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LEPEL & VORK 

Brugge bezoeken is ook 
kennis maken met het 

Vlaams 
Ontmoetingscentrum 

•Ĥ  De Gulden Spoor 
rechtover uitgang parking 

't Zand 22 Brugge 
tel. 050.34.30.82 

dranken 
snacks 

restaurant 
zaal voor 50 pers 

Taverne „DE BOEMELTREIN" 
Vlaams Huis 

Streekbteren - Snacks - IJs - Wafels - Pannekoeken 
Sfe«rvol trelnmcubllalr - Ook vergaderruimte 
Weststraat 131 — 9940 SLEIDINE. 
Tel.: 091/57.66.46. - Zat en zond gesloten 

go(,,J^747 3798v-^ft^'^'e^ 

iMm 

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

Café 
In de Groene Poort 
Dorp 31 , GOOIK 
Tel. 02/532.10.21. 
Sedert een halve eeuw het Vlaamse 
trefpunt in het Pajottenland. 
Streekbieren, boterhammen, spaghetti 
en ijs. 
Terras, speeltuin, vergaderzaal. 
Uitbaters Herman Neukermans en 
Anita Sorgeloos. 
Dinsdag gesloten. 

— Cambutwus — 

011/47.28.97 

LMirvnaft_ 
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 

Adverteren in WIJ 
rendeert 

02/219.49.30 

Probeer eens! 

Banketbakkerij 

ANTWERPIA 
JOOST GOSSYE 

Geraardsbergsestraat 
38 
9300 Aalst 
Tel. 053-21.35.33 

RESTAURANT-HOTEL 

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

ten 
Overeinde 8 AS 

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

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 

Brood- en 
banketbakkerij 

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

SPECIALITEIT VAN ALLE 
GELEGENHEIDSGEBAK 

Hostellerie 

Ij^titm 
Oerenstraat 13 8190 Alveringem 

tel 058/288 007 

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

Wi] bieden U 
14 luxueuze hotelkamers met alle denkbare komfort 
Fiine Franse keuken, ó. la carte en 8 menu's van 695 fr tot 1600 ft* 
Een hart voor de kmderen, eigen speelruimten en aangepaste menu's 
Kamer (2 pers ) met uitgebreid ontbijt vanaf 1750 fr 
Eveneens pension en half-pension mogelijkheden 
Week end verblijf 

SEMINARIEMOGELUKHEDEN" conferentiezaal met alle nodige multifunctionele apparatuur 

Voor gratis mformatiejDakket nopens onze mogelijkheden 

Oerenstraat 13 8690 Alveringem tel. 058/288 007 



NIET TE KOOP! 

L
ATEN wij onmiddellijk met de deur in huis vallen. 
Het was niet iemand van de VU Vlaamse Vrije 
Demokrater! die het bericht lanceerde dat „de 
Volksunie te koop is", maar wel een joernalist van 
de krant De Standaard. Wat is er waar van dit 
bericht? 

Wij willen hier niet alle fouten in de pen van die 
redakteur schuiven, maar het bericht — dat begrij
pelijker wijze voor grote onrust heeft gezorgd — 
vergt enige verklaring. In WIJ van 27 maart j . l . 
hebben wij onder de titel Het debat is open een 

poging ondernomen om het beeld te schetsen van de 
toestand waarin de politieke partijen in Vlaanderen verkeren. 
Wij hebben toen gewezen op het in mekaar vloeien van de 
partijprogramma's en over het vervagen van de grenzen 
tussen de partijen. Wij hebben toen ook grote aandacht 
geschonken aan de sterke invloed van de zuilen op partijen, 
met name op de CVP en de SP. Ondergronds, en soms 
openlijk, zijn bewegingen aan de gang die wellicht in een zeer 
nabije toekomst voor nieuwe formaties kunnen zorgen. 

leder van ons leest de vraaggesprekken met en de beden
kingen van partijvooraanstaanden in kranten en weekbladen. 
Soms in vage bewoordingen, soms in 
omfloerste termen, blijkt uit de teksten 
dat er bewegingen zijn die de herschik
king van de politieke machten beogen. 
Of het allemaal zo'n vaart zal lopen is 
thans moeilijk in te schatten. 

Het is wel aan te raden dat elk van 
ons die bij het debat betrokken wil zijn 
dicht op de bal blijft, de verschillende 
standpunten leest, ze bijhoudt en zich 
dokumenteert, ook over wat er zich ter 
zake in het onmiddellijke buitenland 
voordoet. Want de problematiek is niet 
eigen aan Vlaanderen maar stelt zich 
eveneens in Nederland, Frankrijk en in 
Italië. Wij kunnen er uit leren. 

Er is geschreven dat Guy Vertiofstadt,,afwezig" is in de 
Wetstraat. De PVV-voorzitter verheelt niet dat hij aan een 
politieke hergroepering rond zijn partij werkt, hij kijkt daarbij 
naar mensen uit zowat alle Vlaamse partijen maar ,,op de 
eerste plaats naar mensen die nu buiten de politiek staan". 

Kommentatoren legden al te gemakkelijk de link met de VU 
Vlaamse Vrije Demokraten die eerder dit jaar samen mét de 
PVV het Vlaams tienpuntenprogramma ontwierp, programma 
dat door de huidige Vlaamse regering werd overgenomen. 

Daaruit besluiten dat de Vlaams-nationalisten zich ,,te koop 
hebben aangeboden" is toch een beetje te ver gezocht. 
Daartoe kan géén enkele partijvoorzitter zich verbinden, zelfs 
Verhofstadt niet. En dat bevestigt hij trouwens ook. 

Al deze geruchten hebben binnen de VU voor begrijpelijke 
onrust en reakties gezorgd. Wij twijfelen niet aan de goede 
trouw van mensen die hun hele leven in dienst van hun partij 
en haar gedachtengoed hebben gezet, maar zoals het vaak 
op dergelijke ogenblikken zaak is laaien de emoties hoog op. 

VU-voorzitter Gabriels, Vlaamse Raad-fraktievoorzitter 
Paul Van Grembergen en gewezen VU-voorzitter VicAnciaux 
hebben elk de spekulaties ontkend en bevestigd dat de 
Volksunie niet te koop is. 

Aan de geruchten, waarvan wij de negatieve weerslag op 
militanten, kaderleden en kiezers niet onderschatten, zou 
best en onmiddellijk een einde komen. Het is onze overtui
ging dat de VU-partijraad van zaterdag 11 maart a.s. daarvoor 
een geschikte gelegenheid is. Na de partijverantwoordelijken 
gehoord te hebben zou de raad, als hoogste partijorgaan, 
zich tot het kader kunnen richten, door zich achter de 
ontkenningen te scharen en met de boodschap dat de VU 
Vlaamse Vrije Demokraten niet te koop is en het vertrouwen 
in het partijprogramma ongeschonden is. 

De partijraad zou er echter goed aan doen niet blind te zijn 
voor de mutaties die zich in Vlaanderen aandienen, er zich 
over te beraden en er zich ook op voorbereiden. Het is juist 
dat de motiverende kracht van het VU-pogramma blijft 
bestaan ook wanneer na de aflossing van het huidige 
partijbestuur een nieuwe generatie aan bod zal komen. Een 
generatie die de jeugd kan bezielen en bereid is de strijd aan 
te gaan tegen de onmacht van het demokratisch gezag, voor 

een rechtvaardige maatschappij, tegen 
de macht van het eigenbelang, tegen 
de verzuiling, tegen de verstarring en 
tegen de bekrompen onverdraagzaam
heid. En om te voorkomen dat het 
demokratische volksnationalisme van 
de Volksunie door een ander soort 
nationalisme zou ingenomen worden. 

Het zal echter dé opdracht zijn om dit 
in een gewijzigde politieke samenhang 
aan te tonen en gestalte te geven. Nu 
de kontoeren van een Vlaamse staat 
duidelijker worden vervagen staatsher-
vormende verzuchtingen meer en 
meer en dienen nieuwe problemen 
zich aan. Daarop een antwoord geven 

wordt de opdracht want over de invulling van een rechtvaardi
ge maatschappij valt er nog heel wat te zeggen en te 
doen! 

De VU Vlaamse Vrije Demokraten kan dit vanuit haar 
historisch gedachtengoed dat veel verder reikt dan een 
tijdsgebonden herverkaveling van tijdsgebonden politieke 
partijen. 

Wanneer andere politieke partijen menen dat hun opdracht 
afgelopen is, dan is dat hun goed recht. Deze van van de 
demokratische Vlaams-nationalisten is dat niet. Wél moeten 
zij weten dat zij niet kunnen ontsnappen aan de kritische 
ingesteldheid vande publieke opinie die terecht slechts oren 
heeft naar kordate, rechtlijnige programma's gedragen door 
kordate, rechtlijnige politici die een geloofwaardige taal 
spreken. 

Maurits Van Liedekerke 
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INHOUD 

7 De VU-jongeren protesteer
den tegen de Belgische wa-
penleveringen aan Turkije, 
dat met de onderdrukking van 

de Koerden de mensenrechten op 
grote schaal schendt. 

^ ƒ ^ Van bedrijven die tegelijk 
l i l ^" ' ' ' "^ ®" pyridine lozen 

I ^ J in de Maas had de Waal
se minister Lutgen nog 

nooit gehoord. 

11 Herman Lauwers voelde 
Kultuurminister Weckx 
aan de tand over de Brak
ke Grond. 

'jmm'^^^^ê^^^^. 

M f^ Deze week ging de lang-
T J venwachte dialoog van 

I j ^ volk tot volk van start, zij 
het niet rimpelloos. Een 

terugblik op de voorgeschiedenis. 

17 
Hoe kijkt Wallonië aan te
gen de dialoog? Een 
overzicht van de menin
gen en strekkingen. 

^ f^ De 'dialogisten' hanteren 
T i * een wel bijzonder inge-

I ^3 wikkeld taalgebruik. Van 
subsidiariateitsprincipe 

tot residuaire bevoegdheid gooche
len ze met begrippen en termen. 
Om het allemaal ook voor u begrij
pelijk te houden, stelde WIJ een 
leksikon van de dialoog samen. 

t \ f\ ''̂  ^^ media werd maar 
M ^ matig bericht over de her-

^ ^ ^ ^ komst van de "Belgi
sche" bedrijven die mee

werkten aan vlucht STS-45 met Dirk 
Frimout. Dankzij de Flag komen we 
tot een juister beeld van de Vlaam
se inbreng. 

29 
De Bond van Grote en 
Jonge Gezinnen bestaat 
70 jaar maar schopt nog 
wild om zich heen. 

f\ Jt ^^ ^°^ ^°°'^ zondag nobe-
^ / l Ie onbekende Fransman 

^ J " ^ Jacky Durand zal z'n 
kleinkinderen over 50 jaar 

weten wat vertellen. 

• • f^ Dehaene kon zijn talent 
U\ I 1 als bulldozer sedert hij 
^J ^J premier geworden is pas 

goed botvieren. Nochtans 
dragen de voorgestelde maatrege
len ook de stempel van een mees-
tertaktikus. 

(Omslag R. Szommer) 
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In het voormalige Joegoslavië wordt weer geschoten. Intussen arriveren de 
troepen van de VN-vredesmacht. De eerste Belgische soldaten vertroicken 
deze week vanuit Siegen. Hun standplaats ligt in dat deel van Kroatië waar het 
hevigst gevochten werd. In Sarajevo, de hoofdstad van Bosnië-Herzegovina, 
werd een grote vredesbetoging beschoten door Servische militieleden. De 
Europese gemeenschap, die eerder al Kroatië en Slovenië erkende, besliste 
deze week ook de onafhankelijkheid van deze republiek te erkennen. Daarop 
riepen de Serviërs in Bosnië hun eigen onafhankelijkheid uit. Macedonië wordt 
voorlopig nog niet erkend. De Verenigde Staten erkende ook de onafhankelijk
heid van Slovenië, Kroatië en Bosnië-Herzegovina. Verleden week bezocht 
een Vlaamse delegatie het getroffen Kroatië. Bart Somers, medewerker van de 
VU-studiedienst en gewezen senator Guido Jansegers maakten er deel van 
uit. Vanaf volgende week brengen ze verslag uit. (foto vum) 

MIGRANTEN 
Het lijkt wel of er geen week voorbij kan 

gaan of er grijpen wel ergens ongeregeldhe
den plaats met migranten. Verleden week
end was Antwerpen aan de beurt. De aanlei
ding vormde de arrestatie door de rijkswacht 
van een jonge IVIarokkaan, die illegaal in dit 
land bleek te verblijven. Bij de rellen die 
daarop volgden werden nog vier personen 
aangehouden. 

Zaterdagnamiddag manifesteerden enke
le honderden migranten tegen de aanhou
ding van één van de jongeren. Hij had al een 
strafregister en zou volgens de rijkswacht de 
aanstoker van de rellen zijn. Hij bleef aange
houden wegens weerspannigheid en het toe
brengen van slagen en verwondingen aan 
een rijkswachter. Men eiste niet dat de illega
le vreemdeling vrijgelaten zou worden. De 
migranten protesteerden wel tegen de vol
gens hen provocerende wijze waarop de 
rijkswacht Identiteitskontroles uitvoert. Fiziek 
geweld zou hierbij niet geschuwd worden. 
Later op de week raakte het positieve nieuws 
bekend dat vertegenwoordigers van de mi
grantengemeenschap van Borgerhout via 
een brievenaktie de migranten opriepen om 
geen betogingen meer te organizeren in de 
gemeente. 

De politie van Antwerpen kreeg van de 
manifestanten daarentegen niets dan lof. 
Ook in Brussel was het vooral de rijkswacht 
die in de ogen van de migrantengemeen
schap de boter gegeten had. Nochtans kan 
het opsporen van illegale vreemdelingen 
moeilijk anders dan middels indentiteitskon-
trole's. De wijze waarop deze verlopen is 
allicht nog voor heel wat verbetering vatbaar. 

OFFECIERS-
WILLOCKX: 1-1 

Toen Dehaene met zijn „noodregering" 
voor het voetlicht kwam, sprak hij van een 
beperkte maar stevige ploeg. Beperkt is de 
ploeg nog steeds, stevig al veel minder. PS-
minister Dehousse vond het nodig de pre
mier op z'n plaats te zetten omdat hij gesteld 
had dat de Anselme-taks voor de Brusselse 
Vlamingen een probleem vormt. Volgens 
Dehousse is de premier ,,taalkundig asek
sueel" en mag hij bij betwistingen tussen de 
gemeenschap dus geen stelling kiezen. Een 
verkeerde redenering natuurlijk. Het is juist 
de taak van de premier om de eksekutieven 
erop te wijzen wanneer ze dingen willen 
doen die niet door de beugel kunnen. En die 
Anselme-taks is duidelijk ongrondwettelijk. 
Dehaene's reaktie was dus eigenlijk nog veel 
te lauw voor een eerste minister. 

Maar ook minister van Begroting Offeciers 
en haar waakhond Willockx vochten al de 
eerste ronde uit van wat een heuse boks-
match belooft te worden. VEV-minister Offe
ciers had zich in de korte bestaansperiode 

van Dehaene I al gunstig laten opmerken 
door haar vastberaden Vlaamsgezindheid. 
Zij weigert, zelfs bij antwoorden op vragen 
van Franstalige politici in het parlement, 
Frans te spreken. Bezuiden de taalgrens 
zorgde dit voor opschudding, want men is 
dat daar niet gewoon. Nochtans werden in 
Dehaene's beperkte ploeg opnieuw meerde
re Franstalige ministers ingezworen die de 
taal van de meerderheid in dit land niet 
machtig zijn, en deze ook weigeren te spre
ken. Eindelijk een koekje van eigen deeg, 
zouden we zeggen. 

Offeciers heeft deze week in een interview 
met de VEV-krant De Financieel EI<onomi-
sclie Tijd echter hard op de socialistische 
tenen getrapt. Ze vertelde er dat de ,,echte" 
begrotingsstrijd nog gevoerd moet worden. 
Dat gevecht wordt voor de zomer aangekon
digd. Daarbij meent Offeciers onder meer 
dat het debat over de privatizering van de 
overheidsbedrijven niet langer uit de weg 
gegaan kan worden. Bovendien wees de 
Begrotingsminister er op dat de groei van de 
ambtenarenpensioenen op termijn onhoud
baar is. 

Een stevige trap tegen de heilige huisjes 
van de SP. Freddy Willockx reageerde 
prompt: Geen paniek, aldus Freddy, daarin 
bijgetreden door zijn voorzitter, aan lietamb-
tenarenpensioen wordt niet getornd. 

De SP en haar minister Willockx waren er 
als de kippen bij om minister Offeciers terug 
te fluiten. Over de wapenleveringen aan 

Turkije bliezen de socialisten veel minder 
hoog van de toren. Het „geen kogel voor de 
Golf" van Willockx werd vervangen door 
„Tanks tegen de Koerden" van Claes, de 
Europese onschuld. 

SPAAK OVER 
SCHILTZ 

Naar aanleiding van de start van de dia
loog van volk tot volk verschenen in alle 
kranten uitgebreide reportages over de kom-
munautaire pakten die dit land rijk is. Hierbij 
werden vergane gloriën uit het verleden weer 
opgediept. Zo pakte de Libre uit met een 
interview met Antoinette Spaak, een van de 
onderhandelaars van het Egmontpakt van 15 
jaar geleden. Eén van de vragen luidde 
welke onderhandelaars Spaak toen het 
meest getroffen hebben. Haar antwoord: 

„Aan Franstalige kant, vanzelfsprekend 
André Cools. Hij muntte uit in persoonlijk-
fieid, in voorstellen, in ernst. Aan de andere 
kant waren Martens en Van Miert sterke 
persoonlijkheden. Maar ik vind dat Hugo 
Schiltz een verbeeldingskracht had — en hij 
heeft die nog — die een bijzonderheid vormt 
die ik uiterst zeldzaam vind." 

Van je tegenstanders moet je het horen. 
Schiltz zal zijn verbeeldingskracht goed kun
nen gebruiken. 
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De besparingsmaatregelen van Dehaene II weekten al heel wat protest los. 
Paul Braem, hoofdverpleger in het Brugse rust- en verzorgingstehuis Sint-Jozf 
vindt de geplande bezuinigingen in de bejaardenzorg zo'n schande, dat hij 
deze week vijf dagen lang in hongerstaking ging. Daarmee hoopt hij een 
grootscheeps protest in de sektor te ontketenen. (foto VUM) 

GRIEVEN OVER 
BRIEVEN 

De stichting Algemeen-Nederlands Kon-
gres (ANC) toonde zich bijzonder veront
waardigd over de nieuwe posttarieven die in 
Vlaanderen sedert 1 april van l<racht zijn. 
Een brief van meer dan 20 gram van Vlaan
deren naar Nederland sturen kost voortaan 
twee tot drie keer meer. Zodra een brief meer 
weegt dan 20 gram (tot 100 gram), betaal je 
voor Nederland 54 fr. (vroeger 27 fr. tot 50 gr. 
en 34 fr. tot 100 gr.). Dit is ongeveer een 
verdubbeling. Voor een brief tot 250 gram 
wordt het tarief 120 fr (vroeger 46 fr.). ANC-
sekretaris Wilfried Vandaele schreef hier
over een boze brief aan premier Dehaene en 
PTT-minister Coéme. 

In het verleden was het brieventarief voor 
Nederland (en Luksemburg, in het kader van 
de Benelux) tot en met de gewichtstrap van 
250 gram hetzelfde als het binnenlandse 
tarief. Ook voor de brieven boven de 250 
gram lagen de tarieven voor Nederland ruim 
de helft lager dan voor andere landen. Alleen 
voor brieven tot 20 gram gold voor alle EG-
landen het tarief van 14 fr. De nieuwe tarie
ven schaffen de voorkeursbehandeling van 
Nederland en Luksemburg af. Er geldt alleen 
nog een speciaal EG-tarief voor brieven tot 
20 gram. Deze brieven kunnen tegen binnen
lands tarief worden verstuurd (15 fr.). 

Vandaele wijst erop dat de tariefwijziging 
voor een organizatie als het ANC een bijko
mende uitgave van honderdduizenden per 
jaar betekent. Het invoeren van de nieuwe 
tarieven en het schrappen van het voordelige 
Benelux-tarief staat volgens het ANC lijn
recht tegenover de talloze politieke pleidooi
en voor een nauwere samenwerking tussen 
Vlaanderen en Nederland in het Europa van 
morgen. 

Zou het echt toeval zijn dat de Nederlands-
onkundige Waal Guy Coëme in de nieuwe 
regering de Post onder zijn bevoegdheid 
heeft? 

LEGA LOMBARDA 
Zoals verwacht werd EVA-fraktiegenoot 

Lega Lombarda de grote winnaar van de 
parlementsverkiezingen in Italië. In de kamer 
gaat de partij van 1 naar 56 leden, in de 
senaat van 1 naar 26. In het noorden van 
Italië is de tweede partij geworden: in Lom-
bardije met 20,7%, in Piemont met 17,6%, in 
Veneto met 16%. 

