CVP slik
ten toen de diktaten van Spitaels, en er 
werden regionale wapenkomitees opgericht. 
Onder Dehaene werden dat wapenministers. 
Gabriels wees erop dat zolang er geen wet 
gestemd is de eksportvergunningen voor 
wapenleveringen nog steeds tot de federale 
bevoegdheid behoren. Een nieuwe wapenrel 
tussen wat De Standaard etische Vlamingen 
en affairistische Franstaligen noemde is in 
de maak. 

GEWELD OP TV 
Over de invloed van de televisie op de 

kijkers werd al veel wetenschappelijk onder
zoek verricht. Nu eens lijkt een onderzoek te 
bewijzen dat wie uitgebreid blootstaat aan 
geweld op tv zelf gewelddadiger gedrag ten 
toon spreidt, dan weer zou kijken naar ge
welddadige beelden juist een geweldloze 
manier zijn om de eigen agressie bot te 
vieren. En over de invloed van seks op tv, 
horrorfilms, voetbal of de wijziging van het 

Op zijn beurt maakte Frankrijk een 24 november mee. De Franse kiezers 
zegden massaal foert aan de heersende klasse politici. Nadat de Franse PS bij 
de tweede ronde van de kantonnale verkiezingen van zondag jl. opnieuw 
zwaar verlies leed, werd van president Mitterand een initiatief verwacht: de 
vervanging van premier Edith Cresson. In wat de laatste uren van haar 
premierschap leken vloog ze nog naar Hannover waar ze samen met de Duitse 
kanselier Kohl een industriële beurs opende. (foto ap) 

uitzenduur van Tiktak wordt al dezelfde we
tenschappelijke onduidelijkheid aan de dag 
gelegd. 

De wetenschap is het er wel over eens dat 
de tv-wereld fundamenteel verschilt van de 
echte wereld. Zware televisiekijkers zouden 
de leefwereld van het kleine scherm projek-
teren naar de echte wereld. Ze gaan, meer 
dan sporadische televisiekijkers bvb, de ech
te wereld bekijken door een televiziebril. 
Volgens prof. De Bens, die dit verschijnsel bij 
jonge Vlamingen onderzocht, wijzigt hier
door ook de maatschappijvizie van de televi-
ziekijkers. 

Bij de zware kijkers is een groter angstge
voel aanwezig voor mogelijke gevaren op 
straat, stelde ze vast. Deze beeldbuisver-
slaafden wensen ook een grotere aanwezig-
'heid van de politie, ze bekijken de dingen in 
het algemeen een stuk konservatiever en 
zouden ook racistischer zijn. 

CAPITAL 
Het Rodenbachfonds protesteert tegen de 

organizatoren van Antwerpen '93 Kulturele 
Hoofdstad van Europa. Het fonds stelde vast 
dat in de eerste folder van het projekt een 
Engelstalig motto aangekondigd wordt, nl. 
Where culture is capital. 

Het Rodenbachfonds vindt het onaan
vaardbaar dat de promotie van het rijke 
kulturele erfgoed van Vlaanderen in het alge
meen en van Antwerpen in het bijzonder 
gebeurt onder een anderstalig motto. Het 
fonds meent dat men slechts door het ge
bruik van de eigen taal respekt afdwingt voor 
de eigen kuituur. Het roept op om Antwerpen 
'93 uit te laten groeien tot een manifestatie 
waarin de Nederlandse taal en kuituur aan 
Europa wordt voorgesteld op een waardige 
en zelfbewuste wijze. 
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VLAREM II 
Volgens De Financieel EI<ononriische Tijd 

kreeg milieuminister De Batselier (SP) van 
een assistent-raadsheer van het Arbitrage
hof een vernietigend advies op zijn tafel over 
het stelsel reglementen inzake milieuvergun
ningen Vlarem II. Deze nieuwe reglemente
ring moet nog in het staatsblad gepubliceerd 
worden. Tot zolang heeft het nog geen 
rechtskracht. Maar het wordt wel door de 
administratie gehanteerd als richtlijn bij de 
behandeling van aanvragen voor milieuver
gunningen. 

Volgens het advies overschrijdt het gewest 
in Vlarem II op verschillende punten zijn 
bevoegdheid. Het is voorts in strijd met de 
federale wetgeving inzake de gewestplan
nen, en met de wetgeving Inzake de bescher
ming van de oppervlaktewateren. Er zijn ook 
bemerkingen i.v.m. het reglement op de 
arbeidsbescherming, met de CFK-reglemen-
tering, etc. De FET noemde Vlarem II derma
te juridisch l(unst- en vliegwerl< dat het onmo-
geiijli van kracht l<an worden zonder een 
stroom van juridische betwistingen uit te 
loi<l<en. 

Kortom, De Batselier heeft nog werk aan 
de Vlaremwinkel van Kelchtermans. De FET 
wijt het gestuntel aan de snelheid waarmee 
het kabinet Kelchtermans destijds Vlarem II 
in elkaar had gebokst. Kelchtermans wist 
volgens de krant dat hij Milieu niet zou 
kunnen behouden, en liet haast maken met 
Vlarem II om nog zelf de pluim op de hoed te 
steken. Zijn opvolger De Batselier was dan 
ook niet zo menslievend om de spons te 
vegen over de zodnen van Kelchtermans. 
I-let zijn vooral partijpolitieke berekeningen 
die gezorgd hebben voor de chaos rond 
Vlarem, besluit de Tijd. 

DONNA 
Even over zes zaterdagochtend stelde Mi

chel Pollet dan het belangrijk gat in de 
Vlaamse markt voor dat de BRTN na enig 
speurwerk gevonden had: Radio Donna. De 
veelbesproken kommerciële maar volgens 
de BRTN toch niet kommerciële radio werd 
leven ingeblazen door de bekende stem van 
Follet in het dagelijkse ochtendprogramma 
Jabbedabbedoe. 

Donna moet het toevluchtsoord zijn voor 
radioluisteraars die Radio 2 te oubollig en 
Studio Brussel te blits vinden. Veel bekende 
deuntjes, spelletjes waarvoor je absoluut niet 
intelligent hoeft te zijn, drie reklameblokken 
per uur. Wie zaterdagochtend telefoneerde 
en ,,jabbedabbedoe" zei, krijgt een cd. 

NIET NAAR TIBET 
Staatssekretaris van Ontwikkelingssa

menwerking Derycke (SP) zegde zijn bezoek 
aan Tibet af. Van zijn voogdijminister Claes 
(SP) had hij daarvoor wel de toestemming 
gekregen. Maar er rees heel wat protest 

Het voorbije weekend deden zich opnieuw reilen met migrantenjongeren voor. 
De politie meent te maken te liebben met kriminelen die de rellen uitlokken. Ze 
slepen andere jongeren mee, jutten hen op, maar nemen de benen van zodra 
de politie ter plaatse komt. De politiediensten werkten een nieuwe interventie-
metode uit die vrij suksesvol lijkt. Die bestaat erin speciale ploegen permanent 
paraat te houden, en hulp te laten verlenen aan patrouilles die beginnende 
incidenten melden. De opruiers krijgen daardoor zeer weinig tijd om samen
scholingen en massaal verzet uit te lokken, en worden ook makkelijker 
ingerekend. Terzelfdertijd wordt een beroep gedaan op wijkinspekteurs en 
overlegassisten om preventief te werken naar de ,,meelopers". De geïnte-
greerden en de ouderen onder de migrantenbevolking wordt gevraagd hun 
verantwoordelijkheid op te nemen en desnoods de jeugd tot de orde te 
roepen. ('°*° ^"'") 

tegen het reisje van Derycke. Hi) zou immers 
de eerste Europese bewindsman geweest 
zijn die een officieel bezoek brengt aan het 
door China bezette Tibet, na de bloedige 
onderdrukking van het studentenprotest op 
het Tienanmen-plein in '89. 

De druk op Derycke werd steeds groter, en 
uiteindelijk moest de staatssekretaris zijn 
bezoek afzeggen. Dat hij daarvoor de smoes 
bedacht dat hij aanwezig wil zijn bij de 
Belgische begrotingsbesprekingen, is be
schamend. Alsof Derycke twee dagen voor 
zijn gepland vertrek opeens zijn agenda 
opensloeg. Durven toegeven dat men ook 
fouten maakt, is voor de SP-politikus blijk
baar nog te moeilijk. 

bedrijf gepompt. Tot begin maart beweerde 
de direktie immers nog dat ze een nieuwe 
fabriek zou bouwen in de buurt van Vilvoor
de. Maar volgens de direktie was uiteindelijk, 
en na een bedrijfsekonomische analize, een 
uitbreiding van de vestiging in Lambermont 
de meest gunstige oplossing. En dat is voor 
multinationals het enige dat telt. 

VOEREN 

DELACRE 
De koekjesfabriek van Delacre in Vilvoor

de moet dicht. De onderneming wordt over
geplaatst naar het Waalse Lambermont, 
waar een miljardeninvestering gepland is. 
Van de vijfhonderd getroffen werknemers uit 
Vilvoorde is drievierde Vlaming. Ze mogen 
van de direktie wel terug aan de slag in 
Lambermont bij Verviers, 130 kilometer ver
der in Wallonië... 

Bij de vakbonden was er heel wat onge
noegen over de bedrijfspolitiek van Delacre, 
een dochter van de Amerikaanse multinatio
nal Campbell. De Vlaamse gemeenschap 
heeft immers in het verleden ettelijke miljoe
nen onder de vorm van subsidies in het 

Vlaams minister Kelchtermans (CVP), nu 
bevoegd voor Binnenlandse Aangelegenhe
den, heeft wegens procedurefouten een be
roep van het schepenkollege van Voeren 
tegen een beslissing van de bestendige 
deputatie van Limburg onontvankelijk ver
klaard. Het schepenkollege had zich nl. ver
zet tegen een beslissing van de provincie 
Limburg, die eerst de weigering van het 
gemeentebestuur om een bouwvergunning 
af te leveren voor een Vlaams hotel, had 
vernietigd. Dit betekent dat de aanvrager van 
de bouwvergunning nu toch zijn hotel kan 
beginnen bouwen. Het betreft een investe
ring van 20 miljoen. 

Dit goede nieuws werd een beetje in de 
schaduw gesteld door het protest van de 
Kulturele Raad van Voeren tegen de inhuldi
ging van een splinternieuw Franstalig sport
en kultuurcentrum in de faciliteitengemeen
te. Het bestuur van de raad noemt dit een 
provokatie van de Vlamingen en eist terecht 
dat er een einde komt aan de investeringen 
van de Franse gemeenschap in Voeren. 
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KORTWEG 

Het Vlaams Blok duldde Mark 
Qrammens aan als toekomstige 
mogelijke afgevaardigde in de Vas
te Kommissie voor Taaitoezicht. 
Naar eigen zeggen (in het „onaf-
hankeiiike" weekblad 't Paiiieterke) 
zal hij daar in 1995, want dan pas 
gebeurt de nieuwe samenstelling 
van de kommissie, als „onafhanke
lijke" zetelen. 

• De VTM-aktie Levenslijn schud
de bijna 180 miljoen frank uit de 
Vlaamse zakken ten voordele van 
het fundamentele onderzoek naar 
multiple skierose. 

• België geeft een penning uit ter 
ere van de Vlaamse astronaut Dirk 
Frimout. Er werd ook een planetoï-
de naar de Poperingenaar ge
noemd. Men kan misschien ook 
een standbeeld ter zijner ere laten 
maken, en dat op de lege sokkei 
van Leopold I op de Kongreskolom 
plaatsen... 

• Oe Antwerpse doeane deed een 
historische drugvangst. In een 
kontainer trof men 650 kg cocaïne 
aan met een straatwaarde van 7 
miljard frank. Het goedje was ver
pakt in elektrische toestellen. 

• Het is nu offiGleel: in Ausch-
wItz-Birkenau kwamen niet 4 mil
joen joden om, maar anderhalf mil
joen. Dit bleek uit Duitse dokumen-
ten die Rusland aan Polen teruggaf. 
Twee jaar geleden kwamen Poolse 
onderzoekers tot hetzelfde rezui-
taat. Israëlische woordvoerders 
stemden hiermee toen in. 

• Om te protesteren tegen de Afri
kaanse konkurrentie bood een der
tigtal Italiaanse hoeren in Bielia 
gratis zijn diensten aan. Een wel 
zeer speciale eigen volk eersf-in-
terpretatie. 

• De VN-veiligheidsraad kondigde 
sankties af tegen Lli>ië. indien dat 
land de twee mannen niet uitlevert 
die verdacht worden van de aan
slag van december '88 op een Ame
rikaans vliegtuig dat boven het 
Schotse Lockerbie neerstortte, 
gaat vanaf 15 april een militair en 
luchtembargo tegen Libië in. 

• Urbain Devoldere treedt af als 
voorzitter en afgevaardigd beheer
der van Philips-Belgle en ais voor
zitter van het VBO. Hoewel hij offi
cieel ontslag neemt omwille van 
gezondheidsredenen, zou de wer
kelijke reden bij de slechte gang 
van zaken bij Philips-dochter Super 
Club liggen. 

ANTWERPSE 
MIGRANTENRAAD: 
„KLAPPEN" IS BETER 
DAN SLAAN 

In de Antwerpse deelgemeente Borger
hout werd vorige zaterdag, onder voorzit
terschap van SP-schepen Aifons Gee-
raerts, de Migrantenraad Antwerpen geïn
stalleerd. In de raad zetelen 8 vrouwen en 
22 mannen, of 19 afgevaardigden met 
Belgische nationaliteit voor de Marok
kaanse en 11 voor de Turkse gemeen
schap. 

Wij vroegen aan Gerard Bergers en Fon-
ne Crick, beiden VU-raadslid in de Ant
werpse gemeenteraad wat zulke Migran
tenraad nu konkreet betekent, voorde 
migranten, voor de andere ,,Sinjoren" en 
als innovatie in Vlaanderen. 

De Antwerpse Migrantenraad kan de 
stad adviseren over alle dossiers die ver
band houden met migranten. De raad 
dient als spreekbuis voor de 20.000 Ma
rokkanen en 6.500 Turken die in Antwer
pen wonen. 

• In hoeverre zijn de adviezen van de 
Migrantenraad bindend? 

Gerard Bergers: „Zoals bij een Jeugd-, 
Sport- of Bejaardenraad gaat het hier om
trent specifieke problemen en met over een 
of andere verkapte vorm van beslissing Het 
stadsbestuur van zijn kant heeft wel motive
ringsplicht, dwz dat het bij afwijzen van dat 
advies van de Migrantenraad ook moet zeg
gen waarom Uiteindelijk bereik je hiermee 
ook meer openbaarheid van bestuur " 

Fonne Crick: „De vergelijking mag met 
gemaakt worden met onze Antwerpse dis-
tnktsraden die nu nog altijd adviesraden zijn 
Daar willen wij af van het louter adviezen 
verstrekken en eisen dus rechtstreekse ver
kiezing en beslissingsbevoegdheid voor de 
distnktsmateries op Distriktsraden, zoals de 
gemeenteraad voorde ganse stad, vertegen
woordigen immers alle inwoners van het 
distrikt en met alleen een bepaalde doel
groep, gemeenschap of inwoners met speci
fieke problemen " 

• Hoe ziet de Antwerpse VU de taak van 
de Migrantenraad? 

Gerard Bergers. „15 jaar geleden stelde 
ik in de gemeenteraad al voor een ivligran-
tenraad op te richten om te kunnen fungeren 
als gesprekspartner Ondertussen sprak dit 
stadsbestuur enkel met religieuze voorman
nen en/of kontaktpersonen bij buitenlandse 
konsulaten Vandaag vertgenwoordigen de 
afgevaardigden in deze /Migrantenraad hun 

gemeenschap inwoners van Antwerpen van 
buitenlandse origine die hier zijn, leven en 
werken Het is immers fout met konsulaten te 
spreken, zij vertegenwoordigen in de eerste 
plaats de belangen van hun natie " 

Fonne Crick: „Alhoewel ze wel gevraagd 
werden, gingen dikwijls vergelijkbare ge
meenschappen zoals de Spaanse maar ook 
andere, met op de uitnodiging in Nu beperkt 
de Migrantenraad zich tot 2 landen van 
oorsprong Misschien ligt aan de bazis hier
van dat die andere gemeenschappen al 
beschikken over informele kanalen met het 
stadsbestuur en EG-onderdanen vertegen
woordigen " 

• Tijdens de eerste periode zal de Migran
tenraad al snel moeten adviseren over het 
inrichten van een Islamitische begraaf
plaats op Antwerps grondgebied. Den
kend aan al de herrie rond de moskees, 
wat gaat de Antwerpse reaktie zijn? 

Gerard Bergers: „Waarom zou zulks met 
kunnen, na overleg "^ Tegen het begraven 
van Joodse burgers kwam er vroeger vanuit 
klerikale hoek verzet en moesten ze uitwij
ken over de Nederlandse grens De Joodse 
en de Islamitische godsdienst zijn beiden 
erkend, elke geloofsovertuiging moet geres-
pekteerd worden De vergelijking met de 
moskeerei mag ons met doen vergeten dat 
dit stadsbestuur met de moskees toen kom
pleet in de fout ging De eerste keer toen het 
zwichtte voor ideologische chantage en de 
tweede maal toen het met durfde op te treden 
om de algemene normen te doen toepassen 
betreffende ruimtelijke ordening, inplanting, 
overlast en dergelijke Trouwens de zgn 
„moskeestop" kwam er dan nog na overleg 
met een vertegenwoordiger van een buiten
lands regime Als volksnationalisten lijkt dit 
ons een rare toepassing van een verkeerd 
begrepen staatsnationalisme " 

• Deze Migrantenraad komt er op hetzelf
de ogenblik dat bepaalde „Brusselse toe
standen" de aandacht trekken. Kan zulke 
raad dan optreden als verzoener? 

Fonne Crick: „Zulke rellen vinden ge
woonlijk hun oorsprong in misverstanden na 
het opblazen van bestaande wrevels, ofwel 
worstelen ze in een machtsstrijd rond be
paalde gebieden In het eerste geval kunnen 
misverstanden opgelost worden door dialoog 
en zal de Migrantenraad ook nuttig zijn bij 

(lees verder biz 43) 
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PERSSPIEGEL 
De anti-Vlaamse nekslag werd 
Sabena toegebracht met de eer
ste grote CVP-SP-kapitulatie in 
de nieuwe regeerperiode. Het ja
rige TAK zal er nog lang nodig 
zijn om de Vlaamse identiteit te 
verdedigen. 
En wat worden de „spelregels" 
voor de dialoog tussen de volks
gemeenschappen opdat het geen 
„dovemansgesprek" zou wor
den. In dat geval zullen er in deze 
staat nog andere dan partijpoli
tieke knopen moeten doorgehakt 
worden. (Walter Luyten) 

HETVOLK 
Leo Marynissen legt opnieuw de regels 

vast en de ondenverpen nu het gesprek 
tussen de volkeren van start gaan. 

„Het dient ook duidelijk onderstreept dat 
de bedoeling van deze dialoog beperkt is. 
Het gaat om de rechtstreekse verkiezing van 
de Raden, om de reorganisatie van het 
nationale parlement, om de verruiming van 
de financiële en fiskale verantv\/oordelijkhe-
den van de gemeenschappen, de uitvi/erking 
van de verdragsrechterlijke bevoegdheid en 
de internationale vertegenwoordiging van 
gemeenschappen en gewesten, de splitsing 
van de provincie Brabant, de korrektie van 
de onrechtvaardige Europese zetelverde
ling. Er kan niet worden onderhandeld over 
Voeren, over het Brusselse randgebied, over 
het stemrecht van Franstaligen in Vlaande
ren. De Vlaamse politikus die een poging zou 
doen om de taalgrens te verleggen en op de 
een of andere wijze een inmenging in eikaars 
bevoegdheden en territorium toe te laten, 
zou politiek zelfmoord plegen." 

HET LAATSIE NIEUWS 
René Adams gaat In tegen het neerha

lend gedoe van kranten als De Morgen die 
rond het taaistatuut van Sabena even 
misprijzend deed als Anseele Indertijd 
over de vervlaamsing van Gent. 

,,Even onzeker zijn de vooruitzichten voor 
Sabena, dat aankijkt tegen verdere perso
neelsafslanking. Het is Air France ook min
der om Sabena te doen dan om Zaventem, 
een ideaal gelegen en goed uitgeruste uit-
wijkhaven om vooral de verbindingen met 
Oost-Europa te verzekeren , deels als aan
voer voor haar eigen lange afstandvluchten. 

In dat licht zijn de vragen omtrent de 
invloed van het akkoord op de taaitoestan
den bij Sabena geen uiting van bekrompen
heid. Er zijn voldoende redenen aanwezig 
om grondige achterdocht te koesteren. Zo 
hebben alle getuigenissen de bevestiging 
gebracht van het feit, dat de franstallge 
socialisten de samenwerking met KLM wel 
degelijk hebben gekelderd wegens de in
breng van de Nederlandse taal. Men mag er 
de hand voor in het vüur steken dat in 
dezelfde hoek gedroomd wordt van een ver-
fransing van Zaventem, het vliegveld van 
groot-Brussel. Dat wordt best niet uit het oog 
verloren wanneer de gemeenschappen hun 
kommunaulair gesprek zullen voeren. Het 
territorialiteitsbeginsel zal krachtig moeten 
verdedigd worden." 

NEERLANDIA 
Bij tien jaar Taalunie geeft de hoofdre-

dakteur S.W. Couwenberg bij de diskus-
sles over het Vlaams-nationaiisme een 
positieve waardering over de rol van de 
Volksunie: 

,,Nationalisme is van oorsprong een libe
raal, progressief streven met een duidelijke 
demokratische achtergrond en is pas later 
ontaard in egocentrisch en imperialistisch 
nationalisme. 

Omtrent het Vlaamse nationalisme bestaat 
in ons land ook veel misverstand en onbe
grip. Het Vlaamse nationalisme zoals dit 
door de Volksunie vertolkt wordt (...) heeft 
een progressieve, emancipatorische strek
king en dient als zodanig positief gewaar
deerd te worden. Dat van het Vlaamse Blok 
is daarentegen een tipische uiting van ego
centrisch, naar binnen gekeerd nationalis
me." 

GEZEGD IS... 
...GEZEGD 

"Alleen door het voorbije te laten 
voor wat het was en door konsekwent 
terug aan te knopen, nu met meer 
redenen nog dan destijds, bij het grote 
geloof in de Nederlanden waar het 
allemaal om begonnen is, kan uit de 
vernieuwde Taalunie iets groeien dat 
geloofwaardig is en dat de visie van 
wijlen de initiatiefnemers Bernard de 
I-loog en Johan Fleerackers respek-
teert, Nederland en Vlaanderen ten 
bate." 
André De Beul, De Standaard, 1 april '92 

De T ^ T T ~ T ^ 
Financieel t 1 fc | I 

Ekonomische Ja^ X-CF jL^ 

Dit financieblad bekijkt de Waalse part
ner van het gesprek en vooral zijn finan
ciële noden, met de opdracht voor de 
Vlamingen: „Vlaams been stijf houden". 

,,De Vlaamse partijen willen een dialoog 
die uitmondt in een ultieme, definitieve 
staatshervorming. Zij willen dus alles en nog 
wat op de agenda. De Franstaligen komen 
naar het overleg met slechts één doel voor 
ogen: Ie refinancement van hun onderwijs, 
liefst op kap van de nationale, dus voor het 
grootste deel Vlaamse, belastingbetaler. Zij 
willen de integrale overheveling van het kijk
en luistergeld, de koppeling van de nationale 
onderwijsdotaties aan het BNP (in plaats van 
aan de index) en de invoering van een eigen 
fiskaliteit voor de gemeenschappen in de 
vorm van opcentiemen op de personenbelas
ting. Met de integrale overheveling van het 
kijk- en luistergeld gekoppeld aan de eigen 
fiskaliteit voor de deelgebieden kunnen de 
Vlaamse regeringspartijen instemmen, maar 
de koppeling van de ondenwijsdotaties aan 
het BNP zal op een unaniem Vlaams njet 
stuiten. Bovendien kunnen integrale over
dracht van kijk- en luistergeld en eigen 
fiskaliteit voor de gemeenschappen voor de 
Vlaamse partijen pas als zij een onderdeel 
vormen van een globaal kommunautair ak
koord." 

GAZET 
VAN ANTWERPEN 

Jan Veestraeten gaf een simpatiek over
zicht over het taalaktiekomitee dat 20 jaar 
op de Vlaamse barrikaden staat. 

„Aan volk ontbreekt het overigens nooit 
als TAK op pad gaat. In de eerste jaren 
bestond er zelfs een schakelnet waardoor de 
TAK-raad op nauwelijks twee uur tijd twee
duizend aktievoerders kon mobiliseren. 

Deelnemers aan de akties zijn vaak studen
ten, maar ook mensen die al in het beroeps
leven staan. Naar rang en stand wordt er niet 
gekeken bij TAK, mannen en vrouwen zijn er 
welkom. Als zij maar het heilige vuur in zich 
dragen en ten strijde willen trekken tegen de 
overtredingen van de taalwet, ijveren voor 
amnestie of de vernederlandsing van het 
bedrijfsleven hoog in het vaandel schrijven. 
Met Sabena, de verfransing van Vlaams-
Brabant en de verengelsing van het bedrijfs
leven is er ook de volgende jaren nog werk 
aan de TAK-winkel..." 
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HORZON 

WEE! DE VOLKEREN ZONDER STAAT... 
Ik kom deze week nog eens terug op het onderwerp van 

mijn vorige Horizon (de Konferentie voor Veiligheid en Sa
menwerking in Europa — KVSE) want de Follow-up-Konfe-
rentie die op 24 maart te Helsinki samen is gekomen en die 
zal leiden naar de belangrijke Topkonferentie op 9 en 10 juli 
a.s., zal waarschijnlijk nog diepere sporen trekken dan 
degene ik reeds verleden week heb beschreven. 

Uit de verslagen die men sedert de openingsvergadering 
heeft kunnen lezen, komen inderdaad enkele nieuwe elemen
ten naar voor die een zo sterk nieuw licht werpen op de 
Europese architektuur die de diplomaten en de regeringen 
van de 51 sedertdien aan het uittekenen zijn, dat nieuwe 
kommentaar nodig lijkt. 

Het was ondertussen ook interessant een blik te kunnen 
werpen op de teksten van de Belgische ministers die ons in 
deze vergaderingen in Praag (in januari) en in Helsinki (vorige 
week) vertegenwoordigden. 

Paul De Keersmaeker vatte in Praag de Belgische zienswij
ze op de Europese architektuur in drie richtingen samen: 
inzake veiligheid en politiek hebben wij de NAVO nu uitge
breid met de NACC; inzake ekonomie breidt de EEG haar 
aktie oostwaarts uit via de associatieakkoorden die zij sluit 
met de Oost- en Centraaleuropese landen terwijl wij onze 
Westeuropese idealen inzake 
Rechten van de Mens tenslotte, 
via de ekspansie van de Raad 
van Europa, naar Oost- en Cen
traal-Europa uitdragen. 

Minister Claes ging in Helsinki 
daarentegen dieper in op de ei
genschappen zelf die de nieuwe 
Europese struktuur zal moeten 
hebben. 

Daar is inderdaad reden tot 
verduidelijking. Er zijn in de 
KVSE al zoveel instanties opge
richt dat de doorsnee Vlaming, 
die nog maar pas met de Konfe-
renties van Moskou en Parijs 
werd gekonfronteerd, slechts met moeite de aanloop naar juli 
1992 kan volgen. 

De KVSE moet operationeel worden, zo luidt het. Maar 
ondertussen heb je reeds een ,,mekanisme om te surveille
ren", ten einde konflikten te vermijden. Je hebt het Centre de 
Prevision, dat krises moet beheersen en dat tot taak heeft: 
,,verhinderen dat een (lokaal) konflikt zich uitbreidt, de 
twistende partijen dichter bij elkaar te brengen, hun geschil
len op vreedzame wijze te regelen en tenslotte, eens dat de 
vrede gesloten is, haar in stand te houden". 

Je hebt daarnaast ook nog het Bureau der Demokratische 
Instellingen en der Mensenrechten en, sedert Praag 1992, 
bovendien nog een Ekonomisch Forum dat de overschake
ling naar de vrije marktekonomie in het oog moet houden. 
Onze nieuwe titularis van de Quatre Bras-straat vroeg zich af 
of je zelfs niet moest gaan denken aan een soort sekretaris 
generaal, een Boutros Ghali op Europese, regionale kollektie-
ve veiligheidsdimensie, overeenkomstig Hoofdstuk VIII van 
het VN-Handvest?.. 

Er is daar in Helsinki echter méér dan dat aan de hand. Ik 
wou de speciale aandacht vestigen op de kern der dingen op 
dit ogenblik nl. op : een kamp tussen giganten om invloeds
sferen, waarin wij in duizelingwekkende vaart gaan opge
slorpt worden. Kijk maar. 

Laat ons beginnen met Frankrijk. Parijs wil het hele 
Helsinki-proces globaal omturnen in één groot Veiligheidsver-
drag met juridisch-bindende waarde. Al wat sedert 1975 werd 
goedgekeurd, zou vanaf nu kunnen afgedwongen worden: 
geen woorden meer, maar daden. 

Velen zien achter deze Franse fagade eerder een poging 
om de KVSE in de plaats te schuiven van de NAVO en om 
aldus de Amerikaanse invloed in Europa te beperken. Minis
ter Claes stelde zich alvast duidelijk in deze groep op. Ik 
noteerde bv. dat hij in zijn redevoering niet eens de NAVO 
vernoemde en de nadruk waarmee hij overigens pleitte voor 
de versterking van de KVSE-organen (zie supra), gaat in 
dezelfde richting. Om een echte Europese architektuur onder 
Europeanen uit de werken moeten wij in de KVSE inderdaad 
het louter intergoevernementele stadium voorbijsteken. 
(Volksuniejongeren: let op het verschil in teneur tussen de 
speech van P. De Keersmaeker in januari en die van Claes in 
maart!) 

Vanzelfsprekend gaat niet iedereen even ver. De VSA, UK 
en Nederland bv. denken aan nieuwe funkties voor de oude 
NAVO. Zij treden naar voren als de verdedigers van de 
Angelsaksische invloed in de Europese ruimte. 

Een derde geïnteresseerde partner, nl. het nieuwe Duits
land, wil, zoals ik reeds vorige 
week zei, van dit kontinent een 
soort mini-UNO maken. Het zou 
zijn eigen blaUw- en groenhel
men hebben (om het Leefmilieu 
te verdedigen) en zijn eigen se-
kretaris-generaal (cf supra I). Ve
len zien in de Duitse stellingna-
me echter veeleer een poging 
van Berlijn om in deze mini-UNO 
een supermacht-rol te gaan spe
len die vooralsnog in de echte 
UNO-Veiligheidsraad aan Duits
land is ontzegd. 

De landen uit Centraal- en 
Oost-Europa van hun kant schij

nen alleen maar vertrouwen te hebben in... de NAVO, de 
enige die hen voldoende waarborg blijkt te kunnen geven 
voor hun toekomstige veiligheid. In tegenstelling tot onze 
woordvoerder bv. sprak de Rus Kozyrov, wél, en zeer 
duidelijk, over de NAVO! 

Waar de woordvoerders van België ook over zwijgen — en 
dat is vanwege een Vlaming minder te begrijpen — dat is over 
het probleem der minderheden in Europa. Onze Nederlandse 
stamgenoten zijn op dit stuk echter bijzonder aktief. Op het 
randje af van de betweterigheid, hoor ik zeggen. Zo hebben 
zij de oprichting voorgesteld van een Hoge Kommissaris voor 
de Minderheden, met nogal wat bevoegdheden (van-boven
af) in geval van etnisch konflikt. Ik lees dat minister Claes 
deze idee heeft gesteund maar dat de Franse delegatie zou 
gezegd hebben: ,,Un Commissaire qui viendrait se mêler des 
probièmes de la Corse par exemple?". Je ziet dat van hier. 
Idem de Britten over Noord-lerland. En zo voorts... 

Wee de volkeren die nog steeds niet op de nieuwe 
Europese landkaart verschijnen en die nog geen grenzen 
rond hun land hebben getrokken (zoals bv.. Vlaanderen!). In 
hoeverre zal het KVSE-sisteem hen immers in de toekomst 
nog wel willen — of kunnen! — respekteren? 

Hans De Belder 
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WETSTRAAT 

HOGERE GELDBOETES 
VOOR MIUEUKRIMINAUTEIT 

,,Het toebrengen van één vuistslag of het 
plegen van bigamie wordt strenger bestraft 
dan het lozen van sterk vervuild afvalwater 
dat de biologische dood van een hele rivier
arm kan veroorzaken", schrijft de veront
waardigde politierechter Paul Morrens in De 
golf en de zwemmer, een boek over de 
leefmilieuproblematiek in Vlaanderen. 

Het kind dat kattekwaad uitspookt, wordt 
eens in de kaken geknepen. Als het ondeu
gend wordt, bekomt het een standje en 
wanneer het zusje, de buurjongen en oma 
besodemietert, mag het een heuse ramme
ling verwachten. En de ganse week om 6 uur 
naar bed! En niks te Samsonnen! 

Om maar te zeggen dat de strafmaat in 
verhouding staat tot de ernst van het ver
grijp. 

AFSCHRIKMIDDEL 
In de bredere maatschappij en het rechts

wezen is het niet anders. Wat de maatschap
pij als belangrijk ervaart, zal ze nauwgezet 
beschermen. En inbreuken op die regels of 
die normen worden streng bestraft. Dit kun
nen zowel administratieve sankties zijn zoals 
het intrekken van vergunningen of het stilleg

gen van werkzaamheden als strafrechterlijke 
sankties. Tot deze laatste kategorie behoren 
geldboeten en gevangenisstraffen. 

Alle gepraat over leefmilieu ten spijt en 
ondanks het groene kleedje waarmee de 
diverse politieke partijen zich tooien, kennen 
onze meeste leefmilieuwetten slechts zeer 
geringe strafbedreigingen. Nemen we de 
oppervlaktewateren. Artikel 41 van de wet 
van 26 maart 1971 die de oppervlaktewate
ren tegen verontreiniging moet beschermen, 
voorziet een geldboete van 26 tot maksimaal 
5.000 frank (te vermenigvuldigen met 80) 
wanneer de wet wordt overtreden. Uitermate 
weinig. En zeker niet van dien aard om 
potentiële milieudelinkwenten af te schrik
ken. 

Wie illegaal — en dus zonder kosten — 
afvalwater wil lozen, is door deze wetgeving 
niet van zijn stuk te krijgen. Als zijn delikt 
ontdekt wordt en als er klacht wordt neerge
legd en als er werkelijk wordt vervolgd, dan is 
de straf toch gering! Ervaring leert boven
dien dat de magistraten in deze gevallen 
slechts zelden de „hoogste" strafmaat uit
spreken. 

Wanneer de wetgever milieudelikten niet 
ernstig neemt, waarom zouden magistraten 
het dan wel doen? Bovendien Is de leefmi-

FRANSE INVESTERINGEN 
EN... 

VU-kamerfraktieleider Herman Candries 
was de afgelopen week aktief rond de leger
helikopters en de diskussie over de Franse 
ekonomische overheersing. 

PVV-senator Paul De Grauwe had in een 
korte studie aangetoond dat de omvang van 
de Franse direkte investeringen in België 
niet overdreven hoefde te worden. De vrees 
voor een Frans ekonomisch imperialisme 
noemde hij een ,,kollektieve hersenschim". 

Candries betwistte de cijfers van de pro
fessor niet, wel zijn besluit. Hij wees erop dat 
de Franse investeringen precies strategi
sche sektoren betreffen die traditioneel 
zwaar wegen op de politieke besluitvorming. 
Bovendien gaat het volgens Candries veel 
meer over ,,Frankrijk" dan over de ,,Fran
sen". De Franse bedrijven zijn meestal over
heidsbedrijven zodat Frankrijk, via de Belgi
sche dimensie, een dubbele stem op het 
Europese forum beoogt. 

...ITALIAANSE 
HELIKOPTERS 

Eerder had Candries in een mededeling 
grote skepsis geuit omtrent de nieuwe leger
helikopter, de Italiaanse Agusta A 109. De 
anti-tankversie zou, wegens dreigend over
gewicht, slechts met 6 ianceerbuizen worden 
uitgerust, terwijl er 8 waren voorzien. Behal
ve de wendbaarheid en de stabiliteit, zou ook 
het vuurvermogen in vraag gesteld worden. 
Candries vraagt zich dan ook af of het niet 
beter is enkel de verkennings- en verbin
dingshelikopters aan te kopen. De anti-tank 
versie is niet noodzakelijk voor onze nieuwe 
internationale opdrachten en bovendien be
tekent dit een flinke besparing. 

Van Vaerenbergh: milieumisdrijven 
moeten strenger bestraft, (foto wu) 

lleuwetgeving zeer chaotisch en botst de 
bescherming van het leefmilieu vaak met 
soclaal-ekonomische belangen waar nog 
steeds veel meer waarde wordt aan gehecht. 

NIET NIETS 
Nochtans is de toestand, bijvoorbeeld in

zake oppervlaktewateren ernstig. Uit een in 
1986 gepubliceerde kaart van de biologische 
kwaliteit van de waterlopen in Vlaanderen, 
blijkt dat de kwaliteit van de meeste waterlo
pen varieert van „middelmatig" tot ,,zwaar 
verontreinigd". Een situatie die steeds meer 
mensen als onaanvaardbaar bestempelen, 
naarmate ze rechtstreeks met schuimende 
Denders of zwemverboden wegens salmo
nella worden gekonfronteerd. 

Voor Etienne Van Vaerenbergh, behalve 
VU-kamerlid ook burgemeester van het lan
delijke Lennik, verdient het leefmilieu veel 
ernstiger te worden genomen, hetgeen dus 
automatisch betekent dat inbreuken strenger 
moeten worden bestraft. Hij diende hiertoe in 
de Kamer een wetsvoorstel in dat aüe rechts
personen die de wetgeving betreffende de 
bescherming van oppervlaktewateren, lucht
verontreiniging en geluidshinder overtreden, 
wil bestraffen met geldboetes van minimaal 
5.000 tot 50.000 frank. 

Niet niets, wanneer je weet dat ook deze 
bedragen met 80 moeten worden vermenig
vuldigd. Bedoeling is de mogelijke vervuiler 
duidelijk te maken dat de samenleving mi
lieuovertredingen als ernstige vergrijpen 
aanziet. 

Ook de individuele milieuovertreder, en dit 
is nieuw, wil Van Vaerenbergh heropvoeden. 
Net als de voetbalhooligan wil hij de milieuo
vertreder minimum 8 en maksimum 40 uur 
diensten laten presteren bij een openbare of 
private organisatie werkzaam in de sektor 
van de preventie of ,,ongedaanmaking" van 
milieuverontreiniging. Alternatieve, bewust
makende straffen dus. Is dit een uiting van 
het zoveel besproken nieuwe kontrakt met 
de burger? 

F.D. Filip Delos 
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TAALSTRIJD 

KLEINE TALEN KRIJGEN 
EIGEN AMBASSADE IN 

HART BRUSSEL 

H
ET Europese Bureau voor Klei
ne Talen werd tien jaar geleden 
opgericht als gevolg van de be
kende resolutie-Arfé in het Euro
pees Parlement: de tweede en 
uiterst noodzakelijke vestiging 
in Brussel is mogelijk dankzij de 
vele inspanningen en resolutie 
van Wllly Kuijpers. Vanwege de 
belangrijke financiële en politie
ke steun van de Ierse beweging 

bevindt de hoofdvestiging van het Europese 
Bureau zich in Dublin. 

ÏÏTSJERKSTERADIEL 
Ook de sekretaris-generaal, Donall O Ria-

gain, is een Ier. In het Europese Bureau zijn 
in totaal 36 minderheidstaalgroepen verte
genwoordigd via lidstaatskommissies. Alle 
EG-lidstaten, Portugal uitgezonderd, kennen 
een kommissie waarin alle minderheden van 
die staat zijn vertegenwoordigd. In de Duitse 
kommissie zijn bij voorbeeld kulturele organi
saties van drie minderheden vertegenwoor
digd, te weten de Sorben (in de voormalige 
DDR), de Deenstaligen (Sleeswijk-Holstein) 
en de Noordfriezen (Sleeswijk-Holstein). 

De ,,Nederlandse" kommissie, waarvan 
Van der Goot sinds 1985 bestuurslid is, 
bestaat louter uit Friese organisaties. Van 
der Goot geniet in Fryslan enige bekendheid 
als taaistrijder. Hij was in de jaren 70 een 
van de gangmakers van de radikale FOKA 
(Fryske Organisaasje foar Kulturele Autono
my), die op veel plaatsen in Friesland plaats
naamborden en wegwijzers witverfde of ,ver-
beterde' (verfrieste). Akties en processen 
trokken toen nogal wat publiciteit. 

Van der Goot denkt, niet zonder reden, dat 
die akties toen als l<atalisator hebben ge
werkt. Het Leeuwarder gerechtshof stelde 
onlangs vast dat de gemeente Tytsjerkstera-
diel volkomen rechtmatig handelde bij het 
officieel maken van de Friese plaatsnamen. 
De vooral uit Hollanders en Hollandskiljons 
bestaande „Stichting tegen Friese plaatsna
men voor behoud van de Fnese taal" (sic!) 
kreeg bij dit arrest het deksel op de neus. 

TAALWET 
Auke van der Goot, historikus van oplei

ding, werkt sinds 1980 op het Provinsjehüs in 
Leeuwarden, de laatste jaren als sekretaris 
van It Berie foar it Frysk, het adviesorgaan 
van Gedeputeerde en Provinciale Staten op 
het gebied van de Friese taal en kuituur. Dit 
Beraad, met onder haar leden politici, weten
schappers en ondernemers, heeft zich de 
jongste tijd vooral ingespannen voor zaken 

Het geluid van de kleine taalge
meenschappen op alle niveau's 
laten horen in Brussel. Dat is in 
de kern de opdracht van het in 
mei in Sint-Joost te openen Infor
matiecentrum van het Europese 
Bureau voor Kleine Talen. De 
Friese historikus en taalaktivist 
Auke van der Goot (40) wordt de 
eerste manager van de Brusselse 
vestiging van het Bureau voor 
Kleine Talen. Hij moet gaan zor
gen voor betere kontakten met 
Europese Kommissie, ambtena
ren, Europees Parlement en Eu
ropese joernalisten. Van der Goot 
krijgt ook een adviserende rol in 
de besteding van het Europese 
budget voor minderheidstalen, 
dat dit jaar 2,5 miljoen ECU of 
zo'n 100 miljoen Bfr. bedraagt 

als het Fries op de universiteit, het Fries in 
het voortgezet onderwijs en de taalwet. Deze 
vorige week voorgestelde wet, waar in totaal 
een kleine tien jaar aan is gewerkt, geeft het 
Fries in het bestuurlijke verkeer voor het 
eerst een wettelijke basis. 

Tot op dit ogenblik beperkt die wettelijke 
erkenning zich tot het basisonderwijs en de 
rechtbank. Een gevolg van de aanstaande 
wet is dat Fnezen het recht hebben om zich 
in Fryslan, zowel mondeling als schriftelijk, in 

De Friese Auke Van der Goot wordt 
vanaf 1 mei hoofd van het Europese 
Bureau voor Kleine Talen te Brussel. 

hun eigen taal tegen alle overheden te rich
ten en in dezelfde taal antwoord te ontvan
gen. Friese overheden krijgen het recht om 
stukken in het Fries te publiceren; inwoners 
van Friesland die dat met willen lezen kun
nen tegen betaling een vertaling krijgen. 
Deze in Vlaamse ogen wellicht bescheiden 
rechten zijn in de Nederlandse situatie niet 
minder dan een kleine doorbraak. 

NEDERLANDS 
Eén van de redenen dat juist Van der Goot 

manager van het bureau in Brussel wordt is 
— o ironie — zijn goede kennis van het 
Nederlands, iets wat Baskische en Katalaan-
se kandidaten natuurlijk voor de nodige pro
blemen stelde. Het Europese Bureau voor 
Kleine Talen wil met haar ambassade geen 
bijdrage leveren aan de voortschrijdende 
,verengelsing' van de hoofdstad van Vlaan
deren, en houdt daar m personeelsbeleid 
rekening mee. 

Onno P. Falkena 

— Het Europees Bureau voor Kleine Talen 
met ingang van 1 mei '92 is gevestigd in 
de Sint-Jooststraat 49-51 te 1040 Brussel. 
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WIJ IN EUROPA 

ITALIË KIEST 

B
ERGAMO — Dit heeft duidelijk 
mets te maken met het beeld van 
de chaotische toestanden die we 
als karikatuur van Italië meekrij
gen de heren zijn tijdig op de 
luchthaven van Milaan, de wa
gens worden voorgereden, de 
staf die de opwachting moet ma
ken in Bergamo wordt verwittigd 
dat we in aantocht zijn Tegen 
170 per uur scheuren we over 

een lege autostrade het is zaterdagmorgen 
en Lombardije slaapt nog Om 15 uur is een 
meeting voorzien met Jaak Vandemeule-
broucke (geen naam is al zo vaak vermas-
sakreerd als de zijne') en kollega Europarle
mentslid Luigi Moretti Honderd militanten 
komen opdagen kaderleden, jongeren, zelf
standigen 

UMBERTO BOSSI 
Het land is — te oordelen naar Versace en 

dito snit — duidelijk m goeden doen Het is 
dan ook het rijke Noorden waarbij het arme 
Zuiden heel fel afsteekt, ondanks de duizen
den miljarden lire die jaarlijks naar het Zui
den vlieden Een bodemloze put, zegt Moret
ti, want het geld komt in verkeerde handen 
terecht de mafia pakt alles en herverdeelt 
zelf op basis van klientelisme dat partijgetint 

1 0 P 4 
KORSIKANEN 
STEMT 
NATIONALISTISCH 

De Korsikaanse nationalisten van 
Corsica Nazione verbeterden tijdens de 
tweede ronde van de regionale verkie
zingen hun goede resultaat van de 
eerste ronde Vorige zondag stemde 
17,6% of 1 op 6 Korsikanen voor de 
lijsten van onze Korsikaanse zusterpar
tij De MPA {Movimento per l'autodeter-
minazione) behaalde 7,3% Dat is een 
kleine 2% minder dan m de eerste 
ronde 1 op 4 Korsikanen stemt nu 
nationalistisch 

Gustave Alirol, voorzitter van de Par-
tit Occitar), behaalde tijdens de tweede 
ronde eveneens een fraai resultaat Hij 
behaalde 22% van de stemmen in 
Saint-Julien-Chapteuil (Haute-Loire) 
Tijdens de eerste ronde kreeg Alirol 
14,7% van de kiezers achter zich 

IS Italië IS ziek, doodziek aan een politieke 
kaste die op haar beurt korrupt is, schulden 
maakt en de zaken op hun beloop laat zodat 
het land nu op de rand van het failliet staat 

En de Lombarder), Piementezen, Venetia-
nen en Liguriers, kortom het Noorden, werkt, 
betaalt en krijgt stank voor dank Zelfbestuur 
dus, en een door haar gekontroleerde ekono-
mie met participatie van de werknemers De 
jongste tien jaar benoemden de knstende-
mokraten 350 000 ambtenaren zonder eksa-
men, gooiden ze geld over de balk, tenwijl het 
werknemerspensioen 8 000 Bfr per 
maand bedraagt 

Moretti praat vlot en snel, zoals leermees
ter Umberto Bossi Hij is een man van het 
volk, een welstellende landmeter van beroep 
en militant van het eerste uur Zoals Bossie 
nogal nonchalant gekleed met betekenisloze 

Zondag 5 en maandag 6 april zijn 
er wetgevende verkiezingen in 
Italië. Op ziciizelf niets nieuws in 
een republiek die zich van de ene 
politieke krisis in de andere wen
telt, ware het niet dat de hele 
politieke klasse beeft van angst 
dat de kaarten deze keer totaal 
zullen dooreengeschud worden. 
En de oorzaak van deze te ver
wachten aardverschuiving Is de 
Lega Nord - Lega Lxunbardavan 
Umberto Bossl waarvan alge
meen wordt verwacht dat zij van 1 
(één) naar 60 (zestig) kamerze
tels zal gekatapulteerd worden, 
en van 1 naar 30 senatoren. Dat is 
10% van de stemmen in Italië! 

en losgeknoopte das, net geen onverzorgde 
baard Hij praat de simpele logika aan me
kaar en heeft het over de Europese trein die 
ZIJ dreigen te missen wanneer ze op de 
Italiaanse mestkar blijven zitten Moraliteit, 
nieuw burgerschap, edelmoedige zakelijk
heid 

Hoe ver staan we van de Lega Lombarda 
die door de internationale pers steeds werd 
afgeschilderd als een Lombardische Le Pen-
versie' 

Vandemeulebroucke speecht in het Ita
liaans, wat leidt tot algemeen applaus Hij 
verdient dat ook want een millenovecento-
cmquantaotto (1958, hij had het over de 
doodzonde van de Brugse bisschop) onge
schonden vanop je papier in de zaal krijgen 
vergt talent Een politieke meeting daar is 
echter geen vervelende opeenvolging van 

oratonsch middelmatige monologen zoals 
WIJ die nogal gewoon zijn, maar de zaal heeft 
ook haar woord De mikro gaat rond, militan
ten vragen hoe men gaat sleutelen aan het 
deficit, hoe Europa verder moet, op welke 
wijze WIJ het migrantenvraagstuk willen op
lossen, hoe het zit met de financiële partici
patie van de werknemer m het bedrijf, of 
privaatverzekering voor pensioenen wel de 
goede oplossing is enz 

De partij krijgt kritiek voor haar onthouding 
bij het referendum over het kiessisteem 
Ongehoord hoe wakker die burgers zijn Een 
politieagent bij de ingang zegt ons dat hij 
spijtig genoeg met binnen kan en zijn simpa-
tie met mag betuigen, maar dat we mochten 
rekenen op zijn stem Voorbijgangers die de 
affichen bekijken steken hun duim omhoog, 
wenst de Lega veel sukses Het ruikt hier 
naar een kletterende verkiezingsoverwin
ning 

In de provincies Bergamo en het nabije 
Brescia wordt de Lega waarschijnlijk de 
eerste partij Voor vrijdag 4 april is een 
meeting gepland met de vedette, Umberto 
Bossi Niet in een zaal, maar op de plaza 
maggiore, het marktplein En dat zal wellicht 
te klem zijn 

LIGURIA 
Om 7 uur met vier wagens naar Alassio, 

een badstad van 10 000 inwoners tussen 
Genua en San Remo Zelfde scenano 1958 
wordt door Vandemeulebroucke perfekt 
neergezet Vier jaar geleden haalde men m 
Ligurie 1,5% van de stemmen Nu worden er 
dat 25, zo wordt algemeen aangenomen 

Na de meetimg wordt het gezelschap 
spontaan uitgenodigd door cafe-uitbaters om 
op de gezondheid van de lega eentje te 
komen drinken Een ontzettende atmosfeer 
Het toont aan hoezeer de bevolking „de 
verandenng" wil, hoe beu men de politieke 
kaste die al dertig jaar de lakens uitdeelt, wel 
IS 

Hier komen de fascisten met van de grond 
De Lega Nord — Lega Lombarda is het 
alternatief, de hoop op een proper en demo-
kratisch beleid Ze zal ongetwijfeld zeer sterk 
skoren, en de angst die erin zit bij de 
anderen gaat met zozeer om de overname 
van het beleid (de oude koalities zullen het 
wel weer doen), maar om de aanwezigheid m 
de verscheidene kommissies van vleespot
tenkijkers Politiek wordt weer spannend in 
Italië, en heelwat mensen doen daaraan 
mee 

Afwachten blijft de boodschap i 

Herman Verheirstraeten 
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OP HOOP VAN ZEGE 
SCHOTLAND EN WALES 

Met spanning wordt uitgekeken naar de 
parlementsverkiezingen in tiet Verenigd Ko
ninkrijk, volgende week donderdag 9 april 
Hamvraag is of de konservatieven dan wel 
Labour een absolute meerderheid zullen be-
tialen Lukt geen van beide daarin, dan 
komen de liberaal-demokraten, de Ulsterse 
unionisten en de Welstie en Schotse nationa
listen op de wip te zitten 

Dat de demokratische volksnationalisten, 
zeker in Schotland, een fikse winst zullen 
boeken, staat nu reeds vast Dat geldt met 
voor de andere nieuwe stromingen Het 
rechts-radikalisme komt er met aan te pas in 
het Verenigd Koninkrijk 

Enkele figuren uit het National Front wer
den zelfs m de konservatieve partij geloodst 
De groenen van hun kant deden het bijzon
der aardig bij de Europese verkiezingen m 
1989 (ong 15%), maar mets wijst erop dat zij 
nu nog een betekenisvolle uitslag zullen 
behalen 

KONSERVATIEVEN 
AFGESTRAF 

De Schotse konservatieven zijn m alle 
staten Bij de parlementsverkiezingen in 
1987 waren zij goed voor negen van de 72 
Schotse zetels in het Bntse Lagerhuis Hun 
beleid van de afgelopen vijfjaar was met van 
aard om de Schotten vertrouwen m de boe
zemen Schotland werd als testgebied voor 
de omstreden poll tax gebruikt Dit inmiddels 
alweer hervormd belastingssisteem werd m 
Schotland een jaar eerder ingevoerd dan in 
de rest van het Verenigd Koninkrijk Dat 
Schotland op zijn achterste poten stond 
tegen de poll tax kon Thatcher geen barst 
schelen, pas toen de Engelsen in opstand 
kwamen, gingen er in de konservatieve mid
dens stemmen op om die belasting m vraag 
te stellen 

Voor de grote meerderheid van de 5,2 
miljoen Schotten is het nu duidelijk dat de 
positie van hun land t o v het Verenigd 
Koninkrijk aan herziening toe is Uit een 
recente opiniepeiling blijkt dat 34% van de 
Schotten voor zelfbestuur is, 37% voor onaf
hankelijkheid en 25% voor het behoud van 
de huidige toestand 

De socialisten beloven de oprichting van 
een Schots parlement binnen het jaar na de 
installatie van een Labour-regenng De libe-
raal-demokraten zijn voorstanders van fede-
ralisenng Niet enkel Schotland en Wales 
maar ook de Engelse regio's zouden dan 
ieder een eigen parlement krijgen De Scot
tish National Party (SUP), zusterpartij van de 

VU in de Europese Vrije Alliantie, is gewon
nen voor independence in Europa, een onaf
hankelijk Schotland dat lid is van de Europe
se Gemeenschap De konservatieven zijn 
moederziel alleen voor de status quo 

Het SNP-standpunt slaat goed aan bij de 
bevolking Alle opiniepeilingen geven aan 
dat de BNP afstevent op een verdubbeling 
van haar stemmenaantal (van 14% in 1987 
tot zo'n 27% in de jongste peilingen) De 
optie van de SNP is radikaal, maar is tegelijk 
ook duidelijk, haalbaar en werkzaam 

Het verkiezingsmanifest van de SNP gaat 
ervan uit dat de partij, indien zij de meerder
heid van de Schotse zetels behaalt, een 
mandaat verwerft om met Londen te onder
handelen over Schotse onafhankelijkheid 
Dit akkoord zou voorgelegd worden aan de 
UNO Schotland zou volwaardig EG-lid blij
ven Een geschreven Schotse grondwet (het 
Verenigd Koninkrijk heeft dit met') zou aan 
een nationaal referendum onderworpen wor
den Indien een meerderheid deze grondwet 
goedkeurt, zouden er een maand later ver
kiezingen geogamseerd worden voor een 
Schots parlement, samengesteld volgens de 
evenredige vertegenwoordiging Koningin 
Elisabeth zou staatshoofd van Schotland 
blijven, zoals ze dat ook nog steeds in 
Australië, Nieuw-Zeeland en Kanada is 

De wederopstanding van de SNP, die bij 
de parlementsverkiezingen in oktober 1974 
al eens 30% haalde, maar na het mislukte 
autonomie-referendum van 1979 dreigde 
weg te kwijnen, zorgt voor paniek bij socialis
ten en konservatieven 

LABOUR-PUZZEL ~ 
Labour weet geen raad met een belangrijk 

konstitutioneel vraagstuk dat zich zou stellen 
bij de opnchting van een Schots parlement 
Het probleem wordt over het Kanaal de West 
Lothian question genoemd Als er bepaalde 
bevoegdheden worden overgedragen aan 
een Schots parlement, njst de vraag naar de 
besluitvorming voor dezelfde matenes t a v 
Engeland Aangezien Labour een federaal 
sisteem afwijst, zouden de Schotse verkoze-
nen m het Britse Lagerhuis ook m deze 
aangelegenheden hun medebeslissings
recht behouden Konkreet kan de afgevaar
digde van het Schotse kiesdistnkt West Lot
hian in het Britse parlement meestemmen 
over zaken die enkel in Engeland effekt 
ressorteren' Omdat men het onevenwicht 
van deze konstruktie zelfs bij Labour inziet, 
wordt eraan gedacht eventueel het aantal 
Schotse afgevaardigden in het Lagerhuis 
(thans 72 op een totaal van 651) te vermiin-
deren 

Ook deze ingreep schenkt geen enkele 
konsitutionalist bevrediging, maar Labour wil 
onder geen beding de Schotse verkozenen 
m Londen helemaal uitsluiten voor beslissin
gen die enkel op Engeland betrekking heb
ben, omdat het dan hoogst twijfelachtig is of 
daarvoor een socialistische meerderheid be
staat Kinnock en co weten verdraaid goed 
wat ZIJ enkel door hun sterke basis in Schot
land en Wales in staat zijn een meerderheid 
te behalen in het Lagerhuis Dit verklaart 
meteen de giftige houding van de Schotse 
socialisten t o v de SNP „A vote for the 
SNP isa vote for John Mayo/-" (een stem voor 
de Schotse nationalisten is een stem voor 
IVIajor) afficheert een wanhopig Labour op 20 
m^-borden in Schotland 

De konservatieven, die m Schotland drei
gen van de kaart te worden geveegd, verde
digen krampachtig de status quo Zij halen 
het belastingsspook van de zolder en bewe
ren dat een zelfstandig of onafhankelijk 
Schotland heel wat dieper in de geldbeugel 
van de Schotse belastingbetaler zal tasten 
Nog volgens de Tory's is Schotland zonder 
de ,,subsidies" vanuit Londen onleefbaar 
Dat de Schotse olievelden in de Noordzee 
voor heel wat inkomsten in de Bntse staats
kas zorgen, wordt onder het tapijt weggemof
feld 

De konservatieve hetze tegen de SNP 
wordt steeds driester De SNP haalt zowel 
stemmen weg bij konservatieven als socialis
ten, maar heeft niettemin een uitgesproken 
progressief imago Voldoende voor premier 
Major om te stellen dat een onafhankelijk 
Schotland zal afglijden tot het nivo van de 
Oosteuropese socialistische staten Nog vol
gens Major zou een onafhankelijk Schotland 
in de EG minder aan zijn trekken komen. 

EN WALES? 
De Welshe nationalisten, verenigd m Plaid 

Cymru, veroverden in 1987 met 7,3% drie 
van de 38 Welshe zetels m het Lagerhuis 
Alles wijst erop dat de nationalisten hun 
resultaat zullen verbeteren en hun zetelaan
tal minstens behouden Gehoopt wordt twee 
ekstra zetels in de wacht te slepen Alle 
zetels die Plaid Cymru bezet of waarop ze 
mikt, situeren zich in de overwegend Welsh-
sprekende kiesdistrikten 

Plaid Cymru eist voor Wales het recht op 
om een volwaardige EG-lidstaat te worden 
Plaid Cymru wil een rechtstreeks verkozen 
parlement en wenst dat Wales vijftien (i p v 
thans vier) verkozenen naar het Europees 
Parlement zou sturen 

Volgens partijvoorzitter Dafydd Wigley is 
volwaardig Welsh zelfbestuur geen doel op 
lange termijn, maar een dringende noodzaak 
en essentieel voor de demokratie Wigley 
verwerpt het jongste Labour-plan om een 
Welshe assemblee op te richten binnen de 
vijf jaar na de vorming van een socialistische 
regenng „Als Schotland onafhankelijk 
wordt, IS het goed mogelijk dat Labour nooit 
meer aan de macht komt m Londen", aldus 
Wigley. Lieven Dehandschutter 
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THAILAND: 
STEMMEN TE KOOP! 

O
p 23 februari vorig jaar werd de 
verkozen regering van eerste 
minister Chatichai Choonhavan 
door een militaire staatsgreep 
aan de kant gezet. Vijf voorna
me bescfiuldigingen aan het 
adres van de regering Ctiati-
chai moesten achteraf de coup 
verrechtvaardigen. Samenge
vat zouden we kunnen stellen 
dat de coupplegers voorname

lijk de macht van de afgedankte regering 
vreesden. Het kan trouwens niet worden 
ontkend dat de vorige regering de macht van 
het leger wou inkrimpen. 

ccc 
De nieuwe militaire regering beloofde al

gauw binnen de 6 maanden demokratische 
verkiezingen te zullen organiseren en een 
kommissie samen te stellen die de korruptie 
onder de vorige regering moest onderzoe
ken. 

Deze kommssie kreeg de naam CCC mee, 
wat staat voor Counter Corruption Commis
sion (= antikorruptie kommissie). 

Ondertussen zijn er 13 maanden verstre
ken. De bovengenoemde verkiezingen von
den plaats op zondag 22 maart. Gedurende 
de voorbije dertien maanden onder militair 
bewind werden niet minder dan 169 wetten 
gestemd. 

De Thailandse grondwet onderging een 
drastische ingreep. Zo zullen voortaan de 
270 leden van de Senaat bij willekeur door de 
voorzitter van de militaire raad, generaal 
Sunthorn, worden aangeduid. Bovendien is 
de Senaat nu bij machte koninklijke beslui
ten te verwerpen en niet-vertrouwensstem-
men tegen de regering af te wijzen. De 
Thailandse premier wordt niet langer op 
demokratische wijze verkozen maar zal in de 
toekomst, net als de huidige premier/4nand, 
door de militaire raad worden geselekteerd. 
Een stap in de goede richting... 

De nationale studentenfederatie wil de 
legertop voor de CCC zien verschijnen, maar 
wat is het nut daarvan als je weet dat de 
meerheid van deze kommissie door leden 
van de militaire raad werden aangeduid? 

Ook de arbeidersbeweging kreeg het voor
bije jaar flink wat klappen te inkasseren. 
Deskundigen terzake beweren dat de ar
beidswetgeving voor het eerst sinds de dikta-

tuur van 1970 een stap achteruit is gegaan. 
Overheidswerknemers (ca. 250.000) hebben 
sinds de Anand-regering niet langer het 
recht op staking en vereniging (in vakbon
den). Dergelijke maatregelen zouden, aldus 
de premier, 's lands vrede en stabiliteit 
moeten bevorderen. Eens stap in de goede 
richting... 

STEMMENVERKOOP 
Nochtans gaat de huidige regering er prat 

op de demokratie in het land te bevorderen. 
Om het volk daarvan te overtuigen werden 
bepaalde initiatieven genomen. De meest in 

Mie Van den Kerckhove woont in 
Bangkok, Thailand. In het voor
uitzicht van de verkiezingen daar 
op zondag 22 maart j. l . stuurde 
deze trouwe WIJ-lezer (en doch
ter van Guido Van den Kerckhove 
uK Aalter) ons onderstaand be
richt. Plaatsgebrek In vorige WIJ 
verhinderde publikatle. Wi] willen 
Mie's voorbeschouwing onze le
zers echter niet onthouden. 
De persagentschappen deelden 
ondertussen de uitstag mee en 
het ziet er naar uit dat onze kor-
respondente het bij het rechte 
eind had. 

het oog springende daarvan is de oprichting 
van een ,,waakhond-komitee". Dit komitee 
heeft als taak de „stemmenverkoop" aan te 
klagen en telt een leger van 30.000 vrijwilli
gers. Aangezien de Thailanders hun stem 
eerder naar de financiële dan naar de politie
ke waarde beoordelen, lijkt dit waakhondko-
mitee op het eerste gezicht geen slecht 
initiatief te zijn. We stellen echter vast dat 
geen enkele klacht voor 22 maart behandeld 
werd, men geen zekerheid heeft dat de 
aangeklaagde zal veroordeeld worden, en 
dat bij de intrede van de nieuwe regering — 
45 dagen na de stemming — het komitee zal 
verdwijnen. Een stap in de goede richting... 

Toch regent het dagelijks klachten bij de 
kiesstrijdwaakhond. We zullen ons hier be
perken tot enkele voorbeelden: 

— een bepaalde kandidaat in Buri Ram 
betaalt zijn stemmenronselaars (allen afkom
stig uit het onderwijs) met pick-up, trucks en 
brommers. (Ter verduidelijking: aangezien 
de stemmenverkoop tot een ware zwendel is 
uitgegroeid, huren de sterkste kandidaten 
ronselaars. Die krijgen vaak een budget ter 
beschikking waarmee ze de stemmen voor 
hun kandidaat moeten kopen); 
— een kandidaat in Chachoengrao verleen
de tot 22 maart gratis tandverzorging; 
— een kandidaat in Chiang Mai bood gratis 
wallde talldes aan in ruil voor een stem; 
— stemmenronselaars in Chiang Mai boden 
1000 Baht (= 1.500 fr.) aan per stem... 

GEEN STAP DICHTER... 
De verkiezingsstrijd is hier bijgevolg bik

kelhard. Het is een koele, meedogenloze 
strijd waarbij gedurende de laatste 4 weken 
niet minder dan 8 stemmenronselaars op 
koelbloedige wijze werden vermoord. Vol
gens een regeringswoordvoerder zou het in 
deze acht gevallen niet om politieke motie
ven gaan maar om sociale. Een stap in de 
goede richting... 

Op 22 maart zullen naar schating 30 mil
joen Thaïers hun stem uitbrengen. Uit 4.000 
kandidten op 20 verschillende lijsten moeten 
360 volksvertegenwoordigers verkozen wor
den. Het hoeft waarschijnlijk geen betoog dat 
deze versplinterde oppositie uiteindelijk in de 
kaart zal spelen van de huidige machtheb
bers. We hebben (helaas!) geen glazen bol 
nodig om te voorspellen dat na 22 maart de 
macht bij de militairen zal blijven. De premier 
wordt waarschijnlijk generaal Suchinda, nu 
lid van de militaire raad. 

Thailand, het land van de gouden pagoden 
en de eeuwige prostitutie, zal na 22 maart 
geen stap dichter tot de demokratie komen. 

IMIe Van den Kerckhove, Bangkok 

Red. De partijen die trouw zijn aan het 
leger behaalden 184 van de 360 zetels in het 
Lagerhuis. De partijen die tegen de militairen 
opkwamen waren samen goed voor 157 
zetels. Juntaleider generaal Sunthorn Kou-
sompong liet ondertussen reeds weten dat 
het felle gekibbel over het premierschap 
welletjes is geweest en dat het leger het 
laatste woord behoudt bij regeringsformatie 
én bij de keuze van de eerste minister. 
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VOLKEN EN STATEN 

HONGAREN 
N JOEGOSLAVIË 
In tegenstelling tot het jaar 1990, toen over 

de Hongaren in Joegoslavië niets viel te 
berichten, is over hen in 1991 heel wat te 
doen geweest. 

In de Vojvodina Batsjka wonen er zowat 
een half miljoen. Samen met Duitsers, Ser
viërs en anderen werden hun voorouders 
door de Oostenrijkse keizerin Maria-Theresia 
daar en in het aangrenzende Banaat (nu 
Roemenië) ingeplant. 

Dit gebied was namelijk door de Turke-
noorlogen, vooral door toedoen van de Tur
ken zelf, een onbewoonde wildernis gewor
den. Door pionierswerk werd het opnieuw 
een relatief welvarende landelijke streek. Na 
de eerste wereldoorlog werd ze bij Joegosla
vië gevoegd. Na de tweede wereldoorlog 
werden de Duitsers er uit ,,verwijderd". De 
streek zelf kreeg van Tito het statuut,,auto
nome provincie" onder het toezicht van deel
staat Servië. 

Nationaal-kommunist Slobodan Milosevic, 
president van Servië, degradeerde echter in 
1989 de Vojvodina Batsjka tot een gewone 
Servische provincie. 

Sedertdien zijn daar de poppen aan 't 
dansen. De Serviërs zijn namelijk zo driest 
geweest, dadelijk het onderwijs van de Hon
gaarse groep en het gebruik van hun taal in 
wegwijzers en dergelijke te beknotten. Zelfs 
het Kyrillische alfabet wordt hen opgedron
gen in alles wat officieel is. 

Dat het federale (in feite Servische) leger 
in het nabije Oost-Slavonië (officieel Kroa-
tisch maar door een sterke Servische groep 
bewoond) enkele Hongaarse dorpen met de 
grond gelijk maakt, is niet van aard de 
gevoelens van de Hongaren tegenover de 
Serviërs te verbeteren. 

Heel wat Hongaren zijn gemobilizeerd ge
worden en tegen Kroatië ingezet. Net zoals 
Skipetaarse eenheden worden zij door Servi
sche bewakingstroepen omringd en boven
dien ingezet op de gevaarlijkste plaatsen, 
waar desertie zo goed als uitgesloten is. 

Dit alles valt des te zwaarder daar deze 
Hongaren zich geworpen voelen in een strijd 
tussen twee Slavische volkeren, waarmee zij 
eigenlijk liever niets te maken hebben. Wie 
kan neemt dan ook de wijk naar Hongarije. 

De vredesbeweging die tegen de herfst 
aan stilaan sterker wordt in Servië, heeft 
vaste voet in Vojvodina. De overheid gaat er 
hard tegenaan. 

De (Hongaarse) president der sociaal-de-
mokraten, die het levende zinnebeeld van de . 
vredesbeweging is, wordt voor legerdienst 
opgeroepen. 

Maria-Theresia, l<oningin van Honga
rije (1740-1780), plantte Duitsers, 
Serviërs en anderen in de Vojvodina 
Batsjl<a en Banaat in. 

JN ROEMENIE 
EN SLOVAKIJE 

De Hongaren in Roemenië, eens aansto
kers van de anti-Ceausescu-revolte en in 
1990 nog op de voorpagina's, zijn in 1991 op 
de achtergrond geraakt. 

In december worden de Roemeense 
staatsburgers naar de stembus geroepen om 
zich uit te spreken over een nieuwe grond
wet. 

De partij van de Hongaarse volksgroep, de 
UDMR, is er tegen gekant. Begrijpelijkerwij
ze: de nieuwe tekst spreekt over ,,een staat" 
met als enige nationale taal de Roemeense. 
Het is duidelijk dat in de opvatting van de 
opstellers Roemenië geen plaats gunt aan 
Hongaren. 

Ook in Slovakije wonen Hongaren. Hun 
partij kiest de zijde van de federalisten, tegen 
de nationalisten in, die aansturen op een 
onafhankelijke staat Slovakije. 

N HONGARIJE ZELF 
In Hongarije zelf leven ook heel wat andere 

volksgroepen. Ze zijn echter zeer beperkt 
van omvang en wonen zelden in een welom
schreven gebied. 

Hongarije zorgt goed voor hen. In het 
najaar van 1991 bespreekt het Hongaarse 
parlement een nieuwe „minderheden"-wet. 
Zij brengt hun statuut op het peil van de in 
West-Europa beschermde minderheden of 
zelfs hoger. 

Zonder twijfel speelt hierbij de bedoeling 
mee, zodoende beter aansluiting bij het Wes
ten te krijgen. En bovenal, van de weerom
stuit een beter lot te kunnen bedingen voor in 
de omringende landen levende Hongaarse 
volksgroepen. 

Het optreden van Servië steekt schrik af 
tegen dat van Slovenië en Kroatië. Beide 
nieuwe staten hebben in Boedapest officieel 
om erkenning gevraagd en bij deze gelegen
heid plechtig verzekerd dat zij de op hun 
grondgebied levende kleine Hongaarse 
volksgroepen een voorkeurbehandeling wil
len geven. 

Zolang echter de EG talmt om Slovenië ên 
Kroatië te erkennen, waagt Hongarije het 
niet, van deze mogelijkheid gebruik te ma
ken, m.a.w. om op zijn beurt beide staten te 
erkennen. Het vreest immers, samen met 
hen en met Duitsland en Oostenrijk in één 
zak gestoken te worden, de zak van het 
Duitse Balkanimperialisme. Want dit is wat 
Servië het aarzelende Westen tracht wijs te 
maken. In het verleden zijn daar inderdaad 
voorbeelden van aan te halen. Het huidige 
Balkanimperialisme echter komt uit Servië. 

Ook daarvan levert het verleden voorbeel
den. Karel Jansegers 

FINNEN 
De roep om terugkeer van Karelië 

naar Finland wordt in 1991 luider, maar 
de Finse regering blijft op haar stand
punt staan: dit potje blijft gedekt. 

Een opiniepeiling zou uitgewezen 
hebben dat 54% van de bevolking dit 
ook maar best vindt. Dat is geen over
weldigende meerderheid. 

En de regering doet wel iets in deze 
richting: zij biedt ontwikkelingshulp aan 
In Karelië en op het grote Kola-schierei
land ; waar net zoals in Noord-Finland 
Lappen wonen. De officiële verklaring 
voor deze selektieve hulpverlening luidt 
dat dit de enige gebieden van de vroe
gere Sovjet-Unie zijn die rechtstreeks 
grenzen aan een land met een wester
se marktekonomie en dat de vooruit
zichten voor ontwikkeling daar dan ook 
gunstiger zijn dan elders in dat land. 