In de hoofdstad Milaan stak ze de kristen-
demokraten voorbij en wordt er de eerste 
partij! De Lega Nord wordt na de kristende-
mokraten (29,2%), de socialisten (13,5%) en 
de ekskommunisten (15,9%) de vierde poli
tieke kracht in Italië met 8,8%. 

De andere EVA-partner, de Union Valdó-
taine, haalde 47,3% en behoudt hiermee 
zeer suksesrijk haar zetels in senaat en 
parlement. Tegen haar was een koalitie op
gezet van kristendemokraten, kommunisten, 

liberalen, socialisten en republikeinen. Die 
haalde 43,3%. 

De grote verliezers zijn de kristendemokra
ten (-5,1%, -32 kamerleden, -17 senatoren), 
terwijl de andere koalitiepartners (socialis
ten, sociaaldemokraten en liberalen) konden 
standhouden. Dit maakt een voortzetting van 
de huidige regeringskoalitie mogelijk. 

Ook de kommunisten verliezen veel plui
men: zij gaan van 185 zetels naar 136 zetels 
in de kamer (opgesplitst in twee partijen), en 
van 102 naar 85 zetels in de senaat. 

DUITSLAND: 
UITERST RECHTS 
WINT 

Bij de Duitse deelstaatverkiezingen in Ba-
den-Württemberg en Sleeswijk-Holstein 

kwamen de ekstreem rechtse partijen als 
overwinnaar uit de stembus. In Baden-Würl-
temberg behaalden de Republikaner meer 
dan 10% van de stemmen. In Sleeswijk-
Holstein stemden meer dan 6% van de 
kiezers voor de Deutsche Volksunion (DVU), 
die overigens niets te maken heeft met de 
Volksunie. In beide deelstaten worden de 
ekstreemrechtse partijen de derde grootste. 

In Baden-Württemberg verloren de kristen
demokraten hun absolute meerderheid, in 
Sleeswijk-Holstein de sociaal-demokraten. 

Na België en Frankrijk zit nu ook Duitsland 
met een verkiezingskater. Eksteemrechts in 
Duitsland bespeelt zoals elders ook onbe
schaamd het vreemdelingentema. Niet de 
werkgelegenheid, de kosten van de hereni
ging, of de milieuproblemen drukten hun 
stempel op de verkiezingen, maar wel de 
problematiek van de azielzoekers. Een pro
bleem waarmee heel Europa gekonfronteerd 
wordt. 
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• Radio Donna heeft in de korte 
tijd van haar iiestaan al voor heel 
wat ongenoegen gezorgd, vooral 
bij de luisteraars van Radio 1 en 
Radio 3. Radio 1 werd door Don
na nl. van de middengolf geduwd, 
en Radio 3 valt in Antwerpen 
buiten de kabel nog nauwelijks te 
beluisteren. Er cirkuleren petities 
en er worden aktiegroepen opge
richt... Volgens de BRTN zijn de 
ongemakken tijdelijk. 

• Sam Walton, de rijkste man 
van de Verenigde Staten, is over
leden aan beenderkanker. Hij 
ontving onlangs nog de Vrijheids-
medailie van president Bush, 
wiens herverkiezingskampanje 
door Walton gesteund wordt. 

• PS-voorzitter Busquin plant 
een operatie Dune {democra
tie, utopie, nouveautés, énergie) 
om de jongeren en inteilektueien 
samen te brengen in denkklubs 
over de waarden van het socialis
me en hun hedendaagse verta
ling. Busquin wil ook dat er In de 
scholen kursussen politieke de-
mokratie gegeven worden. 

• Volgens een internationale or-
ganizatie die het voor de verdedi
ging van de kinderen opneemt, 
stijgt de handel In kinderen on
rustwekkend. Kinderen worden 
op dit moment al verkocht voor 
anderhalf miljoen frank. Vooral in 
Latijns-Amerika en Azië neemt de 
icinderhandel schokkende af
metingen aan. 

• Wie na 1 juli z'n icredietitaart 
verliest, kan verplicht worden tot 
het betalen van 6.500 fr. „aan-
sprakelijkheidsboete" indien er 
iemand misbruik van de kaart 
maakt. Wanneer er echter bezwa
rende omstandigheden bestaan, 
of het veriies niet tijdig gemeld 
wordt, kan dat bedrag nog oplo
pen tot meer dan 32.500 fr. 

• De demokratische presidents
kandidaat Clinton won de voor
verkiezingen van New York. Nu 
haalt hij welhaast zeker de demo
kratische nominatie binnen. 

• De Franse politie pakte vijf 
Vlaamse jonge miiieu-aictivis-
ten op die met een simbolische 
blokkade protesteerden tegen de 
aanleg van een autosnelweg 
door de Franse Pireneeën. Ze 
werden uitermate slecht behan
deld, maar kwamen enkele dagen 
later alweer in voorlopige vrij
heid. 

VLAAMS-NATIONALISTEN 
TIKKEN TURKEN 
OP DE VINGERS 

Er is de voorbije weken nogal wat te 
doen rond de weing vriendelijke houding 
van de Turken jegens de Koerden. Turkije 
krijgt felle reakties uit het buitenland te 
inkasseren. Ook de Vlaams-nationalisten 
laten zich niet onbetuigd in deze kwestie. 

Zo vraagt VU-Europarlementslid Jaak 
Vandemeulebroucke aan de EG-raad Buiten
lands Beleid om over te gaan tot de instelling 
van een algemeen wapenembargo tegen 
Turkije Dit is, volgens Vandemeulebroucke, 
de enige manier om de oorlog te stoppen die 
de Turkse staat m Koerdistan voert onder het 
mom van de bestrijding van Koerdisch terro-
nsme Het VU-Europarlementslid dient daar
toe, namens de regenboogfraktie in het Eu
ropees Parlement, een dringende ontwerpre
solutie m voor het aktueel en dringend debat 
over de Koerden m het EP, volgende donder
dag te Straatsburg Tevens vraagt Jaak Van
demeulebroucke de EG-ministers om het 
financieel protokol EG/Turkije op te schor
ten Dit protokol voorziet in de totstandbren
ging van een douane-unie, m technische 
bijstand en samenwerking op het gebied van 
industrie, landbouw, milieu, energie, weten
schap, telekommunikatie, enz Het gaat hier 
over een bedrag van 12 miljard frank m de 
vorm van leningen tegen speciale voorwaar
den en 2 miljard frank in de vorm van giften 

Ook het IJzerbedevaartkomitee reageert 
zeer scherp tegen de Belgische wapenleve-
ringen aan Turkije, zeker nu de uitvoenngs-
besluiten nog steeds op een goedkeuring 
wachten Het komitee stelt dat de wetten 
moeten toegepast worden en dat een vaag 
Europees bondgenootschap met boven de 
Belgische wetten staat Bovendien, zo oor
deelt het IJzerbedevaartkomitee, is het onge
hoord dat Turkije Belgische wapens inzet om 
de rechtmatige eisen van de Koerden op 
zelfbeschikking gewelddadig te onderdruk
ken De Nooit meer oorlog- en de Zelfbe
stuur-gedachte van het IJzertestament moet 
toegepast worden op alle volkeren waar ook 
ter wereld, aldus het IJzerbedevaartkomitee 

VU-fraktieleider in de Vlaamse Raad Paul 
van Grembergen diende een verzoek in om 
de minister van Buitenlandse Zaken te inter-
pelleren over de wapenlevenngen aan Tur
kije HIJ vraagt de minister welke wapenleve
nngen er tijdens de jongste jaren aan Turkije 
zijn gebeurd Van Grembergen vraagt zich af 
of de beslissingen in verband met de wapen
levenngen nog als een konsensusgegeven 
van de regenng worden beschouwd of zuiver 
als een individuele bevoegdheid van ener
zijds een Franstalig en anderzijds een Ne
derlandstalig minister De VU-fraktieleider in 

de Vlaamse Raad betwijfelt of er een wettelij
ke bazis voor een dergelijke regeringshande
ling bestaat Al deze onduidelijkheden in 
acht genomen zou Van Grembergen wel 
eens willen weten welke initiatieven de minis
ter genomen heeft om de Koerden zekerheid 
te geven inzake eerbiediging van volken- en 
mensenrechten 

Maar ook op straat lieten de Vlaams-
nationalisten van zich horen Vorige dinsdag 
hielden de VU-jongeren een protestaktie aan 
het ministerie van Buitenlandse zaken tegen 
de Belgische wapenlevenngen aan Turkije 
WIJ vroegen VUJO-voorzitter Geert Lambert 
om een woordje toelichting 

• Jaak Vandemeulebroucke bestempelt 
de houding van de Belgische regering en 
van de hele EG m de Koerdische kwestie 
hipokriet en halfslachtig. Hij vergelijkt 
deze houding met deze m de Joegoslavi
sche krisis en tijdens de Golfoorlog. De 
EG zou steeds achterna hollen en z'n 
verantwoordelijkheid ontvluchten. VUJO 
neemt vooral de minister van Buitenland
se Zaken onder vuur. Waarom? 

„ WIJ zijn verbolgen over de lakonieke wijze 
waarop minister van Buitenlandse Zaken 
Willy Claes zich neerlegt bij de geplande 
wapenuitvoer naar Turkije Maar ook de 
meerderheidspartijen gaan met vrijuit Het 
gemak waarmee SP-voorzitter Frank Van-
denbroucke en de CVP-kamerfraktie, na 
aanvankelijk protest, zich neerleggen bij de 
hele wapenuitvoer stoot ons zo mogelijknog 
meer tegen de borst Voerde de SP-voorzit-
ter tijdens de vorige verkiezingen geen kam
panje onder de slogan ,lk vecht voor mijn 
principes"^" 

• VUJO pleit ervoor, zo lezen we in een 
mededeling die verspreid werd tijdens de 
aktle, dat onze regering konlcrete initiatie
ven neemt om tot een grotere wapenbe
heersing en een internationale kontrole 
van de wapenhandel te l(omen. Paul van 
Grembergen vraagt minister Claes welke 
initiatieven hij reeds genomen heeft om 
het probleem tussen de NAVO-landen te 
bespreken. Turkije is echter lid van de 
NAVO, schept dit geen problemen? 

„Het argument dat Turkije lid is van de 
NA VO gaat met op Voor zover de NA VO nog 
een taak te vervullen heeft moet dit een 
„vredesmissie" zijn NAVO-leden horen de 
mensenrechten te eerbiedigen en de demo-

(lees verder biz 26) 
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PERSSPIEGEL 
De start van het gesprek tussert 
de voiksgemeenschappen ge
beurde met een stevige slag op 
de gong. Hij klonk dan ook stevig 
door in de perstitels en -kommen-
taren. De Walen die de Vlaamse 
Brusselaars willen takseren zorg
den voor verdere heibei bij het 
begin van het „vredebrengend 
gesprek". Dehaene was wellicht 
wat blij dat zijn beiastingswater-
val daardoor wat overstemd ge
raakte. (Walter Luyten) 

De Standaard 
Dirk Achten vindt de vlucht van Verhof-

stadt erger dan het rumoer van VB en 
Rossem. Het is zoals Schubert ergens 
zingt over de liefde:,, Wie mag, die wil niet 
en wie wil, die mag niet" zou men in deze 
lentedagen ietwat liederlijk zeggen. 

,,De dialoog begon dus in een giftige sfeer. 
En enkele dwaasheden maakten het alleen 
maar erger. De rel met het Vlaams Blok en 
Rossem was beneden peil en perfekt te 
vermijden. Het doet pijn rellen te zien tussen 
militaire politie en parlementsleden in de 
gangen van het parlementsgebouw. Dergelij
ke taferelen vreten in op het prestige van de 
volksvertegenwoordiging en dus van de de-
mokratie. Dat wekt afkeer op. Dat kunnen we 
missen. 

De afwezigheid van de PVV op de eerste 
vergadering weegt zwaarder dan de inciden
ten met het Vlaams Blok. De Franstalige 
provokaties in Brussel waren Guy Verhof-
stadt te veel. Is dat de enige reden voor zijn 
beslissing? Als de PVV blijvend voor een 
afwezigheidspolitiek kiest, wordt de zoek
tocht naar een tweederde meerderheid in het 
parlement nog moeilijker." 

HET BELAKC 
VAH LIHBURC 

Mare Platel maakt zich geen illusies dat 
dit gesprek tot definitieve oplossingen 
kan leiden en waarschuwt voor de Waalse 
geldhonger. 

„De Vlaams-Belgische dialoog begon bij
na anderhalve eeuw geleden en kende intus
sen al meer dan één definitieve poging om er 
eindelijk komaf mee te maken. Zeker een 
federale staat is bovendien voortdurend in 
wording, zodat alsmaar opnieuw bijsturen 
van de staatsstrukturen noodzakelijk is. De 

herrie rond de Franstalige belastingen is 
trouwens een zoveelste illustratie van die 
continue nood aan bijsturen. Maar het ge
beuren bewijst ook dat het op deze manier 
echt niet langer kan, dat inderdaad de be
gonnen staatshervorming eindelijk zo goed 
en zo ver mogelijk moet worden op punt 
gesteld." 

DEIMOl^KINI 
Na het boksnummer van generaal Kes-

teloot spreekt Roger Kesteloot over het 
schaduwboksen van minister Anselme. 

„De Franstalige socialisten hebben hun 
reputatie van onberekenbaarheid alle eer 
aangedaan. Terwijl de Vlaamse deelnemers 
aan de dialoog tussen de gemeenschappen 
zich nog druk zaten te maken over de vraag 
of het Vlaams Blok en ROSSEM een plaatsje 
aan de vergadertafel verdienden, pakte Ber
nard Anselme uit met een initiatief dat met
een voor een onverwacht gespreksonder
werp zorgde. De Franse gemeenschap wil 
een aantal nieuwe heffingen invoeren en wil 
dat die ook door alle bewoners van het 
Brusselse hoofdstedelijk gebied worden be
taald. 

Het joeg de Vlaamse politici meteen de 
populieren in. Vlaamse Brusselaars die taks 
zouden betalen op hun mobilofoon of hun 
schotelantenne, om daarmee de Franstalige 
leraars aan een betere beloning te helpen: 
het is een absurde gedachte en ook Anselme 
weet dat. Als entree en matière voor de 
dialoog kan het tellen." 

GAZET 
VAN ANTWERPEN 

Als nuttige geheugenopfrissing behan
delt Gazet van Antwerpen de miljarden-
stroom uit Vlaanderen onder de titel,,So
ciale zekerheid maakt Vlaming armer dan 
Waal". 

,,De geschilpunten tussen Vlamingen en 
Walen zijn heus geen bijkomstigheden maar 
raken rechtstreeks de portemonnee van elke 
Vlaamse burger. Via diverse kanalen stroomt 
er vanuit Vlaanderen een onophoudelijke 
geldstroom naar Wallonië. Op jaarbasis 
wordt deze transfer geschat op 257 miljard. 
Dat betekent dat elke Vlaming tussen nul en 
honderd jaar zowat 42.000 fr. van zijn zuur
verdiende centen per jaar naar Wallonië ziet 
vloeien. Elk Vlaams gezin moet het jaarlijks 
met 125.000 fr. minder stellen omwille van de 
,,solidariteit" met Wallonië. Een kleinigheid-
je?" 

HETVOLK 
Dit ACV-dagblad is één van de weinigen 

dat begrip tracht te wekken voor het fis
kaal kunst- en vliegwerk van ACV-er De
haene: 

„De regering heeft al bij al een werkstuk 
afgeleverd dat natuurlijk niet op algemeen 
gejuich zal worden onthaald. Ze is er noch
tans in geslaagd een aanvaardbaar even
wicht te bereiken tussen inkomsten en uitga
ven, zij het een labiel evenwicht. Want een 
en ander moet nog worden uitgewerkt en de 
aangekondigde maatregelen moeten van
zelfsprekend ook worden toegepast, in het 
verleden vaak hét zwak punt van heel wat 
goed bedoelde maatregelen die achteraf en 
onder druk van allerlei lobby's werden uitge
hold. 

Tenslotte staan we hier maar voor een 
^oort „generale repetitie". Want vandaag al 
wordt begonnen met de aanzet van de nog 
delikater begroting voor 1993 die België als 
aanvaardbare partner binnen de Europese 
Monetaire Unie moet loodsen. Het morren 
zal dus nog wel een tijdje aanhouden." 

TV-EXPRESS 
Als oud-weerstander schuddekopt 

Louis De Lentdecker over de blijvende 
haat die tribuneweerstanders in een re
cente televisieuitzending van Zeker We
ten tentoon spreiden. 

„Mensen hebben tijdens de oorlog veel 
geleden. Ook door de schuld van de kollabo-
ratie. Is dat een reden om te blijven haten, nu 
het toch duidelijk moet zijn dat men in alle 
kampen zware fouten en vergissingen en 
misdaden beging? Die van mijn leeftijd we
ten dat het binnenkort met ons gedaan is. Wij 
zullen onze dekoraties, ons,,gelijk" en onze 
mitrailletten niet naar het hiernamaals mee
nemen. Gaan wij naar de dood of de eeuwig
heid met onze oude haat? 't Zal proper zijn. 
Zullen wij 't affront beleven dat de pieren 't 
gebeente van mijn generatie gaan opvreten 
en dat alleen de haat als soevenier zal blijven 
leven? De haat tegen oude ongetwijfeld 
eens schuldige vijanden of tegenstanders is 
een uiting van racisme en onverdraagzaam
heid al even gevaarlijk als al de andere 
vormen die Paula D'Hondt beroeren. In 
plaats van lelijk en onmenselijk te doen over 
totaal voorbijgestreefde mensen en toestan
den zouden de weerstandshelden a la De 
Coninck en a la Debrock er beter aan doen te 
zorgen dat weduwen van échte verzetsstrij
ders, eens ze alleen zijn, een behoorlijke 
vergoeding krijgen." 
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HORIZON 

OVER WONDERBAARLIJKE DINGEN... 
In dit Colombus-jaar wil ik de blik even over de horizon van de 

geschiedenis laten gaan, om terug te stappen in de tijd, tot ver voor 
de illustere Genuees voet aan wal zette op San Salvador, die 
beroemde 12e oktober A.D. 1492. 

Ik wou uw aandacht vragen voor een der figuren uit onze Westerse 
geschiedenis die af en toe vernoemd wordt wanneer er wordt gezocht 
naar de kennis die Colombus verzameld had voor zijn vertrek en die 
gebaseerd was op de ervaring van... zijn voorgangers, de echte (?) 
ontdekkers van de Nieuwe Wereld. 

Zo weten wij dat hij uit het Vatikaan informatie verkreeg over de 
ervaringen van Erik de Rode, de Noor die in 982 Groenland bezette 
en over diens zoon, Leif, die in 1001 tot in New Foundland zeilde. Zijn 
reis werd bezongen in de Eiriks Saga. 

Maar eeuwen vroeger nog hadden Ierse monniken het Amerikaan
se vasteland reeds ontdekt. In 770 waren ze al in IJsland geweest. 
Het is daarover dat ik het wou hebben, al ware het slechts omdat ik 
vind dat er misschien te veel aandacht gaat naar de Italianen uit de 
15e en te weinig naar de leren uit de 8e eeuw. 

Bekijk eens even de figuur van Sinte-Brandaan, de legendarische 
Ierse abt die, op bevel van de engel met zijn gezellen op zeereis 
moest vertrekken. Zo begint de 12e eeuwse versie van de ,,reis van 
Sinte-Brandaan", een Nederlandse (sic!) bewerking van de Naviga
tie Sancti Brandani uit de 10e eeuw: 

„Eens las Brandaan in een boek 
over de wonderen van Gods schep
ping. Hij las dat er twee paradijzen 
boven de aarde waren, dat de wereld 
vol wonderbaarlijke verschijnselen 
was, en dat er in de grote oceaan 
vele grote eilanden lagen. Hij las dat 
er onder de wereld een andere we
reld is, waar het nacht is als hier de 
zon schijnt. Hij las dat er drie heme
len zijn. Hij vond beschrijvingen van 
een soort vis op wiens rug een heel 
woud groeit, wat hij weigerde te 
geloven. Ook las hij dat aan Judas 
iedere zaterdagavond genade werd 
geschonken. Dat wilde er bij Bran
daan niet in, tenzij hij het met zijn 
eigen ogen zou zien. Driftig wierp hij 
het boek in het vuur en vervloekte de 
schrijver. Terwijl het boek in de vlam
men lag hoorde hij de stem van een 
engel die hem van Godswege toesprak: ,Brandaan, mijn goede 
vriend, je hebt een zware zonde begaan. Door je onbekooktheid is de 
waarheid verloren gegaan. Laat het boek maar verbranden, je zult 
nog wel inzien of het waarheid of leugen was wat erin stond. Jezus 
Christus gebiedt je zee te kiezen. Je reis zal negen jaar duren en je 
zult aanschouwen wat de waarheid is...' " 

De avonturen die Sint-Brandaan op zijn tocht meemaakte zijn een 
zeer misterieus geheel van gebeurtenissen, plaatsen en toestanden 
waarvoor je dus helemaal terug moet naar de vroege middeleeuwen, 
om ze te begrijpen. 

De Brendan Voyage van Tim Severin, die in 1977 de reis na 
jarenlange voorbereidende studie heeft overgedaan in een zelfge
maakt ,,curragh", verduidelijkt de verschillende fazen van de A/awfifa-
tio. 

Zo komt een uitbarsting van een onderzeese vulkaan die bvb. het 
eiland Gurtsey uit zee deed oprijzen, als volgt te voorschijn in Het 
eiland van de Smeden.,,Brandaan en zijn monniken zien in de verte 
een kaal eiland, vol smidsvuren en bezaaid met hopen sintels. Door 
de wind worden zij naar deze onheilspellende plek toegedreven, waar 
het donderend geweld van blaasbalgen en hamers op aanbeelden 
klinkt. Zwarte, afschrikwekkende wezens met roodgloeiende gezich
ten bekogelen met vlammende sintels de boot van Brandaan, en 
elkaar.Het eiland ziet eruit als een vuurhaard, de zee rondom sist als 

Sint-Brandaan en gezellen op tocht 
Duitse prent uit 1476. 

een ketel kokend water en de stank is afgrijselijk. Als zij met de schrik 
vrijgekomen zijn, verklaart Brandaan zijn monniken dat dit de ingang 
van de hel was." 

Volgens de onderzoekers van de Brandaan-legende zou de volgen
de passage de oudste, zij het vage beschrijving zijn van het 
Amerikaans kontinent dat na een stapsgewijze oversteek, van eiland 
tot eiland, zou zijn bereikt. Van de Faröer, de Shetland-eilanden, de 
Orkneys, naar IJsland en zo verder. 

„Na een uur omgaf hen een stralend licht. De boot stootte op een 
kust. Nadat zij uit de boot waren geklommen, zagen zij voor zich een 
uitgestrekt land liggen, bedekt met fruitbomen vol vruchten, als in het 
najaar. Toen zij over dat land rondgingen werd het geen enkele maal 
nacht. De monniken aten van de vruchten, zoveel als zij wilden, en 
dronken uit de bronnen. Veertig dagen doorkruisten zij het gehele 
land, maar een einde konden zij niet vinden..." 

Het reisverhaal zit vol wondere wezens die vaak onze aandacht 
afleiden van de story zelf. Dergelijke figuren tref je ook aan bij onze 
eigen Jacob van Maerlandt in Der Naturen Bloeme uit 1350. Opdat 
onze tegenvoeters onderaan de wereldbol zouden kunnen rondlo
pen, werden zij, in de verbeelding van toen, uitgebeeld met naar
achter-gekeerde-voeten bvb. Wie zich echter aan de feitelijke gege
vens houdt komt tot de verbijsterende vaststelling dat deze legende 

(zoals die van Sindbad de Zeevaar
der of de Argonautensage even
eens) veel historische waarheid be
vat. 

De leren nemen deze historische 
dimensie met de nodige filosofie op, 
wetend dat de legende haar wortels 
vindt in de Keltische oorsprong van 
hun kuituur. Anderzijds wijzen zij er 
geamuseerd op dat de wereldkaart 
van Piri Reis van 1513 een Sint-
Brandaan-eiland te zien geeft en dat 
op een Orteliuskaart uit 1570 nog 
een Sint-Brandaan-eiland ligt, er
gens halfweg Europa en Amerika. 
Tot in de XVIIIe eeuw hebben de 
ontdekkingsreizigers gezocht naar 
het paradijseiland van Brandaan... 
Deze legende heeft dus eeuwenlang 
een rol gespeeld in de Westerse 
kuituur, tot lang na Colombus' over
tocht. 

Uit de katalogus van de tentoonstelling De wereld van Sint-
Brandaan die ik in 1986 te Utrecht bezocht, citeer ik, ten bewijze, het 
volgende: 

„Zowel in zijn oorspronkelijke woonplaats Genua als later in 
Portugal werd het verhaal over Brandaans zeereis druk besproken en 
kende men de gangbare teorieën over een Insula Perdita waarop het 
door Brandaan aanschouwde Aardse Paradijs moest liggen. Colom
bus ' zoon Fernando zou later in zijn biografie van zijn vader schrijven 
dat de berichten over de eilanden van Sint Brandaan ,waarover 
wonderbaarlijke dingen worden verteld' ('de que se cuentan cosas 
admirabilesj, mede aanleiding tot zijn vaders reis hadden gevormd. 
En Colombus zelf noteert op 9 augustus 1492, aan boord van de 
Santa Cruz, dat hij in 1484 in Portugal zeelieden uit Madeira had 
ontmoet, die een schip trachtten te verkrijgen om op zoek te gaan 
naar een eiland dat ieder jaar aan de horizon verscheen. 

Een luchtspiegeling — misschien is dit woord ook van toepassing 
op het Brandaanverhaal dat zijn geloofwaardigheid zoveel eeuwen 
lang heeft weten te handhaven. 

Met dien verstande dat het najagen van deze luchtspiegeling 
uiteindelijk heeft geleid tot een ontdekking van de werkelijkheid. De 
fiktie van het Brandaanverhaal heeft de realiteit van de ontdekkings
reizen voorbereid." 

Hans De Belder 

volgens een 
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WETSTRAAT 

SOPAR? 
NOOIT VAN GEHOORD 

Greenpeace is er naar eigen zeggen in 
geslaagd alvast één van de vervuilers van de 
Maas te ontmaskeren, het betreft het che
misch bedrijf Sopar te Marche-les-Dames. 

De bevoegde Waalse administratie bleek 
niet eens te weten dat Sopar langsheen de 
Maas een vestiging heeft. Op 6 maart vroeg 
Greenpeace of het bedrijf, dat steenkoolteer 
verwerkt, een lozingsvergunning kon voor
leggen. Dat scheen niet te kunnen. 

De Waalse administratie kende eerst So
par niet, later deelde het mee dat men het 
bedrijf „ontdekt" had en dat men vlug een 
aanvraag tot het bekomen van een lozings
vergunning had doorgefakst! 

Sopar zou nooit een lozingsvergunning 
hebben aangevraagd. De Waalse admini
stratie roept de ingewikkelde milieuregle
mentering als verzachtende omstandigheid 
in. 

Het afvalwater van Sopar bevat volgens 
Greenpeace grote hoeveelheden pyridine, 
aniline, methylpyridines en demethylpyridi-
nes. 

MISDADIG OPZET? ~ 
Wegens de aanwezigheid van aniline en 

pyridine moest de Nederlandse drinkwater
winning aan de Biesbosch begin dit jaar 
herhaaldelijk de inname van Maaswater 
stoppen. 

Nederland liet verbolgen weten de hoge 
kosten van de stopzetting, van de verhoogde 
waakzaamheid en van de laboratoriumanall-
ses op België te verhalen. Tevens gingen er 
stemmen op de Waalse milieubeweging te 
financieren zodat deze de Waalse overheid 
onder toenemende druk zou kunnen zetten. 
De ontmaskering van Sopar door Greenpea
ce is een lelijke streep door de rekening van 
de Waalse minister voor Leefmilieu Guy 
Lutgen. 

Volgens de minister zou geen enkel bedrijf 
in het Maasbekken aniline en pyridine tege
lijk gebruiken! Hij schreef de Maasvervuiling 
toe aan misdadig opzet of aan de uitloging 
van illegaal Nederlands chemisch afval op 
Waalse storten... 

De Nederlandse Stichting Reinwater deel
de op 12 maart mee dat het de Luikse 
onderneming Union De Culvre en Alliages 
(UCA) in februari betrapte op de lozing van 
afvalwater met een zeer hoog kopergehalte. 
Het kan volgens Reinwater niet anders dan 
dat het bedrijf de lozingsnormen heeft over
schreden. Die norm zou 6 milligram per liter 
zijn terwijl het afvalwater van UCA 60 mg per 
liter bevatte of tien maal te veel! 

Minister Lutgen gaf Reinwater geen toe
stemming de lozingsvergunning van UCA in 

Weet Jan Caudron meer dan minister 
Lutgen? (fotowu) 

te kijken. Openbaarheid van bestuur heet 
dat! Het laat zich aanzien dat de milieubewe
ging van Nederland en België voortaan meer 
klandestiene kontroles zal uitoefenen op be-
drijfslozingen in Maas en Schelde. 

Lutgen beweert zelfs dat Sopar wél de 
nodige vergunningen heeft en Sopar ontkent 
de pyridinelozingen. 

Op 13 maart j . l . kwam de Interparlementai
re Beneluxraad over de Maas en de Schelde 
bijeen en op 18 maart werd in Helsinki het 
verdrag ondertekend over de grensover
schrijdende watervervuiing. In dat verdrag is 
de oprichting voorzien van komitees van 
oeverstaten om de sanering van deze rivie
ren te begeleiden. 

Jan Caudron vroeg de minister van Leef
milieu De Batselier tegen wanneer hij de 
oprichting van deze komitees voor Maas en 
Schelde voorziet. 

En omdat nog voor die data de ministers 
De Batselier en Kelchtermans hun Waalse 
kollege Lutgen ontmoetten wou hij weten wat 
het resultaat van deze ontmoeting was en 
welke maatregelen minister Lutgen zal ne
men om een eind te stellen aan de grens
overschrijdende vervuiling vanuit Wallonië 
naar Vlaanderen en Nederland (bvb. Den
der). 

P-SPROKKELS 
De Vlaamse Raad werkte vorige week een 

drukke agenda af. 

• Het dekreet op het onderwijs III werd 
besproken en gestemd. Laurens Appeltans 
pleitte bij deze gelegenheid voor een grondi
ger aanpak van de leerkrachtenopleiding en 
maande de regering aan op te houden onbe
grensde middelen te geven aan elkaar be-
konkurrerende netten. 

• Ook de motie van Herman Candries en 
Paul Van Grembergen voor de ontwikkeling 
van een eigen Vlaamse industriële strategie 
werd door de Raad goedgekeurd. 

• Met een hele trits interpellaties vervulden 
de leden van de Vlaamse Raad hun taak van 
kontroleur van de uitvoerende macht. Hugo 
Olaerts sloot aan bij een interpellatie over de 
eventuele benadeling van het Vlaams Ge
west bij de berekening van verschuldigde 
registratierechten. 

• Etienne Van Vaerenbergh beklemtoonde 
de gevolgen voor de gewone man in Vlaams-
Brabant van het groeiende Brussels interna
tionaal machtscentrum. De Vlaamse rege
ring moet dringend studies laten uitvoeren 

die de juiste gevolgen op het vlak van huis
vesting, grondbeleid, ondera/ijs... aan het 
licht brengen. Er is nood aan een nieuw 
toekomstplan voor Vlaams-Brabant. Daar
naast vroeg Van Vaerenbergh nog naar de 
dringende evaluatie van het Investerings
fonds dat de onroerende investeringen van 
de gemeenten regelt. 

• De recente opening van een Franstalig 
Kultureel Centrum in Voeren was aanleiding 
voor Hugo Olaerts om Van Den Brande aan 
de tand te voelen over de toepassing van het 
principe van de niet-inmenging en van de 
beleidsopties van de Vlaamse Regering ten 
aanzien van Voeren. 

• Laurens Appeltans kaartte de fiskale pro
blemen aan die bestaan met de eindejaars
premies in het ondewijs. 

• Jan Caudron interpelleerde over de ont
maskering van één van de grote vervuilers 
van het Maaswater, het chemisch bedrijf 
Sopar en vroeg daarbij naar de resultaten 
van de Interparlementaire Beneluxraad over 
de Maas en de Schelde. 

(k.v.c.) 
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WETSTRAAT 

BRAK VERHAAL 
De Brakke Grond Hartje Amsterdam 

Vlakbij de Dam Achteraan palend aan de 
grachten Gebuur van het vroegere Amster
dams stadhuis — nu prestigieus lukse-hotel 
Een Vlaams Kultureel Centrum Voorbode, 
centrum en bruggehoofd van kultureel ver
nieuwend Vlaanderen in Nederland Plat
form voor een ganse trits boeiende tentoon
stellingen, hoogwaardige lezingen en heden
daagse teaterprodukties Ontmoetingsplaats 
van Zuid en Noord m een stad waar de 
historische sporen van Vlamingen en Vlaan
deren alomtegenwoordig zijn Info waar Ne
derlanders kennis kunnen nemen van kultu-
rele agenda's en aktiviteiten in Vlaanderen 
Centraal element voor kulturele samenwer
king, zo noodzakelijk willen we het Neder
lands als kultuurtaal in het Europa van de 
21e eeuw behouden 

ERFENIS 
Maar ook een stukje Vlaams mmistene, en 

dus adminsitratie, in het buitenland met alle 
problemen vandien, stroeve procedures, 
personeelsverloop, gebrek aan kredieten 
t^aar anderzijds toch veel goede wil, inzet, 
visie en bekwaamheid 

Herman Lauwers erfde het volumineuze 
dossier De Brakke Grond van eresenator 
André De Beul, eminent in alles wat Neder
lands-Vlaamse toenadenng betreft Lauwers 
doorworstelde het dossier, ging op zoek naar 
geaktualiseerde informatie en interpelleerde 
in de Vlaamse Raad de kersverse minister 
van Kuituur Hugo Weckx over de problemen 
m de Brakke Grond 

In de eerste plaats is er een aantal prakti
sche problemen die volgen uit het admini
stratief statuut dat met werkzaam is voor een 
kultureel centrum, laat staan wanneer dit dan 
nog m het buitenland gelegen is Het betalen 
van de nutsvoorzieningen, bv de telefoonre
keningen, moet zijn gewone en soms te 
lange administratieve weg volgen 

Het zou met de eerste keer zijn dat de 
Nederlandse PTT vriendelijk maar beslist 
klaar staat om de zaak af te sluiten i Investe
ringsdossiers, zoals de hoogstnoodzakelijke 
elektronische beveiliging, slepen al te lang 
aan De wetgeving inzake overheidsop
drachten maakt dit alles er met gemakkelij
ker op 

Vooral problematisch in de Brakke Grond 
IS de personeelssituatie 

,,Het kader voorziet in elf personeelsle
den Mei zes personen moet dat centrum 
zeven dagen of 72 uur per week worden 
open gehouden De balie moet worden geor
ganiseerd Een biblioteek wordt in stand 
gehouden Groepen moeten worden opge
vangen De administratie en de boekhouding 
moeten in orde worden gehouden Het on
derhoud moet worden gedaan De artistieke 
programmatie moet gebeuren Eksposanten 

of toneelgroepen die gebruik maken van het 
centrum moeten ook worden opgevangen en 
begeleid Dit alles moet gebeuren met zes 
personen gedurende 72 uur per week omdat 
het centrum zeven dagen per week open is " 

Daarnaast bestaan er voor het personeel 
van de Brakke Grond ook nog heel wat 
praktische problemen een verplichte domi
cilie m Vlaanderen, verblijf in Nederland met 
een toeristenvisum ('), problemen met ziek-
teverzekenng, schoolgeld en verkeersbelas
ting 

Herman Lauwers beperkte zich tijdens zijn 
interpellatie met tot het aanraken van proble
men Om tot werkelijke oplossingen te kun
nen komen die van de Brakke Grond een 
soepel draaiende en dinamische Vlaamse 
vooruitgeschoven post maken is het vooral 
nodig het centrum van zijn strakke admini
stratieve keurslijf te ontdoen en een gepaste 
formule van beheersautonomie te ontwikke
len 

Mogelijkheden zijn er te over gaande van 
een Dienst met afzonderlijk beheer tot en 
met het heraktiviteren van een reeds be
staande Stichting (waarvoor dan wel eerst de 
problemen met de Nederlandse fiskus moe
ten opgelost worden) 

OPLOSSING? 
Op lange termijn kunnen nog andere op

lossingen gevonden worden door de koordi-

natie en integratie van die instrumenten 
waarover wij vandaag beschikken om de 
Nederlands-Vlaamse samenwerking aan te 
wakkeren het Kultureel akkoord, het Taalu
nieverdrag en het Vlaams Kultureel Cen
trum 

Lauwers hoopt daarnaast dat er een Ne
derlands HUIS in Brussel zal komen en wie 
weet, nog andere Nederlandse huizen, als 
instrumenten ter bevordenng van de Neder
landse kuituur, in bijvoorbeeld Berlijn en 
Parijs 

In zijn antwoord kwam minister Weckx in 
zeer grote mate tegemoet aan de vragen van 
de interpellant De minister beaamde de 
moeilijkheden die er zijn om het personeels
kader opgevuld te krijgen en ook te houden 
Toch wordt op korte termijn een oplossing 
gezocht voor de meest nijpende personeels
problemen 

De misverstanden inzake de toepassing 
van de wet op de overheidsopdrachten wer
den inmiddels opgelost Op iets langere 
termijn wil de minister op zoek gaan naar een 
meer soepele beheersformule Hij bevestig
de daarmee de stelling van Herman Lauwers 
en verklaarde ,,dat een aantal geldende 
administratieve wetmatigheden waaraan het 
Centrum onderworpen is, inderdaad een hin
derpaal vormen voor een optimale fleksibele 
werkwijze die wenselijk is voor een kultureel 
centrum" 

Koen Van Caimere 

KIEZEN VOOR 
DE 17e PLAATS 

Er verstreken maar liefst 109 dagen 
tussen 24 november '91 en de dag dat 
Dehaene I het vertrouwen van de Senaat 
kreeg. Gedurende die drie en een halve 
maand gebeurde er poltiek heel veel zon
der dat de burger zijn zegje kon doen. Hij 
kon niet kiezen voor deze koalitie, noch 
voor haar programma en nog minder voor 
wie er minister werd. Vakbonden, zuilen, 
lobbygroepen en partijhoofdkwartieren 
namen deze beslissingen. Toch is die 
regering de motor van ons politiek bestel. 
Hoe demokratisch is onze demokratie? 

Op 24 november '91 kreeg de politiek een 
dreun De mensen zijn misnoegd, was de 
ontleding van de partijbureaus, en daar wil
len ze wat aan doen Het slecht funktioneren 
van de overheid werd als eén van de belang
rijkste wrevels aangeduid Het Vlaamse en 
nationale regeerakkoord staat dan ook bol 
van soms wel erg konkrete maatregelen om 
de openbare dienstverlening te verbeteren 

Maar hoe belangrijk ook, het ongenoegen 
van de burger beperkt zich met tot de wer
king van de administratie De burger voelt 
heel scherp aan dat de invloed die hij met 
zijn stembrief kan uitoefenen erg beperkt is 
HIJ keert zijn rug naar de politiek omdat hij 
ervan overtuigd is toch mets m de pap te 
brokken te hebben 

DE WIL VAN DE KIEZER? 
Wie ons politiek bestel van naderbij bekijkt 

moet toegeven dat de kiezer er met ver naast 
zit Op 24 november bepaalde hij slechts de 
relatieve sterkte van de partijen m het parle
ment De kieswet verleent immers een over
dreven voorrang aan de lijstplaats van de 
kandidaat zodat het aantal voorkeurstem
men geen enkele invloed heeft op de aandui-
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ding van de parlementsleden. Van 1919 tot 
1987 werden slechts 28 van de 4.507 kamer
leden (0,62%) en 1 van de 2.252 recht
streeks verkozen senatoren (of 0,04%) ver
kozen op basis van hun voorkeurstemmen. 
Daar de partijen kiezen wie en in welke 
volgorde op de kieslijsten staat beslissen zij 
wie in het parlement terechtkomt, niet de 
kiezer. 

Bovendien is in een sisteem van rechte
venredige vertegenwoordiging de kans klein 
dat 1 politieke partij de meerderheid van de 
parlementszetels verovert; dit in tegenstel
ling tot het Britse distriktenstelsel. Ons kies-
sisteem registreert, het Britse polariseert; is 
een bekend gezegde. De Nederlandse 
grondwetspecialist Glastra van Loon drukt 
het zo uit: een rechtevenredig sisteem be
zorgt het volk geen wil, alleen meningen. 