Zo helpen de Finnen daar KMO's, 
gemengde ondernemingen, zelfstandi
ge boeren en projekten ter bescher
ming van het leefmilieu. 

Zouden ze zodoende misschien toch 
ook hun eigen terugkeer voorzichtig 
voorbereiden? 
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VAKANTIE: 
VLAANDEREN BOVEN 

AN de hand van onderzoek, 
gevoerd door het Westvlaams 
Ekonomisch Studiebureau 
(WES) komen wij te weten dat 
de Vlaamse kust, zowel voor 
Vlamingen als Franstaligen, 
dé bestemming voor daguit-
stappen is. Alle bewoners van 
dit land waren in 1991 samen 
goed voor 17,4 miljoen daguit-
stappen. De kust was daarbij 

het doel voor 9,4 miljoen toeristen, de Arden
nen trokken 11,5 procent daguitstappers 
aan, Brabant 8,4 % en Antwerpen 7,5% 

Daarbij valt op dat de Vlaming gemiddeld 
2,5 daguitstappen maakt, de Waal 1. Ruim 1 
miljoen landgenoten ging voor één dag naar 
Nederland, -2,3 % in vergelijking met hun 
gewoonte. 

1,6 miljoen inwoners van dit land genoten 
één of meedere keren een korte vakantie, 
goed voor 2,1 miljoen korte vakanties. Top
pers waren naast de Vlaamse kust Frankrijk 
waar Parijs dé trekpleister blijft, maar ook 
Normandië en Nord-Pas-de-Calais blijven 
geliefd. Gevolgd door de Rijn, Sauerland, 
Amsterdan en Rotterdam . 

Grote vakanties (van april tot september) 
worden wat graag in Frankrijk doorgebracht, 
maar deze cijfers vallen buiten ons verhaal. 
Keren wij terug naar eigen land: van de 5,76 
miljoen Vlamingen en Walen die in 1991 op 
vakantie gingen blijven er 2,8 miljoen ( zo'n 
35,3 %) m eigen land met een voorkeur 
(20,2 %) naar de kust en West-Vlaanderen, 
gevolgd door Luksemburg (4,9 %), Limburg 
2,5 %, Luik 2,3 %, Namen 2,2%, Antwerpen 
1,2 %, Oost-Vlaanderen en Henegouwen elk 
0,7 %, Brabant 0,6 % 

Het is duidelijk dat deze uitgesproken 
drang naar de kust de streek ook zwaar 
belast en beleidsobjektieven nodig zijn. Aan 
de kust is nog nauwelijks plaats voor nog 
meer uitbreiding zodat alle aandacht naar 
een kwalitatieve verbetering moet gaan. 

MOZAÏEK 
Absolute voorrang moet gegeven worden 

aan het behoud van het natuurlijk rekreatief 
gegeven: zee, strand, duinen, polders en het 
kultureel patrimonium. 

Grote aandacht dient te gaan naar het 
behoud van de eigenheid van elk van de 
badplaatsen. 

VU-senator Jan Loones die als geen ander 
de problematiek van de kust kent: ,,Onze 
kust is opgebouwd vanuit kleine entiteiten, 
badplaatsen die elk hun eigen sfeer en 
karakter tiebben. De mozaïek van elk van 
deze plaatsen moet beschermd worden, dat 
kan best door het behoud van de open 

Mensen die het kunnen weten 
beschouwen vakante als een 
verblijf van minstens vier opeen
volgende nachten buiten de ei
gen woning om andere dan be
roepsredenen, zieicte of icost-
school. Alles wat minder is, van 
één tot drie nachten, noemt dan 
een korte vakantie. Op daguit-
stap is hij/zi] die op meer dan 20 
Itm van huls verblijft, een famllie-
bezoek of gaan sporten niet Inbe
grepen. 
Sinds de zogenaamde congé 
payé in de jaren dertig ingevoerd 
werd is vaiontle tot een soort 
heilige dertiende maand verhe
ven, ts zi] tot een heuse industrie 
uitgegroeid en voor vorsers aller
hande een ernstig studieobjeict. 
Met de staatshervorming van dit 
land is ook het unitaire Kommis-
sariaat-generaal voor Toerisme 
gefederaliseerd en zijn Vlaande
ren en Wallonië elk verantwoor
delijk voor hun eigen toerismebe-
leid. 
Wat is Vlaanderen als vakantie
land waard? Is de federalisering 
voor ons toerisme een zegen? 
Waar situeert de Vlaamse kust, 
als grootste terkpielster, zich bin
nen de sektor? WIJ doet een po
ging om op deze en andere vra
gen een antwoord te geven. 

ruimten tussen de badplaatsen. Daarbij moet 
het streekeigen karakter van de kust in het 
algemeen op de eerste plaats komen. Onze 
kust is Vlaams en dat moet spreken uit de 
benamingen, uit de manifestaties, de folko-
re, de stoeten, uit alles wat de kust aantrek
kelijk maakt voor de eigen én de buitenland
se gast." 

• Soms krijg je de indruk dat het aan onze 
kust overal en allemaal hetzelfde is, wei
nig verscheidenheid dus. 

Jan Loones: „Om dat te voorkomen moet 
elke toeristische plaats konsekwent een ei
gen imago opbouwen. De woorden van 
Frans Peuteman, verantwoordelijk voor het 
provinciaal toeristisch beleid, zijn terecht. Hij 
stelt dat onze kust op de buitenlandse markt 
nog steeds een beperkte aantrekkingskracht 
heeft, vooral te wijten aan een gebrek aan 
bekendheid en een onbestaand toeristisch 
imago." 

• Wat moet daarvoor gebeuren? 
Jan Loones: „Het bestaand toeristisch 

apparaat zou een hoger rendement kunnen 
opleveren, bovendien blijven te veel belang
rijke groeimarkten onbenut. Ik denk hierbij 
aan tweede en korte verblijven, ontwikkeling 
van het voor- en naseizoen, de winterperiode 
en de vakantiespreiding. 

Bovendien moet de infrastruktuur gemo
derniseerd worden. De hotelsektor was ster
ker voor de tweede wereldoorlog dan nu. Van 
de 1455 hotels in 1960 blijven er nog 560 
over, met een logieskapaciteit van nauwe
lijks 25.000 kamers waarvan amper de helft 
met bad, douche en toilet. Vele kampeerver-
blijven en vakantiehuizen kunnen de vergelij
king met Limburg of het buitenland niet 
doorstaan. 
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Meer en meer hebben loensten behoefte 
aan een aktieve beleving met fiets- en wan
delpaden, slecht weer-rekreatie, kuituur, ont
dekking en beleving van het achterland " 

• Zijn om aan deze noden te voldoen 
mensen en strukturen voor handen? 

Jan Loones: „Om een toeristisch beleid 
te koordineren en te struktureren werd een 
Vlaams overheidapparaat opgericht met een 
dubbelperspektief „gericht op de verzorging 
van Vlaamse toeristische belangen en het 
voeren van een specifiek op Vlaamse doel
stellingen gericht beleid" en „ een strukture-
le verbinding tussen Vlaamse eksekutieve, 
lokale overheden in provincies en gemeen
ten, Vlaamse federaties en verenigingen 
voor toerisme, officiële adviesorganen en 
van gebuikers in binnen- en buitenland", zo 
staat het in het stichtingsdekreet van het 
Vlaams Komissariaat-generaal voor Toeris
me 

De Vlaamse infrastruktuur is er, de praktijk 
IS wat anders 

De beleidsobjektieven spelen zich geluk
kig af op het bevoegdheidsterrein van de 
Vlaamse regering Daarbij is het belangrijk te 
weten dat alle elementen aan bod komen die 
met toerisme te maken hebben En daar 
behoren kuituur, ruimtelijke ordening, ver
keer, ekonomie, onderwijs, welzijnszorg, 
leefmilieu, tewerkstelling, zelfs buitenlandse 
betrekkingen 

De Vlaamse regering en de Vlaamse raad 
zijn dus bij uitstek het niveau voor een 
globale geïntegreerde aanpak Men kan 
geen goede toerismepolitiek voeren zonder 
al deze elementen op mekaar af te stemmen 

Het IS aan ons om te bewijzen dat wij zelf 
doen, ook op het vlak van toerisme, beter 
doen " 

STATUSSIMBOOL 
Het ekonomische weekblad Trends, altijd 

een beetje daar als het om cijfers gaat, 
publiceerde onlangs een dossier over het 
belang van de korte vakanties en bevestigt 
wat Jan Loones stelde De „workaholic" 
heeft stilaan plaats geruimd voor de vrije-
tijdsfanaat Er tekenen zich, aldus Trends, 
twee segmenten duidelijk af film en televi
sie, en pret- en vakantieparken 

Het weekblad citeert daarbij een Amen-
kaanse prof die na een onderzoek kon be
sluiten ,,Vrije tijd wordt het statussimbool 
van de jaren '90 En met langer geld- en 
mateneel bezit, zoals in het voorbije decen
nium " En Trends geeft cijfers over de enor
me financiële omzet van de kommerciele 
zender VTM, de vele toelevenngsbedrijven 
en -bedrijfjes, Kmepolis en de pret- en vakan
tieparken 

BIJ de pretparken is het vooral gigant 
Walibi die hoog skoort gevolgd door Belle-
waerde (dat ook in het Noorden van Frank
rijk, op de internationale beurs m Rijsel, b v 
rekruteert) en Bobbejaanland Bij de vakan
tieparken spannen de Center Pares de 

kroon, met name Erperheide en Vosseme-
ren, op de voet gevolg door Sun Parks in De 
Haan 

Uit onderzoek bij deze vakantieparken 
blijkt duidelijk een trend naar meerdere kor
tere vakanties Een tweede of zelfs derde 
korte vakantie in eigen land is met meer 
ongewoon Trends sluit echter met de vraag 
of een nakende ekonomische knsis deze 
evolutie met aan het bedreigen is Niet met
een Want in het verleden is gebleken dat 
men ook m ekonomisch slechte tijden op 
vakantie gaat, vooral dan kort en dicht bij 
huis De toenstische industne zou wel eens 
dankzij een knsis meer eigen bezoekers 

kunnen ontvangen Bovendien, zo meent de 
auteur, hangt veel af van het stookoliever-
bruik m de winter, nu deze de jongste jaren 
mild zijn kan er gespaard worden voor 
korte vakanties 

Waar het weekblad het met over heeft is de 
zware druk die meer vakanties in steeds 
nieuwere vakantieparken op het leefmilieu 
uitoefenen En wie zich het kwalijke dossier 
van Sun Parks International m Mol Rauw 
hennnert en de mogelijke ingreep op het 
landschap rond de gesloten mijnen van Lim
burg (ERC-projekt) heeft zijn vragen bij de 
geïntegreerde politiek waarop senator Loon
es doelde (m.v.l.) 

D ' 
Vid 
TaH 

ONGEWENSTE TAM-TAM 
DAMME GOLF 
& 
COUNTRY 
CLUB 

&ge OU leurs handicap. beOubMu prolongé par une 
Zns une authentique ferme « ^ « « m ^ ^ J ^ ^ ^ vous 

- ^ ^ ^ ^ " ^ ; T : : r e c .8 uous par 72,6046 m 
^ % 9 trous, par 31,1146 m 

GREEN-FEES 
En semame 1 300 FB 
En weekend 1700 FB 

Fonai. pour '« weekend 2 9M>=B ^^ 
Abonnement 10 9;een-lees en semame ^^^ ^^ 

Abonnement 5 green- ees en vv 
Forfait Hotel + Greeniee , 

(reservation hotel a Knokke, Damme ou Bruges) 

( ^ Knokke ' ' 
DAMME GOLF 

N9 

Over tweetalige advertenties aan de 
Vlaamse kust wordt wel eens gemord, 
maar verder reikt de ergernis door
gaans met Echt ondraaglijk wordt het 
wanneer het om eentalige advertenties 
voor gelegenheden in het hinterland 
gaat, zoals de Damme Golf & Country 
Club in Sijsele, de gemeente van wijlen 
burgemeester Daniel Coensi 

Dit Franstalig gedrocht verschijnt in 
Tam-Tam, het advertentieblad dat in 

N49 Zelzate 

MakJegem 
-O 

Antwerpen 

Knokke-Heist wordt uitgegeven en ook 
m de omliggende gemeenten verspreid 
wordt Wanneer gaan de Vlaamse ge
meentebesturen nu eens op hun ach
terste poten staan en dergelijke aansla
gen op het fatsoen verbieden ' En als 
deze in gebreke blijven kan het provin
ciebestuur van West-Vlaanderen mis
schien voor de nodige tam-tam zor
g e n ' Of het Vlaams Kommissariaat 
voor Toerisme' Of de Vlaamse rege-
nng, misschien' 
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VLAANDEREN VAKANTIELAND: 
TOERISME VOOR DE KIJKER 

Vlaanderen Vakantieland, het toeristisch 
programma van BRTN dat op vrijdagavond 
(TV2 om 20u.) en zaterdag in de vooravond 
(TV1 om 18U.40) wordt uitgezonden richt 
zich direkt tot de l<ijker. Tenminste, dat 
beweren de makers. 

„Bedoeling is een programma te maken 
waarin de kijker zichzelf kan herkennen. Wij 
doen geen bestemmingen aan die slechts 
voor één op duizend mensen haalbaar zijn. 
Wij richten ons op Vlaanderen, Wallonië en 
de buurlanden. Hoofdzakelijk toch. Wij kij
ken wel verder in Europa en één enkele keer 
laten we de kijker dromen. Maar dat blijf 
uitzondering. 

GEEN 
„OP DE KOOP TOE"... 

Het programma heeft niet de pretentie een 
onwankelbare standaard neer te zetten. We 
proberen eenvoudige vragen met beelden en 
woorden te beantwoorden: wat zie ik, wat 
doe ik, wat eet ik en waar slaap ik? Vragen 
dus die iedere toerist zich stelt. Maatschap
pijkritiek hoeft men van ons niet te verwach
ten. Daarvoor zijn er bij BRTN andere pro
gramma's. 

Of we ons kritisch opstellen ? Ja en neen. 
Ja, omdat we laten zien wat er is en niet 

laten zien wat er niet is. Wanneer de stran
den overvol zijn knippen we die beelden niet 
weg. 

Neen, omdat we niet naar de achterkant 
gaan zoeken. Bidonvilles en armoewijken 
worden in doorsnee door de toeristen niet 
aangedaan. De vakantieganger wil zich ont
spannen of iets bijleren. Hij wil zichzelf niei 
beladen met de miserie van de wereld. Dat is 
een realiteit. 

Landschapstoerisme, kultuurtoerisme, 
gastronomisch toerisme, sport- en rekreatie-
toerisme. In binnen- en buitenland. Dat is het 
opzet van een programma dat verder nog 
wordt gelardeerd met een toeristisch joer-
naal en een toeristische agenda. In het 
joernaal wil men de kijker informeren over 
nieuwigheden in de sektor. De agenda zet de 
belangrijkste aankomende toeristische ge
beurtenissen op een rij. Duidelijker kan het 
toch allemaal niet. 

We maken ook geen „Op de koop toe". 
Dat is niet de bedoeling en overigens zijn we 
daartoe niet uitgerust. We hebben geen 
researchers. We doen het met een minimum 
aan mensen." 

• Drukt de aanwezigheid van sponsors, of 
ko-producenten zoals men dat diploma
tisch noemt, niet op het programma? 

Manuela Van Werde: Toeristisch 
nieuw maar op haar best als presen
tatrice van buitenlandse onderwer
pen. 

„A/een, aldus een gedecideerde producer. 
Het Vlaams Commissariaat Generaal voor 
Toerisme (VCGT), de Spoorwegen en Ne-
ckermann stellen geen onzindelijke eisen. 
Wat men ook moge denken. Zij ondersteu
nen het programma. Informatief, materieel 
en financieel. Maar men make zich geen 
illusies. BRTN draait zeker op voor ruim 
zestig percent van de totale produktiekost. 
We bezitten dus nog altijd een meerder
heidsparticipatie en het mag geweten zijn 
dat toeristische programma's maken geld 
kost. Veel geld. 

Overigens gaat het om strukturele of na
tuurlijke ko-producenten. Zij zijn er niet „bij-
gesleurd". Het VCGT en het OPT, de Waal
se tegenhanger, zijn toch autoriteiten op het 
gebied van binnenlands toerisme. Dat we de 
Spoonvegen promoten is bijna een sociale 
plicht. Dat Neckermann logistieke steun ver
leent en wekelijks prijzen aanbiedt die er 
mogen zijn, is toch niet abnormaal. Overi
gens overtreden we geen enkele spelregel. 
We worden in het oog gehouden, dat weten 
we zelf ook wel. We monteren het program
ma met de krono in de hand. Er bestaan 
duidelijke voorschriften waaraan we ons hou
den. Verder werken we wat het buitenland 
betreft vooral samen met de toeristische 
diensten van de betrokken landen. Over
heidsinstanties dus. Vooral het NBT (het 
Nederlands Bureau voor Toerismej en het 
BTA (de British Tourist Authority^ hebben 
ons in dit eerste seizoen goed geholpen. Het 
is immers niei eenvoudig een rechte weg te 
vinden in de toeristische wereld. Er lopen 
onwaarschijnlijk veel kapers op de kust. 

Daarom willen we ons nadrukkelijk al „toe
ristisch programma" — en niets anders — 
profileren. Daarvoor bestaat een markt. 
Zoals de kijkcijfers bewijzen. In januari klom
men we geregeld boven de 500.000. Dat is 
niet weinig voor een programma naar een 
doelgroep toe." 

GERTY CHRISTOFFELS 
• Vlaanderen Vakantieland, geen onge
wone naam voor een toeristisch program
ma dat ook het buitenland aandoet, steunt 
niet op een centrale presentator? 

„Neen. Eigenlijk zijn wij de erfgenamen 
van Boeketje Vlaanderen dat in zijn slotperio-
de kneuterigheid werd ven/veten. Let op: ik 
zeg dat niet. Ik hoor dat. Daarom was het 
nodig het programma open te trekken en los 
te maken van de figuur van Gerty Christoffels 
die ik overigens nog altijd een uitstekende 
presentatrice blijf vinden." 

KAAP DE GOEDE HOOP? 
• Vlaanderen Vakantieland. Dekt de vlag 
wel altijd de lading? 

,,De huidige formule vindt haar oorsprong 
in rationalisering en sanering. We moeten 
het doen met de middelen die ons ter be
schikking worden gesteld. Zoveel mensen. 
Zoveel geld. Zoveel technische faciliteiten. 
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Alles moet maksimaal renderen. We hebben 
geen geld voor mensen die beelden met een 
tandpastaglimlach en zesendertig lettergre
pen aan ekaar praten. Prospektie en opna
men sluiten onmiddellijk bij elkaar aan. Ze
ker wanneer we ver van huis werken. Repor
ters zijn tekstschrijvers en presentators. Het 
geheel wordt daardoor levendiger en hope
lijk ook geloofwaardiger. Maar er moet geen 
twijfel over bestaan: alles en iedereen moet 
renderen. Onze mensen hebben daar geen 
moeite mee. 

Misschien is ons geluk dat we oud en jong 
hebben kunnen mengen, dat ervaring en 
entoesiasme aan elkaar werden gekoppeld. 
Verder weten we maar al te goed dat we 
amper zijn vertrokken, dat het grootste ge
deelte van de weg nog moet worden afge
legd. Maar onze weg loopt niet naar Kaap de 
Goede Hoop of de Noordpool. Wij werken 
voor toeristen. Tenminste, dat is de bedoe
ling. 

En om op de naam terug te komen. We 
investeren nu al achttien maanden in die 
programmatitel. Moeten we dat weggooien ? 

Onjuist is verder dat het VCGT die pro
grammatitel heeft opgeëist. Juist is wel dat er 
nog altijd kijkers zijn die irrationeel reageren 
wanneer de naam Vlaanderen wel of niet 
wordt vernoemd. Zelf vind ik belangrijk dat 
de kijkers beginnen beseffen welke vlag 
welke lading dekt. Wie naar Vlaanderen 
Vakantieland kijkt weet intussen wel wat hij 
te zien krijgt, waaraan hij zich mag verwach
ten. " 

ZOOM 

TOERISTISCHE ATTRAKTIES 
MIKKEN OP 5% GROEI 

Het Vlaams Commissariaat-Generaal voor 
Toerisme poogt de inspanningen van de 
toeristische sektor te koördineren. Zij voert 
promotie in binnen- en buitenland. Zij werkt 
samen met het OPT, de Waalse tegenhanger 
die trouwens op hetzelfde adres (Grasmarkt 
61, 1000 Brussel) is gevestigd. 

EURO-KQNKURRENTIE 
In 1990 legde men de klemtoon op de 

gastronomie. België Lekker Land heette het 
toen. De Haute en de Nouvelle Cuisine, of 
wat daarvoor mag doorgaan, en de streekge-
rechten werden de toeristen warm aanbevo
len. Restaurants over gans het land sloten 
zich bij de aktie aan. De organisatoren spra
ken achteraf van een sukses maar we gelo
ven dat veel van de inspanningen aan de 
ééndagstoerist — en die zijn in eigen land 
toch veruit het talrijkst — zijn voorbijgegaan. 

In 1991 voerde men aktie rond Feest in 
België. Stoeten en festivals werden maksi
maal gepromoot. Dat kon natuurlijk geen 
probleem zijn want in onze kontreien organi
seert zoniet elke straat dan toch elke ge
meente haar corso, kavalkade of processie. 

In de komende maanden wil men met 
vereende krachten de talrijke toeristische 
attrakties die ons land rijk is in het zonnetje 
plaatsen. Dat is nodig want de buitenlandse 
konkurrentie wordt almaar zwaarder. Euro-
disney, een mega-attraktie, heet de jongste 
aanwinst van het Europese ontspanningspa
trimonium. 

Toeristische attrakties dat zijn botanische 
tuienen (de Nationale Plantentuin in Meise) 
en natuurreservaten (hetZiv//? en he\ Arbore
tum in Kalmthout), attraktieparkten (Bobbe-
jaanland en Meli-Park), historische verblijf
plaatsen (abdijen) en monumenten (het Ato-
mium), rekreatieparken (de provinciale d> 
meinen), zoo's en dierenparken, musea, wa-
terattrakties (de Flandria), grotten en 
spelonken {Han-sur-Lesse), toeristische trei
nen (stoomcentrum Maldegem), kastelen en 
burchten (Laarne en Alden Biesen) en wan
neer mogelijk de skigebieden in de Arden
nen. 

BIJBEL 
In de door het VCGT, OPT en vzw Toeristi

sche Attracties uitgegeven brochure (gratis 
verkrijgbaar in elk VW-kantoor) worden zo'n 
kleine driehonderd van die attrakties, beho
rende tot de opgesomde families, met al hun 
specificiteiten uitgestald. Het is de moeite 
van het bekijken waard. Enkel en alleen al 
om vast te stellen hoe verbijsterend groot 
onze onwetendheid over eigen land wel is. 

Waarop mikken de organisatoren van het 
nieuwste jaartema? Op een groei van vijf 
percent. Een heel duidelijk omlijnd doel dat 
in de gegeven omstandigheden ook zal kun
nen worden nagemeten. De brochure, die 
beoogt de bijbel te worden van de ééndags
toerist, moet daartoe in aanzienlijke mate 
bijdragen. 

Lea van Hoeymissen: in de voetspo
ren van Gerty Christoffels. 

ADVERTENTIE 

[ 

/ ^ k\ 
1 / i y 
VOAAMS ZEKENFONOS BRABAKHA 

VLAAMS NEUTRAAL 
ZrEKENFONDS 
BRABANTIA 

PROMOTIEAKTIE TOT 1 JUNI 1992 
* U verlaat uw kleurmutualiteit 
* U wordt lid van een VLAAMS ziekenfonds 
* U ontvangt meteen een prachtig geschenk bij afgifte van deze bon. 

INFO: 02/523.87.77 
NINOOFSESTEENWEG 288 — 1080 BRUSSEL 

Open alle dagen: 9 — 12 en 13.30 — 16.30 
Ook op zaterdagvoormiddag 
Talrijke bijkantoren in Vlaams Brabant 
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ER IS MEER DAN GELD 
VERDIENEN 

M
ET toerisme valt geld te ver
dienen En een beetje te 
graag veel geld verdienen, 
IS een van die karaktertrek
ken die niet-Westvlammgen 
hun volksgenoten uit het 
westen van het land wel 
eens verwijten In officiële 
publikaties heet het dan dat 
de Westvlaamse bevolking 
toerisme-minded is, m het 

Vlaams de (meeste) Westvlamingen zien de 
toeristen graag afkomen We schrijven 
meeste tussen haakjes, want je moet de 
autochtone Bruggelingen eens bezig horen 
over de bezetting van hun stad Bruggelin
gen ontzien het om in het Venetië van het 
noorden 's zaterdags te gaan winkelen Je 
kan er dan, zeker wanneer het zonnetje een 
beetje van de partij is, op de koppen lopen 

KAMPEERLEED 
Niettemin kan met ontkend worden dat 

West-Vlaanderen van de loensten houdt, al 
was het maar omdat het er in belangrijke 
mate van leeft De provincie telt liefst een 
half miljoen bedden voor vakantiegangers 
van allerlei slag Dat is een bed per twee 
inwoners 465 000 van die bedden bevinden 
zich aan de kust In 1988 werden officieel 
15,5 miljoen overnachtingen geteld in West-
Vlaanderen, dat IS 65% van het totaal aantal 
overnachtingen in Vlaanderen, en 48% van 
het totaal aantal overnachtingen m België 
Dit cijfer IS evenwel nog schromelijk onder
schat, vermits het enkel verwijst naar de 
overnachtingen als gevolg van verhuringen 
voor korte periodes in kommerciele logies-
vormen 

De provincie telt verder circa 750 hotels, 
155 kampeerbedrijven (kampings en/of kam-
peerverblijfparken), een vijftigtal vakantie
centra en 16 domeinen voor vakantiedorpen 
Daarnaast heb je nog de logiesvormen als 
vakantiekolonies, jeugdkampen, jeugdher
bergen, kuur- en hersteloorden etc 

Met het komfort van het logiesaanbod is 
het nochtans met zo positief gesteld Lang
zaam evolueert de hotelsektor aan de kust m 
de nchting van wat de moderne toenst aan 
komfortvereisten stelt Maar toch beschikt 
nog altijd maar de helft van de hotelkamers 
aan de kust over een bad of een douche én 

toilet op de kamer Vooral de inrichtingen 
met een laag komfortnivo worden nog steeds 
op seizoenmatige bazis uitgebaat 

De kampeerbedrijven zijn sterk gekoncen-
treerd in enkele gemeenten Drie kustge-
meenten, nl De Haan (25%), Middelkerke 
(24%) en Bredene (17%) herbergen twee 
derden van het totaal aantal standplaatsen in 
West-Vlaanderen Wat de kampings betreft 
werd reeds een belangrijke inspanning ge
daan om de wettelijke minimale oppervlakte
normen te respekteren Deze saneringsope
ratie had voor de betrokken kampeerbedrij
ven voor gevolg dat hun aantal standplaat
sen met 10 tot 30% teruggeschroefd diende 
te worden 

West-Vlaanderen vormt met trek
pleisters als de Vlaamse kust en 
Brugge Vlaanderens grootste 
toeristische troef. De zee, het 
strand en de duinen, de polders, 
het rijke kuiturele e r ^ e d en de 
vele muzea vormen een uitgele
zen biotoop voor trekvogels die 
geld in het laatje brengen: toeris
ten, van frigoboksvarlant tot rijke 
gepensioneerde Amerikaan in 
bermuda. Geen wonder dat de 
westelijkste provincie zichzelf 
(soms teveel) naar het lukratieve 
toerismebedrtjf plooit. 

Toch IS alle kampeerleed aan de kust nog 
de wereld met uit De Haan, de belangrijkste 
kampeergemeente, hinkt achterop met de 
sanenng van de kampeerbedrijven Er wordt 
nog te weinig aandacht besteed aan de 
inkleding in het natuurlijk milieu (groenscher-
men, groenvoorzieningen), en aan de rekrea-
tieve voorzieningen op het kampeerterrein 
En er bevinden zich nog steeds 4 kampeer
bedrijven, met een gezamenlijke oppervlakte 
van 1 7 hektare, in duinenzones die op het 
gewestplan ingekleurd zijn als natuurgebied 

En op het vlak van de ruimtelijke ordening 
wringen nog wel wat meer schoentjes VU-
senator Jan Loones nam het reeds meer
maals op voor bedreigd duingebied In zijn 
uitstekende gids De Vlaamse Kust (uitg 
Davidsfonds, 1990), waarschijnlijk de enige 
recente reisgids over onze kust waar men 

vergeefs een monokmi zal in zoeken, legt de 
Nederlander Leo Van Egeraat de vinger op 
de wonde De eens zo prachtige duinenrij is 
op grote schaal genivelleerd en verkaveld en 
over grote stukken afgezet met flatgebou
wen Er resten nu nog ongeveer 2 700 ha 
duinen, waanan er nog 114 in bestemmings
plannen voor bebouwing zijn bestemd 
Bouwspekulanten hebben ook andere na
tuurgebieden vernietigd Van het oorspron
kelijk landschap is weinig meer overgeble
ven Langs de grote weg achter het strand 
verrezen smakeloze gebouwen zonder sa
menhang, zonder harmonie, een komplete 
wildgroei Aan de zeedijken gebeurde het
zelfde De vrijwel non-stop bebouwing is het 
meest karakteristieke „landschapsbeeld" 
van de kust geworden ( ) Nergens elders in 
Vlaanderen wordt een gebied zo kommer-
cieel verkocht als hier, nergens elders wordt 
alles zo ondergeschikt gemaakt aan het puur 
ekonomische 

TIPISCH 
LANDSCHAPSBEELD 

Van Egeraat geeft wel toe dat sedert 
Vlaanderen een eigen Vlaamse regering 
heeft, het beleid de gunstige nchting uitgaat 
Het blijft echter goed uit de doppen kijken Zo 
was er pas enkele weken geleden nog een 
alerte minister van Monumenten en Land-
schapszorg Sauwens nodig om de belle 
epoque-villa Le Coeur Volant in De Haan van 
de sloop te redden 

Een vooruitblik op de toekomst van het 
toerisme m West-Vlaanderen wordt ons ge
boden in West-Vlaanderen2000, een uitgave 
van het Westvlaams Ekonomisch Studieburo 
(WES) De verwachting luidt dat het aantal 
hoofdvakanties van Vlamingen en Walen 
aan de Vlaamse kust nog verder zal afne
men De ekonomische groei brengt immers 
mee dat de hoofdvakanties hoe langer hoe 
meer in het buitenland doorgebracht wor
den Maar het verlies van de kust op het vlak 
van de hoofdvakanties wordt deels gekom-
penseerd door de snelle groei van tweede en 
korte vakanties Tegen 1994 zou het aandeel 
van de hoofdvakanties aan de kust tot de 
helft van de verblijftoenstische bestedingen 
gezakt kunnen zyn. 
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Wie vanuit zee Vlaanderen ziet liggen, stoot op een tipiscii landschap: een betonnen muur, nu ai de nieuwe Atlantil( 
Wall genoemd. Van de 67 kilometer kustlijn is reeds 34 kilometer bebouwd of havengebied. (foto archief) 

Wat het dagtoerisme betreft ontbreken 
betrouwbare cijfers. Maar toch kan men 
vaststellen dat deze vorm van toerisme de 
jongste vijf jaar sterk is toegenomen. Het 
zakentoerisme in West-Vlaanderen is totnog
toe maar pover ontwikkeld. Westtoerisme, 
de provinciale Westvlaamse Vereniging voor 
Toerisme bracht zopas de luksueuze brochu
re The Flemish Incentive Story uit, die dit gat 
in de markt zou moeten aanboren. 

Deze brochure richt zich in de eerste 
plaats op de Britse en Skandinavische be
drijfswereld. Grote en kleine bedrijven zijn 
soms op zoek naar een passende beloning 
voor hun suksesvolle koncessiehouders, ma
nagers of verkopers. Met incentives of belo-
ningsreizen wil het bedrijf haar rezultaten en 
verkoopscijfers nog verbeteren. West-Vlaan
deren heeft als bestemming voor zo'n tripjes 
wel wat troeven. Wie beseft dat de bestedin
gen per dag en per persoon van deze belo-
ningsreizen aan de hoge kant liggen, ruikt 
natuurlijk zaken. Men mag niet vergeten dat 
beloningsreizen per definitie een (bijna) unie
ke belevenis horen te zijn, liefst niet wegge
legd voor de modale toerist. Een historisch 
banket, een luchtballon-vaart, laser shoot
ing, een oldtimer-rondrit,... het vormen de 
ingrediënten van een mogelijke belonings-
reis naar de Vlaamse kust. 

TWEEDE 
VLAAMS-BRABANT 

De toeristische eksploitatie van de kust en 
het Westvlaamse achterland levert naast 
geld in het laatje ook minder aangename 
bijverschijnselen op. We vermeldden reeds 
de gulzigheid waarmee promotoren van al
lerlei slag zich op de resterende groene 
ruimten en duinen werpen om de nieuwe 
Atlantik-wall nog wat verder dicht te metse
len. Van de 67 kilometer lange kustlijn is al 
34 kilometer bebouwd of havengebied. 

In een nota voor de studiedag van de 
Regenboogfraktie op 1 oktober 1991 wees 
VU-senator Jan Loones op nog een ander 
probleem dat zich steeds nijpender begint te 
stellen: de huisvestingsproblematiek. Loon
es spreekt van een tweede Vlaams-Brabant. 
En dan hebben we nog nergens gelezen dat 
de eurokraten ontdekt hebben dat Brussel 
maar een uur rijden van de zee ligt. 

Tijdens de zestiger en zeventiger jaren 
was de bouwaktiviteit aan de kust vooral 
gericht op tweedeverblijfstoerisme. In de 
jaren 80 wordt daar een grote residentiële 
bouwaktiviteit aan toegevoegd. Die richt zich 
op welstellende gepensioneerden die aan de 

kust willen komen wonen. Loones voorziet 
dat gezien de toenemende vergrijzing die 
bevolkingstrek in de komende jaren nog zal 
toenemen. De bouwgronden stegen van '84 
tot '90 al met 65%, de eengezinswoningen in 
dezelfde periode met 91 %. De bevolking van 
de Vlaamse kustgemeenten (ekskluzief 
Brugge en Oostende, waar zich een lichte 
daling voordeed) is in de periode '81 tot '90 
gestegen met 12,5%. Vele lokale kustbewo
ners zullen niet meer in staat zijn een eigen 
woning aan te schaffen, voorspelde Loones, 
en een verhoogde druk op het hinterland en 
de kleinere dorpsgemeenschappen in de 
polders lijkt onvermijdelijk. 

En laten we Leo Van Egeraat nog eens aan 
het woord: „De kustoorden zelf zijn venwor
den tot badstations, waarin de levensstijl 
bepaald wordt door die van de toeristen. Tot 
zelfs de eigen moedertaal wordt prijs gege
ven en vervangen door het Frans, wanneer 
dat een middel blijkt om de toeristen te 
behagen. I\4eer dan erg is dat met name in 
Knokke-Het Zoute, waar het vaak lijkt of de 
Brusselse frankofone upper-ten het allemaal 
voor het zeggen heeft. 

We kunnen, een beetje cinisch afrondend 
stellen dat de Vlaamse, sociale en ekologi-
sche strijd nog een grote toekomst heeft in 
West-Vlaanderen. 

(Pdj) 
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GOED TOERISME BEGINT 
BIJ GOEDE KULTUURZORG! 

Op 1 januari 1988 werd het Vlaams Kom-
missariaat-Generaal voor Toerisme zelfstan
dig, dank zij de federalisering Dit stiefkind 
ontgroeide daardoor de frankofonie en de 
Belgitude, waar toerisme ooit een verloren 
dienst van het ministerie van Verkeerswezen 
was De Vlaamse dienst is bijna 5 jaar oud en 
de nchtlijnen van de Raad van Europa bijna 
13 jaar Maar onze Vlaamse toenstische 
kwaliteit groeide weinig of met Wie de 
VNOS-uitzending van 31 maart daarover 
bekeek zal senator Jan Loones' indringend 
betoog wel begrepen hebben Op een ogen
blik dat de staatsgrenzen wegvallen zou de 
regio Vlaanderen, in samenwerking met 
Frans- en Zeeuws-Vlaanderen, met Noord-
Brabant, met Oost-Limburg, met Wallonië 
en het Rijnland, zichzelve kunnen promoten 
in de Wereld Tussen Londen, Amsterdam, 
Parijs en Keulen — wereldbekende steden' 
— omnngd door een auto- en spoorwegnet, 
IS Vlaanderen tot en met bereikbaar 

Ontvangen betekent kontakten leggen 
voor onze ekonomie Aan wereldbekende 
naamkaartjes zoals Antwerpen, Brugge, 
Breugel en Rubens kunnen we onze uitvoer 
tot en met ,,ophangen"' 

Maar de eks-kabinetsleden die einde '87 
neerstreken in het Vlaams Kommsissariaat-
generaal voor Toensme missen daarvoor de 
opleiding, de Ijver, de visie en het geld Het 
prachtige Alden Biezendomem in Bilzen 
doopte men om tot een buitendienst (mooi 
woord') van het VCGT en zo werd dochter 
Van Audenhove (PVV) aan het hoofd ge
dropt Maar niemand ligt er van wakker En 
het boeltje werkt op zijn klompen Heel 
Vlaanderen investeert met zijn VCGT minder 
dan de Nederlandse provincie Oost-Limburg 

HOTEL - RESTAURANT 

aiiino 

faxt 
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 Voewallei 
Gezellige taverne, groot terras, openlucht
zwembad, kinderspeeltuin, petanquebanen 

en grote parking 

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

in zijn toenstische kuituur En enkele handi-
gaards vullen dan het gat' Moet je horen' 

TOERISTISCHE 
AÏÏRAKTIES! 