Daarom moet men bij de regeringsvorming 
koalities tussen partijen afsluiten. Op dit 
proces van regeringsvorming heeft de bur
ger zo goed als geen invloed. Hij kan slechts 
de krijtlijnen trekken tussen de matematisch 
mogelijke en onmogelijke koalities. Binnen 
deze krijtlijnen onderhandelen de partij
hoofdkwartieren over hoe de volgende rege
ring eruit zal zien. Bij deze regeringsonder
handelingen spelen een heleboel belangen 
mee — zuilen, persoonlijke voorkeuren, lob
bying,... — die op geen enkele wijze demo-
kratisch gelegitimeerd zijn. Dat het hoofd van 
de VEV-studiedienst, Mieke Offeciers, vanuit 
het niets minister van Begroting kan worden, 
is hiervan de beste illustratie. Telkens op
nieuw blijkt er een fenomenale kloof tussen 
de verkiezingsprogramma's van de partijen 
en het uiteindelijk regeerakkoord: zowel 
naar inhoud als naar prioriteiten. 

Met de toename van het aantal partijen 
nemen ook de matematisch mogelijke koali
ties toe (na 24 november meer dan 10), zodat 
de door de kiezer getrokken krijtlijnen nog 
verder uiteenschuiven, het speelterrein van 
de politieke partijen vergroot en de invloed 
van de kiezer verder marginaliseert. 

Sinds de tweede wereldoorlog hebben er 
16 verkiezingen plaatsgevonden. In slechts 5 
gevallen werd de regering min of meer vol
gens de wil van de kiezer gevormd: 1950 (de 
koningskwestie), 1954 (de oppositie wordt 
meerderheid), 1958 (de schoolstrijd) en in 
1971 en 1985 waar de uittredende koalitie 
opnieuw naar een meerderheid solliciteerde. 

CENTRALE MOTOR 
De onmacht van de kiezer is fundamenteel 

als men bedenkt dat de regering uitgroeide 
tot de centrale motor van ons politiek bestel. 
Ze heeft de normatieve taak, het maken van 
algemeen geldende regels, van het parle
ment grotendeels overgenomen. In haar 
143e jaarverslag berekende Het Rekenhof 
dat tussen 1976 en 1986 15.549 KB's en 
5.315 MB's in het Belgisch Staatsblad wer
den gepubliceerd, te samen 20.684 beslui
ten, en slechts 1.524 wetten. 6,8% van het 

totaal aantal algemeen geldende regels zijn 
wetten. Als men in acht neemt dat het aantal 
wetten ook begrotingswetten, naturalisatie
wetten, goedkeuringswetten van verdragen 
e.a. bevat, daalt het percentage echt norma
tieve wetten onder de 4%. 

Maar hiermee houdt het niet op: van 1981 
tot 1985 werden 945 wetsvoorstellen (afkom
stig van parlementsleden) ingediend waar
van er 67 of 7,08% werden aangenomen. 
Van de 514 wetsontwerpen (afkomstig van 
de regering) werden er 325 of 63,22% aan
genomen. De verhouding tussen wetten ex-
voorstel en ex-ontwerp is derhalve 17,09% 
tegen 82,9%. Samengevat betekent dit dat 
de regering meer dan 99% van alle alge
meen geldende regels voortbrengt. Wie is 
wetgevende macht in dit land? 

SCHEIDING 
DER MACHTEN 

Deze machtsverschuiving van parlement 
naar regering heeft verschillende oorzaken. 
De belangrijkste is wel dat onze samenleving 
evolueerde tot een verzorgingsstaat, waarbij 
de overheid een uitgebreid en gevarieerd 
takenpakket op zich heeft genomen. De 
regering, die snel kan beslissen en via de 
administratie over veel deskundigen be
schikt, is veel beter uitgerust voor de uitoefe
ning van de moderne overheidstaken. 

Dat Mieke Officiers Begrotingsminis
ter l<on worden lieeft te maken met 
het feit dat bij regeringsonderhande
lingen evenwichten gevonden moe
ten worden tussen zuilbeiangen en 
lobby's die op geen enkele wijze de-
mokratische verantwoording ver
schuldigd zijn. (foto F. De Maitre) 

Naast de vermindering van het demokrati-
sche gehalte van onze instellingen door de 
machtsverschuiving van parlement naar re
gering deed er zich nog een andere evolutie 
voor die moet verontrusten. Eén van de grote 
staatsrechtelijke inzichten van de Verlichting 
is de zogenaamde scheiding der machten. 
Dit principe werd voor het eerst in 1690 
beschreven door John Locke in zijn werk 
Two treatises on Civil Government en verder 
uitgewerkt door onder meer Montesquieu. 
De kern van het idee van de scheiding der 
machten vormt het inzicht dat te veel macht 
bij 1 persoon of instelling kan leiden tot 
misbruiken. Daarom moet de staatsmacht 
opgedeeld en aan verschillende instellingen 
toevertrouwd worden, die elkaar in even
wicht houden. Elke macht behoeft een te
genmacht. De Amerikanen spreken hier te
recht van a system of checks and balances. 

Bij ons dreigt het parlement zijn kontrole-
rende funktie ten aanzien van de regering te 
verliezen. De oorzaak daarvan moet bij de 
partijvorming gezocht worden. Partijen slui
ten regeerakkoorden en dit regeerakkoord 
bindt een meerderheid van de parlementsle
den aan de regering. Via allerlei drukkings-
middelen en sankties (tot en met het niet 
meer verlenen van een plaats op de lijst) 
houden partijen hun parlementsleden in het 
gareel. Deze strakke binding van een parle
mentaire meerderheid is nodig om de stabili
teit van regering te verzekeren. Elk rege
ringsontwerp dat geen meerderheid in het 
parlement bekomt veroorzaakt immers een 
krisis omdat dit als een motie van wantrou
wen wordt beschouwt. De regering moet dan 
aftreden. 

Door dit alles vormt het parlement geen 
echte tegenmacht meer voor de regering. Ze 
verloor niet alleen haar wetgevende funktie 
aan de regering, maar via het regeerakkoord 
en de partijtucht wordt ook haar kontroleren-
de funktie verregaand uitgehold. Daardoor 
komt te veel macht in handen van 1 instel
ling. Ook dit leidt onvermijdelijk naar minder 
demokratie. 

De beperkte macht van het parlement 
wordt het scherpst in kaart gebracht in het 
boek Geprofileerde Machtsverhoudingen. 
Hierin onderzoeken de politologen prof. W. 
Dewachter en E. Das de werkelijke machts
verhoudingen in ons land. In de door hen met 
wetenschappelijke metoden opgestelde 
machtshiërarchie komt het individuele parle
mentslid maar op de 17e plaats (vgl. met lid 
partijbestuur op de 14e plaats en minister op 
de 4e plaats). Bovenaan prijkt de eerste 
minister, gevolgd door de vice-eerste minis
ter en de partijvoorzitters. Het eerste parle
mentslid in de hiërarchie is de fraktieleider 
op de 11e plaats, na de vakbondsleider, na 
de VBO-voorzitter en na de leider van een 
belangrijke financiële groepering. M.a.w. op 
24 november kon de kiezer slechts voor de 
17e plaats stemmen! Men zou van minder 
een gevoel van machteloosheid krijgen. 

Bart Somers 

Vo lgende w e e k : 
Zelf onze regering k iezen? 
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FRANSTAUGEN 
STAAN SCHAAK 

D
E idee van een onderhandeling 
van volk tot volk over de samen
levingsproblemen van Walen en 
Vlamingen in België is niet 
nieuw. Sommigen grijpen ver te
rug om dit aan te tonen. Zo wijst 
bvb. Le Soir zelfs naar 1932, 
toen de eerste taalwetten goed
gekeurd werden. Deze en soort
gelijke voorlopers hebben ech
ter in werkelijkheid weinig van 

doen met de deze week gestarte dialoog. 
Daarvoor moeten we veel minder ver terug
kijken. In november 1990 trok toenmalig 
vice-premier Hugo Schiltz op ronde door 
Wallonië. Daar werd de idee voor een ge
sprek van volk tot volk gezaaid, zonder 
Belgische bevoogding. 

MENTALE SCHOK 
De hefboom voor de Vlamingen om de 

Franstaligen rond tafel te krijgen was het kijk
en luistergeld. Toen PS-vice-premier Mou-
reaux naar aanleiding van de re! over de 
eksportvergunningen voor wapentuig voor 
het Midden-Oosten de ,,institutionale atoom
bom" opdiepte, raakten eindelijk ook alle 
Vlaamse partijen ervan overtuigd dat de 
kommunautaire problemen niet langer 
mochten rotten. Men had gedurende lange 
tijd de derde faze in de ijskast gestopt, omdat 
men de VU dat sukses niet gunde. 

Tot men verbijsterd vaststelde dat federale 
trouw voor de Walen eigenlijk van geen tel is 
als de Waalse belangen in het geding ko
men. Moureaux dreigde voor de televisieka
mera's gewoon om de eksportvergunningen 
af te laten leveren door de Waalse Raad 
indien de federale regering deze nog langer 
zou weigeren. De zaak zorgde voor een 
mentale schok in Vlaanderen, het kompro-
mis van de ministerkomitees dat men ineen-
prutste voldeed niet. De regering struikelde 
en er kwamen vervroegde verkiezingen op 
24 november. 

Deze verkiezingen betekenden zoals be
kend een zwaar verlies voor alle traditionele 
partijen (inkluzief Agaiev). Aan Vlaamse kant 
kwamen het Vlaams Blok en Rossem als 
winnaars uit de stembus. De formatie beloof
de moeilijk, zeer moeilijk te worden. Vergelij
kingen met Dehaene's honderd dagen bij de 
vorming van Martens VIII waren niet uit de 
lucht. Iedereen besefte echter terdege dat de 
kommunautaire kwestie niet meer terug in de 
ijskast kon. 

VERHOFSTADT 
Het lijkt allemaal al zo lang geleden. Frans 

Grootjans werd aangesteld tot formateur. 
Veel meer dan het terrein aftasten deed de 
liberale minister van Staat niet. Half decem
ber stuurde Boudewijn Guy Verhofstadt het 
mijnenveld in. Het „joenk" trachtte een anti-
CVP-koalitie samen te stellen met liberalen, 
socialisten en groenen. De redenen voor de 
mislukking van deze vernieuwende poging 
doen hier niet terzake. Men zal zich herinne-

Onrechtstreeks vormden de pro
blemen met de financiering van 
het Franstalig onderwijs de aan
leiding voor de gesprekken die 
deze week onder de hoogdraven
de titel „dialoog van gemeen
schap tot gemeenschap" een 
aanvang namen. De problemen 
rond de wapenultvoer naar het 
Midden-Oosten en het bovenha
len van de Institutionele atoom
bom door de PS, die (door het 
opstappen van de VU) tot de val 
van IVIartens Vül en de oprichting 
van de ongrondwettelijke minis
terkomitees leidde, zorgden ver
volgens voor een mentale schok 
in Vlaanderen, iedereen raakte er 
diep van doordrongen dat de 
kommunautaire problematiek 
dringend geregeld moest wor
den. Tot zover leek de recente 
politieke geschiedenis nog vri] 
eenvoudig. 

ren hoe Verhofstadt, SP-voorzitter Vanden-
broucke en verschillende Agalev-woordvoer-
ders een beschamend spelletje hij heeft het 
gedaan opvoerden. 

Wel van belang voor ons verhaal waren de 
,,toegevingen" die Verhofstadt aan PS-voor-
zitter Spitaels deed. Kwatongen beweren dat 
de ambitie om premier te worden de PVV-
voorzitter ertoe bracht om Spitaels al te 
geven waar hij om vroeg, inkluzief een voor
schot op het kijk- en luistergeld in afwachting 
van een wettelijke overheveling ervan. De 
lekken over deze formatiegesprekken maak
ten de konfederale bekering van Verhof

stadt, zoals die enkele weken later uit het 
met de VU afgesloten tienpuntenprogramma 
bleek, in ieder geval zeer ongeloofwaardig. 

En toen hij deze week omwille van de 
ongrondwettelijke Anselme-taks, een tak-
tisch PS-maneuver, weigerde de openings
vergadering van de dialoog bij te wonen, 
werd pas goed duidelijk dat partijpolitieke 
profilering Verhofstadt nauwer aan het hart 
ligt dan bezorgdheid om de Vlaamse zaak. 
Maar daarover straks meer. 

WATHELET 
Na Verhofstadt duidde Boudewijn Mel-

chior Wathelet aan als formateur. Aangezien 
een regering vormen zonder kristendemo-
kraten blijkbaar (nog) niet mogelijk was, ging 
de „Kennedy van Petit-Recham" zonder 
veel overhaasting op zoek naar een roomsro
de meerderheid. Van Wathelet onthouden 
we vooral z'n uitgebreide informatieronde, 
om te kamoefleren dat hij wachtte op de 
vorming van de PSC-PS-koalities voor het 
Waals gewest en de Franse gemeenschap. 
Pas toen Spitaels zijn PS-voorzittersschap 
ruilde voor het Waalse presidentsschap, 
schoot Wathelet wakker. 
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Een biezonder krappe meerderheid van 54 % stemde op het bijzonder statutair 
l<ongres in met de deelname van de VU aan de regering. Schiltz helpt mee de 
stemmen tellen. (toto R. szommer) 

Bij de grootste Vlaamse partij, de CVP, 
was men intussen nog altijd niet bekomen 
van de verkiezingsdreun. Hier en daar durf
de een CVP-er het zelfs aan om de partij een 
oppositiekuur aan te bevelen. ACW-voorzit-
ter Rombouts kreeg het van deze ,,principië-
len" zo op z'n heupen dat hij het nodig vond 
hen eens goed op hun plaats te zetten. 
Wanneer de CVP voor de oppositie kiest, 
stelt het ACW haar bevoorrechte relatie met 
de partij in de weegschaal, liet Rombouts 
weten. Het is volgens de zuilbaas kompleet 
ondenkbaar dat een organizatie als het ACW 
met 200.000 vrijwilligers en meer dan een 
miljoen leden gedurende lange tijd geen 
invloed zou hebben op het beleid. De CVP 
moest regeren, willen of niet. Programma en 
koalitiepartners? Bijzaak. 

Wathelet had intussen een nota klaarge
stoomd met veel aandacht voor de vernieu
wing van het beleid, maar bitter weinig voor 
de kosten daaraan verbonden en voor de 
verdere staatshervorming. Wathelet verwees 
in 17 lijnen van gemiddeld 45 aanslagen 
deze materie naar een gemengde kommissie 
van kamerleden en senatoren waaraan de 
regering haar aktieve medewerking zou ver
lenen, en waarbij ook de gemeenschaps- en 
gewesteksekutieven betrokken zouden kun
nen worden. Wathelet had het dus nog 
steeds niet begrepen. 

TRIPARTITE 
Na de kerstvakantie haalde de CVP het 

Belgische redmiddel bij uitstek weer boven: 
de klassieke tripartite. Zogezegd omdat deze 
over een tweederde meerderheid beschikt. 
Een staaltje van huichelachtigheid, nadat de 
partij onder Martens VIII, die ook een twee
derde meerderheid bezat, de uitvoering van 
de derde faze naar Sint-Juttemis verwees. 
Terwijl de PS, door Spitaels tot voorzitter van 
de Waalse gewestregering te kronen, liet 
merken dat ze voor Wallonië koos, meende 
de CVP nog steeds België te moeten redden. 
De snelle vorming van een Vlaamse rege
ring, het antwoord op de zet van Spitaels dat 
de VU vooropstelde, moest wijken tot de 
CVP zicht had op de inspanningen van 
Wathelet. 

Zoveel lankmoedigheid, dat kon de VU 
niet laten gebeuren. Er werd gezocht naar 
een middel om de Vlaamse partijen te dwin
gen kleur te bekennen. Met de PVV stak de 
Volksunie de handen uit de mouwen om snel 
een sterke Vlaamse regering tot stand te 
brengen. Er werd een prioriteitenprogramma 
voor een doortastend en vernieuwend 
Vlaams beleid opgesteld. Om het Vlaams 
belang in België en Europa te verdedigen 
schreef de VU een Vlaams tienpuntenpro
gramma dat mede-ondertekend werd door 
de PVV. Deze partij maakte daardoor een 
regelrechte ommezwaai richting konfedera-
lisme. Samen met de Vlaamse liberalen werd 
ook onderhandeld over de krachtlijnen voor 
een vernieuwd beleid. 

TIENPUNTEN-
PROGRAMMA 

De Volksunie en de PVV dwongen nu de 
kristendemokraten en socialisten kleur te 
bekennen. CVP en SP werden uitgenodigd 
om op bazis van het prioriteitenprogramma 
van VU en PVV een Vlaamse regering te 
vormen. De idee van het Vlaams front werd 
bovengehaald. 

Zo'n front was evenwel bijlange nog geen 
werkelijkheid. Want CVP en SP zeiden niet 
onmiddellijk ja, maar ook niet neen. Vanden-
broucke wenste verduidelijkingen. Van Rom-
puy verkoos nog te wachten op formateur 
Wathelet, die nog tot 21 januari tijd kreeg, de 
datum dat de Vlaamse Raad bij elkaar kwam. 
In de Vlaamse pers kregen CVP en SP er 
flink van langs. Standaard-hoofdredakteur 
De Clerck sprak over de CVP als de water
drager van het nationale, unitaire belang, en 
waarschuwde haar zich niet te beperken tot 
een ziekelijk vertoon van belangen- en 
machtsspelletjes. 

Op 13 januari kwamen CVP en SP dan 
toch gezamenlijk over de brug. Vanuit het 
PVV-hoofdkwartier klonken die dag ook voor 
het eerst negatieve signalen. Het heette bij 
de PVV plots dat niet CVP én SP uitgenodigd 
waren, maar CVP of SP. Een CVP-PVV-SP-
VU-regering zou volgens de liberalen teveel 
lijken op de vorige proportionele Vlaamse 
regering, en de kiezer wilde volgens de PVV 
wat anders. De onderhandelingen die dins
dag tussen de vier partijen van start gingen 
waren meteen gehipotekeerd. Men slaagde 
er alleen in een gezamenlijk kommunikee te 
verspreiden, waarin de partijen het eens 
werden om een gezamenlijke houding aan te 
nemen t.a.v. het afwerken van de staatsher
vorming in voorbereiding van de onderhan
delingen daarover met de Franstaligen. 

SP en CVP opteerden daarop voor de 
roomsrode rekonduktie. De poort voor ande
re Vlaamse partijen werd nog opengehou
den, heette het. Op 21 januari werd de 
Vlaamse regering Van den Brande I inge
zworen, roomsrood, zonder programma, 
maar met een portefeuillebedeling. De VU 
had na rijp beraad beslist de zetel waar ze in 
deze „proportionele" regering recht op had 
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niet te bezetten, totdat ze van SP en CVP 
een dubbele garantie l<reeg. Dat de nieuwe 
regering ool< een vernieuwd beleid zou voe
ren en dat er een gesprek zou komen van 
gemeenschap tot gemeenschap, zonder fe
derale schoonmoeder. 

VAN DEN BRANDEII 
CVP en SP gingen korte tijd nadien over

stag. Ze verklaarden zich akkoord dat de 
motor van de dialoog bij de deelregeringen 
diende te liggen. Bovendien schaarden ze 
zich achter het Vlaamse eisenprogramma 
dat VU en PVV opgesteld hadden. Ander
zijds bleven de Vlaamse kristendemokraten 
en socialisten bij Wathelet aandringen om 
naar een federale koalitie met tweederde 
meerderheid te zoeken. Na een onderhoud 
met de voorzitters van SP, CVP, PS en PSC 
kondigde Wathelet aan dat hij onafhankelijk 
van de regeringsvorming gesprekken ging 
voeren met andere partijen, met de bedoe
ling garanties te krijgen voor een tweederde 
meerderheid voor de staatshervorming. 

Hoewel SP en CVP nog steeds geen klare 
wijn schonken, vond het partijbestuur van de 
VU dat ze van goede wil waren. Het partijbe
stuur zette het licht op groen voor onderhan
delingen over een Vlaams regeerakkoord. 
De VU-onderhandelaars ondervonden dat 
CVP en SP zich zeer toegeeflijk opstelden 
tegenover de VU-verzuchtingen. Een VU-
kongres besliste met een krappe meerder
heid van 54% tot de deelname van de partij 
aan de Vlaamse regering. Het partijbestuur 
duidde Johan Sauwens opnieuw aan tot 
minister. Van den Brande II zag het levens
licht. 

De krappe meerderheid van het kongres 
wijst op het gezonde wantrouwen tegenover 
de koalitiepartners. Ook in '88 werd immers 
een akkoord gesloten met dezelfde partijen. 
Belangrijke stukken uit dat akkoord, zoals de 
derde faze, bleven toen dode letter juist door 
toedoen van bepaalde CVP- en SP-tenoren. 
VU-voorzitter Gabriels stak begin februari 
een stoere vinger omhoog: als de dialoog 
van gemeenschap tot gemeenschap op een 
mislukking uitdraait, opteert de Volksunie 
onomwonden voor de Vlaamse onafhanke
lijkheid. 