De vzw Toeristische Attrakties uit Zaven-
tem, opgericht in september 1988, groepeert 
— samen met de Franstalige asbl Attractions 
et Tourisme uit Han-sur-Lesse, opgencht m 
1982 — voor haar leden reklamewensen 
binnen het eendags- en weekeindetoensme 
van verschillende dierenparken, speeltui
nen, musea, natuurreservaten, historische 
verblijfplaatsen enz in deze staat 

Voor het eerst verspreidde dit prive-initia-
tief in het Nederlands-Frans-Duits-Engels op 
1 miljoen 100 OOG eksemplaren een 80 biz 
tellende meerkleurenbrochure Gids Toeris
tische Attrakties 1992, gezamenlijk over Wal
lonië, Vlaanderen en Brussel-hoofdstad 
Hiervoor konden deze vzw en asbl genieten 
van een belangrijke geldelijke steun van 
zowel het Waalse Office de Promotion du 
Tourisme als het Vlaams Kommissariaat-
generaal voor Toerisme (2,5 miljoen frank') 
Daarenboven worden reklamebladzijden be
taald door officiële, parastatale en betoe
laagde instellingen zoals de NMBS, de ste
den Leuven, Antwerpen, Veurne, Ronse 
enz , het Provinciaal Verbond voor Toensme 
m Limburg, de Zoo te Antwerpen enz 

Voldoende redenen dus om ook beleids-
kontrole te mogen (en te moeten) uitoefenen 
over de inhoud en de samenstelling van deze 
toeristische gids De brochure werd als een 
„officieel" lijkend initiatief uitgegeven met 
vooraan op de 2e en 3e bladzijde de logo's 
van o m het Vlaams Kommissanaat-gene-
raal voor Toerisme en de NMBS 

In de inleiding wordt vermeld dat het 
initiatief gekoordineerd wordt door het 
Vlaams Kommissariaat voor Toerisme en het 
Office de Promotion du Tourisme Hoe werd 
dit kontraktueel overeengekomen' 

SNEEUWBERICHTEN~ 
De ganse brochure is een vrij willekeurige 

samengestelde en dikwijls toeristisch weinig 
representatieve uitgave, waarin het Fransta
lige element overheerst Met andere woor
den Vlaamse gemeenschapsgelden mogen 
enerzijds dienen om kleinere pnve-toeristi-
sche en anderzijds — in hoofdzaak — Frans
talige -1- Belgisch-patnottische belangen te 
bevorderen Het Franstalige overheerst im
mers in de brochure met zowat 15 bladzijden 

meer en het Duitstalig gebied ontbreekt bijna 
volledig Enkele voorbeelden 

— De Voerstreek werd bij de kartografi-
sche voorstelling van de provincie Limburg 
„afgehaakt" en we vinden ze terug bij de 
provincie Luik' Moeskroen, Edingen en 
Vloesberg bleven bij Henegouwen, maar 
Komen keerde terug naar West-Vlaande-
ren 

— van de op ca 215 opgenomen reis- en 
bezoekdoelen liggen er 132 in Wallonië, 69 
m Vlaanderen en 13 in Brussel Vermits 
deze viertalige uitgave in hoofdzaak voor 
buitenlanders bestemd is, schaadt deze uit
gave onze Vlaams-toeristische belangen 

— Voor Brussel wordt o m de Basiliek van 
Koekelberg wel opgenomen maar de toeris-
tisch-geschiedkundig belangrijker St -Goe-
delekatedraal met' En de Brabantse bladzij
den zijn overwegend Franstalig gericht 

— De oorlogsvelden zijn m Wallonië 8 
bezoeken waard (Waterloo = 5 maal, Baste
naken = 2 maal, Aarlen = 1 maal' Vlaande
ren en de IJzervlakte met de Vlaamse Vre-
destoren in Diksmuide zijn natuurlijk geen 
vermelding waard' 

— In de algemene begeleidende bladzij
den wordt op bIz 2 alleen Belsud gepropa
geerd en al even eenzijdig op bIz 78-79 
zonder Vlaamse tegenhanger — de 
sneeuwberichten' 

— Het taalgebruik loopt op vele plaatsen 
mank, bv bIz 46 Occade Avenue du 
Football en du Chapionnat Museum voor het 
Stedelijk Vervoer te Brussel 1150 Wolu we 
St Pieters 

VRAGEN 
Nu kan de betrokken vzw wel aanvoeren 

dat het elkeen van haar leden binnen de 
toeristische sektor vrij staat om deel te ne
men aan dit initiatief maar dit neemt met weg 
dat de kwaliteit en de bevolkingsverhouding 
omwille van de overheidssteun binnen deze 
gefederaliseerde bevoegdheid moeten ge
ëerbiedigd worden 

Graag vernam ik dan ook 
a) het oordeel van minister Hugo Weckx en 

van de adviesraad over dit initiatief 
b) de grootte van de betoelaging — per 

begrotingsjaar — voor deze vzw m het alge
meen en m b t deze brochure 

c) welke maatregelen de minister zal ne 
men om deze verkeerd uitgewerkte initiatie
ven te voorkomen' •>o\.[>m^'-

d) of deze brochure, ornwrltevah hogerver-
melde fouten, beter verder met zou verspreid 
worden' willy Kuijpers, senator 
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NEROTISCH WEEKEND 

P
OSTZEGELLIEFHEBBERS ko
men in Oostrozebeke nog meer 
aan hun trekken Er worden een 
200-tal speciale Brieven uit 
Oostrozebeke, voorzien van een 
Nero-postogram, een Happenm-
genveloppe, een Happening-
brief, de zeldzame Nero-zegel 
en de Happeningstempel aange
boden 

Maar behalve dit opbeurend 
nieuws voor onze vrienden filatelisten heb
ben de organisatoren nog heel wat meer in 
petto 

NERO-BIER 
De Mare Sleen Happening gaat van start 

vrijdagavond om 17 uur met een rechtstreek
se uitzending vanuit Oostrozebeke door Stu
dio West (BRTN radio-2) Om 20 uur volgt de 
officiële opening Alle gastronomen op post, 
want het Nero-bier, de Dons Dobbel-worst en 
de Moeder Stans-taart worden voorgesteld 
Tevens is er een rondgang langs de diverse 
standjes van de meewerkende verenigingen 
en een bezoek aan enkele tentoonstellingen 

Rond deze tentoonstellingen is er trou
wens heel wat te doen Nadat op zaterdagna
middag een Nero-boom wordt geplant (een 
laurier want sedert 1947 heeft Nero dit 
geurig kruid achter z'n oren zitten) komt de 
politieke wereld ruim aan bod Mare Sleen 
heeft voor het eerst meer dan 100 eksklusie-
ve politieke kartoons ter beschikking gesteld, 
waaronder zijn allereerste uit 1944 Dit wordt 

SLEEN OP TV 1 
De Mare Sleen Happening in Oostro

zebeke gaat door op 10,11 en 12 apnl 
Wie het volledige programma of bijko
mende informatie wenst kan terecht bij 
Openbaar Centrum Mandelroos 
056/67 11 40, NCMV 056/66 88 89 of 
Land van Hooie 056/66 77 39 

Met uitzondering van het Avondfeest 
en de optredens van Karel Declercq, de 
toneelopvoering ,,Operatie Diepvnes" 
en het optreden van „de Vlught" kan u 
alle aktiviteiten gratis meemaken De 
happening, behalve de mis en de stoet, 
gaat door in het Openbaar Centrum 
Mandelroos en de aanpalende feest
tent 
Nu zondag 5 april is Mare Sleen te gast 
in het praatprogramma De Zevende 
Dag (BRTN-TV1) Uiteraard zal hij ook 
de grote happening van Oostrozebeke 
ter sprake brengen 

Minister Van Acker: „Schrijf allemaal honderd keer, er was geen manifesta
t ie !" (Een oude Sieentekening uit dagblad De Nieuwe Gids) 

Wie één dezer dagen een brief 
onvangt uit de Westviaamse ge
meente Oostrozebeke moet de 
poststempel eens sterk in de ga
ten houden. Zo'n 300.000 specia
le afstempelingen met de vermel
ding Mare Sleen Happening zoe
ken sinds 1 februari hun weg over 
de hele wereld. 
Maar wat heeft de geestelijke va
der van Nero, Adhemar, Madame 
Phelp en Detektief Van Zwam nu 
in godsnaam te maken met de 
rustige, schilderachtige gemeen
te Oostrozebeke? 
Op vrijdag 10, zaterdag 11 en 
zondag 12 april brengt men in 
Oostrozebeke een groots opge
zette hulde aan de 70-jarige Mare 
Sleen, een der grootmeesters 
van het Vlaamse beeldverhaal. 
De initiatiefnemers laten zich niet 
onbetuigd, alles wordt In het 
werk gesteld om van de Mare 
Sleen Happening een knalfuif te 
maken. Een hartverwarmende 
gedachte in deze tijd van opruk
kende Disneyparken. 

alvast een boeiend overzicht van het politie
ke gebeuren van de jongste decennia Om 
het geheel nog wat meer kleur te geven 
nodigen de organisatoren enkele gewezen 
en aktieve politici van alle strekkingen uit Dr 
lur Michiel Vandekerkhove is omstreeks 16 
uur gastspreker, naast zowat alle West
viaamse politici vonden ook Vic Anciaux en 
Mare Galle een gaatje in hun overvolle agen
da's om Sleen gedag te komen zeggen 

Geen feest zonder feestmaal natuurlijk 
Zaterdagavond is er een Sleen-buffet Tal 
van prominenten en vrienden van de teke
naar schuiven bij aan de feestdis Tussen de 
soep en de patatten, om het even volks uit te 
drukken, wordt de winnaar van de Teken zelf 
uw Nero-wedstnjd gelauwerd Het buffet 
wordt gevolgd door een spetterend avond
feest 

STRIPEVANGELIE 
De Mark Sleen Happening krijgt een op z'n 

minst merkwaardige apoteose Om 10 uur 
heeft er in de Oostrozebeekse Sint-Aman-
duskerk een misviering plaats waarin het 
beeldverhaal centraal staat Zo wordt o m 
het lijdensverhaal van Kristus uitgebeeld aan 

> 
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de hand van tekeningen. Na de misviering 
volgt een tieuse stoet door het dorp, gevolgd 
door een aperitiefkoncert met de Meester 
himself in de praatstoel. Mare Sleen zal ook 
zijn werken signeren. Nero-fans kunnen met 
hun manie terecht op de ruilbeurs of bij de 
uitgeversstanden. 

's Namiddags barst Oostrozebeke uit z'n 
voegen van het feestgedruis. Er is een groots 
opgezet wafelfestijn, de laureaten van de 
diverse kleur- en tekenwedstrijden worden 
bekroond, u kan Nero-bier zwelgen, Dobbel-
worsten naar binnen werken of Stans-taarten 
verorberen. De kinderen kunnen hun energie 
kwijt in het ,,Rattenkasteel" of een ritje doen 
op een Sleen-beest (olifanten, kamelen...). 

Blikvanger op zondag is ongetwijfeld de 
tentoonstelling van de Tour-kartoens van 
Mare Sleen. Alle Ronde van Frankrijk-kar-
toens uit de jaren '47 tot '64 worden tentoon
gesteld. Gewezen pedaalhelden als Briek 
Sehotte, Jef Planekaert en vele andere zul
len van de partij zijn. Ondertussen kan u 
Parijs-Roubaix volgen op een groot scherm. 

•0-

PIJPENDE g , DAMES 

En dit is nog niet alles. Zondagavond, om 
19 uur, is er een toneelopvoering naar het 
werk van Mark Sleen. Operatie Diepvries 
wordt een zeer aktueel stuk vermits Mare 
Sleen een deel van het scenario gebruikt 
voor zijn momenteel lopend Nero-verhaal. 
Een aantal figuren uit de beginjaren van de 
Nero-strip worden opnieuw ten tonele ge
voerd. 

Verder is er de proklamatie van de Aha-
prijs voor de meest eksentrieke Vlaming en 
rond 20.30 uur treedt kabaretier Karel De-
clercq op met enkele Sleense slap-sticks. 

In de feesttent is er intussen Nero-roek met 
de aankomende Vlaamse groep de Vlught. 
Eén van de meest ludieke gebeurtenisser' 
wordt wellicht de pijpwedstrijd voor dames. 
Bi) wijze van eerbetoon aan Sleens stripfi-
guurtje Madame Pheip dingen de lurkende 
vrouwen naar de titel van Miss Pheip. 

Dit is slechts een grabbel in de ontelbare 
attrakties die het Mark Sleen-weekend rijk is. 
Zondagavond wordt de kleurige driedaagse 
waardig afgesloten met een geweldig vuur
werk. Niemand minder dan Tuizentfloot, de 
oude flamboyante piraat uit de Nero-avontu
ren steekt het vuur aan de lont! . . . 

MARC GROET AL 70 JAAR 
DE DINGEN 

Mare Sleen (eigenlijk Mare Neels) aan
schouwde het levenslicht op 31 december 
1922 in Gentbrugge. Momenteel woont hij in 
de Brabantse druivengemeente Hoeilaart. 

Sleen studeerde schilderkunst aan het 
Gentse Sint-Lukasinstituut waar algauw 
bleek dat karikaturen tekenen zijn ware roe
ping was. Het hoeft dan ook niet te verwon
deren dat hij sinds 1944 voor een aantal dag
en weekbladen ging werken. Als verslagge
ver van parlementaire aktiviteiten vrolijkte hij 

z'n verslagen graag op met een satirisch 
portret van de één of andere politikus. Het 
was in die tijd dat hij zijn naam ,,Neels" 
omkeerde tot ,,Sleen". De eerste strip van 
Mare Sleen heette De avonturen van Neus. 
Een burgermannetje met een kokkerd van 
een ruikorgaan bekommentarieerde op een 
nogal aparte wijze de aktualiteit. Sleen wordt 
o.a. omwille van de erbarmelijke stijl niet zo 
graag meer vereenzelvigd met deze strips. 
Toch waren in de Neus-strip alle kiemen van 
z'n latere werk aanwezig. 

Mark Sleen is een hartstochtelijk Afrikakenner. Op deze foto uit 1970 poseert 
de nog iets jongere meester voor onze lezers. (foto SABAM) 
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In 1946 verschijnt Nero ten tonele. Het zou 
Sleens populairste stripserie worden, maar 
ook de de reeksen Oktaaf Keunink, Piet 
Fluwijn en Bolleke, De Lustige Kapoentjes 
werden gretig verslonden door jong en oud. 
Wanneer we spreken van Nero moeten we 
eigenlijk terugblikken op de reeks die startte 
als ,,De avonturen Detektief Van Zwam". De 
domme, burgerlijke, maar goedige Nero 
stootte algauw het hoofdpersonage van 
Zwam van z'n sokkel, en nam diens plaats 
als held in. Detektive Van Zwam draait nog 
altijd mee in de huidige Nero-verhalen, zij het 
dan eerder als akteur op het tweede plan. 

Door de jaren heen werd het wereldje van 
Nero door een bonte meute goede en minder 
goede vrienden bevolkt: Madame Nero, de 
geniale zoon Adhemar, Petoetje en Petatje, 
de pleegkinderen van Meneer en madame 
Pheip, Clo-CIo, het echtelijke kind van de 
Pheipen, Jef Pedal, fritkotbaas en krachtpat
ser Jan Spier, piraat Tuizentfloot en sleep
bootkapitein Oliepul. 

OP SAFARI 
De humor en de satire, de knipogen en 

schalkse uithalen naar de nationale en inter
nationale politieke aktualiteit en het opne
men van binnen- en buitenlandse beroemd
heden in de Nero-verhalen maken elk nieuw 
avontuur opnieuw tot een grinnikfestijn. 

Mark Sleen heeft altijd (in tegenstelling tot 
bv. Willy Vandersteen) alleen gewerkt, zon
der assistenten of scenaristen. In zijn lange 
stripkarrière tekende hij over de 200 albums, 
waaronder meer dan 150 Nero's. Naar het 
schijnt is dit een wereldrekord, Sleen zou als 
enige zoveel stripalbums met zo weinig hulp 
hebben geproduceerd. 

Dit ontzagwekkend oeuvre getuigt van een 
immense werkkracht, maar alsof hij energie 
te veel heeft bouwde Sleen zich nog een 
stevige reputatie als Afrika-kenner op. Eén 
keer per jaar gaat de tekenaar op Safari. Z'n 
schitterende reportages over de Afrikaanse 
fauna en flora voor tijdschriften en TV maak
ten van hem een autoriteit op dat gebied. 

Bronnen: 
— De Vlaamse Stripauteurs. Danny De 

Laet. Ultg. De Dageraad, Antwerpen. 
— Het Grote Boek van de Stripgeschle-

denls. Uitg. Centrum van het Belgische 
Beeldverhaal, Brussel. 

ER IS ER NIET EEN 
ALS SLEEN 

De Mare Sleen Happening is een initia
tief van Jaycees Land van Hooie en de 
middenstand van Oostrozebeke. De ini
tiatiefnemers kunnen rekenen op de vol
ledige medewerking van het Oostroze-
beekse gemeentebestuur. De Rozebeek-
se burgemeester en oud VU-provincie-
raadslid Lieven Demedts ligt trouwens 
aan de bazis van deze driedaagse viering 
rond Mare Sleen. 

Zaterdag, de tweede dag van de hap
pening wordt een tipje van de sluier 
gelicht die om ,,de politieke memoires 
van Nero" hangt. Burgemeester Lieven 
Demedts heeft immers alle Nero-verha
len, van 1947 tot heden, geanaliseerd en 
er de politieke prikjes en vaak prachtige 
karikaturen uitgehaald. Dit heeft geleid 
tot een lijvig werk van ruim 300 bladzij
den, geïllustreerd met tal van unieke 
politieke kartoons van Mare Sleen. Later 
op het jaar zal dit boek verschijnen. De 
„blauwdruk" zal alvast te bekijken zijn 

tijdens de happening, u kan ook vooraf 
intekenen op het boek. 

We vroegen Lieven Demedts vanwaar 
die passie voor Sleen en z'n sprankelend 
oeuvre? 

Lieven Demedts: „Het is vooral het 
tipisch Breugeliaanse, het volkse dat mij 
aanspreekt in het werk van Mark Sleen. 
Ik beschouw het tnumviraat Mare Sleen, 
Willy Vandersteen en Bob De Moor, zon
der de één boven de andere te stellen, 
als de rechtmatige erfgenamen van de 
grote Breugel. Dit trio heeft sinds de jaren 
'44-'45 het karakter en de stijl van het 
Vlaamse beeldverhaal bepaald. Nog 
steeds zijn zij de grote voorbeelden voor 
nieuwe generaties Vlaamse stripteke
naars. Maar uiteraard zijn het ook de 
talrijke spitse, politieke knipoogjes waar
mee de tekenaar z'n avonturen kruidt, 
die de Nero-strips zo aantrekkelijk ma
ken, niet in het minst voor volwassenen." 

ADVERTENTIE 

Bij ons bent u thuis 

meubelcerrtrale HiJgyJgP 
Leuvensesteenweg 781, KORTENBERG (Erps-Kwerps) - 02/759.89.91 
Baan naar Bree 123, PEER (meubelboulevard peer) - 011/63.3939. 

Zondag open van 10.30 tot 18 uur. - Dinsdag gesloten. - Andere dagen open van 9.30 tot 19 uur. 
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BARCELONA: KONINGIN DER STEDEN 
Toen Robert Hughes nog maar enkel 

kunstkritikus van Time was, haalde hij met 
zijn artikelen reeds meermaals de wereld
pers. Het was dan ook niet verwonderlijk dat 
deze werden gebundeld als De schok van 
het nieuwe (Reflex, 1982) en Kritisch, in 
vredesnaam kritisch (Balans, 1990). Maar bij 
het grote publiek skoorde hij enkel met zijn 
Australië-epos De fatale kust (Balans/Kritak). 

En nu is er Barcelona: koningin der steden 
(Balans/Kritak). 

Bij Mendoza werd de Katalaanse hoofd
stad de Stad der Wonderen, een historisch 
verzonnen stad met verzonnen personages, 
die echter zo werkelijk aandoen, dat men het 
boek leest als een echte brok geschiedenis. 
Cervantes, om in Spanje te blijven, noemde 
Barcelona een pleisterplaats voor vreemde
lingen, een schoolvoorbeeld van ridderlijk
heid en sinoniem voor al wat beschaving en 
verfijning is. Maar er is die dubbelzinnigheid 
van de Katalaan, die als patroonheilige heeft 
gekozen voor Sint Eulalie. En is die ook niet 
de patroonheilige van de steenkappers, met
sers en molensteenmakers? 

De Australiër Hughes weet zijn weetje over 
deze Katalanen, die het haten om Spanjaard 
te worden genoemd en die trots hun eigen 
taal gebruiken, taal die van de tweede Latijn
se golf afstamt. Maar Katalanen zijn blijkbaar 
zo schizofreen dat ze de mooiste dingen over 
hun wel bizondere tongval schrijven in het 
Spaans. (Maar schreef de Franstalige Vla
ming Brei ook niet de mooiste dingen over 
Vlaanderen?) 

Het Kataiaans werd in de middeleeuwen in 
de streken rondom de Middellandse Zee, 
waarschijnlijk meer gesproken dan Frans, 
Italiaans of Spaans, en Katalonië had maar 
liefst 126 konsulaten... 

GEEN REISGIDS 
Wie denkt met Hughes boek nu de ultieme 

reisgids voor Barcelona te hebben gevonden 
zit goed fout. Barcelona is een historisch 
fresko, een doorleefde biografie van een 
grote stad, waarin Wilfried de Harige en 
Karel de Kale hoofdrollen vertolken, tenwijl 
bouwmeester Gaudi aan zijn trekken komt 
naast de nieuwste bouwwerken voor de 
Olimpische Spelen die deze zomer zullen 
plaatshebben. Een Olimpisch dorp dat de 
naam draagt van een utopisch socialistisch 
plan uit vorige eeuw, dat totaal mislukte. 

Hughes heeft zowat overal in de stad 
rondgehangen en naast de handelaars, past 
hij zowat alle andere beroepen een kleedje, 
vertelt van naaldje tot draadje over het ma
ken van tipische visnetten, daalt af in de 
hoerenwijk, praat met homo's en travesties, 
maar is ook te gast bij de schilders; hij kent 
Miro als geen ander. Het is leuk ijsjes eten 

« » ^ ' •^^r --^ 

Het Olympisch stadion van Barcelona. 

met Hughes, net zo leuk als met hem een 
biertje snappen op een terrasje. Met Hughes 
ben je geen toeschouwer meer, met Hughes 
word je Katalaan met de Katalanen en dat 
kun je van weinig schrijvers zeggen. 

Het is duidelijk dat Hughes van zijn onder
werp hield en het moest haast dat de Katala

nen van hem zullen houden, wanneer het 
boek in hun taal zal zijn vertaald. 

Momos 

— Barcelona: Koningin der steden. Robert Hu
ghes. Uitg. Balans/Kritak. Vertaling B. Wester-
veld. 998 fr. 

STEDENBLOEMLEZING 
België bestaat nog steeds, zeker in reis

gidsen. Tot deze vaststelling komen we al
thans wanneer we de, overigens zeer fraaie, 
Ippagidsen ter hand nemen. Deze gidsen 
zijn een initiatief van de bank Ippa en worden 
uitgegeven door Lannoo. De jongste uitgave 
in de reeks heet Ippa's Stedengids van 
België en is van de hand van Julien Van 
Remoortele. 

Julien Van Remoortere is met deze gids 
niet aan zijn proefstuk toe. Naast de reeks 
Ippagidsen, waarvan de meest recente De 
Abdijengids en De Gids van het Ongewone 
zijn, schreef hij nog tal van reisgidsen. 

„Stadswandelen is bloemlezen is uw ei
gen geschiedenis" lezen we in de inleiding 
van het nieuwste boek. In de negende Ippa-
gids „bloemleest" Julien Van Remoortere 
inderdaad uit de rijkdom aan kunsthistori
sche bezienswaardigheden die 19 Vlaamse, 
16 Waalse steden en Eupen te bieden heb
ben. Een behoorlijk Belgisch kompromis. 

Per stad wordt dezelfde formule gehan
teerd. Het boek bevat adressen waar infor
matie over de betreffende stad kan verkre
gen worden. U krijgt tevens een bondige 
historische schets van de stad, de beschrij

ving van een wandeling door de interessant
ste en meest karakteristieke delen van de 
stad, met oog voor het kunsthistorische 
schoon, maar tevens voor schilderachtige 
plekjes en vooral voor de eigenheid van de 
stad. Ook speciale belevenissen in en rond 
de stad worden worden toegelicht en aanbe
volen. Speciale aandacht wordt besteed aan 
het groen in de onmiddellijke omgeving van 
de beschreven steden. Uiteraard heeft elke 
stad ook z'n gastronomische aantrekkelijk
heden, een telkens weerkerend paragraafje 
,,Natje en droogje" zorgt ervoor dat u niet nat 
of droog komt te staan tijdens uw uitstapje. 
Tenslotte krijgt u een overzicht van de meest 
diverse vormen van aktieve rekreatie die de 
bessproken steden te bieden hebben. 

De Ippagidsen zijn stevige, handige boek
jes, vlot geschreven en mooi en overvloedig 
gïllustreerd met talrijke kleurenfoto's, teke
ningen en stadsplattegrondjes. De Ippa's 
Stedengids is een uiterst geschikte metgezel 
om mee te nemen op uw kultuurhistorische 
dag- of weekenduitstapjes. (ts) 

— Ippa's Stedengids van België. Julien Van 
Remoortere. Uitg. Lannoo, Tielt, 1991. 432 biz., 
595 fr. 
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BOEKEN 

TIMMERMANS^JAARBOEK 
Het 19de jaarboek van het Fellx Timmer

mans-Genootschap belicht de relatie van de 
Lierse schrijver met het aktivisme, de 
Vlaamsgezinde radikale stroming van voor 
en tijdens de Eerste Wereldoorlog. Daniël 
Vanacl<er schetst de doorbraak in Gent met 
de vervlaamsing van de rijksuniversiteit en 
met de oprichting van de Raad van Vlaande
ren die de zelfstandigheid van Vlaanderen 
uitriep tegen de zin van de Duitse bezetter. 

Samensteller Mare Somers onderzocht de 
vooroorlogse aktiviteiten van het flaminganti-
sche milieu waar Timmermans zich in be
woog, samen met zijn vrienden de letterkun
dige Antoon Thiry en ingenieur Reimond 
Kimpe. Na de gedeeltelijke verwoesting van 
Lier in het eerste oorlogsjaar werd een 
Steunkomiteit opgericht dat een soepbede
ling organiseerde. Een groep radikale Gent
se Vlamingen startte in 1915 met de krant De 
Vlaamsche Post, waarin een verhaal van 
Timmermans werd opgenomen. Spoedig 
hernam de Lierse afdeling van heX Algemeen 
Nederlandsch Verbond haar aktiviteiten met 
toelating van de Duitse overheid. In 1917 
was Timmermans voorzitter van Volksopbeu
ring en zette hij zich in voor sociale hulp 
zoals de Papbedeling en Kolenbedeling. 

Na vier bijdragen van FT met een verwij
zing naar de Vlaamse beweging, volgen drie 
interviews met de Lierse schrijver, waaron
der de oudste twee (1914 en 1917). 

In een lezing verklaarde de auteur zijn 
berijmde fabel Boudewijn, in navolging van 
de Reinaert. Bij Timmermans is de brave 
ezel Boudewijn het simbool van het onder
drukte Vlaamse volk. Ignaas Dom onder
zocht waarom Boudewijn niet in het Duits 
werd uitgegeven. Het Mechels Jeugdtheater 
heeft het dierenepos een 35-tal keren voor 
een jong publiek gespeeld in een toneelbe
werking van André Lefèvre, die zijn opvatting 

uiteenzet. Gaston Durnez bespreekt het 
boek ,De horen schalt' van Antoon Thiry. De 
roman verklaart en verdedigt het aktivisme, 
maar weet de moderne lezer niet te boeien. 

Na een reeks korte verhaaltjes (1919-
1920) van F. Timmermans en door Louis 
Vercammen bekommentarieerd, belicht M. 
Somers de relatie van FT met de Lumière-
groep. José de Ceulaer onderzocht de kon
takten van Wies Moens met de Lierse schrij
ver. Het Gulden Doek van Vlaanderen in de 
IJzertoren wordt nader besproken door 
Frans Verstreken. Gaston Durnez herdenkt 
het erelid Gerard Walschap. Zoals elk jaar 
verzorgde Frans Sillis de bibliografie en de 
kroniek. 

Wie nadere inlichtingen wenst over het 
lidmaatschap van het Felix Timmermans-
Genootschap kan daar schriftelijk om ver
zoeken op het adres van de penningmeester 
L. van den Eynde, Lisperstraat 10, bus 3, 
2500 Lier. 

— Timmermans en het aktivisme, jaarboek '91. 
M. Somers (red.). Uitg. Timmermansgenoot-
schapA/an In, Lier. 190 biz., 500 fr. 

DEZE WEEK IN 

BUITENSPORT TE BOEK 
Aktieve vakanties kunnen zich in de jong

ste jaren in een sterk toenemende belang
stelling verheugen. De verkoop van het ma
teriaal dat daarvoor nodig is, zit logischerwij
ze in de lift. De buitensporters hebben heel 
wat aandacht voor de kwaliteit van het mate
riaal waar ze mee rondtrekken. Omdat de 
ontwikkeling van nieuwe sportmaterialen de 
jongste jaren in een stroomversnelling is 
geraakt, bestaat er grote behoefte aan des
kundige informatie en advies. Helaas sluiten 
de meeste boeken op dit vlak al lang niet 
meer aan bij het marktaanbod. Het Op Pad. 
Handboek voor de buitensport brengt daar 
verandering in. 

Deze uitgave voor aktieve vakantiegan

gers geeft op overzichtelijke wijze alle nodige 
informatie en praktische adviezen voor een 
weloverwogen aankoop van alle mogelijke 
buitensportbenodigdheden. Een kritische 
beschouwing van de vele high-tech materia
len die recent hun intrede hebben gedaan 
wordt niet geschuwd. Het boek geeft tevens 
allerlei interessante achtergrondinformatie 
over het gebruik van de materialen in de 
harde praktijk. Van platgewaaide tenten tot 
eksploderende kampeerbranders. Het is bo
vendien vlot geschreven en rijkelijk geïllus
treerd. 

— Handboek voor de buitensport. Ton Wagter. 
Uitg. Lannoo, Tielt, 176 bIz, 565 fr. 
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De Spaanse furie 
Spanje telt weer mee in de wereld en 
toont dat met een bruisend 1992. De 
herden-liing van Columbus' tocht 

naar Amerika, de wereld
tentoonstelling in Sevilla, de 

Olympische Spelen in Barcelona en 
Madrid als kulturele hoofdstad van 
Europa. De Spaanse furie, een serie 

vanaf deze week in Knack. 

Politiek sociogram 
Wat dekt het eufemisme "herverkaveling van het 

politieke landschap"? In hoeverre vmden de 
liberalen en de Volksunie mekaar? Een rondgang 
langs wie het weten kan: wat, hoezo en waarom, 

deze week in Knack. 

De ronde van Vlaanderen 
Zondag leeft het Vlaamse wielerseizoen naar 
het hoogtepunt: de ronde van Vlaanderen, de 
voorbije jaren de klassieker van Edwig Van 

Hooydonck. Een gesprek met zijn 
sportdirekteur Jan Raas, deze week in Knack. 

Weekend om te feesten 
Bij de lente in de lucht hoort een speciaal 
feestnummer met bijvoorbeeld: onginele 

bruidsjurken, formules voor een geslaagde 
piknik en tips voor beginnende en gevorderde 
wijnproevers. Bpvendien vertelt Woody Allen 

over zijn helden, deze week in Weekend 
Knack. 

En verder... 
•De Belgische banken en misdaad-geld • De 

waterverdragen met Nederiand • De 
verkeergeleiding van de BRT • Reportage uit 

Somalië • Verkiezingen in Italië • Portret: Gianni 
Agnelli • Interview: Mariene Dumas 

3 MAGAZINES IN I: 
KNACK + WEEKEND 

-I- TELE KNACK (64 pag.) 
ELKE WOENSDAfe 

TE KOOP 



BOEKEN 

OVER HEILIGE TEKENS 
De generatie die nu veertig of meer is, 

herinnert zich mogelijl<s nog zo'n titeltje van 
de hand van Romano Guardini. Het was een 
zinvol bezinnend en vlot leesbaar boekje, dat 
in 1918 zijn eerste druk beleefde. Louis 
Dupré's Symboliek van het heilige behandelt 
dezelfde vraag, hoe het heilig be-tekend kan 
worden, en hoe zulke tekens zich verhouden 
tot de werkelijkheid die we meemaken. Zijn 
geschrift is duidelijk van akademische signa
tuur. Dupré doceert aan de Yale-universiteit 
én in dit boek. 

Vooral het eerste hoofdstuk legt de nadruk 
op het probleem van religieuze simboliek in 
het moderne denken. Velen beleven wat ze 
vandaag te zien krijgen, het tastbare nu, als 
het enige werkelijke. De bewegingen aan de 
oppervlakte, mijn bankrekening, de talrijke 
pré-okkupaties en afleidingen houden mij in 
hun ban. Al de rest is puur subjektieve 
projektie en fantasie. Lukse voor zonderlinge 

dolers. De simbolen die zij ontwerpen, staan 
hoe dan ook buiten de werkelijkheid. Voor 
het eerst heeft Ludwig Feuerbach dergelijke 
projektie-teorie mooi verwoord. Alle eigen
schappen die de mens aan God toedicht, zijn 
in feite vergrotingen van de menselijke ei
genschappen. 

NIET ENKEL PROJEKTIE 
Dupré heet dit een kritische reduktie, het 

akademisch woord voor ondermaats. Even
eens vindt hij de fundamentalistische reaktie 
op die trend 'n enorme verschraling. Het 
verstaan van gezaghebbende, — heilige —, 
schriften in alle letterlijkheid baat niet. Deze 
teksten spreken immers een simbolische 
taal. „Men kan er niet buiten: het religieuze 
openbaart zich enkel in simbolen" (biz. 37). 

Dit simbolische openbaart zich aan elk 
mens doorheen zijn gewone ervaringen, zo
dra de werkelijkheid hem verschijnt als ,,ge
geven" orde, die boven hem uitreikt, die zijn 
overgave vraagt. De lezer herkent hier het 
onderscheid, niet de scheiding, tussen zien 
met de ogen (de oppervlakte) en zien met het 
hart, twee mensen die mekaar zoenen en 
liefde. Simbolen en religieuze ervaring zijn 
derhalve niet te vereenzelvigen met projek-
ties. Wel hangen ze samen met ontvankelijk
heid, noem het geloof, om méér in de werke
lijkheid te zien. Duidt dit ontvangen op de 
overwegend passieve kant van het ervaren, 
toch neemt Dupré ook de aktieve bijdrage 
van het onbewuste en bewuste ordenen in de 
religieuze ervaring ernstig op. 

Vervalt de vraag of de religieuze ervaring 
en de meteen gegeven simbooltaal objektief 
of subjektief is, dan zit de auteur wel met de 

ADVERTENTIE 

Jan De Nul N.V. 

Tragel, 23 
9308 Hofstade-Aalst 
Belgium 

Phone (53) 760.511 
Telex 12340 de nul 
Fax (53) 78.17.60 
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VRIJEN MET EEN NEGER 
probleemstelling dat de moderne kuituur 
maar weinig ruimte overlaat voor een erva-
nng van een dimensie die het oppervlakkige 
,zien' overstijgt 

„Onze beschaving heeft ons weliswaar 
een zekere vrijheid geschonken in het werk-
ritme Maar zolang de vrije tijd geen ruimte 
biedt voor geestelijke inhoud is er weinig 
gewonnen Daartoe moet het bestaan meer 
worden dan grijpen en begrijpen, het hande
len meer dan produceren, de zingeving meer 
dan funktioneren" (biz 40) Hiermee is een 
kultuurkritisch vervolg aangekondigd 

Vanuit deze achtergrond leest men in de 
volgende hoofdstukken hoe de kultuurfilo-
soof over simbolen, talen, kunst en myte 
denkt Vooral het derde leest vlot De vijf 
hoofdstukken worden ingeleid door J De 
Visscher, die in zijn werk vaak op gelijke 
golflengte uitzendt (zie De zorg voor het 
avondland) Hij overloopt het gepubliceerde 
werk van Dupré, zijn evaluatie van Marx, die 
geen plaats liet voor zelfbezinning, de terug
keer naar de innerlijkheid en het hier gestel
de Een nieuwe titel van de uitgeweken 
Vlaamse hoogleraar wordt verwacht Nature 
An Essay on Tranformation Kortom, wij 
hebben nog 'n aardige brok intellektuele 
worsteling en kultuurkritiek te verwachten 
HIJ IS welkom 

Tijdens het lezen van de Symboliek kreeg 
ik de indruk dat de term .ervaring' met steeds 
in dezelfde betekenis gebruikt werd Dat 
heeft een uitleg het boek is een bundeling 
van dne studies Dit schoonheidsvlekje ver
andert mets aan de verdedigde stelling 

M. Cels 

— Symboliek van het heilige Louis Dupré. Uitg 
DNB/PeIckmans, Kapellen, 1991. 450 fr 

In 1985 debuteerde de Haitiaan Danny 
Laferriere m Kanada met de roman Com
ment faire I'amour avec un negre sans se 
fatiguer Het werd vlug een best-seller Er 
volgden verschillende vertalingen en het 
boek werd reeds verfilmd Pas nu verscheen 
bij Kntak de Nederlandse vertaling, onder de 
titel Vrijen met een neger tot je zwart ziet 

Op een goor kamertje in Montreal trachten 
twee zwarte jonge hengsten een bloedhete 
zomer door te komen Ze zijn erg verschil
lend Bouba brengt het grootste deel van z'n 
dagen door op een divan Daar wisselt hij 
urenlange slaapkuren af met het luisteren 
naar jazz, het lezen in de koran of in Freuds 
Totem en taboe De andere neger, de ik
figuur uit het boek, tracht onder het verzetten 
van grote hoeveelheden drank een magnum 
opus uit de negerliteratuur te schrijven Ze 
hebben éen passie gemeen vrijen met een 
blanke vrouw 

Voor blanke vrouwen, zo weten onze zwar
ten, zijn negers met meer dan wandelende 
penissen die hartstochtelijk, oneindig en 
beestachtig kunnen beminnen Als u een 
korte weergave wilt van de kernoorlog, steek 
dan een neger en een blanke vrouw samen 
in bed, staat m dit boek te lezen 

Voor dit grote vooroordeel hebben de ne-
gervnenden een rationele verklanng Elke 
ware seksuele relatie is volgens hen een 
door ongelijkheid gekenmerkte relatie En 
vermits de blanke vrouw volgens de wester
se waardeschaal ondergeschikt is aan de 
blanke man, maar supeneur is aan de neger, 
kan ze pas echt klaarkomen met een neger 
De blanke vrouw moet ervoor zorgen dat de 
blanke man geniet, de neger dat de blanke 
vrouw dat doet Vandaar de mite van de 
neger als goeie neuker Een goeie neuker, 

HET BIJBELDEKOR 
In de reeks Ooggetuigen bracht de Stan

daard Uitgeverij De Wereld van de bijbel op 
de markt Zoals de naam van de reeks het 
zegt spelen de illustraties een kruciale rol In 
deze reeks verschenen eerder reeds een 
twintigtal titels over zeer gevarieerde onder
werpen als Vlinders, Egypte, Uitvindingen, 
Geld Auto's of Langs de kust De Wereld 
van de bijbel werd overvloedig geïllustreerd 
met vierkleurenfoto's van vooral archeologi
sche vondsten en andere muzeale afbeeldin
gen De verklanng hiervoor leest men op de 
titelpasgma het boek werd samengesteld in 
samenwerking met het British Museum uit 
Londen 

In korte hoofdstukken geven de auteurs 
een overzicht van volkeren die de bijbel

streek doorheen de eeuwen bevolkten zoals 
Kanaameten Israëlieten, Femciers, Assy-
ners, Babylomers, Grieken en Romeinen etc 
Daarnaast wordt er ruime aandacht ge
schonken aan de leefgewoonten in de bijbel
se landen Hoe werd er oorlog gevoerd'' Wat 
werd er gegeten en gedronken' Hoe was de 
handel georgamzeerd' Hoe kleedden de 
mensen zich'? In welke goden en godinnen 
geloofden z e ' Welke dieren leefden e r ' 

Voor de schoolgaande jeugd (vanaf 12 
jaar) zowel als voor volwassenen een boei
end beeld van het bijbeldekor (p^jj 

— De wereld van de bijbel Jonathan Tubb 
Standaard uitgeverij, Antwerpen, 1992, 64 bIz, 
njk geïllustreerd, 395 frank. 

ja, maar met met negerinnen Het is de taak 
van de negerin ervoor te zorgen dat de neger 
geniet 

ONSTUIMIGE STIER ~ 
Wie het nog met door heeft Danny Lafer-

nere komt vaak onverwacht en intrigerend uit 
de hoek Een ander voorbeeld hiervan vormt 
zijn overzicht van de moderne westerse sek
suele geschiedenis Het begin van de jaren 
tachtig waren voor de serieuze zwarte ver
sierder zware tijden De Neger was immers 
out, finito, kaputt Het gele ras daarentegen 
zat in de lift Zo'n Japanner, dat is keurig, dat 
neemt met veel ruimte in beslag en dat kent 
het Kamasutra even goed als zijn eerste 
Nikon 

De jaren zeventig waren dan weer biezon-
der gunstig voor het rode ras De blanke 
studentes trokken nagenoeg naar de india
nenreservaten om er hun seksuele goede 
daad te gaan verrichten De meiden die op 
de kampus bleven moesten genoegen ne
men met de schaarse Indiaanse studenten 
die daar nog rondliepen Natuurlijk kwam 
een groot aantal roodhuiden, afkomstig uit 
evenveel verschillende stammen, af op de 
geur van het blanke vlees van de jonge 
squaws Al ben je dan een trotse Irokees, 
eens gratis naaien gaat toch boven een fles 
brandewijn Daarna stortten de blanke juffers 
zich op de Huron En met een Cheyenne in 
bed, dat was helemaal het einde Het mag er 
wezen, neuken met een kerel wiens naam 
Onstuimige Stier luidt 

Klichee' Ja, maar dan op een schitteren
de manier gerangschikt, ironisch en vaak 
shockerend beschreven Bouba en de ik
figuur hebben bvb een gesprek over het 
belang van de schoonheid bij het vrijen 
Bouba meent dat vrijen met een lelijk dik 
wicht, achterlijk en vol kompleksen het einde 
IS Onophoudelijk fluistert ze je toe hoe 
geweldig ze je wel vindt Als je daarentegen 
met een van die vriendinnetjes van Brooke 
Shields in bed ligt, wil zo'n meid almaar dat 
ie haar komplimentjes maakt Bij een 
schoonheid moet je alles zelf uitvinden M/z 
Piggy komt intussen klaar Dat overkomt 
haar met elke dag Vandaar dat ze tot het 
einde door wil gaan, zegt Bouba 

„En wat als je ongelukkigerwijze een lelij
ke griet treft, die bovendien nergens voor 
deugf" 

„Zoiets kan alleen jou overkomen, ouwe 
jongen " 

Een schitterend boekje, voor wie kan la
chen met stereotiepen zonder zich racist te 
voelen 

(pdj) 

— Vrijen met een neger tot je zwart ziet Dany 
Laferriere Uitg Kntak, Leuven, 1992 129 bIz, 
498 fr. 
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DE VERSCHRIKKELIJKE SCHOOLMEESTER 
Zo luidt de titel van een jeugdboek van Dolf 

Venoen. Er wordt een schoolmeester ten 
tonele gevoerd waarvoor je je maar best 
gedeisd kan houden. De meester houdt er 
verschrikkelijke oudera/etse ideeën op na 
over tucht en discipline. Naast een grote 
voorliefde voor ruimtevaart heeft de meester 
nog een andere leuke hobby: het bedenken 
van de meest uitgelezen straf om de school
kinderen voor eens en voor altijd braaf te 
houden. 

De meester heeft een plan voor de totaal
opvoeding van het kind ontwikkeld, waarbij 
voor elke schoolse zwakheid de juiste straf 
voorzien werd. Wie ongehoorzaam is, wordt 
in een kooi gehangen. Wie in z'n neus 
peutert, krijgt neuskurken in de neusgaten 
geduwd. Wie kletst krijgt een superstevige 
pleister op de mond. Wie zit te suffen, moet 
in een ingenieus martelwerktuig met de veel
betekenende naam opletklem. En nog veel 
meer fraais. 

De leerlingen van de verschrikkelijke 
schoolmeester besluiten in opstand te ko
men tegen zoveel onrecht. Ze organizeren 
zelfs een echte betoging, met spandoeken 
en al. Alleen, niet heel de klas daagt op. De 
schrik zit er echt in. Bovendien draait de 

betoging uit op een overwinning voor de 
schoolmeester. Want omdat hij voorstander 
is van een strenge opvoeding, wordt hij door 
de ouders op handen gedragen. Hij wordt 
zelfs een echte televisieheld. 

De kinderen gaan in het verzet. Als een 
echt kommando trachten ze de leraar tot 
betere gedachten te brengen. Alle pogingen 
lijken te mislukken, totdat er plots uit onver
wachte hoek hulp opdaagt. Hoe de opstan
delingen de verschrikkelijke schoolmeester 
uiteindelijk toch kleinkrijgen, verklappen we 
nog niet. 

Het boek is schitterend geïllustreerd met 
zwartwittekeningen van Auke Herrema. Spij
tig is dat er af en toe Noordnederlandse 
woordjes en begrippen in voorkomen die 
vooral jongere lezertjes (het boek is bestemd 
voor lezers vanaf 9 jaar) voor raadsels plaat
sen. Al is dit euvel voor jonge boekenwurmen 
wel niet nieuw. 

(Pdj) 

— De verschrikkelijke schoolmeester. Dolf Ver-
roen. Ultg. Leopold, Amsterdam, 1991,107 biz, 
499 fr. 

ADVERTENTIE 

/-;'( water 

H e t levende waten 

fezandhêió begint bij Tönissteinsr. Al 20(M3 iajr een bron van natuurlijk mineraalwater, rijk 
aan inagnesium en calcium. Oaaroni werict hst fcevoröerend op ds werking van hart en nwren. Het normaliseert alie iichaafnsfunMtes en is een uiterst 
geschikt dieet-iwater. Tonissteiner, iekker brsrisend öf zacht sprankelend, koestert je gezondheid. Verkrijgbaar in de befere vosdings- en oranteagk, 
Ster info; IMPORT ABTSTiensssaarsKS 63 3JSi) BIERBEEK {«OfiStEK-lOi - Tel.'Otê/ie 03.11 
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OMSLAGVERHAAL 

50 MUSEUMGIDSEN OOST-VLAANDEREN 

10 VRIJKAARTEN TEATER TOONE 

10 VRIJKAARTEN INT. BEURS VAN RIJSEL 

Naar aanleiding van ons Vlaanderen Vakantieland-nummer biedt WIJ de 
lezers enkele versnaperingen aan. Wie op hiet aanbod wenst in te gaan vult de 
antwoordbon van zijn/haar keuze in en stuurt (of brengt) deze zo vlug mogelijk 
naar Redaktie WIJ, Barrikadenplein 12 te 1000 Brussel. Telefonisclie aanvra
gen komen niet in aanmerking, één aanvraag per abonnee kan beantwoord 
worden. 

MUSEUMGIDS 
OOST-VLAANDEREN 

De Federatie voor Toerisme in Oost-Vlaan-
deren heeft zopas een gids gepubliceerd met 
al de musea die de provincie rijk is en dat zijn 
er nogal wat. Van het prestigieuze Museum 
van Hedendaagse Kunst te Gent en de 
diverse kunstmusea in de Leiestreek tot de 
meest bescheiden, maar daarom niet minder 
interessante, plaatselijke heemkundige mu
sea; 79 in totaal. Zeg maar van Aalst tot 
Wetteren, een haast volledig alfabet. 

Om wegwijs te geraken uit het aanbod is 
de gids een passende leiddraad. De rijkelijk 
geïllustreede handleiding (26 biz.) opent met 
een register per onderwerp, een greep; be
gijnhoven, kartografie, boekdrukkunst en ex-
libris, fossielen, gerecht, heraldiek, kappers
beroep, kant, meubilair, psichiatrie, scheep
vaart, zilverwerk... 

Als voorbeeld van een merkwaardig mu
seum pikken wij het Protestants Historisch 
Museum Abraham Har)s van Horebeke uit. 
Op de Geuzenboek van de wijk Korsele werd 
deze volksschrijver in 1882 geboren, het 
museum brengt niet alleen een overzicht van 
zijn leven en werk (met de verzameling 
Hansjes) maar behandelt ook de geschiede
nis van het protestantisme in onze gewesten. 

De Museumgids voor Oost-Vlaanderen is 
onmisbaar voor wie een dagje Oost-Vlaande
ren wil ondernemen. U krijgt hem van WIJ 
kadol 

ANTWOORDBON 
MUSEUMGIDS 
JA, ik wil een Museumgids 
van Oost-Vlaanderen 

Naam: 

Adres: 

TEATER 
TOONE 

Op zaterdag 11 april a.s. speelt het Brus
selse poppenteater Toone De Passie van 
Ons Heer. Het stuk is een bewerking door 
José Géal, de huidige Toone, van de tekst 
die Michel de Ghelderode in 1925 heeft 
geschreven. 

De Ghelderode werd in 1898 uit Vlaamse 
ouders als Ademar Martens geboren. In de 
jaren twintig schreef hij stukken voor Het 
Vlaamsche Voll<stooneel die o.l.v. Johan de 
Meester werden opgevoerd. Alhoewel ver-
franst bleef de Ghelderode zijn inspiratie in 
de Vlaamse folklore vinden. Zijn stukken die 
doordrongen zijn van Vlaamse fantastiek en 
misterie doen aan Breugel en Bosch denken. 
De Ghelderode zou steeds verder de maka-
bere toer opgaan en dank zij sukses op de 
internationale scène zou hij beschouwd wor
den als een voorloper van lonesco en Bec
kett. 

Het stuk dat Toone speelt is een Brussels-
Vlomse bewerking die reeds generaties mee
gaat en nog steeds honderden kijkers be
koort. 

Tien lezers van WIJ kunnen meegenieten 
van deze parel, een samenspel van drama, 
mistiek en Brusselse volkskultuur. 

Teater Toone is gelegen in de Schudde-
veidgang, een steegje van de Korte Been
houwersstraat in de buurt van de Brusselse 
Grote Markt. De voorstelling begint om 20u. 

ANTWOORDBON 
TEATER TOONE 
JA, Ik wil een tikket voor 
De Passie van Ons Heer 

Naam: 

Adres: 

INTERNATIONALE 
BEURS VAN RIJSEL 

In Rijsel, het bezige hart van de regio 
Nord-Pas de Calais, gaat van 4 tot 13 april de 
grote internationale beurs door. Naast de 
traditionele onderwerpen die op zo'n beurs 
steeds aan bod komen zijn er dit jaar enkele 
uitspringers. Eerst is er de enorme sfeer van 
zo'n treffen met veel muzikale animatie en 
waar de regio's van Frankrijk zich toeristisch 
en gastronomisch voorstellen en met prijzen 
,,gegooid" wordt. 

Hét tema van de Foire de Lille '92 is echter 
de stad en haar voorsteden, maar grote 
aandacht gaat naar alle soorten verzamelin
gen: zeeschelpen, fonografen, oude wa
pens, miniatuur cirkussen, postzegels, 
emaille reklameborden, munten en dé rage 
die Frankrijk op dit ogenblik meemaakt: 
pins! Men kan niet alleen kijken en kopen, 
maar ook ruilen. 

Twee biezondere elementen moeten de 
aandacht trekken: een tentoonstelling met 
oude religieuze voorwerpen uit de Nord-Pas-
de-Calais en de Somme en een expo gewijd 
aan Thailand dat ter plekke 10 reizen naar 
daar verloot. 

De internationale beurs van Rijsel is de 
moeite waard, bovendien in een Vlaamse 
stad die nog zoveel te bieden heeft om een 
prettige dag te stofferen. 

ANTWOORDBON 
BEURS RIJSEL 
JA, ik wil een tikket voor 
de Intern. Beurs te Rijsel 

Naam: 

Adres: 
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EXIT JOHN CORDIER 

H
ET moet wel heer hard aanko
men in de stad van de kardinaal 
Het sprookje duurde immers al 
tien jaar Een (traditierijke) pro-
vincieklub die leefde met de fi
nanciële middelen van een in
ternationale topklub Alles werd 
gewonnen De titel, de beker, de 
Europacup, de Gouden Schoe-
n(en) 

Op de transfermarkt stak men 
Anderlecht een paar seizoenen de loef af 
Joernalisten (die zich nooit vergissen) spra
ken luide over een histonsch keerpunt m de 
vaderlandsche voetbalgeschiedenis 

Niemand die begreep hoe het allemaal 
kon, hoe Cordier het vermocht dit vol te 
houden Nu moet de man, gedwongen door 
de recessie binnen zijn eigen bedrijf, zijn 
rekening maken en die zou voor Malinwa wel 
eens zwaar kunnen uitvallen Het heet im
mers dat de ploeg die ooit van de kanunnik 
(Desain) was nog welgeteld éen speler bezit 
Deferm Niet onmiddellijk de goudmijn van 
de transfermarkt Al de rest, jong en oud, 
Belg en buitenlander, werd door de investe
ringsmaatschappij van de uittredende voor
zitter en zijn vrouw ingeslikt maar blijkbaar 
met verteerd Zij zullen in de komende trans
ferperiode beslissen hoelang KV nog aan het 
huidig ritme mag blijven ademen Veelbete
kenend vinden wij dat Preud'homme in Pa
rijs verklaarde dat hij van zijn voorzitter naar 
een andere klub mocht uitkijken Omwille 
van zijn ruime verdiensten voor Malinwa 
Geef toe als uitleg kan dat tellen Bruno 
Versavel, Albert en Preud'homme Hoeven 
WIJ nog een tekening te maken' 

Inmiddels voert Cordier zogezegd ge
sprekken met mogelijke opvolgers Juister 
zou zijn mogelijke overnemers Want het 
moet nu wel aan alle kanten beginnen pijn 
doen 

DE WARE MACHT ~ 
Het vinden van zo'n goede gek wordt geen 

eenvoudige zaak Theo Maes, de grote baas 
van basketbalreus Racing Mechelen, weet 
dat er in de sport voor investeerders maar 
weinig geld te verdienen valt Hij weet al lang 
waarmee hij bezig is Basket en voetbal zou 
ook voor zijn brouwerij teveel kunnen zijn 

Tenzij hij in het Mechelse steun vindt bij 

andere ,.captains of industry" of ,,decision 
makers", zoals zij zichzelf zo graag noemen 
Maar ook dat is hoogst twijfelachtig We 
kennen er daar één die met Racing Meche
len voetbalklub al eens zijn vinger tot de 
handpalm in zijn oog heeft gestoken Al 
doende leert men en ezels stoten zich geen 
tweemaal aan dezelfde steen KV Mechelen 
zal m de komende maanden vooral moeten 

proberen overleven als subtopper of midden
moter Als de klub daann slaagt zal zij van 
een heuse triomf mogen spreken 

In het voetbal van vandaag mag niemand 
zich nog illusies maken Naar aanleiding van 

teit KV Mechelen zal er in de komende tijden 
moeten leren mee leven Tenzij men het 
mirakel verwezenlijkt en een tweede Cordier 
kan vinden Wat normaliter onmogelijk is 

Wat al een heie tijd in de lucht 
hing maar toch maar moeilijk kon 
worden geloofd is inmiddels wer-
keiifkheid geworden. John Cof' 
(//er stapt einde dit seizoen op als 
voorzitter van KV Mechelen. De 
baas van het in ademnood verke
rende Telindus blijft nog wei in de 
raad van bestuur zetelen maar 
dat zal wel zijn om zoveel moge
lijk van zijn centen proberen te
rug te vinden. 

VRAGEN 

de recente topmatch tussen PSV Eindhoven 
en Feyenoord lazen wij in NRC dat de 
eindstand van de kompetitie in binnen- en 
buitenland al jarenlang wordt bepaald door 
de macht van het geld Een voor sportlief
hebbers bittere maar onontkoombare reali-

Het vermoedelijke wedervaren van KV zal 
de vele onopgeloste vragen rond de nog 
steeds in aantal toenemende investerings
maatschappijen zeker nog verscherpen 

Klubs overleveren aan „eigenaars" is le
vensgevaarlijk Wanneer Cordier in de ko
mende tijden het spel hard speelt — wat wij 
en met ons de voetballiefhebbers met hopen 
— kan de eerdere landskampioen minstens 
tot in de tweede klasse terugvallen Is het 
dan allemaal de moeite waard geweest' 

Een laatste vraag tenslotte wat bezielde 
een geslaagd ondernemer als Cordier toen 
hij aan zijn avontuur begon'' Wat wilde hij, 
die in voetbalzaken toch een leek was, bewij
zen of bereiken ' Wat was de achterliggende 
bedoeling' 

Flandrien 

LES ENFANTS DE PARIS 
De Rode Duivels speelden m het Parijse 

Prinsenpark een veelbelovende wedstrijd 
Na afloop van de interland tegen Frankrijk 
was ons voetbal weer met stuk te krijgen 
België was plots weer de internationale top 
We hopen dat het waar mag zijn 

Maar om op die vraag antwoord te krijgen 
zullen we toch nog een half jaar moeten 
wachten want om de aankomende interlands 
tegen Cyprus en de Far Oer kunnen wij ons 
met opwinden Dat zijn geen maatstaven 
Daar tegen moeten onze internationalen 
(professionals nota bene) op hun sloffen 
winnen Waarmee we met gezegd hebben 
dat de ploeg van Paul Van Himst in Parijs 
geen verdienstelijk werk afleverde Het te
genovergestelde IS waar 

De ploeg van vonge week geleek in mets 
op het zootje elftal dat m Tunis zo bescha
mend Stond te krasselen De Rode Duivels 
bleken plots bereid hun vuisten te ballen Zij 
groeiden met de minuut Vermoedelijk omdat 
ZIJ ook door de omstandigheden werden 
gediend Voor hetzelfde geld geraken zij met 
driemaal op voorsprong maar driemaal op 
achterstand en dan zou het natuurlijk af
wachten zijn geworden Voor Paul Van Himst 
was het alvast een welgekomen opsteker De 
bondscoach lag immers al onder vuur 

Bondsbestuurders stelden zich al luidop 
vragen en voegden daar ook nog hun wetten 
aan toe Wat natuurlijk geen bewijs was van 
diplomatie of vertrouwen 

Ook onder de persjongens waren (en blij
ven) de skeptici talrijk Maar Popol, hij gaat 
zijn gang In Tunis bewijs hij zijn stilzwijgend 
gelijk ,,in het ongerijmde" Zijn gelijk heet 
Enzo Scifo, het natuurtalent zonder wie onze 
nationale ploeg gewoon met voortkan Nie
mand die dat beter weet dan de bondscoach, 
niemand die ook met meer zekerheid wist dat 
Parijs ,,het onverbiddelijke bewijs" zou bren
gen 

Parijs heeft het voetbal in België immers 
altijd goed gelegen Van oudsher waren de 
Rode Duivels boemannen voor de Fransen 

Als voetballer verloor Van Himst zelfs nooit 
tegen ,,de Haantjes", meer hij won ,,altijd" 
Het Anderlecht en de nationale ploeg van de 
jaren zestig werden getooid met vleiende 
(„Les enfants de Pans") en minder vleiende 
(,,de wereldkampioen van de vnendschappe-
lijke wedstrijden") titels 

Maar in en tegen Frankrijk kon het nooit 
misgaan Van Himst moet daaraan hebben 
terugedacht toen Preud'homme voor de rust 
de Duivels m de wedstrijd hield en toen het 
middenveld van Anderlecht na de pauze 
kontrolevoetbal ging spelen 
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NOG TWEE KEER SLAPEN 
Nog twee keer slapen en het is weer zover; 

de Ronde van Vlaanderen. De belangrijkste 
wedstrijd van het wielerjaar in België doet de 
koorts alom stijgen. De verwachtingen staan 
hoog gespannen. In ééndagskoersen tellen 
de onzen nog volop mee. Dat hebben ze dit 
voorjaar al vaker bewezen. Johan Capiot 
won al drie koersen. Gent-Gent, Fayt Ie 
Franc en de Brabantse Pijl. Dat kan tellen 
voor een koereur die in het verleden een 
gebrek aan regelmaat werd verweten. 

Is Capiot veranderd? Wie zal het zeggen. 
De Limburger uit Rijkhoven die al jaren 
geleden een grote toekomst werd voorspeld, 
is straks achtentwintig en ekskuses kan hij 
niet langer aanvoeren. Vast staat dat Capiot 
in zijn betere dagen een geducht finisher is 
die iedereen kan verslaan. Zeker wanneer 
het regent en waait. Weersomstandigheden 
die mee het klassieke dekorum van de Ron
de van Vlaanderen vormen. Maar Capiot, die 
vermoedelijk aan rijpheid en maturiteit heeft 
gewonnen, is natuurlijk niet de enige die 
dezer dagen droomt van „de" overwinning. 

Ook Edwig Van Hooydonck en Johan IVIu-
seeuw zullen in Sint-Niklaas met brandende 
ambitie aan de startlijn staan. Van Hooy-

Kan Edwig Van Hooydonck zondag 
voor de derde keer de Ronde win
nen? (toto P. V. Belle) 

donck won de Ronde al twee keer en hij is 
nog relatief jong. Misschien steekt hij ooit de 
hand uit richting Magni en richting Leman. Zij 
wonnen het internationaal Belgisch kam
pioenschap elk drie keer. Van Hooydonck, 
die ook guur weer verkiest, is daar nu al 
dichtbij. Museeuw niet. Maar Johan verkeert 
wel in blakende vorm. Hij is veelzijdig en kan 
net als Capiot ook in de spurt winnen. We 
staan er dus niet slecht voor. Het kan op
nieuw allemaal. Maar illusies maakt zich 
beter niemand. 

De Ronde is een internationale topkoers 
en door de strukturele ingrepen van Hein 
Verbruggen durft geen zichzelf respekteren-
de kampioen de Vlaamse kasseienkoers nog 
links laten liggen. De Italianen en Nederlan
ders zullen zich melden en zij niet alleen. 
Indien het weer meezit, en dat betekent dus 
regen en wind, krijgen we gegarandeerd 
spektakel van de bovenste plank. Kijken op 
de Muur dus en als dat niet kan naar het 
kleine scherm. Desnoods met de oren toe. 
Dit als toevoeging bij de kommentaar waar
mee we vorige zaterdag in de E3-prijs wer
den geteisterd. De Vlaamse kijkers hebben 
toch niemand wat misdaan om dat verdiend 
te hebben. 

ADVERTENTIE 

ONS CONTACT 
GEEFT ENERGIE. 

Tientallen keren per dag hebben wi j 
contact met elkaar. Elke keer u het l icht 
aansteekt, de televisie of de verwarming 
aanzet. Elke keer u elektr ici teit of aardgas 
nod ig hebt , voor uw beroep of uw 
onderneming. 

Tientallen keren per dag ervaart u hoe 
onze 17000 medewerkers steeds klaar 
staan. O m op elk moment van de dag of 
nacht de energie te leveren waarop u 
rekent. 

ELECTRABEL 
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MENGELWERK 

HERSENBREKER 
OPGAVE 127 

HORIZONTAAL 

1 
5 
9 

10 
11 

12 

15 
16 
17 
19 
20 
21 

Littekens (6) 
Angstwekkend konijn (10) 
Om die stoel moet je je bekommeren (4) 
Verraderlijk (10) 
In die stad (en provincie) heeft men aan 
éen aanduiding met genoeg (5) 
Liefdesbetuigingen breken de zaak af en 
tegelijk gaan de beddegoederen er van 
door (12) 
Hoort aan jezelf toe (5) 
Gescheiden (6) 
Proberen om iets aan te leren (7) 
Slimmigheid (4) 
Dèèri (6) 
Die Nederlandse beeldvorming valt ook 
bij ons waar te nemen (3) 

VERTIKAAL 

1 HIJ IS een hatelijk iemand (5) 
2 Zomaar uitgedacht (9) 
3 Zulke druppels komen hard aan (9) 
4 Zedig schoonmaken (8) 
6 Dat doet de twee (11) 
7 Niet al te propere huis (5) 
8 Die zijn aan haast en spoed met gewend 

(8) 
13 Een vingertje gebruiken om met je ogen 

een teken te geven (6) 
14 'n Keer eten (4) 
18 Een kapitaal aan boeken (5) 

OPLOSSING OPGAVE 125 
Horizontaal: 3 koor, 6 zelfklevers, 8 
gestrand, 10 baby, 11 brem, 12 alko-
hol, 13 spies, 14 betoverd, 17 zitpen-
ning, 18 onteigenen, 19 ingenieus 

Vertikaal: 1 Ukkel, 2 worstebrood-
winkels, 4 belevenis, 5 afstandsbe
diening, 7 eindeloos, 9 obus, 10 
broze, 15 spiegel, 16 knoesel 

Urbain Criel uit de Veldstraat 37 In 
9988 Watervliet krijgt eén dezer da
gen een prijsje toegestuurd. Zi|n gele 
briefkaart met de korrekte oplossing 
van opgave 125 werd uit de talrijke 
juiste Inzendingen geloot. 

Wij verwachten uw gele briefkaart 
met de oplossing van opgave 127 ten 
laatste dinsdag 14 april op de redak-
tie: Barrlkadenplein 12, 1000 Brus
sel. 

SATERDAG 

AHASVERUS 
„Koelkasten vol drugs", 
las Ahasverus 
Topje van een ijsberg? 

Donna nobis requiem, a.u.b.! 

Boudewijn herstelt Fabileus 

• 

Franse verkiezingen: 
Lepensekermts! 

Frimout van dampkring 
naar Popering 

Leopold I van de sokkel 
op de sukkel 

Radio: What have they Donna? 

• 

Kopstukken uit de ETAIage gehaald 

• 

Frimout zal op aarde wat te 
reklame ren hebben 
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BIOS 

E GELOOF ER NOG IN SPROOKJES? 
Sommige films worden een mediagegeven 

voor zaken die maar nauwelijks met de film 
zelf te maken hebben. Dat was meermalen 
het geval met Hook in een regie van de man 
die nooit volwassen werd: Steven Spielberg. 
Eerst was er de moeilijkheid voor de pers
muskieten om op de opnameset te raken, 
diegenen die geen pasje konden verwerven 
schreven meestal de hatelijkste dingen. 

ELVIS 
Dan was er het geval Julia Roberts, die in 

Hook de rol van Tinkerbell vertolkt, en die in 
het werkelijke leven haar vriendje Klefer 
Sutherland liet zitten, om dan nog publieke
lijk te pronken met haar nieuwe beau, Jason 
Patric. 

Dan was er ook nog de totale mislukking 
van haar zomerfilm Dying Young. Zoveel 
negatieve publiciteit bracht de producers er 
toe om haar te vervangen door Michelle 
Pfeiffer. Robin Williams, die de rol van Peter 
Pan vertolkt, verklaarde op een bepaald 
ogenblik aan de pers: „Ik was er al op 
voorbereid dat de volgende die Kapitein 
Hook zou gaan spelen, wel eens Elvis zou 
kunnen zijn". 

Maar het kwam allemaal niet zo ver. Een 
onherkenbare Dustin Hoffman is Kapitein 
Hook en er lopen nog meer bekende sterren 
in rond. Wie Glen Close (zelfs niet in de 
rolverdeling) herkent is een genie. Hoffman 
was al vele jaren kandidaat voor de rol van 
Hook, nog in die tijd toen Spielberg gewoon 
Peter Pan wilde verfilmen, in opvolging van 
zijn grote voorbeeld Walt Disney. 

KAPITEIN HOOK ~ 
Auteur J.M. Barrie is uiteraard voortdu

rend aanwezig, maar is verspielbergt. Spiel
berg zocht een andere invalshoek voor zijn 
film en Hook werd het verhaal van de veertig 
jaar geworden Peter Pan, die dan toch vol
wassen is geworden, alhoewel Barrie 
schreef: Alle kinderen, uitgezonderd een, 
werden volwassen... 

Peter Pan, die zich nu Peter Banning 
noemt, is advokaat geworden, gespeciali
seerd in overnames van grote holdings. Een 
man die geen tijd heeft voor zijn dochter 
Maggie (Amber Scott) en zoon Jack (Charlie 
Kosmo, die voordien al te zien was in Dick 
Tracy). Wanneer bij een verblijf in Engeland 
bij zijn stiefmoeder, en de stiefmoeder van 
vele andere jongens en meisjes. Granny 
Wendy (een magistrale Maggie Smith, die 
iedere dag doorheen twee uur make-up 
moest om eruit te zien als de 92-jarige 
Wendy Darling), zijn kinderen worden gekid
napt door Kapitein Hook, keert blijkbaar het 
verleden weer. 

Dante Basco als Rufio met de rest van de verloren jongens. 

Peter Banning (Robin Williams) zal vele 
moeilijkheden moeten overwinnen — waar
onder terug gaan geloven in het ongelooflijke 
— vooraleer hij in Neverland kan komen. 

Neverland is het land van zeemeermin
nen, elfen en Hook en zijn helper Smee (Bob 
Hoskins) en de rest van de piraten, het land 
van de verloren jongens. Het land ook waar 
hij als Peter Pan zelf vandaan kwam en waar 
hij leider was van diezelfde verloren jongens. 

op het voorplan, en de goedige dikkerd met 
de Baskenmuts vergeet men nooit meer. 

De speciale effekten zijn werkelijk af en de 
illusie dat Peter Pan werkelijk vliegt is zo 
groot, dat de kinderen na de vertoning moe
ten ingedijkt worden om niet van tafels en 
stoelen te springen vooraleer te gaan vlie
gen. 

OSCARS 
REGIE 

Er werd grote zorg besteed aan het uitkie
zen van de kinderakteurs en het was Spiel
berg wel toevertrouwd. Werkte hij voordien al 
niet met kinderen voor ET, The Extra-Terres-
tial en Empire of the sun. Deze jonge ak-
teurs, van alle grootten en kleuren en natio
naliteiten, werd de kans gegeven hun perso
nage wel degelijk te ontwikkelen en Dante 
Basco die de rol van Rufio (de leider van de 
verloren jongens) speelt, werkt zich meteen 

Bij de première in Amerika was er reeds 
sprake van de Oscarnominaties die deze film 
in de wacht moest slepen. Het werden er 
uiteindelijk vijf. 

De beginscène in het schuddende PanAm-
vliegtuig zorgde op de Amerikaanse premiè-
redag voor de nodige hilariteit: PanAm was 
net die dag failliet verklaard... 

Een film voor elke volwassene die nog niet 
is vergeten dat er ook in hem een kind 
schuilt. 