DEHAENE 
De pogingen van Wathelet om een twee

derde meerderheid bij elkaar te sprokkelen 
waren intussen gestrand. De formateur ruim
de de baan voor een nieuwe informateur, 
Jean-Luc Dehaene. Deze onlmijner gaf de 
idee van de tripartite eerst nochtans niet op. 
Er werd een operatie verleiding Verhofstadt 
opgezet, met proefbalonnetjes over de priva-
tizering van de overheidsbedrijven als uit
smijters. Tevergeefs, de PVV stelde dusda
nig hoge eisen, dat de vakbonden bedank
ten. Het was weer van Waalse kant dat de 
zaak geforceerd werd. De opvolger van Spi-

taels, PS-voorzitter Busquin zette de puntjes 
op de i: indien een tripartite niet kan zonder 
er een sociale slachtpartij van te maken, dan 
maar een snelle verderzetting van de rooms
rode koalitie en een dialoog van gemeen
schap tot gemeenschap los van de rege
ringsformatie. 

Dehaene trok daar als de bliksem z'n 
konkluzies uit en liet zich omtoveren tot 
,,koninklijk onderhandelaar", met de bedoe
ling een roomsrode regering in elkaar te 
boksen. Dehaene wou de staatshervorming 
opnieuw fazeren: eerst (voor de zomer) het 
kijk- en luistergeld overhevelen, de financiële 
verantwoordelijkheid van de gemeenschap
pen regelen en de rechtstreekse verkiezing 
van de raden mogelijk maken, en dan zien 
we wel. 

Binnen de Vlaamse regering Van den 
Brande II zat men ook niet stil. Met een 
komitee voor de staatshervorming, bestaan
de uit de ministers Van den Brande, De 
Batselier en Sauwens (Institutionele Hervor
mingen), een stuurgroep met het komitee en 
de partijvoorzitters, en een uitgebreide infor
matieronde toog men in alle stilte aan het 
werk. 

Guy Verhofstadt bekeerde zich tot 
het konfederalisme. Zijn "toegevin
gen" aan Spitaels maakten die beke
ring al ongeloofwaardig. En door 
deze week wegens de Anselme-taks 
afwezig te blijven op de opening van 
de dialoog, bewees hij meer van par
tijpolitieke eenmansakties te houden 
dan van een eensgezind VLaams niet. 

(foto Cfann) 

GEEN FAZERING 
De VU liet Dehaene prompt weten van een 

nieuwe fazering van de staatshervorming 
niets te moeten weten. CVP en SP hadden 
als Vlaamse koalitiegenoten trouwens hun 
handtekening gezet onder het Vlaams re
geerakkoord, waarin staat dat het tienpun
tenprogramma globaal en in zijn geheel 
uitgevoerd moet worden. Of hoe eens te 
meer aangetoond werd hoe dringend de 
afschaffing van het dubbelmandaat wel is. 
Een nieuwe fazering, waarbij de Franstaligen 
in de eerste ronde al meteen krijgen wat ze 
vragen, zou de Vlaamse onderhandelingspo
sitie kompleet ondermijnen. 

De ruk aan de noodrem hielp. CVP en SP 
gaven de VU de garantie dat ze afzagen van 
een staatshervorming in twee fazen, en toon
den zich bereid de dialoog van volk tot volk te 
starten met het tienpuntenprogramma uit het 
Vlaams regeerakkoord op de agenda. In het 
federale regeerakkoord Dehaene I werd het 
dan weer zo duidelijk niet gezegd. Daarin 
wordt aangekondigd dat de regering een lijst 
zal opstellen van die wetsontwerpen die nog 
voor de zomer door het parlement goedge
keurd meoten worden. En in die lijst wensen 
de partijen die het regeerakkoord onderte
kenden in ieder geval de ontwerpen betref
fende de fiskale verantwoordelijkheid van de 
gemeenschappen en de autonome verkie
zing van de raden op te nemen. 

DIALOOG VAN START 
Het komitee voor de staatshervorming in 

de Vlaamse regering was einde maart klaar 
met z'n voorbereidende werkzaamheden. De 
dialoog kon van start gaan, zij het weer met 
een aantal kompromissen. Zoals de uitnodi
ging die door Dehaene verstuurd werd, een 
dubbel voorzittersschap (Schiltz-Deprez) en 
de premier als ,,waarnemer" bij de gesprek
ken. Er werd verzameling geblazen met tien 
partijen (CVP-PSC-SP-PS-Agalev-Ecolo-
PVV-PRL) maandag jl. in het parlement. 
Rossem en het Vlaams Blok hadden laten 
weten ook van de partij te willen zijn. De 
eerste partij omdat ze het niet neemt over 
dezelfde ,,ondemokratische" kam gescho
ren te worden als het Blok, de laatste omdat 
ze meende Vlaamse ,.waakhond" te moeten 
spelen. 

Maar zondag maakte de Franse gemeen
schap bekend dat ze eigen belastingen ging 
heffen, ook in Brussel, waar ook de Vlaamse 
Brusselaars zouden voor moeten opdraaien. 
Een regelrechte provokatie aan de voor
avond van de langverwachte dialoog. On
grondwettelijk bovendien, zoals professoren, 
belangengroepen, Vlaamse verenigingen, 
Brusselse en andere politici in koor 
schreeuwden. Maandagmiddag kondigde de 
PVV aan onder zo'n omstandigheden voor 
de dialoog te bedanken. 
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Aan de Franstalige onderwijzers deden Spitaels en Deprez, in hun hoedanig
heid van partijvoorzitter, dure beloften. Die moeten nu dringend ingelost 
worden. Geld vormt een van de belangrijkste redenen waarom de Franstaligen 
aan tafel gingen zitten. (foto p. BOISIUS) 

Onder de partijen die maandag wel rond 
de tafel gingen zitten, bestond er geen kon-
sensus over de uitnodiging voor het Vlaams 
Blok en Rossem. Wat het Blok betreft maak
ten meerdere partijen bezwaren. Ze stelden 
dat de ekstreemrechtse partij zichzelf had 
uitgesloten door het kader van de dialoog te 
bestrijden, nl. een staatshervorming, en 
geen staatsvernietiging. De bedoeling van 
de dialoog is juist oplossingen te zoeken, en 
niet oplossingen onmogelijk maken, wat de 
bedoeling was van het Blok. 

Wat Rossem betreft stelde alleen SP-
voorzitter Vandenbroucke, die een jarenou-
de persoonlijke vete met de gewezen beurs
goeroe blijkbaar nog steeds niet kan verge
ten, zijn veto. Omdat Van Rossem politieke 
onderhandelingen ,,zwijnerijen" noemt, 
vindt de SP-voorzitter zijn aanwezigheid on
gewenst. Maar zou Vandenbroucke ook be
zwaren maken tegen zijn partijgenoot Tob
back, die dit land een ,,apeland" noemde? 
En zo kan Vandenbroucke nog wel meer 
politici uitsluiten... 

FRANSTALIGE 
PROVOKATIE 

De provokatie van de voorzitter van de 
Franse gemeenschapseksekutieve Anselme 
(PS) was maandag hét gespreksondenwerp 
bij de Vlaamse delegaties. Hij wil taksen 
invoeren op heel het grondgebied waarover 
de Franse gemeenschap bevoegdheden uit
oefent, en daar hoort Brussel ook bij. Boven
dien maakt Anselme geen onderscheid tus
sen Vlaamse en Franstalige Brusselaars. De 
Vlaamse partijen en grondwetspecialisten 
waren het er echter over eens dat Anselme 
eigenlijk weinig grondwettelijke steunberen 
heeft om zijn konstruktie recht te houden. 
Wanneer de Franse gemeenschap in Brus
sel belastingen zou heffen, staat niets de 
Vlaamse gemeenschap in de weg om het
zelfde te doen. 

De meeste waarnemers raakten het daar
om al snel met elkaar eens dat het initiatief 
van Anselme eerder gezien moet worden als 
een PS-maneuver om niet in een verdedigen
de positie aan de dialoog te beginnen. Het is 
bekend dat de Franstaligen dringend geld 
nodig hebben om de financiering van hun 
onderwijs veilig te stellen. Bij de Vlamingen 
is de geldnood (nog) niet zo akuut. De 
Franstaligen komen staan dus aan de start 
van het schaakspel dat de dialoog is, al 
onmiddellijk in een schaakpositie. Wanneer 
ze de Vlamingen niet voldoende tegemoet 
komen, en de Vlamingen maar eensgezind 
genoeg voet bij stuk houden, kunnen de 
Franstaligen naar hun geld fluiten. En dat 
kunnen ze zich nu net niet permitteren. 

De PS-leiding meende met haar taksen in 
Brussel nu hét middel gevonden te hebben 
om de schaakpositie af te wenden. De Fran
se gemeenschap beseft maar al te goed dat 
ze met die taks geen poot heef om op te 

staan, maar men hoopt voor de afwijzing van 
die idiote taks door de Vlamingen (een 
„Vlaamse overwinning", een ,,Waalse ne
derlaag") straks wel een prijsje weg te ka
pen. Het zal aan de Vlaamse onderhande
laars liggen om niet in die val te trappen. 
Wanneer de Vlamingen eensgezind blijven 
in hun afwijzing van deze en dergelijke 
Franstalige frivoliteiten, en desnoods het 
nodige geduld aan de dag leggen om het 
kijk- en luistergeld niet voetstoots te lossen, 
blijven de Franstaligen in hun nadelige posi
tie van vragende partij geduwd. 

Dinsdag legde de stuurgroep van de dia
loog de verdere procedure vast. Alle partijen 
mochten hun verlanglijstje indienen. De 
werkzaamheden werden verder onderge
bracht in verschillende werkgroepen. De 
stuurgroep verzorgt de koördinatie en zal 
zich zelf buigen over de rechtstreekse verkie

zing van de raden, de splitsing van Brabant 
en de hervorming van het parlement. 

Er komt verder een werkgroep voor de 
financiële problemen, één voor de internatio
nale bevoegdheden van de deelgebieden, en 
één voor de verdere bevoegdheidsafbake
ning en de andere dossiers die ter sprake 
worden gebracht. De verschillende werk
groepen rapporteren aan de stuurgroep. Dan 
pas komen de verslagen ter diskussie in de 
voltallige vergadering van de dialoog. De 
volgende bijeenkomst van de plenaire verga
dering is voorzien voor 22 april. Voor die 
datum wil premier Dehaene het overlegkomi-
tee regering-eksekutieven bij elkaar roepen. 
Indien daar de Vlaamse deelnemers zich niet 
eensgezind tonen, en de Anselme-taks niet 
van tafel geveegd wordt, kan men de dialoog 
maar beter vergeten. 

(pdj) 
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GEMEENSCHAP TOT GEMEENSCHAP, 
OF GEWEST TOT GEWEST 

Hoe kijkt Wallonië aan tegen de dialoog 
van gemeenschap tot gemeenschap? Wie 
vertolkt er welke standpunten? Wie oe
fent er welke druk uit op de Franstalige 
politici? Speelt de diskussie tussen de 
voorstanders en de tegenstanders van de 
Fusie (van Waals gewest en Franse ge
meenschap) een rol? Onze korresponden-
te in Wallonië, Denise Van Dam, schetst 
het panorama van de Waalse dialogisten. 

„Pas de tabous, saufia Sécurité Sociale" 
wordt aan Waalse kant gezegd. In de dialoog 
van Gemeenschap tot Gemeenschap moet 
alles bespreekbaar zijn, behalve de Sociale 
Zekerheid. Het verlanglijstje van de te regio
naliseren materies en institutionele hervor
mingen is even lang aan Waalse als aan 
Vlaamse kant, althans wat de regionalisti-
sche en andere drukkingsgroepen betreft. 
Landbouw, internationaal verdragsrecht, 
restbevoegdheden, afschaffing van het dub
belmandaat en rechtstreekse verkiezingen 
van de Raden, splitsing van de provincie 
Brabant, fiskale autonomie van de Gemeen
schappen en de Gewesten. 

FRANKOFOON FRONT? 
Toch is er een verschil tussen de Vlaamse 

en de Waalse benadering: in Vlaanderen 
bestaat er een min of meer Waams Front, 
langs Franstalige kant bestaat er zeker geen 
Frankofoon Front. Er bestaat wèl een Waals 
Front. Voor de Vlamingen gaat het om een 
dialoog tussen Vlaamse Gemeenschap en 
Franstalige Gemeenschap; voor de Walen 
tussen Vlaams Gewest, Waals Gewest en 
Brussels Gewest. Het Waals/frankofone de
bat Gemeenschap/Gewest speelt ook door in 
de huidige Dialoog van Gemeenschap tot 
Gemeenschap. Dit heeft ondermeer tot ge
volg dat de Walen de rechten van de Fransta-
ligen in de Brusselse periferie niet als breuk
punt in de onderhandelingen zullen hante
ren. De Waalse regionalisten zullen via Wal
lonië, Region d'Europe wèl druk uitoefenen 
op de PS wat bepaalde garanties voor Voe
ren betreft. José Happart hoopt dat de onder
handelingen zullen verlopen, ik citeer „in de 
geest van de betoging voor verdraagzaam
heid van 22 maart". Tussen haakjes, Hap
part nam als enkeling deel aan de betoging 
en vond zich de hele tijd temidden van een 
groep Vlaamse betogers. Hij verkiest als 
gesprekspartner voor de Waalse beweging 
waarachtige federalisten zoals de VU boven 
frankofonen a la Jean Gol. In de geest van 
het Renardisme wenst hij dat de institutione
le hervormingen gepaard zullen gaan met 
een progressief maatschappijprojekt. 

Wie ontpopt zich, buiten de Waalse regio
nalisten nog als drukkingsgroep in het de
bat ? Er zijn natuurlijk vooreerst de leerkrach
ten, die op hun centen wachten. De malaise 
binnen de onderwijswereld duurt onvermin
derd voort. De regionalisering van het over
blijvende nationale kijk- en luistergeld en de 
fiskale autonomie van de Gemeenschappen 
is, naast inhoudelijke revendikaties, één van 
hun belangrijkste institutionele eisen. 

PRL 
Ook de landbouwers zijn een groep die 

men niet mag onderschatten. Het gaat slecht 
met de landbouw, of liever gezegd met de 
landbouwers, in Wallonië. De Europese be
zuinigingsmaatregelen treffen vooral de ek-
stensieve landbouw. Europese steunmaatre-* 
gelen komen vooral Vlaanderen ten goede, 
de minister van landbouw is sinds jaar en 
dag een Vlaming, en met uitzondering van 
de huidige een Boerenbonder. De Boeren
bond heeft meer dan een aardig voetje in de 
Waalse landbouwgrond. De Waalse land
bouwers vinden dat het nu welletjes is. De 
UPA (Union Professionelle Agricole) is hun 
belangrijkste spreekbuis. De UPA eist de 
regionalisering van de landbouw. 

De regionalisten, de leerkrachten en de 
landbouwers zijn dus zowat de belangrijkste 

drukkingsgroepen op de Franstalige partijen 
in het huidige debat over de Dialoog. 

De PS heeft zich twee jaar geleden op het 
buitengewoon partijkongres in Ans duidelijk 
op de regionalistische rail geplaatst; PSC-
voorzitter Gerard deprez en PS-voorzitter 
Busquin komen hoe langer hoe beter met 
mekaar ovenweg. Gerard Deprez is zeer 
voorzichtig in zijn uitlatingen over de fusie 
tussen Waals Gewest en Franstalige Ge
meenschap. 

Blijven dan nog de Liberalen (PRL) over, 
als enige voorstanders van de fusie en als 
enige verdedigers van de rechten van de 
Frankofonen in de Brusselse periferie. Maar 
de PRL heeft bij de laatste verkiezingen een 
serieus vertJes geboekt. Het frankofone par
tijpolitieke front is dus verdeeld tussen ener
zijds PS-PSC meerderheid en anderzijds 
PRL-oppositie. 

Wat met de grote massa, die zwijgende 
meerderheid? Die kijkt, zoals waarschijnlijk 
ook de Vlaamse massa, met weinig entoe-
siasme naar het hele gebeuren. Al is het 
oppassen geblazen, meent Theo Fauconnier 
van de krant La Wallonië: „de Walen geven 
de indruk ingeslapen te zijn, maar telkens 
het Waalse volk ontwaakt, gebeurt dit op een 
brutale wijze. Bovendien werkt Wallonië in 
een sneller tempo dan Vlaanderen aan de 
uitbouw van een eigen staat. Dit zou voor 
verrassingen kunnen zorgen". 

Denise Van Dam 

Door zich aan het hoofd van de Waalse regering te plaatsen, liet Spitaels 
duidelijk merken dat hij voor Wallonië koos. (foto E. Peustjens) 
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LEKSIKON VOOR 
DE DIALOOG 

Met tiet oog op de deze week uit 
de startblokken geschoten dia
loog van gemeenscliap tot ge
meenschap stelde WIJ een ieksi-
kon samen van termen en begrip
pen die tijdens de besprekingen 
gehanteerd worden of ter sprake 
gebracht zuilen worden. Het 
Wetstraatjargon blijkt immers 
voor de burger kompleet onver
staanbaar te worden. IVIet dit 
hulpmiddel hopen we dat U de 
diskussie nauwgezet zult kunnen 
volgen. Veel van deze sleutel
woorden zijn onderling zo sterk 
verweven dat hun scheiding mis
schien kunstmatig overkomt. Dit 
probeerden we te ondervangen 
door in de tekst nuttige verwijzin
gen in te bouwen. 

B 
BNP 

Het Bruto Nationaal Produkt is de optel
som van alle goederen en diensten die we 
samen in een jaar voortbrengen In de finan-
ciermgwet (zie aldaar) werd de groei van de 
financiële middelen van de deelgebieden 
gekoppeld aan het BNP 

In Franstalige onderwijskringen eist men 
de herziening van de financienngswet in de 
richting van een groei van de middelen voor 
de gemeenschappen volgens de reële groei 
van het BNP Ook m Vlaamse vakbondskrin
gen weerklinkt deze vraag 

BRUSSEL 
Wanneer het kiesarrondissement Brussel-

Halle-Vilvoorde wordt gesplitst moeten er 
waterdichte garanties voorzien worden voor 
een gewaarborgde vertegenwoordiging van 
de Brusselse Vlamingen Er gaan Vlaamse 
stemmen op om de huidige waarborgen van 
de Vlamingen m de Brusselse Hoofdstedelij
ke Raad uit te breiden naar het gemeentelijk 
vlak 

Het FDF kondigde aan dat het een aanval 
wil inzetten op de grenzen van Brussel Dit is 
voor alle Vlaamse partijen volstrekt onaan
vaardbaar Brussel blijft beperkt tot de 19 
gemeenten 

Van belang voor Brussel is ook de regeling 
die men zal uitwerken voor de toepassing 
van de fiskale autonomie in het hoofdstede
lijk gewest Zie hiervoor subnationaliteit 

BUITENLANDSE 
HANDEL 

De volledige federalisenng van de buiten
landse handel is nodig Momenteel behoort 
nog een stuk van de buitenlandse handel 
(bvb het vergunningenbeleid) tot de federale 
bevoegdheid De buitenlandse handel is 
nochtans een deel van het ekonomisch be
leid, dat onder de gewesten ressorteert De 
buitenlandse handel vormt dus, zoals ook 
bvb wetenschapsbeleid, een met-homogeen 
bevoegdheidspakket (zie aldaar) 

Er werd m '88 maar een klem deel van de 
buitenlandse handel geregionaliseerd De 
Belgische dienst voor Buitenlandse handel 
bleef parallelle bevoegdheden behouden 
met de Vlaamse dienst voor Buitenlandse 
Handel Dit is nefast voor de beeldvorming in 
het buitenland 

BUNDESTREUE 
Principe waarbij de deelstaten en de fede

rale overheid van een (kon)federale staat 
enkele samenlevingsregels respekteren zon
der dewelke het samenleven van verschillen
de volkeren m de (kon)federatie onmogelijk 
IS Federale overheid en de deelgebieden 
respekteren volgens dit principe eikaars be
langen, territonum en bevoegdheden Voor
beelden van die regels zijn het niet-inmen-
gingsprincipe (zie aldaar), het territorialiteit-
spnncipe (zie aldaar), het respekt voor de 
uitspraken van een rechtskollege dat belan
gen- en/of bevoegdheidskonflikten tussen de 
deelstaten beslecht 

Toen PS-vicepremier Moureaux verleden 
jaar dreigde de wapenvergunningen voor het 
Midden-Oosten door de Waalse Raad te 
laten goedkeuren indien de federale regering 
dit met onmiddellijk deed, liet hij een duide
lijk gebrek aan Bundestreue blijken De be
voegdheid om eksportvergunningen toe te 
kennen behoort immers tot het federale nivo, 
en met tot het gewestnivo 

D 
DIALOOG 

Dit IS de manier van werken voor de 
verdere afhandeling van de staatshervor
ming Het aanvaarden van deze werkwijze 
betekent met meer of met minder dan het 
overnemen van het konfederaal denken 
Twee zelfstandige staten spreken onder el
kaar af wat ze nog samen wensen te doen 
De federale overheid, aanwezig m de vorm 
van waarnemer Dehaene, hoeft in principe 
met meer te doen dan optreden als de notaris 
die de afspraken als wetsontwerpen indient 

DUBBELMANDAAT 
Verschijnsel waarbij de rechtstreeks ver

kozen Vlaamse leden van de federale parle
menten (Kamer van Volksvertegenwoordi
gers en Senaat) ook automatisch zetelen in 
de Vlaamse Raad Hetzelfde geldt natuurlijk 
voor de Franse Gemeenschapsraad en de 
Waalse Gewestraad De leden van de Brus
selse Hoofdstedelijke Raad en de Duitse 
Raad worden al rechtstreeks verkozen 

Het dubbelmandaat heeft het grote nadeel 
dat federale parlementsleden tegelijk lid zijn 
van deelparlementen, waardoor het belang 
van de deelstaat vaak moet wijken voor het 
federale belang Een recent voorbeeld daar
van vormt het tienpuntenprogramma van de 
Vlaamse regering, dat in vergelijking met het 
akkoord van de federale regenng veel verder 
gaat Indien de VU geen druk had uitgeoe
fend zouden CVP en SP in het federale 
regeerakkoord nog zonder protest akkoord 
gegaan zijn met een nieuwe fazering van de 
staatshervorming 

De afschaffing van het dubbelmandaat, 
door de rechtstreekse verkiezing van de 
raden (zie aldaar), zal de federale dinamiek 
versterken Dit zou bvb ook betekenen dat 
wanneer de federale regering valt, dit qeen 
gevolgen heeft voor de Vlaamse Raad In het 
sisteem van de dubbele petjes verdwijnt met 
de federale parlementen ook de Vlaamse 
Raad 

De afschaffing van het dubbelmandaat 
vormt een belangrijk punt uit het tienpunten
programma van de Vlaamse regering 
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E 
EUROPESE 
ZETELVERDELING 

Op dit ogenblik wordt Vlaanderen erg 
benadeeld door de huidige zetelverdeling 
13/11. Deze verdeling betekent dat een Ne
derlandstalig EP-lid meer stemmen nodig 
heeft om een zetel te bekomen dan zijn 
Franstalige kollega. Elke gemeenschap 
moet op de meest demokratische wijze verte
genwoordigd worden in het Europese Parle
ment ; daarom moet de Europese zetelverde
ling aangepast worden op basis van de 
meest recente bevolkingscijfers: 15/9 zou 
een juistere zetelverdeling zijn. 