Willem Sneer 

H O F DE DRAECK 

i ( f 

11 l ï ir II .Ttf 

5;->-̂ '̂  

Groen, rust en gastronomie 
in VOEREN 

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

Pas heringerichte luxekamers 

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

Hoofstraat 6 
3793 Teuven 
Tel. (041) 81.10.17 
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TELEVISIE 

ZATERDAG 4 APRIL 
T V 1 

10 30 Vak-werk, rond arbeid, 11 00 Bijbenen, De 
werkzoekers en Veiliger wonen, 11 30 Sprechen 
Sie Deutsch?, Duitse les, 15 55 De vrijwillige 
gevangene, film, 1710 Okavango, )eugdsene, 
17 55 Tik Tak; 18 00 Nieuws; 18 10 Schoolslag, 
spelprogr ,18 40 Vlaanderen vakantieland, toe-
nstische mfoserie, 19 20 Joker- en lottotrekking; 
19 30 Nieuws. 
20 00 Caravans, serie 
20 30 Weird Science, film 
22 05 Night court, komische serie 
22 30 Sport op zaterdag 
23 00 Vandaag 
23 20 Shocktoestand, film 

TV 2 

ZONDAG 5 APRIL 

20 00 Paroles indiennes, dok 
21 05 Ludwig, film 

VTM 

15 00 Nieuws; 15 05 Ewoks, tekenfilmsene, 15 30 
Hanna Barbera, tekenfilms, 16.20 Clip Club, ver-
zoekklips, 16 35 Lassie, gezinsserie, 17 00 Super 
50; 18 00 Nieuws; 18 05 De juiste prijs, spel
progr ,19 00 Nieuws 
19 30 Familieraad, spelprogr 
20 00 Meer moet dat niet zijn, humor 
20 30 Who framed Roger Rabbit, film 
22 20 Nieuws 
22 35 VTM-Sport 
22 45 Hanky Panky, film 
00 35 Nieuws 

Ned. 1 

08 00 Hai kat I, kortfilm, 08 09 Naar Timboektoe; 
08 20 Het verhaal van groot en klein konijn; 
08 25 Een fiets op de zeebodem, jeugdfilm, 08 45 
Ko de Boswachter Show, kinderprogr , 09 05 Een 
wereldverhaal, sprookjes, 13 00 Nieuws; 15 35 
Morgen kan 't beter, kursusreeks, 16 00 Nieuws, 
16 08 Hollands dekor, literaire wandeling, 16 18 
Heb Ik iets gemist?, TV-hoogtepunten, 16 40 
Jonge mensen op het concertpodium; 17 05 
Disneyclub; 18 00 Boggle, woordspel, 18 28 Ju
nior Survival '91, sportieve reeks, 18 59 Land in 
zicht, toer mag 
19 27 Sportpanorama, 20 00 Nieuws 
20 25 Kijk op sport, sportkwis 
21 04 Diamonds are forever, Bond-film 
23 05 Glamourland 
23 38 Karel, praatshow 
00 46 Cyclone Tracy, serie 
02 21 Nieuws 

Ned. 2 

13 00 Nieuws, 1515 Kinderen voor Kinderen 12, 
16 00 Nieuws, 16 08 Museumschatten; 16 17 
Bobbie en Onyx, tekenfilmsene, 16 31 Groentjes, 
16 42 Alfred J. Kwak, tekenfilmsene, 17 08 
Wings, sene, 17 31 Man over de vloer, serie, 
18 00 Nieuws; 18 18 Kassa, konsumentenprogr , 
18 59 Vijf tegen vijf, spelprogr, 19 29 Jules 
Unlimited, techniek en avontuur 
19 59 The Flying Doctors, serie 
20 50 Oppassen!!, sene 
21 19 Een man, een tent, een droom... Willem 
Ruis, kompilatie 
22 13 Achter het nieuws, aktualiteiten 
22 47 Per sekonde wijzer, kwis 
23 24 De schreeuw van de Leeuw, showprogr 
23 59 AMen nation, sene 
00 44 Natuurmoment 

Ned. 3 

08 55 Nieuws; 18 00 Nieuws; 18 15 Sesam
straat; 18 30 Jeugdjoernaal ekstra; 19 00 Jon
gens van vijftien, sene, 19 28 Wilde ganzen; 
19 30 Tabak, 5-delige dok , 20 00 Nieuws. 

TV 1 

09 00 Samson; 10 00 Eucharistieviering, 11 00 
De zevende dag, praatkaffee, 12 45 Sportmid
dag; 1315 Hachi-Ko, jeugdfilm, 15 05 Dossier 
Verhulst, sene, 16 00 1 voor Iedereen, familie-
progr, 17 30 Merlina, serie, 17 55 Nieuws; 18 00 
Tik tak; 18 10 De kaper van de Zuidzee, jeugdse-
rie, 18 35 Madi, jeugdfilm, 19 00 Oe Cosby show, 
sene, 19 30 Nieuws, 19 45 Sportweekend 
20 30 Secret army, serie 
21 25 De andere kant, Jo Ropke in Zuid-Spanje 
22 00 I.Q., kwis 
22 30 Vandaag 
22 50 Ziggurat, kunstprogr 

TV 2 

09 30 Ronde van Vlaanderen, wielrennen 
13 30 Ronde van Vlaanderen, wielrennen 
17 45 GP F1 van Brazilië, autorennen 

VTM 

12 00 Super 50; 13 00 Nieuws; 13 05 Carson's 
law, advokatenserie, 13 45 Tekenfilim; 14 00 Dy
nasty, serie, 14 55 The Empire strikes back, film, 
17 00 De kinderakademie, jong talent, 17 50 
VTM-Sport; 18 00 Nieuws; 18 05 Mimi, praat
show, 19 00 Nieuws. 
19 30 Familieraad, spelprogr 
20 00 Gaston en Leo, humor 
20 30 Luc, praatshow 
21 30 Police squad!, serie 
22 00 Nieuws 
22 15 De sportshow 
23 20 Wild, wild world of animals, mustang 
23 40 Nieuws 

Ned. 1 

12 45 Marathon Rotterdam, rechtstreeks, 15 30 
Morgen kan 't beter, kursusreeks, 16 00 Nieuws; 
16 07 Heb ik iets gemist?, 17 00 Kiekeboe, 
kindersene, 17 10 Oren van je kop, poppenreeks, 
17 20 Kleur rijk, sene, 1740 De sprookjesstoel, 
sene, 17 55 Boggle, woordspel, 18 25 Nummer 
28, sene, 18 30 Hotel Amor, komische serie, 
19 05 Je zult het zien, fitness-serie, 20 00 Nieuws 
20 16 Vreemde praktijken, komische reeks 
20 46 Ook dat nog, satirische konsumentenrubnek 
21 35 Brandpunt, aktualiteiten 
22 15 Het tweede levenslied, misdaadserie 
23 10 Kruispunt, info 
23 55 Nieuws 

Ned. 2 

09 00 Bump 09 05 Babar; 09 35 Bonk en Beer; 
09 45 Mannetje en Mannetje; 09 50 Broertjes, 
kindersene, 1010 Pootjes, dierenmag, 10 30 
Kinderdetektive bureau, kindersene, 11 00Reizi
ger m muziek, 12 02 Tros voetbal plus; 18 00 
Nieuws; 18 05 Paul Haenen vijf over zes, kultu-
reel progr, 18 35 Jongens van de Witt; 19 00 The 
wonder years, sene, 19 27 Onrust, subkultureel 
mag , 20 00 Nieuws. 
20 10 Keek op de week, satire 

20 37 Van Dis in de IJsbreker, praatshow 
21 30 Let the blood run free, komische reeks 
21 57 Prima vista!, kultureel en mediamag 
22 47 Sophie, kortfilm 
23 18 Nieuws 

Ned. 3 

08 55 Nieuws, 09 00 Ramadan-uitzending, 10 00 
Het allochtoon video-cirkuit; 10 30 Jaoaz, voor 
l^arokkanen, 11 00 Aktüel, voor Turken, 11 30 
Omrop Fryslan Edukatyf, 12 00 Het Capitool, 
live-debat, 12 45 Allen voor een/Socutera; 13 00 
Schoolse zaken; 13 30 Grieks voor beginners, 
teleac, 14 00 Studio sport; 18 15 Sesamstraat; 
18 35 Studio Sport. 
20.00 Novecento I, film 

MAANDAG 6 APRIL 
T V 1 

15 00 Buster, film, 16 30 Samson, 17 30 De dag 
dat Anton..., jeugdserie, 17 55 Tik tak; 18 00 
Nieuws; 1810 Mooi en meedogenloos, serie, 
18 35 Top score, woordspel, 19 03 Buren, serie; 
19 25 Mededelingen, 19 30 Nieuws. 
20 00 Zeg 'ns AAA, sene 
20 25 Denksportkampioen, kwis 
21 05 Vrij als een vogel, sene 
21 55 Op de koop toe, konsumentenmag 
22 30 Vandaag 
22 55 Uitzending door derden 

TV 2 

18 50 Nieuws; 19 00 Een goede eeuw kunst, 
schooltelevisie, 19 30 Het Capitool, serie, 19 53 
Benny Hill, humor 
20 00 Uitzending door derden 
21 00 Veiliger wonen, speelgoed 
21 10 Noordstraat 17, sene 
21 30 Nieuws 
22 00 Senso, film 

VTM 

15 00 Nieuws; 15 05 Riviera, sene, 15.30 Dallas, 
sene, 16 20 Santa Barbara, sene, 16 45 Clip 
Club; 17 00 Webster, sene, 17 30 Home and 
away, sene, 18 00 Nieuws; 18 05 Cijfers en 
letters; 18.30 Familie, sene, 19 00 Nieuws; 19 30 
Rad van Fortuin. 
20 00 De gouden jaren, serie 
20 30 Mac Gyver, sene 
21 30 De vraag van 1.000.000, kwis 
22 00 Nieuws 
22 15 Star, filmmag 
23 00 Hattrick, sport 
23 30 Nieuws 

Ned. 1 

13 00 Nieuws; 15 09 Ja, natuurlijk extra, dok , 
16 00 Nieuws; 16 05 Tom en Jerry, tekenfilm, 
1610 Victor en Maria; 16 24 Service salon, 
informatief mag ,17 30 Winnie de Pooh, teken
filmsene, 17 58 Boggle, woordspel, 18 28 Sport 
op 1 ; 18 58 Ja natuurlijk, bloemen en planten, 
19 29 Ha, die pa!, serie, 20 00 Nieuws. 
20 26 G'oud en nieuw, muziekprogr 
21 23 Hier en nu, aktualiteiten 
22 06 Prettig geregeld, komische reeks 
22 42 Boek in waterland, literair mag 
23 12 Miniatuur 
23 20 Nieuws 

Ned. 2 

13 00 Nieuws; 15 30 Fantasie in de ban van de 
werkelijkheid, kunstsene, 16 00 Nieuws; 16 09 
Bekijk het maar, kinderprogr ,17 14 Santa Barba
ra, serie, 18 00 Nieuws; 18 21 Popformule plus, 
popmag , 19 00 Candid Camera; 19 25 Dieren
manieren 
20 00 Derrick, sene 
21 04 De Hartweek TV Show, speciale editie 
22 14 Tros Mode Modemagazine, voorjaars en 
zomermode 
22 57 Hij ten zij, dok 
23 51 Nieuws 

Ned. 3 

08 55 Nieuws; 10 00 Huis, boomje, beestje, 
school-TV, 10 30 West-Europa en Noord-amerlka 
vergeleken, school-TV, 11 00 Jodendom, school-
TV, 11 30 Pasen: feest op school, school-TV, 
14 30 English spoken, school-TV, 16 55 Ruimte
schip aarde, school-TV, 17 25 Amerikaanse en 
Britse literatuur, Joseph Conrad, 18 00 Nieuws; 
18 15 Sesamstraat; 18 30 Jeugdjoernaal; 18 40 
Het klokhuis; 19 00 Effektief vergaderen, teleac, 
19 30 Snooker met Dennis Taylor, teleac, 20 00 
Nieuws 
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TELEVSIE 

DINSDAG 7 APRIL 
T V 1 
14 55 Mass appeal, film, 16 30 Samson, 17 30 
Plons, 17 35 Liegebeest, serie, 17 50 Duupje; 
17 55 Tik tal<; 18 00 Nieuws; 1810 Mooi en 
meedogenloog, serie, 18 35 Top score, woord
spel, 19 03 Buren, serie, 19 25 Mededelingen; 
19 30 Nieuws. 
20 00 De drie wijzen, spelprogr 
20 35 Zeker weten?, praatprogr 
22 00 NV De Wereld, reportage 
22 30 Vandaag 
22 55 Boulevard: geschiedenis van Sabena, dok 

TV 2 
18 50 Nieuws; 19 00 Een goede eeuw kunst, 
schooltelevisie, 19 30 Het Capitool, serie, 19 53 
Benny Hill, kolder 
20 00 Uitzending door derden 
20 35 National Geographic, dok serie 
21 30 Nieuws 
22 00 Peter Gunn, TV-fiim 

VTM 
15 00 Nieuws, 15 05 Riviera, serie, 15 30 Dallas, 
serie, 16 20 Santa Barbara, serie, 16 45 Clip 
Club, verzoekklips, 17 00 Webster, serie, 17 30 
Home and away, serie, 18 00 Nieuws; 18 05 
Cijfers en letters; 18 30 Familie, serie; 19 00 
Nieuws; 19 30 Rad van fortuin. 
20 00 Bompa, serie 
20.30 Flying doctors, serie 
21 30 Empty nest, serie 
22 00 Nieuws 
22 15 Telefacts, nieuwsmag 
23 00 Odd Couple, serie 
23 30 Nieuws 

Ned. 1 
10 00 Vrouw zijn; 10 50 TV-Fruitmand; 11 10 In 
de voetsporen van J.P. Thijsse, Ijsseldelta, 13 00 
Nieuws; 16 00 Nieuws; 16 09 Het kleine huis op 
de prairie, serie, 17 00 Ik ben Benjamin Ben; 
17 30 Tijdsein 1, aktuaiiteiten, 18 10 50 kamers, 
jongerenprogr, 18 35 Blackout, woordspelletje, 
19 05 Op weg naar Avonlea, serie, 19 50 Mijme
ringen , 20 00 Nieuws. 
20 25 De Milieu-oorlog van '91, natuurdok 
21 20 Tijdsein II, aktualiteiten 
21 55 Gevangene van Castro, dok 
22 25 Een wereld van verschil, praatprogr 
22 45 Antenne: Het perfekte kind, dok 
23 30 Muren van mijn hart 
23 55 Nieuws 

Ned. 2 
13 00 Nieuws, 17 04 Bobobops, tekenfilmserie, 
17 30 De grote meneer Kaktus show, kinder-
progr ,18 00 Nieuws; 18 16 Dubbeldekkers, se
rie, 18 41 Daar kommen de schutters, serie, 
19 14 Vijf tegen vijf, kwis, 19 43 De baas in huis, 
serie 
20 12 Meer moet dat niet zijn, komische serie 
20 41 De verleiding, reeks over reklame 
21 20 Tien voor taal, taalstrijd 
22 02 Achter het nieuws, aktualiteiten 
22 37 Golden girls, serie 
23 05 Met Witteman, praatprogr 
23 50 Museumschatten 
00 01 Nieuws 
Ned. 3 
08 55 Nieuws; 10 00 Warreltaal, school-TV, 10 30 
West-Europa en Noord-Amerika vergeleken, 
school-TV, 11 00 Nieuws uit de natuur, school-
TV, 14 00 Skoalle-tv, 16 55 Ca va?, teleac, 17 25 
Pronto, teleac, 18 00 Nieuws; 1815 Sesam
straat; 18 30 Jeugdjoernaal; 18 45 Het klokhuis; 
19 00 Desmond's, serie, 19 25 Antiiliaans ver
haal, dok , 20 00 Nieuws. 

WOENSDAG 8 APRIL 
TV 1 
16 00 Schoolslag, spelprogr, 16 30 Samson; 
17 30 Postbus X, serie, 17 55 Tik tak; 18 00 
Nieuws; 1810 Mooi en meedogenloos, serie, 
18 35 Top score, woordspel, 19 03 Buren, serie, 
19 25 Mededelingen; 19 30 Nieuws. 
20 00 Tatort, misdaadsene 
21 35 Married with children, komische serie 
22 00 Alle 5, wetenschap progr 
22 30 Vandaag 
22 55 Qu'est-ce que je vous, De Walen c'est 
quoi ' 

TV 2 
15 30 Gent-Wevelgem, wielrennen, 18 50 
Nieuws; 19 00 Vak-werk, info, 19 30 Het Capi
tool, serie; 19 53 Benny HUI, humor 
20 00 Sportavond 
21 30 Nieuws 

VTM 
14 00 Super 50, 15 00 Nieuws; 15 05 Riviera, 
serie; 15 30 Dallas, serie, 16 20 Clip Club; 16 30 
Kinderklub; 17 00 Schuif af, kinderprogr ,18 00 
Nieuws; 18 05 Cijfers en letters; 18 30 Familie, 
serie, 19 00 Nieuws 
19 30 Rad van fortuin 
20 00 Rap klap, spelprogr 
20 30 Sissi, film 
22 15 Nieuws 
22 30 Sanseveria, verhalen 
23 15 HUI Street Blues, politieserie 
00 05 Nieuws 

Ned. 1 
13 00 Nieuws; 16 00 Nieuws, 16 05 Tekenfilm-
festival, 16 23 Service Salon, informatief mag , 
17 30 Tao Tao, tekenfilmserie, 18 00 Boggle, 
woordspel, 18 30 Waddenzee, hoe gaat het er
mee?, dok sene, 19 00 Voor de leeuwen, kok, 
20 00 Nieuws 
20 28 The Curse of the Pink Panther, film 
22 20 Pyramide, kwis 
22 45 Biandpunt politiek café, diskussieprogr. 
23 25 Vastenoverweging 
23 35 Nieuwsnet 12, sene 
00 25 Nieuws 

Ned. 2 
13 00 Nieuws; 15 30 After school special, jeugd
film, 16 00 Nieuws; 16 15 Santa Barbara, sene, 
17 00 Explorer, informatief mag , 1 7 50 Bouli, 
tekenfilmsene, 18 00 Nieuws; 1815 Countdown, 
pop, 19 20 Veronica sport, 19 50 Married with 
children, sene 
20 20 Die 2 speciaal, reisverslagen 
20 50 Rooftops, film 
22 20 Meimaand-filmmaand 
22 30 Rur, praatshow 
23 10 Erotica, erotisch mag. 
23 45 Nieuws 

Ned. 3 
08 55 Nieuws; 09 30 De beer van Bern, school-
TV, 18 00 Nieuws; 1815 Sesamstraat; 18 30 
Jeugdjoernaal; 18 40 Het klokhuis; 19 00 Des
mond's, serie, 19 25 Van gewest tot gewest, 
regionaal nieuws, 19 55 Politieke partijen; 20 00 
Nieuws. 
20 20 Stichting Socutera, Allen voor een 
20 30 Studio sport; 
22 00 Nieuws 
22 15 Studio sport joernaal 
22 30 NOS-iaat 
23 15 Nieuws 

DONDERDAG 9 APRIL 
TV 1 
14 55 Oorlogsspel, film, 16 30 Samson; 17 30 
Draaimolen, kinderserie, 17 40 Prikballon; 17 55 
Tik tak; 18 00 Nieuws; 18 10 Mooi en meedogen
loos, sene, 18 35 Top Score, woordspel, 19 03 
Buren, sene, 19 25 Mededelingen, 19 30 
Nieuws. 
20 00 Schwarzwaldklinik, serie 
20 45 Under cover, spionageserie 
21 30 Panorama, aktualiteiten 
22 30 Vandaag 
22 55 Uitzending door derden 

TV 2 
18 50 Nieuws; 19 00 Een goede eeuw kunst, 
schooltelevisie, 19 30 Het Capitool, sene, 19 53 
Benny Hill, kolder 
20 00 Lava, humor sene 
20 30 Tekens, Kunst zien — Rubens 
21 30 Nieuws 
22 00 Première Film & Video, filmnieuws 
22 30 Margarit en Margarita, film 

VTM 
15 00 Nieuws; 15 05 Riviera, sene, 15 30 Dallas, 
sene, 16 20 Santa Barbara, serie, 16 45 Clip 
Club, verzoekklips, 17 00 Webster, serie, 17 30 
Home and away, serie, 18 00 Nieuws; 18 05 
Cijfers en letters; 18 30 Familie, sene, 19 00 
Nieuws; 19 30 Rad van fortuin. 
20 00 Tien om te zien, show 
21 10 Beverly Hills 90210, sene 
22 00 Nieuws 
22 15 Jambers, Adel 
23 00 Miami Vice, serie 
23 50 Nieuws 

Ned. 1 
10 45 Floriade 1992, live reportage, 13 00 
Nieuws; 16 00 Nieuws, 16 06 Tekenfilmfestival, 
16 24 Service salon, informatief progr, 17 30 
Wordt vervolgd, tekenfilmprogr, 17 58 Boggle, 
woordspel, 18 24 Forza!, jongerenmag , 18 52 De 
sleutels van Fort Boyard, spelprogr, 20 00 
Nieuws 
20 25 Natuurlijk Nederlands, nationaal miliepro-
gramma 
22 04 Everest 1992, serie 
22 20 Je zaak of je leven. Onderneem 't maar, 
dok sene 
23 14 Paradijsvogels, reeks portretten 
22 44 Hollands dekor, literaire wandeling 
23 58 Nieuws 

Ned. 2 
13 00 Nieuws; 15 25 After school special, eduka-
tief progr, 1610 Santa Barbara, sene, 16 55 
Zorro, sene, 17 20 Starstreet, tekenfilmserie, 
17 30 Annie's droom, muziekspecial, 18 00 
Nieuws, 18 15 B.O.O.S., kinderprogr , 18 40 Top 
40, 19 10 Veronica Film & Video, 19 40 Empty 
nest, serie 
20 10 Tour of duty, Vietnamsene 
21 00 Nieuwslijn, aktualiteiten 
21 30 In de Vlaamsche Pot, sene 
21 55 Meimaand filmmaand 
22 05 Veronica IJsgala, samenvatting 
23 05 Stop de persen, mediaprogr 
23 40 Nieuws 

Ned. 3 
08 55 Nieuws; 10 00 De beer van Bern, school-
TV, 11 00 Geef mij maar een boek, School-TV, 
11 30 Pasen: feest of school, school-TV, 18 00 
Nieuws; 1815 Sesamstraat; 18 30 Jeugdjoer
naal; 18 40 Het klokhuis, jeugdinfo, 19 00 Des
mond's, sene, 19 25 Binnenland, aktueel mag , 
20 00 Nieuws. 
20 25 De mankementenshow, satirische reeks 
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EEN FILM PER DAG 

VRIJDAG 10 APRIL 
TV 1 

14.45 Continental Divide, film; 16.30 Samson; 
17.30 Er was eens Ameril^a, tel(enfilmserie; 17.55 
Tik tak; 18.00 Nieuws; 18.10 Mooi en meedogen
loos, serie; 18.35 TV1- Top 30; 19.03 Buren, 
serie; 19.25 Mededelingen; 19.30 Nieuws. 
20.00 Sledge IHammer, serie 
20.25 Baraka, spelshow 
21.40 Matlock, advolotenserie 
22.30 Vandaag 
22.55 Vleespottten van Europa, serie 

TV 2 

18.50 Nieuws; 19.00 Een goede eeuw kunst, 
sciiooltelevisie; 19.30 Het Capitool, serie; 19.53 
Benny Hill, l<older. 
20.00 Vlaanderen vakantieland, toer. info 
20.35 Kijk uit!, verl<eerstips 
20.40 Magische wereld, dol<. serie 
21.30 Nieuws 
22.00 Affiche, l<unstprogr. 
22.20 Lamentaties, l<oncert 

VTM 

15.00 Nieuws; 15.05 Riviera, serie; 15.30 Dallas, 
serie; 16.20 Santa Barbara, serie; 16.45 Clip 
Club, verzoel<l<lips; 17.00 Webster, serie; 17.30 
Home and away, serie; 18.00 Nieuws; 18.05 
Cijfers en letters; 18.30 Familie, serie; 19.00 
Nieuws; 19.30 Rad van fortuin. 
20.00 Klasgenoten, Anne De Baetzelier 
21.00 A hazard of hearts, film 
22.45 Nieuws 
23.00 New Mike Hammer, serie 
23.45 Nieuws 

Ned. 1 

13.00 Nieuws; 16.00 Nieuws; 16.05 Tekenfilm
festival; 16.24 Service Salon, informatief mag.; 
17.29 Ereprijs 17, familiemag.; 17.57 Boggle, 
woordspel; 18.26 Weg van de snelweg: Europa, 
Zuidoost Wales; 18.51 De roze panter; 19.02 
Different world, serie; 19.29 Cosby show, serie. 
20.00 Nieuws 
20.26 Rondom Tien, bisel<sualiteit 
21.13 Cheers, serie 
21.41 Ted è tête met.... Georgette Hagedoorn 
22.34 Nederland-Japan, vier eeuwen kunst, dol<. 
23.08 The commish, serie 
23.55 Miniatuur 
00.04 Nieuws 

Ned. 2 

13.00 Nieuws; 16.00 Nieuws; 16.09 Solo voor 
een kind, finale muziekwedstrijd; 17.29 Gewoon 
met vakantie, België; 18.00 Nieuws; 18.22 The 
Teenage Hero Turtles, tekenfilmserie; 18.48 Bas-
sie en Adriaan en de geheimzinnige opdracht, 
serie; 19.20 Florida 1992, bloemententoonstelling. 
19.45 Hartweek '92 
19.54 Wetenswaardevol met Wubbo Ockels, we-
tensch. serie 
20.22 De leukste thuis, videoprogr. 
20.56 Op goed geluk, spelsiiow 
21.41 Sjans, komische reeks 
22.11 Crime Time, misdaagmag. 
22.51 Farewell to the king, film 
00.47 Nieuws 

Ned. 3 

08.55 Nieuws; 09.00 Huisje boomje beestje, 
school-TV; 09.30 Jodendom, school-TV; 10.00 
Nieuws uit de natuur, school-TV; 10.30 Omroep 
Fryslan, school-TV; 11.00 School-TV-weekjoer-
naal; 11.30 Pasen: feest op school, school-TV; 
18.00 Nieuws; 18.15 Sesamstraat; 18.30 Jeugd-
joernaal; 18.40 Het klokhuis; 19.00 Desmond's, 
serie; 19.25 Turquoise, dok.; 19.54 Politieke 
partijen; 20.00 Nieuws. 

Romy Schneider speelt een centrale rol in Ludwig, een film over de 
koning van Beieren. Zaterdag 4 april op TV2, om 21u.05. 

ZATERDAG 4 APRIL 

WHO FRAMED ROGER 
RABBIT 

Schitterende film van Robert Zemeckis 
(1988) waarin de integratie van akteurs 
en stripfiguurtjes perfekt verloopt. Het 
reuzenkonijn Roger Rabbit wordt ervan 
verdacht zijn vrouw te hebben vermoord. 
Bob Hoskins moet de zaak oplossen. 
(VTM, om 20U.30) 

ZONDAG 5 APRIL 

HET KEIZERRIJK 
SLAAT TERUG 

Geslaagd vervolg op Star Wars met 
Mark Hamill, Harrison Ford en Carrie 
Fisher. In dit niet te stuiten avontuur krijgt 
Luke Skywalker het opnieuw aan de stok 
met de eeuwige slechterik Darfh Vader. 
(VTM, om 14U.55) 

MAANDAG 6 APRIL 

SENSO 
Ital. film van Visconti (1954) met Alida 

Valli en Farley Granger, over een adellij
ke vrouw uit de 19de eeuw die verliefd 
wordt op een Oostenrijks officier. (TV2, 
om 22u.) 

DINSDAG 7 APRIL 

TEDERBEMINDE KOE 
Een boer (Jean Lefèbvre) ziet in een 

pracht van een koebeest de reïnkarnatie 
van zijn eigen vrouw en bijgevolg ziet hij 

dat beest graag. Voor regisseur Serge 
Penard een unieke gelegenheid om uit te 
pakken met platvloerse grappen. (RTL-
TVI, om 20U.10) 

WOENSDAG 8 APRIL 

ROOFOPS 
Amerik. muzikale film van Robert Wise 

(1989) waarin hij 30 jaar na West Side 
Story opnieuw eenzelfde tema aan bod 
laat komen, de rivaliteit tussen twee ben
den in New York. Michael Kamen en 
David Stewart zorgden voor de sound-
track. (Ned. 2, om 20u.50) 

DONDERDAG 9 APRIL 

DE ONTROUWE 
VROUW 

Nadat een man in een opwelling de 
minnaar van zijn vrouw gedood heeft, 
probeert zij, getroffen door de vurigheid 
van zijn liefde, haar echtgenoot te hel
pen. Psichologisch drama van Claude 
Chabrol (1968). (FR3, om 20u.45) 

VRIJDAG 10 APRIL 

FAREWELL TO 
THE KING 

Oorlog en geweld in een ouderwets 
jasje. Nick Nolte is een gedeserteerde 
Amerikaanse soldaat die op Borneo be
landt en daar door misverstanden tot 
koning van een stam gekroond wordt. 
Amerik. film van John Milius (1989). 
(Ned. 2, om 22u.51) 
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UIT DE REGIO 

OP DE 
BARRIKADE 

Het Taalaktiekomitee nodigde ons naar 
Gent uit om er zijn 20-jarig bestaan te vieren. 
Aan het historiscli-woelige stadsplein, de 
Vrijdagmarkt, met het statige Jakob van 
Artevelde-beeld, in het 15e-eeuwse „Tore
ken", mijmeren we met een 80-tal feestvier
ders op de 4e verdieping onder het dakge
binte over zoveel inzet en aktie! Op 26 maart 
1972 vertrok de piepjonge aktiegroep o.l.v. 
advokaat Piet de Pauw vanuit Gent naar 
d'Hoppe bij Vloesberg. Ooit huisden de hui-
devetters in dit gildehuis, mooi gerestau
reerd door de Kredietbank. De huidevetters 
waren net zoals de Tak'kers, een eerder 
anarchistische gilde, al hadden ze ook een 

deftige naam: leerlooiers. Maar de schoen
makers en lederbewerkers gingen steeds — 
na hun vuile arbeid — met de eer-van-het-
leer lopen! Beide gilden leefden dan ook op 
een gespannen voet alhoewel ze mekaar 
meer dan nodig hadden. Zo ook verhoudt 
Tak zich tot de Vlaamse beweging. ,,De 
Standaard"-joernalist Luk Neuckermans be
titelt hen in het gedenkboekje als: „Ludieke 
kabouters om rijke reuzen te pesten...". 

Vlaanderen werd inderdaad rijk, zelfs de 
6e rijkste regio van de Europese Gemeen
schap! Maar de inzet van deze kabouters 
voor de Vlaamse zelfstandigheid blijft groot. 
En de waakzaamheid rond wat verworven 
werd, niet minder... De Uilenspiegeltaktiek 
van Tak geeft de Vlaamse wegen een boei
end uitzicht", schrijft Koen Baert. En dat is 
ook zo geweest met iedere jeugdinzet in de 
Vlaamse beweging; denken we maar aan het 
AKVS en daarvoor aan de Blauwvoeterie van 
Rodenbach. Wijlen prof. Kriekemans en ook 
Lionel Vandenberghe hebben hierover ge
noeg bij mekaar gebracht (De voorzitter van 
het IJzerbedevaartkomitee maakte in 1967-
1968 zijn tesis over het AKVS). „Wie 15Jaar 
oud is, verlangt te lijden, te kampen voor het 
recht tegen verdrukking!", schreef Lodewijk 
Dosfel in 1925 Anatole France na. Er zijn bij 
mijn weten weinig landen in Europa waar de 
,,bewogen jeugd" zoveel betekent voor de 
volksontplooiing en de waardenoverdracht 
als Vlaanderen. Mogen we daarom de Tak
'kers nog veel geweldloze ludieke strategie 
toewensen, zoals Florimond Grammens het 

hen al vanaf 1936 voordeed? De titel van de 
herdenkingsbrochure „Duchtloos doorgeva-
ren" — ontleend aan ,,Het Standaardlied" 
(1878) van Guido Gezelle — blijve hun gelei
de (Paul van den Abeele verrzorgde met zijn 
Oudenaardse Sanderusdrukkerij piekfijn dit 
bundeltje!). Wij plukken er de zinvolle Anton 
van Wilderode-groet uit voor de aktivistische 
lezers die zich soms teveel een huidevetter 
voelen... 

Wij stichten bonden, allerhand' partijen 
wij kleuren alle vakken vlijtig bij, 
om elke bocht versplinteren de rijen 
naar rechts en links, naar voren en opzij. 
Wie timmert aan de weg voelt honderd ogen 
die hem bespieden, hoort een grote mond 
die commentaar geeft zonder mededogen 
en anderer arbeid afbreekt tot de grond. 
In het verdeelde huis klinken de hamers 
aan de beschotten onverdroten door, 
voor alweer nieuwe kamertjes en kamers 
met ramen dicht en dichte horren voor! 
t^aar eens, maar ooit komt er een Vlaamse 
lente 
en waait de mei op ons zelfstandig dak! 
Dat, door de inzet van de Gideonsbende ': 
de durvers en stoutmoedigen van T.A.K.! 

Willy Kuijpers 
Algemeen Sekretarls 

' Oudtestamentische vrijheidsstrijder die 
met een tamelijk kleine groep medestanders 
zijn land bevrijdde van de bezettende Mala-
kieten ca. 300 v.K. 

HET PARTIJBESTUUR DEELT MEE 
Na afloop van het partijbestuur van maan

dag jl. werd volgende persmededeling ver
spreid : 

Het partijbestuur van de VU Vlaamse Vrije 
Demokraten heeft zich beraden over de 
aangekondigde dialoog van gemeenschap 
tot gemeenschap. 

De VU is verheugd over het feit dat de 
dialoog tussen gemeenschappen op gang 
zal komen. De VU heeft hiervoor geijverd 
met de bedoeling dat deze dialoog kan 
leiden tot een grondige aanpak en afwerking 
van de staatshervorming. De VU benadrukt 
dan ook dat het globale programma, zoals 

ZOEKERTJE 
— EG-EKSAMEN — Het Ekonomisch en Sociaal 
Komitee gaat over tot de aanwerving van een 
direkteur en een sekretaris-generaai. Vereisten: 
volledige akademische studie, ruime ervaring in het 
geven van leiding aan een belangrijke administra
tieve eenheid, grondige kennis van ekonomische 
vraagstukken, grondige kennis van 2 van de officië
le voertalen van de EG. Kennis van een derde taal 
is gewenst. 

Uiterste indieningstermijn van sollicitatie: 28 
april 1992. 

Inlichtingen: Bart Staes, 02/284.23.94. 

het in het Vlaamse regeerakkoord werd op
genomen, in de dialoog wordt gebracht. Door 
het onderschrijven van dit akkoord zijn de 
Vlaamse meerderheidspartijen gehouden dit 
programma te verdedigen. 

Op uitnodiging van de partijvoorzitters van 
CVP, SP, PS en PSC heeft de VU haar 
delegatie voor de dialoog samengesteld. Zul
len deelnemen: voorzitter Jaak Gabriels, 
Vlaams Minister voor Staatshervorming Jo-
han Sauwens, Senator en co-voorzitter van 

de dialoog Hugo Schiltz en Fraktievoorzitter 
van de Vlaamse Raad Paul Van Grember-
gen. 

In dit verband wil de VU formeel ontken
nen dat de partij een stokje tracht te steken 
voor het uitnodigen van Van Rossem en 
Vlaams Blok tot deze dialoog. Het ligt niet bij 
de VU dat er geen uitnodiging naar beiden 
wordt gericht. De VU betreurt dat sommigen 
leugen en laster hanteren als een vorm van 
„nieuwe politieke on-kultuur". 

ADVERTENTIE 

SCHOENEN 

Willy VERDIEVEL-
Hilde DEMAREY 

Albert l-laan 171A 
8620 NIEUWPOORT-BAD 

Tel. (058) 23 51 96 
Fax (058) 23 51 96 

DOCKSIDES 

AIGLE 
TRETORN 
ROMIKA 

ï{pnny 

AMBIORIX 

BAMA 

adidas 
C3UrVlA 

(pabor) 
diaaora 
MEPHISIO 

TMPS 
SKBAGO 

WEEK-END altijd open 
Woensdag gesloten 
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UIT DE REGIO 

POST-VLAANDEREN |N MEMORIAM MAGDA GRAVEZ-HAEGENS 
APRIL 

3 GENTBRUGGE: Waarheen met Zuid-Afnka en 
het Afrikanervolk'' Voordracht door Jan Van Aer-
schot, met dia-voorstelling door Jan Gunst Om 
20u in Dienstencentrum, Braemkasteelstraat 35-
39 Tijdens pauze proeven van Kaapse wijnen 
Vrije toegang, Org FVV-VOS-IJzerbedevaart-
werkgroep Gentbrugge-Ledeberg en Vrienden van 
ZA-Gent 

4 AAIGEM: 2de Eetfestijn in zaal Torengalm Ook 
op 5 april Kaarten aan 300 fr bij bestuursleden van 
VU-Burst-Bambrugge-Aaigem 

4 EREMBODEGEM Steakfestijn in zaal Rubens, 
Ninovestraat, Erembodegem-Terjoden Van 18 tot 
22u Ook op 5 april van 11 u 30 tot 15u Volw 300 
f r , kinderen 150 fr Org Vlaamse Kring en VU 
VTB-VAB Terjoden 

4 AALST: Collokwium „Basisdemokratie" Om 
14u in het Stadhuis Grote Markt te Aalst Org 
Pr Daensfonds 

7 AALST: Mei FVV-Aalst op reis naar Vlaamse 
Ardennen Prijs p p 490 fr (middagmaal inbegre
pen) -12j halve rpijs Inschrijven voor 1 apnl Info 
en inschrijven bij Maria Van Caenegem 
(091/60 18 54) of bij bestuursleden FVV-Aalst 

11 EEKLO: Lentefeest in Sparrenhof, om 20u met 
op het houtvuur geroosterde ham naar believen, 
diverse verse groenten en lekkere sausen, brood 
Volw 300fr , -14j 150 fr Org VU-EekIo 

24 SINT-NIKLAAS: FVV bezoekt tentoonstelling 
Femme Fatale, Stedelijk Museum, Zamanstraat te 
St Niklaas Aansluitend naar teatervoorstelling om 
21 u Samenkomst om 19u Bijdrage tentoonstel
ling + toneel leden 300 fr, met-leden 330 fr 
Tentoonstelling alleen 100 fr, met-leden 130 fr 

« BROUWERIJ 

M00RT6AT 
Breendonk 

Voor "AL" Uw bieren 
en frisdranken 

Bijhuizen: Vosveld 8a 
2110 Wijnegem 

Tel. 03-353.08.77 

Karel Bogaerdstraat 21 
1020 Laken 

Tel. 02-478.07.50 

Op 15 maart overleed te Aalst op 92-jarige leeftijd 
mevrouw Magda Haegens, beter gekend als me
vrouw Gravez Dat is een naam, een monument 
voor alle Vlaams-nationalisten uit de streek van 
Aalst, ik mag wel zeggen voor gans Vlaanderen 

Geboren op 30 januari 1900, in het Oostvlaamse 
Zele, waar ze op zeer jeugdige leeftijd de Vlaamse 
meisjesbond Rijzende Kracht oprichtte 

In het jaar van haar huwelijk met dr Hilair Gravez 
werd ze voorzitster van de meisjesbond De Dender-
lelie en van de Chnstene Vlaamsche meisjesbewe-
ging met kinderafdeling Later was ze bedrijvig in 
het Vlaams nationaal Vrouwenverbond, dat na de 
oprichting van het VNV in 1935 werd voortgezet als 
VNW, dat een zeer bloeiende beweging was voor 
en tijdens de oorlogsjaren 

Mevrouw Gravez was gemeenteraadslid sinds 
1926 en bleef dit tot 1944 Na de verkiezingen van 
1932 werd ze voor de Vlaams-nationalisten sche
pen van Ondenwijs en Kuituur, daarna van Finan
cien en Openbare Werken Ze was de eerste 
Vlaamse-nationale vrouwelijke schepen 

Reeds in oktober 1940 verscheen een oproep 
van mevr Gravez m Volk en Staat om een vrijwillige 
arbeidsdienst voor meisjes op te richten De bijval 
was zo groot dat men reeds van mei 41 van start 
ging Ze was ook de steunpilaar van Winterhulp en 
nog vele andere organisaties 

AFDELING ST.-
DENIJS-WESTREM-
AFSNEE NIEUW 

Op 22 februari j I was het weer zover het 
jaarlijkse vriendenmaal van de VU-afdeling St-
Denijs-Westrem/Afsnee Zoals altijd was de op
komst optimaal Na het welkomstwoord van de 
voorzitter Anne De Keukeleire konden de VU-
vnenden luisteren naar de nationale ondervoorzit
ter Annemie Vande Casteele die ook Anne De 
Keukeleire goede moed toewenste met haar 
OCMW-mandaat, dat ze overnam van Jan De 
Groot 

Samenstelling bestuur voorzitter en dienstbe
toon Anne De Keukeleire, ondervoorzitter Karel 
Van Hoorebeke, sekretaris Rik Goethijn, penning
meester en leden en abonnementen Arthur De 
Vijlder, organisatie en propaganda, pers en publi-
katies Patrick Minnaert, jongerenwerking Geert 
Vlenck, vrouwenwerking Marleen Sleurs, overige 
bestuursleden Joris de Waele, Magda Ran-
schaert 

Onze afdeling blijft haar nek uitsteken i 

Het hoeft geen betoog dat mevr Gravez na de 
oorlog met ontsnapte aan de repressie Na een 
tocht door bijna alle gevangenissen, is ze slechts 
vrijgekomen op 20 december 1951, dus na 6 lange 
jaren in de Belgische kerkers Een getuige verklaar
de op haar proces „Zo ver ik heb kunnen vaststel
len was ze goed voor de behoeftigen, welke ook 
hun politieke mening was, waar werkelijk nood was 
hielp ze" 

Na de oorlog verscheen mevr Gravez met meer 
op het politieke toneel, maar was achter de scher
men steun en toeverlaat voor alle Vlaams-nationa-
iisten of kulturele groeperingen Ze was ook ere-
voorzitter van het Vlaams Verbond voor Gepensio
neerden 

Alhoewel de stad Aalst het met nodig had gevon
den om een afvaardiging te sturen was zowel de 
jonge jeugd als minder jong aanwezig De vlag van 
het VNJ prijkte naast deze van het St Maartens-
fonds 

Ook de Volksunie was sterk vertegenwoordigd 
Na een lang leven ten dienste van iedereen, was de 
tekst van het doodsprentje volkomen toepasselijk 

„Getrouw aan haar leuze, Jk dien" heeft ze haar 
levenstaak moedig en met liefde volbracht" 

Alma Beelaert 

BESTUURS-
VERKIEZING TE 
NEVELE 

Op zaterdag 29 maart hadden de statutaire 
bestuursverkiezingen plaats De funkties werden 
als volgt verdeeld voorzitter Hugo Verhaege, 
ondervoorzitter Carlos Van Kerrebroeck, sekreta-
ns Michel Roelens, penningmeester William Loo-
tens, propaganda Mare De Pauw, jongerenwer
king Jan Roegiers, abonnementen, ledenadminis
tratie en vrouwenwerking Marie-Rose De Keyzer-
Van Loocke, dienstbetoon Guido Schaeck 

De andere bestuursleden zijn llbert Vervaeke, 
Koen Van Snick, Julien Van De Walle, Paula 
Cocquyt-Van Daele, Gilbert Hautekete, Adolf Van 
de Sompel en Jan Deleu Al de (15) leden werden 
herkozen 

Veel suksesi 

(m.r.) 

VU-WAASMUNSTER WIL KLARE TAAL 
Via bestuursverkiezingen werd ook in Waasmun

ster een nieuw bestuur samengesteld De funkties 
binnen het bestuur werden zo vastgesteld voorzit
ter Remain Smet, ondervoorzitter BeaHenman, 
sekretaris Fernand Ketels, penningmeester Mon 
Bruggeman, leden en abonnementen Antoine Van 
Goethem, organisatie en propaganda Willy De 
Bruyne, pers en publikaties, jongerenwerking-
VUJO Patrick D'Haese, vrouwenwerking Bea 
Heirman, dienstbetoon en vorming Erwin Verdur-
men Overige bestuursleden Fria Aerts, Rolan 
Beirnaert, Willy De Baere, Betty Van Nieuwenhuy-
ze en Luc Van Rossem 

Dit jaar wordt een belangrijk jaar voor de Volks
unie van Waasmunster Stilaan immers bereiden 
we ons voor op de gemeenteraadsverkiezingen van 
1994 Met het oog daarop zullen we „Klare Taal" 
spreken om de bevolking van Waasmunster duide
lijk te maken dat Waasmunster beter kan bestuurd 
worden dan op dit ogenblik het geval is, ten bate 
van leefmilieu, tewerkstelling, verkeersveiligheid, 
ruimtelijke ordening, gezins-, integratie- en kultuur-
beleid 

(P-d'h.) 
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WEST-VLAANDEREN 
APRIL 

3IZEGEM: ASLK-zaal, om 20u ' uiteenzetting over 
en degustatie van wijn Org • FVV-lzegem. 
5 IZEGEM: Viaams Huis, 13u 30: verzamelen voor 
wandeiing te Raversijde o.i v A. Vandenbroucl<e. 
Org.: Wandeii<iub Vlaams Huis. 
8 ROESELARE. Paasversiering met zaden. Om 
13U.30 in de H. Verneststraat 4. Inkom 50 fr. 
Meebrengen- lijm. Org.: Vlanajo-West-VI. 
9 BLANKENBERGE: Met VVVG-Blankenberge 
naar Antwerpen Vertrek om 7u.30 aan stadtiuis. 
Nog enkele plaatsen vrij. 500 fr. (bus + middag
maal). Inschrijven bij Miei. 

10 IZEGEM: Vlaams Huis, vanaf 20u- tweede 
kaarting Ook om 12 april vanaf lOu Org.: Kaar-
tersklub De Vlaamse Vrienden 
13 ROESELARE: Splitsing van de Sociale Zeker-
fieid door Walter Peeters. Om 20u in de St.Mi-
cfiielszaal, St Michielsstraat 16. Toegang 100 fr. 
Org Vlaamse Volksbeweging 
18 lEPER: Sunnaamse eet-avond in Trefcentrum 
West-Flandria, Capronstraat 15, vanaf 19u.30. Met 
toelichting door mevr. Mac Leod, kult. att Amb. 
Suriname. Deelname: 400 fr. Kaarten in het Tref
centrum voor 11 april. 
26 KOEKELARE: Met bus naar Zangfeest. Info 
Paul Anseeuw 051/58.21.15. 
27 IZEGEM: Oud Stadhuis om 15u.: J. Tommelein 
over Seniorenbeleid Org.: VVVG-lzegem. 

MOORSLEDE-
DADIZELE KOOS 
NIEUW BESTUUR 

De VU-leden van Moorslede-Dadizele kozen een 
nieuw bestuur. 

Voorzitster. Betty Decroy; ondervoorzitter -̂  AR-
afgevaardigde effektief: Marnik Bardyn; sekreta-
ris: Willy Vanderhaeghe; penningmeester' Daniel 
Van den Broucke; leden en abonnementen: Mare 
Vanryckeghem; VUJO-jongerenwerking: Hans 
Van Biervloet; dienstbetoon: Lode Van Biervliet en 
Luc Dutry. Werden nog verkozen: Luc Bekaert, Luk 
Hemeryck en Johan Huygelier. 

Indien er nog leden willen bijkomen in het be
stuur ontvangen we ze heel graag in ons midden 
enhopen op een goede start en zeker een goede 
samenwerking in de gemeente. (b.d.) 

AKTIEVE VLAAMSE 
KRING TE HEIST 

Op maandag 9 maart koos de Heistse Vlaamse 
Kring met 88 aanwezige leden een nieuw bestuur. 
Er werden 7 bestuursleden verkozen. Roger Van 
Dijck (voorzitter, Mark Van Esbroeck (ondervoorzit
ter, tijdschrift), Francine Roybergs (sekretaresse), 
Willy anthoris (financiën), Danny De Guyper (feest-
leider), Louis De Haes (abonnementenverkoop) en 
Godelieve Croonen (organisatie). Op het program
ma staan vier kulturele manifestaties die m groep, 
maar met eigen wagens, zullen bijgewoond wor
den. Telkens is het vertrek voorzien aan het Heistse 
spoorwegstation. Wie wenst aan te sluiten al dan 
niet met eigen auto laat vooraf iets weten aan 
Roger Van Dijck via 015/24.80.86. 

— Nieuwpoort, om de openingszitting van de 
Frans-Vlaamse veertiendaagse op 4 april bij te 
wonen. 

— Antwerpen, ANZ-Zangfeest op 26 april 

— Brussel, geleid bezoek aan het Parlement met 
historikus Walter Luyten, op 9 mei. 

Ook staan er twee busuitstappen gepland waar
van de eerste zal doorgaan op zondag 3 mei 
bestemming Frans-Vlaanderen en een tweede naar 
Delft (NI) o.l.v. Walter Luyten. 

De jaarlijkse buitenlandse reis zal dit jaar plaats
vinden van 28 mei tot 6 juni en dit naar Oiartzoen, 
Baskenland, ook o.l.v Walter Luyten. 

Op eenvoudig verzoek sturen wij u onze publika-
ties met alle verdere inlichtingen. Zich wenden tot 
Roger Van Dijck, Herentalsesteenweg 114 te 2220 
Heist o/d Berg. 

BOUW 
EN 
IMMOBILIEN 

DE DONCKER 
Lenniksebaan 117 1755 GOOIK 

Tel. (054) 56.80.14 Fax. (054)56.83.88 

V W G T E 
KOEKELARE 

Op 25 maart j I heeft de stichting van het Vlaams 
Verbond Voor Gepensioneerden m de Taverne 
Tere Plekke te Koekelare plaats gevonden. Onze 
Vlaamsbewuste leden van Koekelare omringd van 
talrijke Vlaamse vrienden uit de omgeving waren 
opgetogen met de talrijke opkomst. Een hechte 
Vlaams-nationale familie die ons die namiddag 
zoveel simpatie geschonken heeft, dat we zeker de 
strijd met mogen opgeven. Wij, Vlaamse gepensio
neerden blijven nog altijd de pijlers van de Vlaamse 
beweging zolang we leven. 

De heer Jan Deceuninck, sekretaris van de 
federatie, heeft een prachtige reeks dia's van de 
artistieke kunstschatten van het Vatikaan met een 
puike beschrijving van dit alles ten beste gegeven. 
Daarvoor onze grootste dank. 

Wij zijn niet de laatsten van gisteren, maar de 
eersten van morgen. m. sabbe 

SURINAAMSE 
AVOND TE lEPER 

Jeugddienst Vlanajo (Vlaanderen, Natuur, Jon
geren) organiseert op zaterdag 18 april vanaf 
19U.30 in Trefcentrum West-Flandria, Capronstraat 
15 te leper een Surinaamse Avond onder de titel 
„Op verkenning in Nederlandstalig Zuid-Amerika". 

Mevr. Mac Leod, Kultureel Attaché van de Am
bassade van Suriname stelt haar land en kuituur 
voor. Surinaamse studenten-koks bieden een 
maaltijd aan, samengesteld uit 4 tipische gerechten 
uit de Surinaamse keuken. 

Tussen de gangen door worden er lichtbeelden 
getoond over Suriname. Het gezellig samenzijn na 
het eetfestijn wordt gekruid met Surinaamse ingre
diënten. 

Kaarten kosten 400 fr. (drank niet inbegrepen) en 
zijn af te halen (voor 11 april) in Trefcentrum West-
Flandria, Capronstraat 15, 8900 leper; bij mevr. 
Anneessens-Vanryckeghem, Ooievaarlaan 11, 
8900 leper of bij mevr. D'Hondt-Depourcq, Oude 
Provenstraat 18, 8970 Watou. 

Deze avond wordt ingericht door Jeugddienst 
Vlanajo in samenwerking met Trefcentrum West-
Flandria en de ambassade van Suriname De 
informatie en dokumentatie over Suriname wordt 
verzorgd door het Vlaams Instituut voor Kunstzinni
ge Vorming (VLINK). 

ADVERTENTIE 

23 kamers 
Gezellig restaurant 

Vergader- en feestzalen tot 200 pers. 
Bar "cocktals & Dreams" 

Familiale sfeer 

Tongenesteenweg 145 - 377X> H£RO£(yEN 
Tel 012/45 15 38 Fax. 012/45 57 73 

41 WIJ — 3 APRIL 1992 



UIT DE REGIO 

NIEUW BESTUUR TE 
ROESELARE 

Op zondag 23 februari 1992 werd te Roeselare 
een nieuw afdelingsbestuur verkozen. 18 leden 
stelden zich kandidaat en allen werden met een 
grote meerderheid verkozen. 

In de vergadering van 10 maart werden de 
bestuursmandaten als volgt verdeeld: voorzitter: 
Mare Declercq; ondervoorzitter en vorming: Wim 
Jacques; sekretaris: Tonie Soete; penningmees
ter: Mare Declercq; leden en abonnementen: Ger-
da Viaene; organisatie en propaganda: John Hu-
vaere; pers en publikaties: Patrick Allewaert {1e 
schepen); jongeren werking-VUJO: Vincent Van-
lerberghe; vrouwenwerking: Rosika Lamsens; 
dienstbetoon: Erik Lamsens (fraktieleider GR en 
prov.rl.); wijkwerking: Etienne Vergote; feestkomi-
tee: Charles Vanlerghe en Rosika Lamsens. Overi
ge bestuursleden: Lut Vermeersch (schepen Soc-
.Zaken), Johan Depestel, Jan Lefere (gemeente
raadslid), Marnik Rosselle, Bram Soete, Hans Van-
haute en Geert Vandeweghe. 

Als bijkomende afgevaardigden namens de afde
ling in de arrondissementsraad van Roeselare-Tielt 
werden Tonie Soete, Marnik Rosselle en Jan Lefe
re aangesteld met als plaatsvervanger Etienne 
Vergote. 

Een speciaal woordje van dank was er voor Tonie 
Soete, die gedurende 9 jaar de voorzittershamer 
van de afdeling Roeselare hanteerde. « g > 

AFDELING 
KORTRIJK-STAD 
KOOS NIEUW 
BESTUUR 

Voorzitter: Hilda Douchy-Comeyne. Ondervoor
zitter: Kristine Bossuyt-Acke. Sekretaris: Joost Bal
legeer. Penningmeester: Jef Labaere. Leden en 
abonnementen: Marie-Jeanne Van Damme-Nop-
pe. Organisatie en propaganda: Wilfried Bogaerts. 
Pers en publikaties: Walter Deconinck. VUJO: 
Johan Sanders. Vrouwenwerking: Hilda Douchy-
Comeyne. Dienstbetoon: Walter Maes. Vorming: 
Antoon Malfait. 

Overige bestuursleden: Eddy Debusschere, Lie
ven Decaluwe, Riet Declercq, Piet Lanssens, Jo
han Van Biervliet en José De Schaepmeester. 

Veel sukses! / j ^ \ 

BRABANT 
APRIL 

4 OVERUSE: Wrakfuif in de Markthal, Stations
plein te Overijse. Diskobar: CSS. Org.: Vlaams 
Genootschap Overijse. 
4ITTERBEEK: Eetfeest vanaf 18u. in de Parochie
zaal, achter de kapel St.Anna-Pede. Ook op 5/4 
vanaf 11u.30. Org.: VU-ltterbeek. 
25 SINT-MARTENS-BODEGEM: 12e Pannekoe-
kenfestijn en boterhammen op zijn pajots. Vanaf 18 
uur in Trefcentrum Solleveld. Ook op 26 april vanaf 
15u. Org.: VU en VU-mandatarissen Sint-Martens-
Bodegem. 

VU-KEERBERGEN: 
„DE PAREL DER 
BRABANTSE 
KEMPEN WEER 
DOEN GLANZEN" 

Dit wordt het hoofdtema van het beleid dat het 
nieuwverkozen Volksunie-bestuur van Keerbergen 
wil realiseren. 

Traditioneel worden in de afdelingsbesturen om 
de 4 jaar bestuursverkiezingen georganiseerd. Op 
7 maart j . l . werden de kandidaten met eenparigheid 
van stemmen verkozen en de funkties werden als 
volgt verdeeld: voorzitter: Michael Godyns; onder
voorzitster en penningmeester: Marleen Verrijt; 
sekretaris: Robert Peeters; pers en propaganda: 
Guido Baert; organisatie: Paul Ysebaert; gemeen
teraadslid: Fons De Cock. 

De werking van de voorbije 4 jaren zal in de 
toekomst worden voorgezet en het is ook de 
bedoeling de funktie van de vrouw meer betekenis 
te geven. 

Om politiek terug meer aantrekkelijk te maken 
voor de gewone mensen zal nog meer naar buiten 
worden getreden o.a. via wi)kwerking. Ook zullen 
de leden meer worden betrokken in de werking via 
aktiviteiten en zal ook de eigen identiteit meer in de 
verf worden gezet. 

Dit kadert in het streven van de partij om het 
Vlaams-nationalisme te aktualiseren en dinami-
scher over te brengen naar de bevolking. 

(gb.) 

Ter gelegenheid van de bestuursverkiezingen kwam Paul Van Grembergen, VU-
fraktlevoorzitter in de Vlaamse Raad, een uiteenzetting over de "Bewogen, Aktuele, 
Politieke toestand" geven. Op het kiekje Hilda Douchy-Comeyne, de voorzitster van VU-
Kortrijk-stad en Paul Van Grembergen. (foto wevako) 

VU-HEKELGEM-
ESSENE NIEUW 
BESTUUR 

Donderdagavond 5 maart j . l . werden In de plaat
selijke VU-afdeling Hekelgem-Essene de driejaar
lijkse bestuursverkiezingen georganiseerd. Na het 
sluiten van de kiesverrichtingen en het tellen van 
de stemmen kon de arrondissementeel afgevaar
digde melden dat alle kandidaten minstens de helft 
van de stemmen behaalden en dus verkozen wa
ren. 

Nadien was het de beurt aan kamerlid Herman 
Lauwers die het had over het nut en de taak van de 
VU in de toekomst. 

Na rijp beraad omtrent de noodzakelijk verjon
ging werd Guy Uyttersprot, 27 jaar, sekretaris van 
kamerlid Etienne Van Vaerenbergh van beroep, 
verkozen tot nieuwe voorzitter, met naast hem 
Carlo Stas als sekretaris en Christiane Van Der Eist 
als penningmeester. 

De verdere taakverdeling. Ondervoorzitter: Nini 
Van Malderen; verantwoordelijke leden en abonne
menten: Jan Van Goethem; perskontakten: Alex 
Nijs; propaganda: Rik Verhavert. Overige leden: 
Freddy De Maegd, Guido De Greve, Bert Nelissen, 
Gustaaf Verhavert, Herman Huysmans, Jan Nieuw-
landt, Annemie Van De Casteele, Hil D'Haese. 

Veel sukses! 

( g u ) 

NIEUW VU-BESTUUR 
SINT-MARTENS-
BODEGEM 

Op woensdag 25 maart had te Sint-Martens-
Bodegem de bestuursverkiezing in de zaal Max-in 
plaats onder toezicht van de arrondissementele 
afgevaardigden J. De Ridder en F. De Groote. 
Tussen 19 en 21 uur werden de leden van Sint-
Martens-Bodegem vriendelijk onthaald door het 
bestuur van Sint-Martens-Bodegem voor het kiezen 
van een nieuw bestuur. De uitslag is als volgt: 
voorzitter: Mrcel Asselman; ondervoorzitter en se
kretaris: Dirk Quaghebeur; penningmeester; Mi
chel Vlasselaer; leden en abonnementen: Annie 
Proof; organisatie en propaganda: Noë Valcke; 
jongerenwerking-VUJO: Paul Vandenbosch; 
dienstbetoon: Jan Vanden Houte; bestuurslid: 
Louis Vandenhoef. 

Het nieuwe bestuur wenst zijn dank te uiten aan 
uittredende penningmeester André Schelfhout voor 
zijn jarenlange inzet voor de Volksunie van onze 
afdeling. 

Het nieuw bestuur drukte de wens uit met nieuwe 
moed te starten om de Volksunie opnieuw aan 
uitstralingskracht te doen winnen. 

(m.a.) 

ZOEKERTJE 
- GEZOCHT - Vrouw, (°16.06.70), bedrijfsverta-
ler, kennis Fr., Eng. Duits. Kennis daktilografie en 
tekstvenwerking. Noties Spaans. Zoekt werk in de 
omgeving van Brussel. O/Ref.920102. Voor inl. 
kontakteer kamerlid E. Van Vaerenbergh 
02/519.86.94 (van 7u.30 tot 15u.). 

WIJ — 3 APRIL 1992 42 



UIT DE REGIO 

PROF. JAN DE 
PLOEY OVERLEDEN 

Nog geen 14 dagen na het overlijden van prof. 
Wim Claeys vernamen we dat Jans groot, goed hart 
het letterlijk begaf op die maandagavond — alléén 
thuis in het Redingenhof te Leuven. 

Wouter, zijn oudste zoon, vloog diezelfde dag 
naar de VSA om er zijn doktoraat Ekonomie voor te 
stellen. Tina verbleef in de stad, Arnout studeerde. 
Anne Cardyn, zijn lieve echtgenote, volgde een 
taalkursus. Een gewone avond dus... Maar de 
,,loop der dingen" veranderde eens te meer de 
wereld... 

Volgende week trachten we in een langere bijdra
ge het unieke werk van de geomorfoloog-hoogle-
raar Jan de Ploey te belichten. Samen vieren we 
dankbaar zijn uitvaart in Sint-Kwintenskerk, Naam
sestraat, Leuven, morgen zaterdag 4 april 1992. 

Wandelen en fietsen In dennebossen - hel en wel 
Te huur - per week - weekeind - maand 

Vakantiehuisje "Streekbossenhof" 

gelegen te AVERBODE-KEMPEN 
aan de rand natuurgebied van 1.600 lia op eigendom 
20.000 m2 
Living - o.h. - kl. T.V. - 2 slaapk. - Ing. keuken - badk. - garage - 6 pers. - centr. verw. -
rustig gelegen. 

Vrij: sept. - okt. - nov. - dec. - enz. 

TEL. 013/77.25.46 

ANTWERPSE MIGRANTENRAAD 
Willy Kuijpers (vervolg van biz. 7) 

ZOEKERTJE 
— GEZOCHT — 24-jarige jongeman, met licen
tiaatsdiploma Bedrijfsekonoime van de RUG, zoekt 
passende start in zijn loopbaan. Streek speelt geen 
rol. Legerdienst volbracht. Inl. zich wenden tot 
Koen de Vos, tel. 091/51.26.53. 

het voorkomen ervan. In het tweede geval, 
de machtsstrijd op straat, zit vooral een 
drogreden verscholen. Een stadsbestuur, 
zijn politie, zijn brandweer of welke dienst 
ook, mag de zeggenschap over zijn grondge
bied niet opdelen, en nog minder opgeven. 
De Antwerpse gemeenschap heeft rechten 
en plichten evenzeer als elk Antwerps burger 
individueel zijn rechten en plichten heeft 
tegenover die gemeenschap. Dat kan de 
Migrantenraad duidelijk overbrengen naar 
de eigen gemeenschap, gemeentelijke de-
mokratie geldt in 2 richtingen." 

• De stad voorziet een permanent sekre-
tariaat en stelt een administratie kracht ter 
beschikking. Het Vlaams Fonds voor Inte
gratie van kansarmen (VFIK) geeft de eer
ste 2 jaar 4 miljoen frank voor werkings
kosten. Wat nadien? 

Gerard Bergers: „De stad zorgt vooral 
voor logistieke ondersteuning en het VFIK 
stimuleert zelf-optreden. Als die gelden ge
bruikt worden om de praktijk van de demo-
kratie op stedelijk vlak aan de migrantenge
meenschap over te brengen en om overleg 
en dialoog te stimuleren dan is het welbe-
steed. Hoe dan ook, het inpassen van inwo
ners in onze gemeenschap blijft goedkoper 
dan altijd maar „branden" voorspruitend uit 
onbegrip of onwetendheid te moeten blus
sen. " 

Fonne Crick: „Opvallend bij de installatie 
verleden zaterdag zijn de 2 interne beslissin
gen die de Antwerpse Migrantenraad nam. 
Ten eerste wacht men af met de aanstelling 
van een voorzitter of woordvoerder tot men 
elkaar beter kent en met elkaar ervaring 
heeft. En een tweede beslissing valt ook op: 
men maakt eerst gebruik van de vormings-
kursussen die de Wakkere Burger inricht met 
bazisinformatie over vergadertechnieken en 
ook de werking van de Antwerpse stadsdien
sten... Dat wijst, zo hoop ik, op een volwas
sen wil uit te groeien tot een zinnig en 
efficiënt adviesorgaan. 

Vanuit demokratisch én volksnationaal 
standpunt zet Antwerpen hier een, weliswaar 
late maar nodige, stap vooruit. Wil men 
konsekwent onze principes toepassen dan 
betekent dit kulturele en religieuze beleving 
respekteren maar tegelijkertijd eerbied opei
sen voor onze gemeenschap. De verhoudin
gen tussen de gemeenschappen op Ant
werps grondgebied moet immers volgens 
demokratische spelregels gebeuren. Ivligran-
tenzaken werden immers al te lang venvaar-
loosd en tot speelbal gemaakt vanuit diverse 
hoeken. Praten en „klappen" moeten verko
zen worden boven „slaande" argumenten. 
De Migrantenraad is vooral een middel tot 
inpassing en een volwassen antwoord op 
onze specifieke stadsproblematiek." 

Hugo Hermans 

ADVERTENTIE 

EEN OPENBARE INSTELLING 
TEN DIENSTE VAN DE GEMEENSCHAP 

Nationale Loterij €) 
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UIT DE REGIO 

ANTWERPEN 
APRIL 

4 MERKSEM: Jaarlijkse dr. Bormsherdenking. VU-
Merksem en simpatisanten verzamelen stipt om 
14U.30 aan ingang van Oud Kerkhof te Merksem, 
waar op het graf van dr. Borms een bloementuil zal 
worden neergelegd. 

5 MERKSEM: N.a.v. de dr. Bormsherdenking: mis, 
optocht en bezinningsronde aan het graf van dr. A. 
Borms. Vlanac is die dag open vanaf lOu. 

9 BERCHEM: Feestzitting 20 jaar VVVG in navol
ging van 1ste landdag in 1982. In Alpheusdal, Filip 
Williotstraat 22 te Berchem. 
11 ARENDONK: Arendonk helpt Koerdistan. Op
haling van gedragen kleding in gans de gemeente 
t.v.v. de aktie. Org.: VU-Arendonk. 
11 NIJLEN: Vlaamse Kring Kempenland organi
seert kwisavond in lokaal Kempenland, Heren-
thoutsestwg 53. Ploegen van maks. 5 spelers. 10 
reeksen met 10 vragen. 

14 KALMTHOUT: Bezoek aan tentoonstelling 
„Femme Fatale" te Sint-Niklaas. Vertrek Heide
station om 8U.47. Samenkomst om 8u.30. Org • 
FVV-Kalmthout. 

16 LIER: Voordracht „India en Moeder Theresa" 
door Chris Peleman. Om 20u.30 in het VNO, 
Berlarij 80 te Lier. Inkom 50 fr., tw India. Org.: FVV-
Lier. 

17 TONGERLO/WESTERLO: Om 20u. „De 
Vlaamse Wacht", spreekbeurt door Arthur Ser-
neels, OWK-voorzitter. In Kapellekeshof. Org.: 
SMF-Kempen. 

24 ANTWERPEN: Arr. bestuursverkiezingen. Kan
didaturen tot 17/4 bij arr. sekretaris Koen Pauli, p/a 
J. Liesstraat 2 te 2018 Antwerpen. 
26 BERLAAR: VU-Berlaar reserveerde plaatsen 
voor ANZ. Kaarten bij Walter Luyten 
(03/482.11.93). of fax 03/482.44.58. 
28 KALMTHOUT: Bezoek tentoonstelling „Ameri
ka, Bruid van de Zon". Bijeenkomst Museum van 
Schone Kunsten te Antwerpen om 13u.45. Wie 
meerijdt met FVV-Kalmthout tel. naar José Van 
Thillo-Verbruggen (666.57.77). 

ADVERTENTIE 

Het O.CM.W. Antwerpen zoekt DRINGEND voor tewerkstelling in de dienst thuisver
pleging, de afdeling voor mindervalide adolescenten, en de RVT- en bejaardenin-
stellingen: 

— GEGRADUEERDE / GEBREVETTEERDE 
ZIEKENHUISVERLEEGKUNDIGEN 

— ZIEKENHUISASSISTENTEN 
Voor de funktle van verzorgingsassistenT(e) / bejaardenhelp(st)er: 
houders van het diploma of brevet van 
— l<inderverzorg(st)er 
— bejaardenhelp(st)er 
— gezlnshelp(st)er 
— gezins- en sanitaire help(st)er 
— verpleegaspirant(e) 

Kandidaten richten hun sollicitatiebrief met CV aan Mevr. Wuyts, Inspectrice Nursing 
O.C.M.W. Antwerpen, Lange Gasthuisstraat 39, 2000 Antwerpen. 

JAARLIJKSE BORMSHERDENKING 
TE MERKSEM 

Voor 75 jaar proklameerden de aktivisten met 
Borms Vlaanderen Zelfstandig. Dit feit indachtig 
wordt opgeroepen om samen te komen op de 
jaarlijkse Bormsherdenking op zondag 5 april 1992 
te Merksem-Antwerpen. 

— 11 U.45: aankomst Amnestie-Fakkelloop (VNJ-
Antwerpen). 

— 12u.: Plechtige herrienkingsmis in de St.Fran-
ciskuskerk (Bredabaan), opgedragen door e.h. W. 
Corsmit (Borgerhout), homilie door e.h. L. Vinken 
(Antwerpen); muzikaal verzorgd door SMF-Schel-

dekoor Antwerpen en St. Wauters, organist. 

— 13u.: Optocht naar het graf van dr. Borms 
(gemeentelijk kerkhof) m.m.v. Vlaams Volksharmo
nie, Antwerpen en VNJ-gewest Antwerpen. 

— 13U.15: Bloemenhulde en bezinningsstonde 
aan het graf met toespraak door eresenator Oswald 
Van Ooteghem. 

In de geest van Dr.Borms wordt eendrachtig 
„Vlaanderen eerst" beleden door een talrijke op
komst voor een vrij en zelfstandig Vlaanderen! 

ADVERTENTIE 

Het HOGER INSTITUUT VOOR VERPLEEGKUNDE, verbonden aan het O C M W • 
Antwerpen, Lange Beeldekensstraat 267, 2060 Antwerpen. Tel. 03/217 71 17 
(Cat. PaHOKTVL) 
heeft vakante deeltijdse betrekkingen (m/v) voor onmiddellijke indiensttreding. 

Voor alle onderstaande vacatures is praktijkervaring naast onderwijservaring gewenst 
De ambten worden in hoofdambt gepresteerd. 

LICENTIAAT IN LETTEREN EN WIJSBEGEERTE OF 
LICENTIAAT IN DE SOCIALE EN/OF 
POLITIEKE WETENSCHAPPEN 
Vakken: AV: Filosofie en sociologie (3,25 u.) 
Sociale Geschiedenis en demografie (0,75 u.] 

- Moraalfilosofie en sociologie (2 u.) 
in lestijden per week. 

Kandidaturen met curriculum vitae schriftelijk te richten aan de Directie van het Hoger 
Instituut voor Verpleegkunde, Lange Beeldekensstraat 267, 2060 Antwerpen en dit 
uiterlijk op 10.4.1992. ' 

VU-KALMTHOUT: 
VERNIEUWD! 

Als uittredend voorzitter doet het mij veel plezier 
dat ik in het vooruitzicht van de gemeenteraadsver
kiezingen van 1994 een nieuw en sterk verjongd 
afdelingsbestuur mag voorstellen. 

Voorzitter: Jürgen Constandt (25j.); sekretaris: 
Luc De Smet (59j.); penningmeester: Sabine Le-
naerts (19j.); leden en abonnementen: Frank Bau-
wens (44j.); organisatie: Rik Broeckhoven (55j.) en 
Karin Dekeulener (26j.); seniorenwerking: Mark 
Harrewijn (66j.); jongerenwerking-VUJO: Bart 
Sneyders (27j.); vrouwenwerking: Ria van Loove-
ren (26j.); vorming en propaganda: Paul Verhaert 
(38j.). 

Wenst u meer informatie, of bent u bereid mee te 
ijveren voor een beter Kalmthout in een zelfstandig 
Vlaanderen, aarzel dan niet om kontakt op te 
nemen met ons sekretariaat. 

Onze eerstkomende (open) bestuursvergadering 
gaat door op donderdag 9 april. Van harte welkom! 

Koen Schlltz, 
erevoorzitter 
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I 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 

Streekbieren - Snacks IJs • Wafels - Pannekoeken 
SfMfvol tr*lnm«ubllalr - Ook vargaderruimie 
Waatatraat 131 - 9940 SLEIDINE. 
Tal.: M1/S7.U.4*. - Zal en 2ond gestoten 

Adverteren in WIJ 
rendeert 

02/219.49.30 

Probeer eens! 

^,„„^^1413798v4ammm 
zitplaatsen (eest
zaal voor 100 per
sonen • Groepen 
en bussen op af
spraak tegen spe
ciale prijzen - toe
ristenmenu 295 fr. 

Café 

In de Groene Poort 
Dorp 3 1 , GOOIK 
Tel. 02/532.10.21. 
Sedert een halve eeuw het Vlaamse 
trefpunt in het Pajottenland 
Streekbieren, boterhammen, spaghetti 
en i|s. 
Terras, speeltuin, vergaderzaal. 
Uitbaters Herman Neukermans en 
Anita Sorgeloos. 
Dinsdag gesloten. 

Banketbakkerij 

ANTWERPiA 
JOOST GOSSYE 

Geraardsbergsestraat 
38 
9300 Aalst 
Tel. 053-21.35.33 

Sedert 1910 
JAN PAUWELS-DE BRAUWER 

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

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

— Camb*i«us — 
"cKCoostctóttaat 3 «3960^*66 

011/47.28.97 

M 

tboerenhof 
CAFE-RESTAURANT-FRITUUR 

Terras - Lunchroom -Coffeeshop 
Altamlra stone grill 

Prijzen voor groepen 
op aanvraag. 