F 
FEDERALISME 

Deze staatsinrichting erkent het bestaan 
van meerdere gemeenschappen of deelsta
ten binnen een staat. Het streeft naar een zo 
ruim mogelijke zelfstandigheid van de delen, 
zonder evenwel de eenheid van het land zelf 
te verstoren of aan te tasten. Federalisme is 
geen kant en klaar model dat zomaar kan 
toegepast worden op gelijk welk land. Deze 
staatsinrichting is eerst en vooral het produkt 
van de geschiedenis van een land en de 
eigenheid van zijn volk(eren). 

FINANCIERINGSWET 
Sinds de staatshervorming van '88 kunnen 

Vlaanderen en Wallonië zelfstandig beslis
sen over heel wat belangrijke zaken zoals 
onderwijs, openbare werken en verkeer, eko-
nomie,... Om deze macht te kunnen uitoefe
nen hebben zij ook middelen nodig. De 
financieringswet regelt de toewijzing van 
middelen aan de gewesten en gemeen
schappen. 

Na een overgangsfaze van tien jaar, krijgt 
elk z'n deel van de belastingsopbrengst, 
m.a.w. dan wordt de lat eindelijk gelijk ge
legd. Voordien bestond er een enorme trans
fer van centen van Vlaanderen naar Wallo
nië. Deze transfer wordt in die periode van 
tien jaar afgebouwd. Vandaar dat het Frans
talig onderwijs al in serieuze geldmoeilijkhe-
den zit. 

De wijziging van de financieringswet zal op 
tafel geworpen worden. Niet alleen door de 
Franstaligen, ook door de PVV, die hiermee 
een ruime fiskale autonomie voor de deelge

bieden wil doorvoeren, gekoppeld aan een 
regionalizering van de openbare schuld (zie 
aldaar). 

FISKALE AUTONOMIE 
Principe waarbij de deelstaten zelfstandig 

kunnen beslissen over de lasten die aan hun 
inwoners worden opgelegd. Ze kunnen zelf
standig beslissen over de omvang en de 
aanwending van diezelfde belasting. 

Hierdoor zal elk volk in dit land zelf moeten 
betalen en verantwoordelijkheid nemen voor 
de samenleving die het wenst, kan elke 
gemeenschap haar eigen beleid met eigen 
belastingsgeld financieren, en wordt het mo
gelijk om ook in andere persoonsgebonden 
materies zoals de sociale zekerheid een 
verdere federalizering door te voeren. 

Kortom : De deelgebieden spreken zelf af 
wat de belastbare materies zijn. Ze beslissen 
zelf over de belastingsgrondslag, aanslag
voet en de financiële verantwoordelijkheid. 

FRANSTALIG 
ONDERWIJS 

Op dit ogenblik krijgt het Franstalig onder
wijs, door het overgangsmechanisme in de 
financieringswet (zie aldaar) nog altijd meer 
middelen uit de federale staatskas. De lat 
werd nog niet gelijk gelegd. Dat zal pas het 
geval zijn in 1999. Nochtans nijpt het korrek-
tiemechanisme in deze wet de Franstaligen 
al zo hard de keel toe, dat zij om hun 
onderwijs zonder bijkomende besparingen te 
kunnen bekostigen nu alvast de overheve
ling van het kijk- en luistergeld vragen. 

Luc Van den Brande legt in de Vlaam
se Raad de eed af als voorzitter van 
een regering met een kommunautair 
programma dat naar het konfederalis-
me zweemt. (foto E. Peustjens) 

Overigens wijzen verschillende studies er 
op dat ook het Vlaams onderwijs in de 
problemen komt met z'n financiering, zij het 
dat het probleem aan Vlaamse kant nog niet 
zo nijpend is. Er werd bvb. becijferd dat het 
Vlaams onderwijs in 1998 met een tekort van 
10 miljard te kampen zal hebben. 

G 
GEDULD 

Is een schone deugd, ook in de dialoog 
van volk tot volk. Zeker voor de Vlamingen, 
want die zijn geen vragende partij. Het zijn 
immers de Franstalige politici die dringend 
geld nodig hebben om de dure beloften aan 
hun morrende leerkrachten te kunnen inlos
sen. Daarvoor hebben zij de stemmen van 
Vlamingen nodig. 

H 
HOMOGENE 
BEVOEGDHEDEN 

De versnippering van een aantal bevoegd
heden over het federale niveau en dat van de 
deelgebieden is nefast voor de goede wer
king van het overheidsapparaat en de be
sluitvorming. Voorbeelden van deze versnip
pering vindt men in de buitenlandse handel, 
het wetenschapsbeleid, het milieubeleid,... 

De vorming van meer samenhangende 
bevoegdheidspakketten veronderstelt ook 
de overdracht van specifieke begrotingspos
ten. Deze problematiek hangt samen met 
deze van de restbevoegdheden (zie aldaar). 

I 
INTERNATIONALE 
VERTEGEN
WOORDIGING 

Vlaanderen moet als regio een volwaardi
ge plaats kunnen innemen op het internatio
nale forum. Vlaanderen zal dan de stap 
kunnen zetten naar de wereldgemeenschap. 

19 WIJ — 10 APRIL 1992 



Vlaanderen kan niet aanvaarden dat het zich 
naar het toekomstige Europa moet blijven 
laten vertegenwoordigen door een federale 
minister. 

De VU zal er daarom voor pleiten om de 
internationale vertegenwoordiging van ge
meenschappen en gewesten, op de eerste 
plaats in de Europese besluitvorming, op een 
sluitende wijze te regelen. Dan kunnen de 
gemeenschappen en gewesten hun be
voegdheden ook laten gelden op het interna
tionale vlak. 

KIESOMSCHRIJVING 
De VU pleit voor 1 Vlaamse kiesomschrij

ving, zoals deze voor de Europese verkiezin
gen. Dus één VU-IIjst voor gans Vlaanderen. 
Deze werkwijze levert de meest demokrati-
sche vertegenwoordiging op. 

De huidige situatie heeft bvb. op 24 no
vember voor gevolg gehad dat de VU met 
9,3% van de stemmen in West-Vlaanderen 
haar drie kamerzetels in één klap verloor. 

KIJK- EN 
LUISTERGELD 

Iedereen die een radio of televisie heeft 
betaalt aan de federale overheid kijk- en 
luistergeld. Het kijk-en luistergeld wordt ver
deeld volgens de plaats van de heffing. In de 
federale schatkist komt nog steeds 5 miljard 
van het kijk- en luistergeld terecht waarvan 
de Walen 2 miljard opeisen. Het kijk- en 
luistergeld moet een aanvullende gemeen
schapsbelasting worden. De gemeenschap
pen kunnen dan de aanslagvoet wijzigen. 

De overheveling van het kijk-en luistergeld 
moet het mogelijk maken de beloften van PS 
en PSC aan de Franstalige leerkrachten hard 
te maken. Bij de verdeling van deze belas
ting krijgt Vlaanderen 63% en Wallonië 37%. 
Voor de VU moet dit gekoppeld worden aan 
meer bevoegdheden voor de deelgebieden. 

KONFEDERALISME 
Staatsinrichting waarbij meerdere delen 

een samenwerkingsverband sluiten, bvb. 
een verdrag, met de bedoeling een losse 
vereniging te bewerkstelligen. In een konfe
deratie, bvb. de Verenigde Naties, bestaat 
geen parlement op het nivo dat de deelstaten 
overstijgt. Een aantal zaken wordt toever
trouwd aan een konfederale overheid bij 
verdrag. Deze overheid heft ook geen recht
streeks gezag over de individuen van de 
aangesloten deelgebieden. 

Dehaene stemde eerst in met het 
Vlaamse tienpuntenprogramma van 
de Vlaamse regering en fabriceerde 
dan een flauw afl<ool<sel ervan in het 
federale regeerakl<oord. (foto VUM) 

Door de aanvaarding van het tienpunten
programma van de Vlaamse regering zetten 
de CVP, SP en PVV een forse stap in de 
richting van het konfederalisme dat de VU 
voorstaat. Ook bij de dialoog van gemeen
schap tot gemeenschap zonder federale 
schoonmoeder ligt het zwaartepunt immers 
bij de deelgebieden, die samen een akkoord 
trachten te bereiken over wat ze nog aan het 
nivo boven de deelstaten willen toevertrou
wen. 

L 
LANDBOUW 

De VU is voorstander van de regionalise
ring van de landbouw. Aan Franstalige zijde 
is ook de PS daar een fervent voorstander 
van. De federalizering wordt evenwel tegen
gewerkt door de CVP, waar de Boerenbond
zuil zich met hand en tand tegen de federali
zering verzet omdat ze dan haar machtsposi
tie in Wallonië dreigt te verliezen. 

De huidige versnippering gaat ten koste 
van de eigenheid van de Vlaamse landbouw. 
Bovendien zijn de sektoren (ruimtelijke orde
ning, leefmilieu en vergunningenbeleid) in 
relatie met de landbouw reeds geregionali
seerd. 

De splitsing kan het best gebeuren op 
basis van het aantal landbouwbedrijven 
(67% N, 33% F). 

N 
NEO-UNITARISME 

Stroming in de Belgische politiek die terug 
wil naar de Belgische eenheidsstaat. De neo-
unitaristen vinden dat de opeenvolgende 
grondwetsherzieningen mislukt zijn en willen 
daarom terug naar de unitaire staat met één 
centraal gezag. De neo-unitaristen remmen 
de verdere uitbouw van de federale staat 
zoveel mogelijk af. 

f^en vindt hen voornamelijk bij de Fransta
lige kristendemokraten en liberalen, en in de 
kringen van het Hof. Nochtans zijn er ook bij 
de SP, de PVV of Agaiev notoire neo-unita
risten. 

NIET-INMENGING 
Dit betekent dat deelgebieden zich niet 

bemoeien in eikaars bevoegdheden en terri
torium (zie territorialiteitsprincipe). Het prin
cipe van de niet-inmenging maakt deel uit 
van de Bundestreue (zie daar) zonder dewel
ke een konfederaai samenleven onmogelijk 
is. 

Dit principe betekent dat het gedaan is met 
bvb. de slinkse subsidiëring door de Franse 
Gemeenschap van het Franstalig kultureel 
vereningingsleven in de randgemeenten en 
Voeren. Ook geen stemrecht voor de Franse 
gemeenschapsraad aan de Franstaligen die 
in Vlaanderen wonen. 

O 
ONTWIKKELINGS
SAMENWERKING 

Deze bevoegdheid behoort nog tot het 
federale nivo. De VU zal op de dialoog de 
federalisering van de ontwikkelingssamen
werking ter sprake brengen. Gewezen minis
ter van Ontwikkelingssamenwerking André 
Geens heeft in het verleden herhaaldelijk 
beklemtoond dat deze materie perfekt te 
federalizeren valt. 

OPENBARE SCHULD 
Deze schuld van bijna 8.000 miljard frank 

(8.000.000.000.000 fr.) speelt een kruciale 
rol in het huidige Vlaams-Waals debat en in 
de houding die Vlaanderen zal aannemen 
t.a.v. de verdere Europese eenmaking. Een 
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gehele of gedeeltelijke regionalisering van 
de overheidsschuld lijkt voor Vlaanderen te 
verkiezen boven een globale saneringsope
ratie. Hier zou de Vlaamse belastingbetaler 
weer het leeuwendeel betalen. 

Voor de verdeling van de overheidsschuld 
zijn verschillende kriteria mogelijk: bevol
kingscijfers, het bruto regionaal produkt, de 
bijdrage van de regio's in de groei van de 
overheidsschuld in het verleden. Het ene 
kriterium is voor Vlaanderen al gunstiger dan 
het andere. Voor Wallonië zou het kriterium 
van de bijdrage in de schuld uit het verleden 
een regelrechte ramp betekenen. Wallonië 
wordt dan gedegradeerd tot een failliet ont
wikkelingsland. Nochtans was Wallonië ver
antwoordelijk voor 60% van de openbare 
schuld. 

RESTBEVOEGDHEID 
Dit zijn de bevoegdheden die niet uitdruk

kelijk aan de federale regering of de deelge
bieden zijn toegewezen. In de huidige stand 
van zaken behoort de restbevoegdheid toe 
aan de federale overheid. Nieuwe overheids
taken komen dus automatisch toe aan het 
federale gezag. 

Door het overhevelen van de restbevoegd
heden krijgen de regio's meer macht. Zij 
worden het zwaartepunt in de federale staat. 
Wanneer beslist wordt om de restbevoegd
heid aan de regio's toe te kennen moet er 
een lijst opgesteld worden van de bevoegd
heden die aan de federale overheid blijven 
toebehoren. 

RECHTSTREEKSE 
VERKIEZING VAN 
DE RADEN 

Wanneer de deelraden allemaal recht
streeks verkozen worden, is het huidige 
dubbelmandaat (zie aldaar) afgeschaft. Het 
tienpuntenprogramma van de Vlaamse rege
ring wil de rechtstreekse verkiezing van de 
Vlaamse raad verwezenlijkt zien ten laatste 
in 1994. Deze verkiezing moet volgens het 
Vlaamse regeerakkoord gebazeerd zijn op 
het territorialiteitsbeginsel (zie aldaar). 

SENAAT VAN DE 
GEMEENSCHAPPEN 

Volgens het Vlaams regeerakkoord moet 
de toekomstige senaat deze vorm aanne
men. Een senaat van de gemeenschappen is 
per definitie een tweeledige vergadering, 
samengesteld uit afgevaardigden van de 
twee grote (Vlaamse en Franse) gemeen
schappen in dit land. 

SEPARATISME 
Het streven van een volksgroep in een 

staat naar het vormen van een eigen, afzon-

Hugo Schiltz is de Vlaamse voorziter van de dialoog. Minister van Institutione
le Hervormingen Sauwens zetelt namens de VU in de stuurgroep. Op de foto 
herkent U o.m. ook het Antwerpse kamerlid Hugo Coveliers. (foto E. Peustjens) 

derlijke staat. Hier zou dit de splitsing van 
België betekenen. 

Het separatisme komt in de dialoog niet 
aan de orde. Totnogtoe wordt dit standpunt 
alleen door het Vlaams Blok verdedigd. De 
VU heeft wel al aangekondigd dat indien de 
dialoog op een mislukking uitdraait, ook zij 
de onafhankelijkheid van Vlaanderen zal 
eisen. 

SOCIALE ZEKERHEID 
Uit Vlaamse hoek wordt forse kritiek geuit 

op het feit dat met Vlaams geld een groot 
deel van de Waalse sociale zekerheid wordt 
betaald. Alles samen gaat het om een trans
fer van zo'n honderd miljard. De verschillen 
in de uitgaven en inkomsten tussen Vlaande
ren en Wallonië zijn voor het grootste deel 
„verklaarbaar". Toch bestaan er nog voor 
enkele miljarden ,,onverklaarbare" verschil
len. Vooral de Waalse uitgaven voor de 
klinische biologie zijn hemeltergend. 

Het Vlaams tienpuntenprogramma zegt 
terzake dat op korte termijn alle transferten 
van Vlaanderen naar Wallonië die niet op 
bazis van solidariteit en objektieve faktoren 
verklaard kunnen worden, afgebouwd moe
ten worden. De VU dringt aan op de federali-
zering van de Sociale Zekerheid. De partij 
werkte al voorstellen uit voor de federalize-
ring van de ziekte- en invaliditeitsverzekering 
en de kinderbijslag. In Wallonië noemt men 
een zelfs gedeeltelijke federalizering van de 
SZ uitgesloten. 

SPLITSING BRABANT 
Een tweeledige provincie Brabant is niet 

langer aanvaardbaar binnen de konfederale 
struktuur van België. De territoriale ligging 
van de tweetalige hoofdstad Brussel met 
haar 19 gemeenten binnen het eentalig 
Vlaams gebiedsdeel maakt de splitsing niet 
eenvoudig. 

Hierdoor zou een einde gemaakt worden 
aan het in stand houden van een tweetalig 
gebied dat veel groter is dan het echt tweeta
lig gebied Brussel-Hoofdstad. Dit laatste uni
taire bolwerk moet verdwijnen. 

SUBNATIONALITEIT 
Principe waarbij de ,,Belgen" onderver

deeld worden in kategoriën. Hier bestaan 
verschillende mogelijkheden, naargelang 
het standpunt: Vlamingen, Franstaligen, 
Walen, Brusselaars, Duitstaligen... 

Is vooral van belang voor de toepassing 
van de fiskale autonomie (zie aldaar) in 
Brussel, waar de Vlamingen en de Franstali
gen dan een verschillend belastingregime 
zullen kennen. 

In het verleden bestond er in Vlaanderen 
steeds hevige tegenstand tegen de invoering 
van de subnationaliteit. Ook nu is men het 
hierover trouwens nog niet eens. Vroeger 
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ging men van de veronderstelling uit dat in 
Brussel de heerschappij van de Franstaligen 
op kuituur-, politiek-, ekonomisch en taalvlak 
ertoe zou leiden dat de Vlamingen makkelij
ker voor de Franse gemeenschap zouden 
kiezen. De recente evolutie heeft hier veran
dering in gebracht. Vermits de Vlaamse 
gemeenschap er financieel beter voorstaat 
dan de Franse, en de Vlamingen in Brussel 
meer macht en aanzien verwierven, kan een 
invoering van het subnationaliteitsprincipe 
op dit ogenblik volgens sommigen kaderen 
in een rekuperatiestrategie voor Brussel. 
Wanneer de Brusselaars moeten kiezen tot 
welk belastingregime ze willen behoren, zul
len ze eieren voor hun geld kiezen. Laat 
Anselme dan maar teledistributie, mobilo
foons en -faksen belasten, hij zal weinig 
aftrek vinden in Brussel. 

SUBSIDIARITEITS
BEGINSEL 

Het beginsel dat zaken die door een lager 
orgaan kunnen worden verricht niet door een 
hoger orgaan verricht hoeven te worden. Het 
laagste nivo, het dichtst bij de burger, is hier 
de gemeente. 

Dit beginsel vormt de hoeksteen van het 
federalizerjngsproces. In toepassing van dit 
beginsel moeten zoveel mogelijk bevoegd
heden worden overgedragen naar het nivo 
dat het dichtst bij de burger staat. 

De VU zal in het kader van dit beginsel op 
de dialoog o.m. de federalizering van de 
buitenlandse handel bepleiten, de ontwikke
lingssamenwerking, het wetenschapsbeleid, 
de gezondheidszorg, de bijstand aan de 
personen (inkluzief kinderbijslag), de lokale 
besturen, de tewerkstelling, het leefmilieu, 
de sociale zekerheid, het landbouwbeleid, 
de restbevoegdheid. 

TERRITORIALITEITS
BEGINSEL 

Dit beginsel werd in de grondwet inge
schreven. Hierdoor werden de grenzen van 
ieder gewest, van elke gemeenschap vastge
legd en omschreven. 

Volgens dit beginsel kunnen de inwoners 
van de deelgebieden enkel kiezen voor het 
deelparlement van het gebied waar ze wo
nen. De Franstaligen die in de Vlaamse rand 
rond Brussel wonen, kunnen dus enkel voor 
de Vlaamse Raad stemmen, en niet voor de 
Franse Gemeenschapsraad. 

Over het Waalse voorzitterschap van 
PSC-voorzitter Gerard Deprez be
stond vooral bij de PRL heel wat 
ongenoegen. Uiteindelijk besliste 
men met een wisselende voorzitter te 
werken. (toto E. Peustjens) 

TIENPUNTEN
PROGRAMMA 

Er zijn eigenlijk twee tienpuntenprogram
ma's. Het eerste werd opgesteld door de VU 
en mede-ondertekend door de PVV. Later, 
toen de VU besliste deel te nemen aan de 
Vlaamse regering, namen ook CVP en SP dit 
VU-PW-tienpuntenprogramma over. 

De aanvaarding van het tienpuntenpro
gramma betekent eigenlijk dat CVP, SP en 
PVV bekeerd werden tot het konfederalisme, 
dat de VU eerder verdedigde. In 10 punten 
zegt een meerderheid in Vlaanderen aan de 
Franstaligen hoe het samenleven in het kon-
federale staatsverband in de toekomst moet 
georganiseerd worden. 

TWEEDERDE 
MEERDERHEID 

Met het bereiken van een tweederde meer
derheid staat of valt heel de dialoog van 
gemeenschap tot gemeenschap. Konkreet 
betekent dit dat een bijzondere meerder-
heidswet wordt gestemd met een meerder
heid van de stemmen in elke taalgroep van 
elke Kamer. De meerderheid van elke taal
groep moet aanwezig zijn en het totaal aantal 

ja-stemmen in beide taalgroepn moet min
stens tweederde van de uitgebrachte stem
men bereiken. 

Nochtans is niet voor alle punten die op de 
dialoog ten berde gebracht zullen worden 
een tweederde meerderheid nodig. Dat is 
alleen het geval voor die materies die in de 
grondwet opgesomd zijn. Enkele voorbeel
den: de hervorming van de senaat, de af
schaffing van het dubbelmandaat, de finan
cieringswet, ... Het kijk- en luistergeld (zie 
daar) kan echter in principe wel met een 
simpel Koninklijk Besluit overgeheveld wor
den naar de gemeenschappen. Dit ligt poli
tiek echter zo gevoelig dat men de facto 
verplicht is een tweederde meerderheid te 
vinden. 

V 
J 

VERDRAGSRECHT 
Tot nu toe heeft alleen de Vlaamse (en 

Franse) gemeenschap het recht om verdra
gen te sluiten. Doch alle Vlaamse instellin
gen en overheden moeten zich kunnen me
ten en manifsteren in Europa en de rest van 
de wereld in die domeinen waarvoor zij 
verantwoordelijkheid dragen. Zo kan een 
positieve dinamiek ontstaan die zal bijdragen 
tot de eigen identiteit van Vlaanderen. 

VLAAMS FRONT 
Een gezamelijk standpunt en optreden van 

de Vlaamse partijen is in deze dialoog meer 
dan ooit wenselijk. Nochtans lijkt het nog niet 
echt aanwezig. 

De PVV wachtte bvb. niet op de andere 
Vlaamse partijen om een gezamenlijk stand
punt in te nemen over de Anselme-taks, 
maar verkoos een partijpolitiek nummertje 
op te voeren. Andere voorbeelden zijn de 
verschillende standpunten van de Vlaamse 
partijen op het vlak van de kiesomschrijvin
gen, de federalizering van de landbouw, de 
federalizering van de openbare schuld, etc. 

VLAAMS 
REGEERAKKOORD 

Voor het eerst werd in een Vlaams regeer
akkoord een tienpuntenprogramma (zie al
daar) opgenomen over de staatshervorming. 
Dit illustreert dat het zwaartepunt van de 
politieke aktiviteit en de politieke macht ver
schoven is van de centrale staat naar de 
gewesten. Dit betekent dat Vlaanderen zelf 
opvulling geeft van zijn toekomst en de nog 
te federaliseren materies. 

Samenstelling: 
Greet Claes/Peter Dejaegher 
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WETENSCHAP 

VLAAMSE WETENSCHAP 
VLOOG MET FRIMOUT MEE 

P
OPERINGENAAR Dirk Frimout 
(21 maart 1941) behaalde in 
1963 het diploma van burgerlijk 
elektronisch ingenieur aan de 
Gentse rijksuniversiteit, zeven 
jaar later werd hij doktor in de 
Toegepaste Wetenschappen. In 
het BIRA, het Belgisch Instituut 
voor Ruimte-Aëronomie, be
dacht Frimout allerlei orginele 
eksperimenten, o.a. de grille-

spectrometer, die de aandacht van de NASA 
hadden getrokken. 

In 1977 was Frimout een van de vijf kandi
daat-astronauten van Belgische nationaliteit. 
Na selektie bleef hij over als een van de 
twaalf Europese kandidaten. Een mogelijke 
vlucht was voorzien in 1985, maar de ramp 
met de Challenger stuurde het schema totaal 
in de war. Na 15 jaar wachten ging de 
jongensdroom van Frimout dan toch in ver
vulling. Al die tijd droeg hij verantwoordelijk
heid voor de training van Spacelab-astronau-
ten en proefnemingen voor de ESA. Onder
tussen ontwikkelde zich in Vlaanderen, in 
stilte weliswaar, een kleine, maar spitsvondi
ge ruimtevaartindustrie. 

VAN EIGEN BODEM 
Niet alleen Vlaamse wetenschap vergezelt 

het ruimtevaartprogramma, NASA kreeg ook 
een Vlaams grafisch tintje dank zij broer
kunstschilder Cyr Frimout die het embleem 
ontwierp voor de Spacelab Mission I die in 
november 1983 als eerste van een reeks 
gelanceerd werd. Bij deze gelegenheid reis
de de eerste Europese astronaut UlfMerbold 
(ESA) mee. 

En Dirk Frimout? Die bleef ondertussen 
geduldig wachten op zijn beurt. Maar wie van 
ons bleef nog stilstaan als een shuttle satel
lieten in een baan om de aarde plaatste? Wie 
speurde nog bij heldere sterrenhemel naar 
die Russische kosmonaut die bijna een vol 
jaar rond de aarde cirkelde? Het is allemaal 
gemeengoed geworden waar wij niet bij stil 
blijven staan. 

,,0f toch, zegt FLAG, want wij vernemen 
plots dat Dirk Frimout dan toch mag mee
gaan, als eerste Vlaming in de ruimte. Te
recht verdient dit onze aandacht. Het getuigt 
van de hoge wetenschappelijke waarde van 
onze onderzoekers. Want niet minder dat 
vier van de twaalf wetenschappelijke experi
menten aan boord van deze vlucht komen 
van eigen bodem." 

De simulatie- en testapparatuur die op Cape Kennedy wordt gebruikt en door 
Alcatel Bell wordt gebouwd. (foto Beii) 

In de media werd maar matig 
bericht over de herkomst van de 
„Belgische" bedrijven die mee
werken aan de ESA- en NASA-
ruimtevaartprogramma's in het 
algemeen en aan vlucht STS-45 
met Dirk Frimout in het biezon-
der. Dank zij informatie van de 
FLAG kunnen wij tot een juister 
beeld komen van de Vlaamse in
breng. 
Deze Vlaamse organisatie grijpt 
het gebeuren terecht aan „om het 
- ogenschijnlijk - minder spek-
takulaire werk van tal van Vlaam
se wetenschappers, bedrijven en 
technici op het vlak van de ruim
tevaart, uit de schaduw te halen." 
Op onze beurt zetten wij graag 
deze Vlaamse know how in het 
zonne^e. 

Het Spacelab dat Atlas 1 Mission STS-45 
vergezelde is een Europese (ESA) realisatie 
en was volgestouwd met test-en kontroleap-
paratuur die in Antwerpen bij Alcatel Bell, 

samen met enkele Europse onderaanne
mers, gebouwd werd. De ruimtevaartafde
ling van Alcatel Bell leverde in het kader van 
het Europees Spacelab-programma de simu
latie- en testapparatuur die op Cape Kenne
dy wordt gebruikt voor de integratie van het 
ruimtelabo in de Shuttle (pendel). Dit EGSE 
(Electrical Ground Support Equipment) werd 
ook gebruikt voor de vlucht waarbij Dirk 
Frimout betrokken was. 

NASA en ESA kennen reeds lang de 
Bekaert-metaalvezels, gebruikt voor termi-
sche isolatie van de stuurmotoren van de 
Shuttle (Nasa) en de stuurmotoren van Her
mes (Esa). Een andere Westvlaamse KMO, 
Thivantex, levert aan NASA hoogwaardig 
koolstofgaren gebruikt voor het weven van 
onbrandbare en termisch isolerende stoffen. 

Een bedrijf uit Boom, Advanced Products, 
produceert zeer speciale dichtingen die be
stand zijn tegen uitzonderlijke hoge druk of 
uitermate hoge of lage temperaturen, ze 
worden gebruikt in al de Arianeraketten. Het 
moederbedrijf van Advances Products in de 
VS leverde de veelbesproken dichtingen 
voor de NASA. 

Elenco uit Mol ontwerpt en produceert 
brandstofcellen voor de Hermes (de Europe
se shuttle) met zuiver water als afvalprodukt. 

ï> 
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Heel wat satellieten draaien m de ruimte met 
ENE-zonnecellen gemaakt door een KMO uit 
Zaventem die een klant van o a de ESA is 

De firma Verhaert uit Kruibeke en Pedeo 
uit Oudenaarde hebben een samenwer
kingsakkoord dat borg staat voor een tiental 
ekspenmenten aan boord van shuttles of 
sattelieten De eerste ontwerpt, ontwikkelt en 
assembleert ze, de tweede bouwt de fijnme-
kanische komponenten Samen met het 
BIRA IS Verhaert ook betrokken bij de ontwik
keling van een zonnespektrometer die aan 
boord van het Russische Miras-ruimtestation 
zal geplaatst worden 

LMS en Krypton, beide spinoff-KMO's van 
de Leuvense KU (Heverlee), zijn namen met 
klank m de ruimtevaartwereld LMS verricht 
tnllings- en betrouwbaarheidsstudies voor 
satellieten Krypton heeft een programma 
ontwikkeld om uiterst nauwkeung de bewe
gingen van de robotarm in de ESA-shuttle te 
meten 

E2S en Logica zijn Vlaamse softwarebe
drijven die pakketten ontwikkelen voor we
tenschappelijke ekspenmenten m de ruimte
vaart 

Newtec uit Antwerpen heeft naam voor zijn 
satellietkommunikatie-apparatuur en Euro-
sense uit Wemmei heeft zich gespeciali-
zeerd m de eksploitatie van satellietgegevns 
Zo heeft dit bedrijf een techniek ontwikkeld 
om via infrarood-kamera's op satelliten de 
gezondheidsgraad van bomen, visschollen 
in zee of woestijnevoluties op te volgen 

Trasys Space (Zaventem) ontwikkelt pro
gramma's voor de vluchtkontrolecentra van 
Hermes en de Pilot Training Facility 

FLAG IS wat fier de lijst van Vlaamse 
bedrijven nog aan te vullen met Barco (video-

De media hebben het (wetenschappelijke) 
leven van Dirk Fnmout m het lang en het 
breed uitgesponnen en de reklamewereld 
heeft weinig kies misbruik gemaakt van zijn 
prestatie Fnmout werd ook tussen de ge
meenschappen van dit land ,,opgedeeld", 
de astronaut heeft, voor zo ver wij het heb
ben kunnen volgen ,,het spel" steeds korrekt 
gespeeld 

Schreef Lode Willems in Knack ,,Dege
nen die hem met graag een Belgisch astro
naut noemen, noemen hem beurtelings — 
en met even sterke argumenten — een 
Vlaams of een Waals astronaut " De Frans-
taligen hebben steeds graag met Fnmout 
uitgepakt, wellicht onder druk van Waalse 
wetenschappers, de bij de NASA invloedrij
ke BIRA-direkteur Marcel Ackerman op kop 
Door de Franstaligen wordt Fnmout steevast 
,, prof esseu r Tou rnesol" genoemd, professor 
Zonnebloem van Herge weet je wel 

WIJ-lezer en oud-Poperingenaar Gilbert 
Van Eecke ergert zich de barst aan heel dit 
gedoe Schande, zegt Van Eecke, en hij stelt 

schermen), de optische komponenten van 
OIP, de hoogwaardige komposieten van 
Sabca Limburg, de bijdrage van Sabena 
Technics (Hermes Mockup en PTF) en Spar-
nex die satellietmodems bouwt Beide in 
Zaventem 

Het onderzoekscentrum Vito, de niet-nuk-
leaire tak van het oude SCK te Mol, bereidt 
een ekspenment voor om de invloed van de 
zwaartekracht op de beenvormdende cellen 
te bestuderen De proef zal gebeuren aan 
boord van een Biokosmos-satelliet die in 
november van dit jaar door de Russen moet 
gelanceerd worden 

Het lijstje kan met afgesloten worden zon
der de inbreng te vermelden van de universi
teiten van Gent, Leuven en Brussel en het 
Von Karmon Instituut te Ukkel Vooral IMEC, 
het Interuniversitair Mikro-Elektronika Cen
trum te Heverlee, heeft op het gebied van het 
ontwerpen en ontwikkelen van mikrochips 
een wereldreputatie verworven Heel wat van 

dat Fnmout een jongen van bij ons 
Na de inbeslagname door de reklamewe

reld aangeklaagd te hebben schrijft Van 
Eecke ,, De Belgitude deed hetzelfde om 
gans andere redenen zelfs de Nationale 
Munterij kreeg opdracht er ,,munt" uit te 
slaan " 

En onze lezer legt de roots van Fnmout uit, 
als hoofdbestuurslid van VOS weet hij er 
alles van ,, Dirk Fnmout is de zoon van 
Michel Fnmout Tot 1940 aan de kapitulatie 
was hij onder-officier bij de Belgische Lucht
macht, vliegend op Fairey ,,Firefly", een 
eenmotonge jachttweedekker op de basis 
van Wevelgem Later behoorde hij als be
roepsmilitair tot de kontrolediensten en was 
m 41-42 lid van de Dietse Militie- Hulp 
Brigade Nadien aangehouden, door de re
pressie vervolgd en uit het leger gezet Zijn 
echtgenote, Maria Merlevede was voor de 
oorlog lid van de Vlaamse Meisjesbond 
Haar vader was van in de jaren dertig tot 
1944 voorzitter van VOS-Poperinge, een 
bloeiende bond met 400 leden " 

Dat weten wij dan ook weer 

haar ,,vondsten" krijgen toepassingen in 
ruimtevaartprogramma's 

IMEC werd m 1984 opgencht en is met zijn 
450 werknemers een van de belangrijkste 
onderzoekinstellingen op het vlak van de 
mikro- elektromka De jongste ven/vezenlij-
king IS het Imec Parntership Programma met 
44 leden waarvan ongeveer de helft Vlaamse 
bedrijven zijn en de andere helft afkomstig is 
uit Europa, de VS, Japan en Korea 

Al deze verwezenlijkingen zijn het werk 
van Vlaamse wetenschappers, bedrijfslei
ders en hooggeschoolde technici En besluit 
FLAG ,, ZIJ genieten meestal in het buiten
land erkenning Het is dank zij een pionier 
als Dirk Fnmout dat zij uit de schaduw 
kunnen treden, dat hun bijdrage tot de ver-
ovenng van de ruimte en de verbetering van 
de kwaliteit van het leven waardering krijgt 
Het Vlaamse kunnen verdient beter " 

Dit kort overzicht is daar een bijdrage toe 

(m.v.l.) 

NASA-embleem 
(door Cyr Frimout) 

MISTER ATLAS 
GING VOOR 

Dirk Frimout is met de enige Vlaming 
die naam maakt in de ruimtevaart Eer
der was er Karel Bossaert, mister Atlas 
Deze Antwerpenaar (9 februari 1904) 
was naast mijningenieur ook Master of 
Science in Aeronautical Engeneenng 
In 1930 week Bossaert naar de VS uit 
om er in 1941 de Lark en Ternerrakket 
voor de Amenkaanse marine te ontwik
kelen Van 1946 af begon Bossaert 
gelelde missielen voor de lange afstand 
te bouwen 

In 1957 werd hij direkteur van de 
Astronautics Division van General Dy
namics, waar hij verantwoordelijk was 
voor de bouw van de Atlas-raket, van
daar zijn bijnaam Mister Atlas Bos
saert overleed in 1975 

Het IS wel mooi dat 35 jaar later een 
andere Vlaming met een Atlas-vlucht 
mee de ruimte verkende 

EEN JONGEN VAN BIJ ONS 
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AMERIKAANSE INHEEMSE VOLKEREN 
VERBREKEN STILZWIJGEN 

500 jaar na Columbus blijven ook deze Tobo-indianen van Paraguay bedreigd. 
(foto Reuter) 

De jongste maanden rommelt het overal in 
Zuid-Amerika. In Colombia steekt het guerll-
lageweld de kop weer op, even daarvoor 
ontdekte men zelfs dat in de universiteit van 
Baranquilla tientallen landlopers gedood 
werden om hun lijken te gebruiken voor 
dissektie. In Venezuela kon de burgerrege
ring nipt een staatsgreep verijdelen, maar 
één maand nadien blijft de meerderheid van 
de bevolking, de vakbonden, de politieke 
partijen en het leger het ontslag van de 
president eisen. Op Haïti blijven de militairen 
ongestraft de leden van de volksbeweging 
likwideren en in El Salvador schoten de 
doodseskaders, ondanks de wapenstilstand 
en de vredesakkoorden, terug in aktie. In de 
Peruviaanse hoofdstad Lima werd de voorzit
ster van de Volksorganisaties in koelen bloe
de vermoord door de guerilleros van Sende-
re Luminoso. 

VAN ALASKA 
TOT VUURLAND 

Allemaal tekenen van de verslechterende 
socio-ekonomische toestand van het Latijnse 
kontinent, als gevolg van het neo-liberaal 
verarmingsbeleid uitgetekend door de We
reldbank, het Internationaal N/lonetair Fonds 
en de grote kommerciële banken. Dit on
danks de optimistische geluiden van de voor
zitter van de Interamerikaanse Bank Iglesias, 
die stelde dat Latijns-Amerika in 1991 terug 
een ekonomische groeibeweging vertoonde. 
Van dit alles is af en toe enkele echo's in 
onze pers terug te vinden. 

Waar we echter nooit of te nimmer over 
lezen zijn de Zuidamerikaanse Indiaanse 
volkeren die over het gehele kontinent van 
zich laten spreken en ondubbelzinnig voor 
hun rechten opkomen. Toch lijkt het er sterk 
op dat de Indiaanse volkeren de simbolische 
datum van 1992 hebben uitgekozen om over
al het op het kontinent van Alaska tot Vuur-
land hun jarenlange strijd tegen de onder
drukking en diskriminatie nog op te voeren. 

In Kanada heeft de regering de Inuit Eski
mo's de kontrole over een gebied van ruim 
twee miljoen vierkante kilometer (ongeveer 
een vijfde van het land) gegeven. Dit na een 
militante kampanje van 15 jaar. De overeen
komst omvat de vorming van een politieke 
eenheid onder de naam Nunavut {„Ons 
land" in Eskimo). De Inuit krijgen niet alleen 
politieke kontrole en eigendomsrechten 
maar tevens een bedrag van 33 miljard Bfr. 
Nunavut beslaat ongeveer twee derde van 
de Northwest Territories. In februari startte 
het Vlaams initiatief Walk across America in 

New York. Als alles naar wens verloopt 
bereiken de marcheerders in oktober het 
gebied van Western Shoshone Nation in 
Nevada dat door kernproeven vernietigd 
dreigt te worden. Nog in de Verenigde Staten 
opende de Indiaanse krant The Lakota Ti
mes het eerste Indiaanse nieuwsbureau in 
Washington DC. De Lakota Times is het 
enige nationale weekblad dat bericht over de 
inheemse problamtiek in de VS. Met dit 
nieuwsbureau wil de krant de stereotiepe 
berichtgeving over de inheemse kwesties 
vanuit de hoofdstad verbeteren. 