De Plank 24A 
3790 Sint-Martens-Voeren 
Tel. 041/81.07.03 

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

ten 
Ovsrelnde 8 AS 

011/65.73.05 • 65.89.40 
BI] 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 

jtetettg 
Oerenstraat 13 8190 Alveringem 

tel 058/288 007 

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

Wi) bieden U 
M luxueuze hotelkamers met atle denkbare komfort 
Fijne Franse keuken, é. la carte en 8 menus van 695 tr tot 1600 te 
Een hart voor de kinderen, eigen speelruimten en aangepaste menu's 
Kamer (2 pers) met uitgebreid ontbijt vanaf 1750 ft 
Eveneens pension en half pension mogelijkheden 
Week end verblijf 

SEMINARIEMOGELIJKHEDEN' conferentiezaal met alle nodige multifunctionele apparatuur 

Voor gratis informatiepakket nopens onze mogelijkheden 

Oerenstraat 13 8690 Alveringem tel. 058/288 007 
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UIT DE REGIO 

9de PLANTENRUILDAG IN WOMMELGEM 
Heeft u bi) het opruimen van uw tuin wat plantjes 

teveel' Zijn er anderzijds plantjes die u nog met 
bezit en die u gaag zou ruilen' Moet u nog 
beginnen met het aanleggen van een plantentuin-
t je ' 

Kom dan op zaterdag 11 april vanaf 14 uur naar 
de 9de Plantenruildag bij Sonja Herbosch-Maldoy 
in de Kastanjelaan 4 in Wommelgem 

Ook nu weer zal Walter Wessels u met zijn 
deskundige raadgevingen bijstaan, om uw vragen 
te beantwoorden en mogelijke problemen te helpen 
oplossen Planten en plantjes kunnen op voorhand 

gebracht of afgehaald worden bij u thuis Gelieve 
dan wel eerst te telefoneren op het nummer 
03/353 68 94 Op dit nummer kan u ook terecht 
voor alle informatie omtrent de Plantenruildag 

WIJ kunnen er met aan voorbij om dankbaar terug 
te denken aan wijlen Fernand Truyens Vanaf de 
eerste Plantenruildag was hij een entoesiast leve
rancier van plantjes Steeds glimlachend stond hij 
iedereen bij met zijn met te versmaden raadgevin
gen 

Bedankt, Ferre' 

ADVERTENTIE 

VERENIGING VLAAMSE ZIEKENFONDSEN 
XaW U, ALS VLAMING 
^ * ^ BENT U REEDS AANGESLOTEN 

BIJ EEN V.V.Z. ZIEKENFONDS 
VAN UW STREEK? 

SEKRETARIATEN V.V.Z.-ZIEKENFONDSEN: 
PROVINCIE ANTWERPEN: 
Antwerpen 2000 Amerikalei 137 tel 03/237 32 10 
Antwerpen 2060 Vondelstraat 17 tel 03/232 73 05 
Heist o/d Berg 2220 Kattestraat 45 tel 015/20 73 85 
Herenthout 2270 Bouwelsesteenweg 13 tel 03/481 77 15 
Lier 2500 Antwerpsestraat 145 lel 03/480 89 91 
Mechelen 2800 Hoogstratenplem 1 tel 015/20 36 40 
Mol 2400 Turnhoutsebaan 15 tel 014/31 27 16 
Nijlen 2560 Gemeentestraat 25A tel 03/481 77 15 
Willebroek 2830 Stationsstraat 22 tel 03/886 30 91 

PROVINCIE BRABANT: 
Brussel 1210 Em Jacqmainlaan 124 tel 02/219 08 64 
Hoeilaart 1560 F Sohiestraat 11 tel 02/657 96 08 
Lennik 1750 Markt 15 tel 02/532 01 72 
Leuven 3000 J B Van Monsstraat 83 tel 016/29 10 48 
Overijse 3090 Schapenweg 2 tel 02/687 95 42 

PROVINCIE LIMBURG: 

Bree 3960 Nieuwstadstraat 10 tel 011/47 23 03 
Genk 3600 Nieuwstraat 35 tel 011/35 67 53 

PROVINCIE OOST-VLAANDEREN: 
Aalter 9880 Ter Walle 12 tel 091/74 25 00 
Beveren 9120 Zandstraal 14 tel 03/775 66 66 
Brakel 9660 Stationsplein 11 tel 055/42 51 88 
Eekio 9900 Leopoldlaan 40 tel 091/77 23 51 
Eke 9810 Steenweg 249 tel 091/85 50 10 
Gent 9000 Holstraat 21 tel 091/23 52 27 
Merelbeke 9820 Poelstraat 40 tel 091/30 79 09 
Sint-Niklaas 9100 Kalkstraat 64 tel 03/776 51 12 
Zele 9240 Lokerenbaan 16 tel 052/44 83 03 

PROVINCIE WEST-VLAANOEREN: 
Brugge 8000 Katelijnestraat 115 tel 050/33 22 24 
leper 8900 Capronstraat 15 tel 057/21 84 21 
Izegem 8870 Nieuwslraat 29 tel 051/20 83 45 
Kortrijk 8500 Graaf Gwijde van Namenstraat 7 tel 056/22 56 98 
Menen 8930 leperstraat 65 tel 056/51 06 91 
Roeselare 8800 Hugo Verrieststraat 4 tel 051/20 83 45 

V.V.Z.-doelstellIngen: 

— Uitbouw van een Vlaams, met-partij-politiek gebonden, ziekenfondswezen 
— Vlaamse autonomie in de ziekteverzekering en de gezondheidszorg 
— Medewerking aan de uitbouw van een Vlaams Sociaal kultureel front 

V V Z -sekretariaat Graaf Gwijde van Namenstraat 7 8500 Kortrijk 
Tel 056/22 56 98 

NIEUW 
AFDELINGSBESTUUR 
TE WOMMELGEM 

Op donderdagavond 27 februari werd een nieuw 
bestuur verkozen van de VU-afdeling te Wommel
gem 

Ee- groot aantal leden kwam opdagen in ons 
lokaal Oen Klauwaert om zich te kwijten van hun 
driejaarlijkse plicht, het aanduiden van een be
stuur 

Dit bestuur zal nu nchting gemeenteraadsverkie
zingen werken en een, hopelijk suksesvolle, kam
panje voorbereiden 

Resultaat van de verkiezing is dit volgende nieuw 
bestuur voorzitter Etienne Swaans ondervoorzit
ter Herman Braeken, sekretans Rudiger Lemou-
che, penningmeester Geert Bellefroid Ovenge 
bestuursleden Ludgaar Boogaerts, Jozef Ceule-
mans, Jozef Dauwen, Erna De Bock, Constant 
Geel, Ward Herbosch, Roger Lathouwers en Henn 
Vandeweghe 

Veel sukses' (e-s.) 

ZOEKERTJE 
— TE KOOP — Komputerprogramma voor het 
berekenen van de personenbelasting voor loon- en 
weddetrekkenden, vennoten, bestuurders en zelf
standigen + Berekening van de werkelijke be-
drijfslasten + Duidelijke handleiding IBM-compa-
tibel onder MS/DOS op diskette 3 5' of 5 25' 
(kleur/mono) Ideaal voor uw sociaal dienstbetoon i 
Prijs 1000 fr (verzendingskosten inbegrepen) Te 
bestellen op tel nr 052/42 25 05 (A Vergeylen) 

LIMBURG 
APRIL 

10 BREE: In zaal Cambrinus, Kloosterstraat 3, om 
20u mediteren over ,,2 voor 12" Humonstisch-
sarkastisch met Cotvooghel over ervaringen van 
hemzelf en andere Vlamingen met de Belgische 
justitie, en meer poëtisch met Hektor Van Oevelen 
Iedereen welkom Toegang gratis Org SMF-
Limburg 

VU-MAASMECHELEN 
IN T NIEUW 

Op 25 februari j I vonden er bestuursverkiezin-
gen plaats te Maasmechelen Dit onder het toe
ziend oog van Jaak Gabnels Van de 191 leden 
kwamen er 43 hun stem uitbrengen Alle kandida
ten werden verkozen 

Het nieuwe bestuur voorzitter, vorming Jaak 
Croes, sekretans en ondervoorzitter Theo Tho
massen, penningmeester, leden en abonnemen
ten Hilde Dexters, organisatie, propaganda, pers 
en publikaties Ivo Dubois, dienstbetoon André 
Willems, afgevaardigden arr raad Annemie Wam-
pers en André Willems Overige bestuursleden 
Sylvain Terwingen, Gilbert Opsteyn, Paul Hev-
mans. Pierre Gielen 

Mandatarissen Jef Albrechts, Nico Nijsten en 
NICO Vanherf 

Veel sukses I (t.t.) 
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AANBEVOLEN HUIZEN 

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

Tel. 02/582.13.12 
02/582.04.10 

Verdeler 
VOLKSWAGEN AUDI - PORSCHE 944 

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

Personenwagens, vrachtwagens en carrosserie 

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 

BLOEMEN ROUWKRANSEN " 
BRUIDSTUILEN 
ZAALVERSIERING 

f ETRA P.VBA 

^kj HEIHOEFSEWEG 1 
J f f g l ^ 2520 EDEGEM 
^ ^ ^ Tel : 03/457 23.89 

^"f^. DELILLE Jan 
D.D.H. Verzekeringen 

& Hypoteken 

Kempenstraat 3, 3590 Diepenbeek 
Grotestraat 83, 3631 Maasmechelen 

Tel.: 011/32.49.86/81.46.25 
011/76.49.33 

Guldo NUYTTENS 
Longtinstraat 126 

1090 Brussel 

SANITAIR - ZINK 
ROOFING 

LOODGIETERIJ 
GASVERWARMING 

Tel. 426.19.39 

PROMO PUZZLE 
Kies zelf het onderwerp 
van uw puzzel 

Daniël Cortier 
Tel. 02/428.69.84 
Fax 02/425.98.86 

FRANSSENS OPTIEK: 
Silhouette 
Marwitz 
Rodenstock 

Herentalsebaan 340, 2100 Deurne 
Tel. 03-321.08.96 
Kerkstraat 44, Antwerpen 
Tel. 03-235.64.75 

nv de winne-fabrisac 
< / 

"•• / migrostraat 1S8 
\ / 'B 9200 sohoonaarde 

^ dendermonde 
082/42 33 04 - 42 39 16 

drukkerij 

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

baron ruzettelaan 78 
8310 brugge 4 

k.baan brugge-oostkamp, 
K 050/35 74 04 .-^ 

PVBA 

J. BORREMANS-COCK 
& KINDEREN 

Algemene Bouwondernemingen 
Gentsestraat 238 

9500 Geraardsbergen 
Tel. 054-41.25.89 
Wij bouwen voor u 
sleutel op de deur 

H^ 
N.V. ZAKENKANTOOR 

HERMAN STEENHOUDT 

1 STATIONSPLEIN, 
9500 GERAARDSBERGEN 

Tel. (054) 41 30 44 

Woonkrediet 
steeds iets beter! 

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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EEN ONBELEEFDE 
PRINS 

Op het RBTf-nieuws kregen we vanaf 
Cape Canaveral een gesprek tussen Dirk 
Fnmout „Belgisch Astronaut" in de ruimte 
en pnns Filip „Onze Pnns" was zeker ver
geten dat Dirk een Vlaming is want het 
gehele gesprek ging door m het Frans 

Kunt u zich voorstellen van „een Waalse 
astronaut" te woord gestaan m het Neder
lands door onze pnns' Er zou een tolle 
opgaan van verontwaardiging m Brussel en 
het Walenland Zo zijn de Franstaligen, wint 
een Vlaming, dan is hij „Belg", alleen Walen 
mogen ..Waal" blijven en dat zowel in de 
sport, muziek, wetenschap, Olimpische Spe
len enz 

P. Platteau, Ghislenghien 

SABENA (1) 
Europees kommissans Karel Van Miert 

(wedde 600 000 fr /maand) heeft zich ver
waardigd neer te dalen van zijn hoge Europe
se troon om op de Vlaamse TV (De Zevende 
Dag) te debatteren over het Sabena-dossier 

Als een Perzisch satraap, ziekelijk ver
waand wegens de jarenlange verwenning 
door een Keizerlijke Hofhouding kijkt hij 
neerbuigend en hooghartig neer op die klei
ne kneuterige Vlaamse politici zoals o a 
Jaak Gabnels die hier nog over een dossier 
als Sabena diskussieren ,,vanonder hun 
kerktoren" Het,,Vlaamse belang", daar 
lacht Van Miert nu meerwang mee als „groot 
Europees politieker" 

Gelukkig voor hem is Van Miert omhoog
gevallen tot de opperste cenakels van de 
macht, mede dankzij de jarenlange steun en 
stem van de kleine naïeve Vlaamse werk
man 

Met schaamteloze arrogantie verloochent 
hij nu zijn afkomst en de basis waaruit hij 
ontsproten en opgegroeid is Eerder vroeg 
dan laat zal hem de wrange rekening gepre
senteerd worden van zijn verraad en volks-
verlakkerij 

Als de toekomst van het socialisme door 
mannen als Van Miert moet veilig gesteld 
worden dan wacht het inderdaad geen roos-
kleung vooruitzicht 

Walter Maes, Zwevegem 

SABENA (2) 
De Waalse regionalisten zoals Happart, 

Collignon, Coeme, Dehousse, trekken reso
luut de Waalse kaart Eerst het Waals be
lang, de rest kan stikken Coeme en Dehous
se zijn zelfs nederlandsonkundige ministers 
m de regenng Dehaene, begrijpe wie kan' 

Ook deze keer heeft het Waals belang het 
gehaald Sabena wordt een aanhangsel van 

Air-France Zanventem, gelegen in Vlaande
ren, staat open voor verfransing Weet je het 
nog geen samenwerking Sabena-KLM be
sliste Spitaels En de,,grote Vlaamse" partij
en laten dit alles zo maar gebeuren Fraktie-
leider Van Hecke van de CVP lukt er zelfs in 
om zijn voorzitter Herman Van Rompuy en 
zijn eis voor het Nederlands m Sabena, 
gewoonweg af te schieten De CVP is hope
loos verdeeld De Vlaamse refleks van de SP 
IS haast onbestaande, dit weten we reeds 
langi 

Weet je het nog ' Na 24 november trokken 
SP en CVP de Vlaamse kaart, denk maar 
aan de geloofsbelijdenis van Van Velthoven 
in de Vlaamse Raad, of de harde Vlaamse 
woorden van Van Rompuy Wat schiet daar 
nog van over' 

De poort naar de verfransing van de Brus
selse rand staat wagenwijd open, dank zij het 
gebrek aan Vlaamse ruggegraat van SP en 
CVP I Ere aan wie ere toekomst alleen de 
VU IS de motor van het verzet tegen de 
verkoop van Sabena aan Air-France' 

Wllfried Rosiers, Neeroeteren 

De redaktle ontvangt graag brie
ven voor de lezersrubriek Weder
woord. Naamloze brieven gaan 
de scheurmand in, evenals 
scheid- en smaadbrieven. De an
dere publiceert zij, naargelang er 
plaats beschikbaar is. De redak
tle behoudt zich het recht voor 
brieven in te korten en persklaar 
te maken zonder de essentie van 
de inhoud te veranderen. Brieven 
worden ondertekend met de 
naam en de plaats van herkomst, 
tenzij de schrijver verzoekt 
slechts de initialen te gebruiken. 
De opinie, vertolkt in een lezers-
brief, is niet noodzakelijk deze 
van de redaktie. 

WRAAKROEPEND 
Wanneer een gepensioneerd echtpaar 

een pensioen van 25 OOG fr heeft en een van 
hen overlijdt dan vermindert men dat bedrag 
met zo maar liefst meer dan 6 000 fr Dat is 
ook zo voor een man die alleen overblijft en 
met zelf kan koken, wassen, strijken, herstel
len enz 

Hetzelfde voor een vrouw die de vele 
karweitjes van het huishouden met meer 
alleen aankan En dat terwijl vreemdelingen 
alles krijgen waar ze nooit iets voor gedaan 
hebben Of terwijl een minister in een maand 
zoveel pensioen ontvangt dan sommige 
mensen in een heel jaar 

Is dat met wraakroepend' 

N. De Dobbeleer, Meise 

DIT IS BELGISCH 
Naar aanleiding van een vraaggesprek 

met de heer Hinnekens, voorzitter van de 
Belgische Boerenbond, dat plaats greep in 
de TV-uitzending De zevende dag (zondag 
15 maart j I) bleek dat de heer Hinnekens 
ditmaal zijn ,,Vlaamse viool" had meege
bracht naar de studio 

Dit m tegenstelling met een andere uitzen
ding van hetzelfde programma, maar dan 
welgeteld een week voor de verkiezingen 
van 24 november 1991 Tijdens deze uitzen
ding wees de heer Hinnekens een mogelijke 
federalisenng van de landbouw gladweg van 
de hand Dit zal dan de ,,Belgische viool" 
zijn die we toen hoorden bespelen Wat er 
ook van weze, zulke ingesteldheid, ingege
ven door puur kapitalistisch opportunisme is 
rampzalig voor het Vlaanderen van vandaag 
en morgen 

En indien de heer Hinnekens nog eens 
een betoging organiseert dan is Leuven de 
aangewezen stad om verzamelen te blazen 
Liefst in de onmiddellijke buurt van het 
spiksplinternieuwe BB-paleis van Versailles, 
uitgevoerd in super-de-luxe-stijl kostprijs 
meer dan 5 miljard Bfr De betogers zouden 
dan kunnen aanschouwen wat er met hun 
centen zo allemaal gebeurt, kwestie van het 
aangename aan het leerrijke te koppelen 
ABB, Cera, Aveve, BB dit is Boerenbond, dit 
IS Belgisch 

Het weze de zorg van de heer Hinnekens 

A.O., Brasschaat 

GEMEENSCHAPSRADEN 
In WIJ (21 feb '92) hebt u korrekt verslag 

uitgebracht over de wijze waarop aan de 
besturen van de 22 nieuwe gemeentelijke 
gemeenschapsraden in Brussel telkens vijf 
partijpolitieke kreaturen worden opgedron
gen 

Ik vind het fijn dat u eveneens korrekt het 
Agalev-standpunt het geciteerd dat ik in de 
Vlaamse Gemeenschapskommissie (VGC) 
heb verwoord Konkreet komt dit hierop neer 
dat Agaiev zijn zetel gratis en onvoonwaarde-
lijk wegschenkt aan de groep van de niet-
partijpolitieke vertegenwoordigers 

Met genoegen lees ik dat u schrijft ,,We 
menen dat het initiatief van Dolf Cauwelier 
navolging verdient" Want, zegt u, ,,wie het 
ernstig meent met de nieuwe politieke kui
tuur IS het met Agaiev eens dat in de Ge
meenschapsraden geen politieke vertegen
woordigers horen" 

Ik hoop dat ook de VU-mandatans m de 
VGC dit WIJ-standpunt zal lezen Want in de 
VGC-raad heeft hij net het tegenovergestel
de gesteund en goedgekeurd Hopelijk is 
bekering nog mogelijk 

Dolf Cauwelier, 
Agalev-raadslid in de Brusselse 

Vlaamse Gemeenschapskommissie. 
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HAND IN HAND (1) 
Op zondag 22 maart 1992 vond onder 

massale belangstelling de betoging voor 
meer „Verdraagzaamheid en Demokratie" 
plaats Hartverwarmend was vooral de opval
lende aanwezigheid van heel wat jonge men
sen 

Ergerlijk was echter het feit dat de VU-
Vlaamse Vrije Demokraten met officieel aan 
deze betoging deelnam (zie ook het interview 
dienaangaande met Willy Kuijpers, WIJ 20 
maart j I) 

Ik dacht dat verdraagzaamheid de derde 
pijler van het Toekomstplan voor Vlaanderen 
vormde Een duidelijke stellingname en een 
algemene oproep tot deelname zou m deze 
zaak de enig juiste houding geweest zijn Op 
dat moment kon ieder voor zich nog in eer en 
geweten beslissen al dan met aan deze 
betoging deel te nemen 

Marie-Paule Quix, Brussel 

HAND IN HAND (2) 
WIJ entingen een uitnodiging van VUJO-

nationaal om mee op te stappen in de 
betoging voor Verdraagzaamheid op 22 
maart j I te Brussel 

Verdraagzaam' O k , maar er zijn wel 
degelijk grenzen aan dit begnp' 

Ik vraag me af of VUJO-voorzitter ook een 
uitnodiging naar al zijn leden zal sturen voor 
de e k Dr Bormsherdenking op 5 april te 
Merksem' En zal hij zelf (en de parlementai
ren) hierop aanwezig z i jn ' Of wordt de 
herdenking van een voorvechter van de 
Vlaamse ontvoogdingsstnjd als minder be
langrijk beschouwd' 

Elke Calewaert, Merksem 

HAND IN HAND (3) 
Er wordt de jongste tijd nogal wat over en 

weer gepraat tussen voor- en tegestanders 
van immigranten 

De voorstanders en de immigranten zelf 
hebben het over hun eigenheid en over de 
kulturele verscheidenheid 

Mag ik de protagonisten verzoeken, wat zij 
daarmee bedoelen, zodat ik voor mijzelf kan 
uitmaken of ik een voor- of tegenstander zal 
z i jn ' Toch geen taaleilandjes binnen de 
grenzen van de Vlaamse Staat zeker' Want 
daarmee hebben wij Vlamingen onze erva
ring i 

Dat ZIJ een andere huiskleur hebben, 
stoort mij met Evenmin dat zij een andere 
godsdienst aankleven A . Jacobs, Gent 

HAND IN HAND (4) 
Ik las m WIJ (20 maart j I) het vraagge

sprek met W Kuijpers over de manifestatie 
Hand in Hand Tot mijn verwondering vind ik 

mets terug van het VUJO-standpunt, noch 
van de plaats van afspraak 

Als ik in het Toekomstplan voor Vlaande
ren lees ,.Verdraagzaamheid moet ons ei
gen zijn We zijn lang genoeg het zwart 
schaap geweest ( ) dat veronderstelt ook 
een nieuwe politieke kultuur", en daarnaast 
het VU-standpunt i v m Hand in Hand leg, 
dan stel ik me veel vragen 

Het wordt hoogtijd dat er een konsekwente 
toepassing komt van het VU Vlaamse Vrije 
Demokratenprogramma Mooie slogans die 
met ingevuld worden hebben evenzeer met 
de kloof met de burger te maken' 

Een nieuwe politieke kultuur begint met 
konsekwentie naar de basis Ofwel is ver
draagzaamheid een partijpijler, ofwel is hij er 
geen Miguel Stas, Anderlecht 

HAND IN HAND (5) 
In tegenstelling tot wat Sven Gatz in WIJ 

(27 maart j I) meent, vind ik dat de VU-
partijleidmg er wijs aan gedaan heeft op het 
verzoek van de organisatoren in te gaan om 
met als partij aan de betoging deel te nemen 

Zo'n houding laat de mogelijkheid open 
dat iedereen al naargelang hij/zij bij het 
gegeven betrokken is, zonder problemen 
kan mee- of met meedoen Niet met de 
vinger gewezen worden als men meeop-
stapt, of met opstapt is ook een vorm van 
verdraagzaamheid' P.L., Hofstade (Aalst) 

DROLOPLOSSING 
Van de Huisartsen Vereniging Antwerpen 

Centrum in samenwerking met de stad Ant
werpen ontvingen vele inwoners een brief 
waann de aktie „Vaccinatiecampagne tegen 
Tetanus" (van 1/4 tot 30/6/1992) wordt aan
gekondigd Daarin staat dat tetanus of klem 
een bijzonder pijnlijke ziekte is en wordt 
veroorzaakt door een mikrobe die aanwezig 

IS in aarde (daar heb je in de stad weinig kans 
op), straatstof (hier al iets meer), menselijke 
ontlasting (jaja) en dierlijke uitwerpselen 

Dus zo lost de stad de hondepoep in de 
straten op, ze doet niks tegen de honden 
(integendeel, iedere burger moet nu een 
belasting betalen, die geldt als vervanging 
voor het kwijtschelden van de honden- en 
fietsbelasting aan respektievelijke eigenaars 
van voornoemde drollenfabrikanten en spor-
tievelmgen), maar je kunt je wel laten vacci
neren 

In ieder geval kun je in vele Antwerpse 
straten en of pleinen maar beter geen kinde
ren met een bal laten spelen, want dan kun je 
er donder op zeggen dat de tetanus toeslaat 

Walter Soethoudt, Antwerpen 

SCHOONMOEDER 
Minister Sauwens zegt (WIJ, 27 maart j I) 

dat de dialoog van volk tot volk m ieder geval 
zal verlopen zonder federale bevoogding En 
dat premier Dehaene, en misschien nog een 
tweede regenngslid, er als ,,waarnemer" bij 
mogen zijn 

Maar na afloop van de ministerraad van 
vrijdag 27 maart heeft Dehaene onderstreept 
dat hij aan de dialoog zal ,,deelnemen" en 
met enkel maar waarnemer zijn 

De umtaristische schoonmoeder zal dus 
toch weer een dikke vinger in de pap heb
ben, zoals men trouwens kon verwachten 

Verder zegt minister Sauwens dat, wat 
hem betreft, het Vlaams Blok aan de dialoog 
mag deelnemen, maar dat de PS daar reeds 
haar veto tegen heeft gesteld 

De Waal Spitaels beslist dus over de 
samenstelling van de Vlaamse delegatie' 

De jongste maanden hebben we krasse 
staaltjes van Waalse arrogantie meege
maakt, maar dit is wel het toppunt En 
minister Sauwens reageert daar dus met 
tegen L. Kalhofer, Kalmthout 

ADVERTENTIE 

4.500 m2 TOONZALEN 

De grootste en meest gespeciahseer 
de sierschouwenzaak 

Terwijl U even wacht ontwerpen wij 
Uw schouw helemaal volgens Uw 
persoonlijke woonwensen 

Doe het zelvers ontvangen bij het 
materiaal een duidebjke werkteke 
ning 

Omdat het onder Vlamingen bhjft, 
„10% extra korting op onze laagste 
prijs" Recent nummer van „WIJ" 
volstaat als bewijs 

OPEN HAARDENBOUW, Esserstraat 1, 3688 KINROOI 
Open van 9 tot 19 u 's Zaterdags tot 18 u , 's Zondags 17 uur 
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TEGENDRAADS 

HET PARAPLUSISTEEM 
De uitspraken van Hugo 

Schiltz over de ambtenaren 
heeft nogal wat reakties losge-
werkt zowel bij de ambtenaren 
als bij het publiek Nochtans 
had Schiltz tijdens het debat 
m de Vlaamse Raad enkel 
gezegd dat hij nooit ,,snel" 
een advies kon krijgen voor 
9u 30 en na 16 uur Dat de 
ambtenaren met goed beoor-

dien Met de nutteloze infor-
matika in de staatsdiensten 
zouden meerdere verkiezings
kampanjes kunnen gefinan
cierd worden En dan is er die 
ergerlijke hiërarchische slruk-
tuur of in de volksmond ,,het 
paraplusisteem" Als zeven 
mensen hun paraaf op een 
brief moeten zetten vooraleer 
de direkteur-generaal (of zelfs 

diensten en departementen 
Af en toe wordt een gedeelte 
van de aanbevelingen ge
volgd, maar de basisobstakels 
blijven omdat de politici het 
nog nooit hebben aangedurfd 
deze op te ruimen 

deeld worden door het publiek de minister) zijn handtekening 
mocht duidelijk blijken uit de zet, ja wie is dan verantwoor-
televoting tijdens het TV-pro- delijk voor waf? 
gramma Zeker Weten van 24 . , . ^ , , u ., 

Meer verantwoordelijkheid 
voor ambtenaren is een abso
lute noodzaak maar dan moe
ten daartegenover ook de 
middelen gezet worden die 
nodig zijn om die verantwoor
delijkheid op te nemen Maar 
zelfs dat zal ruim onvoldoende 
Zijn om opnieuw tot een open
baar ambt te komen dat funk-
tioneel en efficient werkt Er 
werden in het verleden im
mers zoveel procedures en 
reglementen goedgekeurd dat 
er steeds opnieuw vertragin
gen optreden omwille van 
deze onaangepaste en soms 
ridikule regels 

We hebben schitterende 
ambtenaren gekend die he
laas onderuit gingen omdat 
hun werk nooit werd gewaar
deerd op een hoger niveau, 
hun werk bleef weken liggen 
bij een direkteur die vrijge
vochten was en dus zelden 
aanwezig en dus geen tijd om 

IN WIENS 
? 

en 31 maart 

WIJ hebben in een andere 
bijdrage reeds gesteld dat 
zonder het uitbouwwen van 
elke politieke interventie bij 
benoemingen en bevorderin
gen en het afschaffen van de 
vastheid van betrekking er 
geen oplossing is voor het 
openbaar ambt en we blijven 
bij deze basisvoorwaarden 

SOFWARE 
Een intern probleem dat 

zwaar onderschat wordt in de 
buitenwereld is het ontbreken 
van de aangepaste werkings
middelen en de loodzware ad
ministratieve hiërarchie, beide 
problemen hebben recht
streeks te maken met het ont
breken van duidelijke verant
woordelijkheden 

De ambtenaar mag nog zo datgene wat afgewerkt was 
briljant zijn, nog zo goed gein- ^°°^ '® 9^^^"^ Wanneer zal 
tensioneerd, nog zo werk- '^mand de moed hebben het 
zaam, het zal met baten wan- "^^^ '^ ^®"^" "̂  ^^ etterbuil 
neer hij of zij een komputer ^^" ^^ overtollige reglemente-
voorgeschoteld krijgt die met '^'"^'^ 
kan kommuniceren met de ba- De brave burger die gekon-
sisgegevensbank van zijn de- fronteerd wordt met de open-
partement Of wanneer de bare diensten is tenslotte het 
vereiste en aangepaste soft- slachtoffer van de immobili
aare met werd voorzien Jam- ©̂'̂  leder van ons kent voor
mer genoeg is dit vaak het beelden uit eigen ervaring en 
geval omdat met de betrokken de ambtenaren zelf weten het 
ambtenaar kiest wat moet best van al 
aangekocht worden maar Tientallen miljoenen wer-
meestal een andere dienst den reeds uitgegeven aan stu-
met alle nefaste gevolgen van- dies voor de doorlichtng van 

Departementen en diensten 
bij de overheid moeten net als 
in de prive-seklor kunnen wer
ken met doelstellingen en re
sultaatgericht Zijn, daarbij 
moeten de ambtenaren enig 
toekomstperspektief inzake 
beloning en bevordenng heb
ben, zowel binnen de eigen 
dienst als daarbuiten Daar
mee hebben we met gezegd 
dat in de prive-sektor alles 
perfekt zou zijn, maar daar 
bestaat wel de sanktionering 
van de markt Wanneer een 
bedrijf onvoldoende rendeert 
prijst het zichzelf uit de markt, 
verliest bestellingen en gaat in 
het uiterste geval in faling 
Overheidsbedrjven kunnen 
het zich jarenlang veroorloven 
met verlies te werken zonder 
dat er iets verandert 

En dan hebben we nog 
geen woord gezegd over de 
destruktieve rol die vaak door 
de vakbonden wordt gespeeld 
in overheidsdiensten Sinds 
jaren worden er geen sindika-
le verkiezingen meer georga
niseerd in de overheidsdien
sten, men kan zich dan ook 
afvragen met welk recht en in 
wiens naam de sindikaten 
vandaag optedeni 

Het drama is dat de dina-
miek van de ganse maat
schappelijke evolutie slechts 
met zeer grote vertragihg 
doordringt m de administratie 
omdat de bestaande struktu-
ren zichzelf willen handhaven 
De veel gehoorde klacht is 

dan ook vaak ,,Wat wil je, we 
hebben met genoeg perso
neel", terwijl het schoentje el
ders wringt namelijk te veel 
personeel van de ene soort en 
te weinig van een andere, dus 
onaangepaste opleiding en 
kennis voor de uit te voeren 
opdrachten 

Het immobilisme in het 
openbaar ambt wordt tevens 
in de hand gewerkt door het 
ontbreken van enige aanmoe
diging voor goede prestaties, 
de lonen zijn lineair Of men 
nu goed of slecht presteert het 
maakt geen enkel verschil 

Misschien dwingt de bud
gettaire situatie de huidige re
gering om ook de dienstverle
ning te optimalisren en het 
staatsapparaat te ontvetten 
door de nutteloze strukturen 
af te breken, de mobiliteit ein
delijk de realiseren en een 
grote beweeglijkheid in te voe
ren 

Indien de politieke verant
woordelijken zich zouden be
perken tot de politieke opties 
en het vastleggen van de 
oriëntaties zouden we een be
langrijke stap voorwaarts kun
nen zetten Zij zouden zich 
beter met inlaten met de prak
tische uitvoering maar wel 
werken met een kontrakt met 
de verantwoordelijke ambte
naren voor het goede resul
taat van de uitvoering 

Ons land was ooit een voor-
beid inzake de organisatie van 
de openbare dienst Vandaag 
zijn we jammer genoeg in een 
tegenovergestelde voorbeeld-
funktie vervallen Het moet 
echter voor iedereen duidelijk 
zijn dat er geen efficient be
stuurde staat kan zijn zonder 
efficiënte ambtenaren Het is 
aan de politici er voor te zor
gen dat die efficiëntie er komt 
De burger heeft recht op een 
korrekte dienstverlening 

Lamoraal 
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INDE Qéiy<^!U:i^ SHOP BIJ 

m DE MERKENMODEZAAK 
DAMES: 

D'AUVRY 
JOSIBELL 
GOLDIX 

HMC 
BETTY BARCLAY 

LADY F. 
FRAPP 

RAVENS 

KINDEREN: 

ESPRIT 
MEXX 

BARBARA 
FARBER 

JEAN D'ARTES 
VAN HASSELS 

PEPE 
POINTER 

YOUNG FASHION: 

MEXX 
KOOKAÏ 

SANDWICH 
RADIO 

C17 
PEPE 
LEVI'S 

GAPSTAR 

HEREN: 

LEITHAUSER 
JEUNE EUROPE 

VAN GILS 
BISON 

BARTSON'S 
BUGATTI 
BONETI 

DOE MEE AAN DE JUBILEUMWEDSTRIJDEN BIJ SKM. MEER DAN 1MIUOEN FR. AAN BAAR GELD TE WINNEN. 

^isiii OPEN VAN 9 TOT 18 U 
VRIJDAGAVOND FEEST- EN KOOPAVOND 

OPEN TOT 21U. 
Zon. en feestdagen gesloten 

I^<93 3ïet ivmeumimr 6ij 
A 1 2 Boomsesteenweg 35 AartSClaar 

BON 
Ruil deze bon aan de receptie! 
Het winkelen bij SKM wordt nog prettiger. 
Speciaal voor U, lezers van Wij 

Naam: 
Straat: 
Postnummer: 
Gemeente: 



DE LIJN IN CUFERS 
(toestand op 31-12:'91) 

WEST- OOST-

VLAANDEREN VLAANDEREN 

VLAAMS ANTWERPEN 

BRABANT 

LIMBURG TOTAAL 

AANTAL REIZIGERS 
(in miljoen per jaar) 

27,9 50,4 38,4 82,2 17,9 216,8 

AANTAL AFGELEGDE KM 
(in miljoen km per jaar) 

tram 

bus 

7,8 

15,2 

2,2 

22,4 20,9 

7,1 

28,5 18,5 

Ihl 

105,5 

AANTAL PERSONEELSLEDEN 

loontrekkenden 

weddefrekkenden 

VOERTUIGENPARK 

bussen 

trams 

207 

50 

360 

54 

347 423 

166 

240 

4047 

820 

4867 

1527 

270 

VERKEERSONTVANGSTEN 607,2 

(in mliljoen BF per jaar) 

821,9 729,3 1461,9 406,4 4026,7 

De rubrieken 'Aantal Personeelsleden' en 'Voertu/genpork' bevatten enke/ de eigen middelen van De Lijn. 

De 810 bussen met chauffeur die bij de privé exploitanten worden ingehuurd zijn in de bovenstaande gegevens niet inbegrepen. 

DE LIJN CENTRALE DIENSTEN HENDRIK CONSCIENCESTRAAT 1B 2800 MECHELEN TEL 015/44.07.11 

DELUN LIMBURG GROTE BREEMSTRAAT 4 3500 HASSELT TEL. 011/25.31.46 

DE LIJN VLAAMS BRABANT BARASTRAAT 107 1070 BRUSSEL TEL. 02/526.28.11 

DE LIJN ANTWERPEN CROTEHONDSTRAAT 58 2018 ANTWERPEN 1 TEL. 03/218.14.11 

DELUN OOST-VLAANDEREN BRUSSELSESTEENWEG 361 9050 GENTBRUGGE TEL. 091/32.93.11 

DELUN WEST-VLAANDEREN NIEUWPOORTSESTEENWEG 110 8400 OOSTENDE TEL. 059/70.22.88 

UMM 
Wlllllll! 