In Mexiko protesteerden meer dan 300 
Cho'olen Tseltales indianen tegen de toene
mende repressie in de zuidelijke Mexikaanse 
deelstaat Chiapas tegen de indiaanse bevol
king. De betogers werden door een 200-
koppige politiemacht aangevallen. 102 men
sen werden gearresteerd. Uiteindelijk eist de 
Mexikaanse staat tegen 9 verdachten cel
straffen van 10 tot 40 jaar. Dit leidde tot heel 
wat protest van indianen- en mensenrech
tenorganisaties. In de Caraïben richtten in
heemse organisaties uit vier engelsspreken-
de landen (Belize, Guyana, Sint Vincent en 
Dominica) de Caraïbische Organizatie van 
Inheemse Volkeren (COIP) op. Deze stap is 
tekenend voor de sterk toegenomen bewust
wording van de Caribs in de regio. Kinderen 

krijgen terug inheemse namen, er wordt 
terug inheemse literatuur uitgegeven. De 
Caribs zijn de afstammelingen van de ge
vluchte negerslaven die zich onder de in
heemse bevolking vermengde en samen met 
hen strijd leverde tegen de Europeanen. 

In Panama vormen de Guyami met zijn 
110.000 leden de grootste inheemse bevol
kingsgroep. Toch komen ze niet in de officië
le geschiedschrijving voor. Erger nog, ze 
kunnen geen aanspraak maken op hun terri
torium waar ze al eeuwen wonen en dat 
gebied wordt ernstig bedreigd omwille van 
de aanwezige bodemrijkdommen en de hout
kap van de wouden. Toch blijven de Guyami 
niet bij de pakken zitten; stelselmatig klagen 
zij de geïnstitutionaliseerde genocide en dis
kriminatie aan. 

GOUDKOQRTS ~ 
Costa Rica valt dan weer op in positieve 

zin. De duizenden inheemse inwoners zullen 
eindelijk een identiteitskaart krijgen, eens ze 
die bemachtigen komen ze in aanmerking 
voor sociale zekerheid, gezondheidszorg en 
bankleningen. Voorzieningen die tot nu toe 
niet voor hen weggelegd waren. De Vereni-
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LANDUIT 

ging van Teribe Volkeren heeft al laten 
uitschijnen dat ze hun akties gaan koncen-
treren op de grote transnationale onderne
mingen die de inheemse gronden bezet 
houden. 

Na jarenlang protest van de Yanomani-
indianen langs de Venezolaanse zijde van de 
grens heeft het Venezolaanse leger driedui
zend illegale goudzoekers (garimpeiros) van 
hun grondgebied weggejaagd. Brazilië deed 
enkele jaren geleden hetzelfde maar met 
averechts effekt. Vele avonturiers zochten 
hun heil over de grens in Venezuela. Het 
reservaat van de Yanomani-indianen bulkt 
immers van goud, diamanten en andere 
mineralen. Toch blijkt het onbegonnen werk 
de meer dan 50.000 garimpeiros weg te 
jagen. De enige mogelijke oplossing is een 
militarisering van het gebied, waar de Brazi
liaanse militairen sterk op aandringen. Ook 
dan dreigen de Yanomani's het kind van de 
rekening te worden. In Brazilië zelf slaagden 
de r//funa-indianen, die aan de oevers van 
de zijrivieren van de Alto Rio Sollmóes in de 
Braziliaanse deelstaat Amazonas wonen, 
erin terug op eigen benen te staan. Een 
enorme verwezenlijking voor een volk dat 
twintig jaar geleden nog in slavernij leefde. 
De Tikunas startten een eigen onderwijs- en 
gezondheidsprogramma op met veel aan
dacht voor de eigen kuituur en zonder in
menging van de blanken. Anno 1992 tellen 
ze 8 Tikuna-schepenen in vijf verschillende 
gemeenten, een eigen Tikuna-raad, en Ma-
güta een dokumentatiecentrum met mu
seum. Hun leider Pedro Inagio Pinheiro ont
ving in 1991 de prijs Romia Brasilia, Citta 
Delia Place uitgereikt door de stad Rome 
voor zijn jarenlange strijd en inzet voor de 
mensenrechten. 

Toch is de druk om Tikuna-eenheid te 
breken enorm. De plaatselijke autoriteiten, 
de machtige houthandelaars, de FUNAI (de 
regeringsorganisatie verantwoordelijk voor 
de inheemse belangen) en de katolieke kerk 
hebben elk zo hun redenen om de tikuna's 
de weg af te snijden. Zo ontglipte de prijs van 
de stad Roma bijna aan de Tikuna-leider 
toen de FUNAI de stad Rome meldde dat 
Pinheiro geen interesse zou betoond hebben 
om de prijs in ontvangst te nemen. De komst 
van de cholera-epidemie wrd door de plaat
selijke gezondheidszorg niet eens aan de 
Tikuna's gemeld. De Tikuna's bleven enkel 
gevrijwaard omdat een dokter van Artsen 
Zonder Grenzen-Nederland een spoedkur-
sus voor gezondheidsmonitoren opzette. Nu 
onlangs een Braziliaanse rechtbank het pro
ces tegen de moordenaars van de vakbonds-
en milieuaktivist Chico l\/lendez opschortte, 
ziet de onmiddellijke toekomst van de Tiku
na's er eerder somber uit. 

EERSTE STAP 
In Chili tenslotte klaagt het Mapuche-Xnbu-

naal de Chileense regering aan. Hun raad, 
de Consejo de todas las tierras" (de raad van 
alle gronden), ijvert voor het zelfbestuur over 
een deel van het land dat de Mapuches met 

geweld door Chili werd afgenomen in de 
vorige eeuw. Zij stellen dat zij leefden als vrij 
volk in een sisteem dat de gemeenschap 
beschermde en steunde op principes van 
gelijkheid, broederlijkheid en solidariteit. 
Toen de Spanjaarden na 91 jaar oorlog de 
strijd opgaven werden er een dertigtal ak
koorden gesloten met het Mapuchevolk. 

Maar de Chilaanse staat respekteerde 
deze verdragen niet en veroverde gewapen
derhand het Mapuchegebied en onderwierp 
het Mapuchevolk aan haar wetten en politie
ke organisatie. Maar na zoveel jaren is dit 
indianenvolk er zich van bewust dat zij een 
ander volk zijn dan de Chilenen en dat hun 
wortels ergens anders liggen. Daarom rich
ten ze een Tribunaal op, een middel dat 
internationaal erkend is als een wettelijk 
recht van elke natie, om na al die jaren van 
onderdrukking rechtvaardigheid te eisen. 
Bedoeling van het Tribunaal is om in een 
eerste stap van zelfbeschikking een eigen 
rechtssisteem uit te bouwen. 

Uiteindelijk wil het de erkenning van alle 
fundamentele rechten van de Mapuches, 
vanuit de kulturele waarden en religieuze, 
morele en politieke normen die de dagelijkse 
samenleving bepalen. De jongste twee jaren 
heeft de Consejo de las tierras zoveel aktivi-
teiten ontplooit dat geen enkele politieke 
partij haar bestaan kan ontkennen. 

Onze konklusie van dit korte overzicht kan 
maar in één richting wijzen: 500 jaar na de 
eerste stappen van de Europese veroveraar 
op het Amerikaanse kontinent blijken zijn 
afstammelingen nog altijd geen zier te geven 
om de fundamentele rechten van de oor
spronkelijke bewoners, integendeel! 

Peter Desmet 

— Bronnen: Vergeten volkeren (steun
groep Inheemse Volkeren KWIA, Breugel-
straat 32 te 2018 Antwerpen — 
03/218.84.88), El Pais, America Revista 
(SAGO, Lange Lozanostraat 14 te 2018 
Antwerpen — 03/237.56.30). 

TURKEN 
OP DE VINGERS GETIKT 
(vervolg van biz. 7) 

kratie te waarborgen. Turkije voldoet niet aan 
deze voorwaarden en moet daarom gestraft 
worden. 

Duitsland, tocti ook een NAVO-lid, besloot 
om de militaire hulp aan Turkije op te sctior-
ten. Ook andere landen namen gelijkaardige 
beslissingen. Noorwegen staakte de levering 
van munitie aan Turkije en Oostenrijk wil 
initiatieven ter bescherming van de mensen
rechten nemen in de Konferentie voor Veilig
heid en Samenwerking. Daarom zal Paul 
Van Grembergen de minister van Buiten
landse zaken vragen welke redenen de Bel
gische regering heeft om zich niet op de 
politieke houding van Duitsland te alineren." 

• En hoe willen de VU-jongeren de Turken 
tot de orde roepen? 

„Wij vinden dat het Duitse voorbeeld na
volging verdient. België moet de levering van 
wapens aan Turkije, meer bepaald de AITV-
pantservoertuigen van Cockerill Mechanical 
Industries, onmiddellijk stopzetten. 

De vorig jaar goedgekeurde wapenwet 
moet voor alle Belgische bedrijven strikt 
toegepast worden. Wij betreuren dat de uit
voeringsbesluiten van deze wet, die er mede 
kwam onder druk van de VU in de vorige 
regering, nog steeds niet zijn verschenen. 
Ook daarover zal Paul Van Grembergen 
Willy Claes interpelleren. Tevens dient het 
huidige sisteem, waarbij de eksportleveran-
ties binnen de nationale regering feitelijk 
geregionaliseerd zijn, zo snel mogelijk afge
schaft te worden. 

Tot slot vragen wij dat België in de daartoe 
geëigende organen Turkije voor de schen
ding van de mensenrechten op de vingers 
tikt. Ons land moet duidelijk maken dat de 
huidige behandeling van de Koerden en 
Turken de Turkse toetreding tot de EG meer 
dan ooit onmogelijk maakt, en pleit voor een 
strukturele en vreedzame oplossing van het 
Turkse probleem." 

(ts) 
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VOLKEN EN STATEN 

;EN JAAR VOLKSNATIONALE STRIJD ia. 

BALTEN 
De onrust en de Sovjet-dreiging nemen in 

1991 nog meer toe dan in 1990. Moskou 
stuurt luclitlandingstroepen om jonge man
nen gewapenderhand te verplichten in het 
Sovjet-leger dienst te nemen. Het gaat om 
duizenden elite-eenheden. Toch blijft het bij 
een dreiging. De presidenten, regeringen en 
parlementen der drie kleine nieuwe staten 
spreken, schrijven, telefoneren met Gorbat-
sjov om uitstel te bekomen. Zij willen geen 
weerstand bieden aan eventueel geweld 
maar ook niet meewerken aan gedwongen 
rekrutering. De meeste dienstplichtigen ont
trekken zich aan legerdienst. Wel vervullen 
zij meestal vervangende gemeenschapsta
ken. 

Hier en daar voelen ingeweken Russen en 
f\/loskou-getrouwe Balten zich door het Sov-
jet-machtsvertoon gesterkt en houden beto
gingen tegen de nog steeds niet door Mos
kou erkende parlementen. Tegen het mid
den van januari aan worden zij steeds maar 
driester. a-;; ... 

De Sovjet-bevelhebbers gedragen zich als 
de ware overheid en Gorbatsjov doet alsof 
zijn neus bloedt, terwijl Boris Jeltsin, presi
dent van de Russische federatie, zich tegen
over de Balten begrijpend opstelt. 

Gorbatsjov organiseert op 17 maart een 
volksraadpleging over de (Byzantijns opge
stelde) vraag of de volkeren van de niet-
Russische deelrepublieken in de Sovjet-Unie 
wensen te blijven, weliswaar in een hervorm
de Unie, die de gelijkheid van de delen 
ditmaal echt zou erkennen. 

Vooraleer het zo ver komt, hebben de drie 
Baltische staten hun eigen volksraadpleging 
gehouden. Daaruit blijkt dat de betrokken 
bevolking met een overweldigende meerder
heid (70 tot 90%) uit de Sovjet-Unie weg wil. 
Ook vele ingeweken Russen en anderen 
staan de onafhankelijkheid voor. 

De drie staten weigeren dan ook halsstar
rig, aan het Sovjet-referendum deel te ne
men. ,,Zij wensen zich niet te mengen in de 
binnenlandse aangelegenheden van een 
vreemde mogendheid"! 

De mislukte kommunistische staatsgreep 
in augustus brengt, zoals voor vele andere 
zaken, ook voor het definitieve lot van de 
Baltische staten een drastische ommekeer. 

De Staatsraad van de Unie, die niet langer 
meer Sovjet is, erkent op 6 september 1991 
officieel de onafhankelijkheid van Estland, 
Letland en Litouwen. De hardnekkige of
schoon vreedzame moed van deze voorbeel
dig zelfbewuste volkeren haalt het op Rus
sisch imperialisme, kommunistische nivelle
ring en westers opportunisme. 

De eerste die ook in Litouwen geen genade vond was... Lenin. (toto AP) 

Op de vergadering van 18 oktober, waar 
acht van de voormalige Sovjet-deelrepublie-
ken een ekonomische Unie proberen te sme
den, blijven de Baltische landen afwezig. Ze 
laten weten dat ze er geen zaken mee 
hebben. Toch is hun onafhankelijkheid voor
al van politieke aard; ekonomisch zijn ze er 
nog lang niet. 

Maar wat eerst was moest eerst komen: de 
eigen aard vrijwaren, het volk opnieuw de 
teugels van zijn lot in handen geven. 

Hierna stippen we enkele gebeurtenissen 
aan die voor elk van deze volkeren specifiek 
geweest zijn. 

LITOUWERS 
De mengeling van dreigementen, ekono

mische druk, diplomatieke schaakbordzetten 
en troepenbewegingen is in Litouwen bie-
zoender opvallend en gaat van het oude in 
het nieuwe jaar over. 

Op 9 januari voeren Sovjet-troepen weer 
een omsingelingsbeweging uit rond radio, 
televizie en parlement te Vilnius. Duizenden 
Litouwers komen op straat om hun regering 
en parlement te verdedigen. Duizenden 
Poolse en Russische tegenstanders van de 
onafhankelijkheid keren zich tegen hen. Bei

de groepen kunnen door de Sovjettroepen 
nauwelijks gescheiden worden. 

Toch vallen er tijdens het weekeinde van 
12 op 13 januari 14 doden en 500 gewonden 
onder Sovjetkogels, ,,toevallig" bij hen die 
voor onafhankelijkheid opkomen. 

Een aantal harde kommunisten richten 
een zgn. ,,Komitee voor Nationale Redding" 
op en beweren dat dit nu de nieuwe overheid 
van Litouwen is. 

Inmiddels nemen duizenden mensen deel 
aan de rouw om de gevallen patriotten. 

Merkwaardig is de simpatie die heel wat 
Moskovieten tot uiting brengen voor de ge
troffen Litouwers. 

Alhoewel af en toe nog een Litouwer wordt 
doodgeschoten, trekt de hoofdmacht van de 
Sovjet-troepen zich einde januari uit Litou
wen terug. Dit had de Sovjet-regering aan die 
van de VSA trouwens beloofd. 

Onderhandelingen met Moskou worden 
aldus opnieuw mogelijk, spijts de felle propa
ganda die Moskou tegen de „separatisten" 
blijft voeren. 

Terwijl de westerse landen, zeer tot uit
drukkelijk verdriet van de Litouwers, de kat 
uit de boom kijken, kondigt de regering van 
IJsland op 5 februari aan dat ze besprekin-

> 
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gen wil aangaan met Litouwen met het oog 
op het aanl<nopen van dlplomatiel<e betrek
kingen. 

Sovjet-president Gorbatsjov zet in juni een 
stap in de richting van de weerbarstige 
Litouwers. Hij vraagt hen, voor de tijd van de 
onderhandelingen hun onafhankelijkheids
verklaring op te schorten, dus niet ze in te 
slikken, zoals het Kongres der afgevaardig
den van de Sovjet-Unie geëist had. 

Tegelijkertijd verzacht de Sovjet-Unie haar 
ekonomische blokkade. In de Raad van Sov-
jet-federatie wordt tevens gezocht naar een 
nieuwe struktuur waarin elke deelrepubliek 
niet noodzakelijk door eenzelfde band met 
het centrale gezag zou verbonden worden. 

Na de mislukte uiterst-linkse staatsgreep 
wordt natuurlijk alles mogelijk. 

Op 1 september verklaart president Gor
batsjov voor de televisie dat hij bereid is, de 
onafhankelijkheid van de Baltlsche staten te 
aanvaarden. 

Meteen willen de VSA niet achterblijven. 
Moskou trekt zijn ,.zwarte baretten" terug. 

Wanneer op 6 september 1992 Litouwen 
een volledig onafhankelijke staat geworden 
is, door steeds meer andere staten, ook door 
Rusland, erkend, verdwijnt het tweetalige 
aanschijn van dat land. Lege plekken herin
neren aan Russische straatnamen. Alleen in 
een aantal ondernemingen blijft het Rus
sisch nog hangen. 

In december houdt de onafhankelijkheids
beweging Sajudis een kongres. Het dringt er 
bij de Sovjet-troepen op aan, voor het einde 
van het jaar Litouwen te verlaten. De tekst is 
in nogal krasse, vijandige bewoorden gesteld 
(,,we begrijpen dat ge niet graag weggaat; 
ge hebt immers 50 jaren lang ongestaft baas 
gespeeld in ons land"), zodat de Sovjet-
legerleiding protesteert bij de regering van 
Litouwen. Deze antwoordt met de uitwijzing 
van een militaire inlichtingendienst. 

LEÏÏEN 
Ook een Lets Komitee van Nationale Red

ding (,,nationaal" slaat hier op de ,,Sovjet-
natie") grijpt in januari de macht; althans zo 
beweert het. Zijn werkelijke macht steunt op 
de aanwezige Sovjet-troepen. Het wil ,,het 
parlement ontbinden en de regering de laan 
uitsturen". 

Generaal Koezmin, aanvoerder van de 
Sovjet-strijdkrachten in de Baltlsche repu
blieken, eist dat Letland zich opnieuw aan 
het Sovjetgezag onderwerpt en de eenheden 
van het Letse ministerie van Binnenlandse 
Zaken alsook de Letse doeaniers ontwapent. 

De 39-iarige chauffeur van de Letse minis
ter van Verkeer krijgt rond diezelfde dagen 
een Sovjet-kogel in het hoofd. Zijn begrafe
nis in de hoofdstad Riga groeit uit tot een 
massa-betoging voor onafhankelijkheid. 

Een gelijkaardige betoging (10.000 men
sen) vndt plaats nadat,.zwarte baretten" bij 
de bestorming van het politiekantoor te Riga 
vijf Letten doodden. 

De woede tegen de zwarte baretten 
leidde onophoudelijk tot volkswoede 
in Litouwen. (foto AP) 

De Letse regering laat zich niet van de wijs 
brengen. Zij knoopt,,diplomatieke betrekkin
gen" aan met de Russische federatie. 

In februari ontploffen herhaaldelijk bom
men tegen gebouwen van de KGB en van 
Sovjet-troepen. Separatistenerreur? Kom-
munistische provokatie? Wie zal het zeg
gen? 

Ook in augustus wordt in de straten van 
Riga geschoten. 

En op 6 september is daar plots, ongeloof
lijk, de onafhankelijkheid. 

De „zwarte baretten" krijgen bevel, zich 
terug te trekken. Ze beledigen en werpen 
rookgranaten naar de Letse menigte die hun 
vertrek met leedvermaak gadeslaat. 

Nu kan de wederopbouw beginnen, de 
nationale en de ekonomische. De Letten zijn 

vlijtige mensen. Het oude stadsdeel van Riga 
hebben ze al gerestaureerd. 

Een levensgroot probleem is de aanwezig
heid van de veel te talrijke Russen: de helft 
van Letlands bevolking. De meesten zijn pas 
sinds de tachtiger jaren ingeweken en heb
ben er zich gedragen als waren ze daar 
thuis, in Rusland. 

De volksbewuste Letten, in wier ogen een 
,,volksverdrinking" slechts op het nippertje 
kon voorkomen worden, zien in dat ze niet 
alle Russen terug kunnen sturen. Ze dringen 
toch aan op een gedeeltelijke terugkeer en 
op het beperkte toekennen van burgerrech
ten. 

ESTEN 
Onvermijdelijk doen zich in Estland ge

beurtenissen voor die evenwijdig lopen met 
wat in Letland en Litouwen voorvalt. 

Zo kondigt de hoofdstad Tallinn op 14 
januari een driedaagse rouw af voor de 
slachtoffers van het bloedbad in Vilnius. 

Maar precies in die tijdspanne betogen 
10.000 Russen en andere niet-Esten tegen 
de Estse onafhankelijkheid. Zij eisen het 
ontslag van de regering en de herinvoering 
van de Sovjetwetten. Ook het parlement 
willen ze afschaffen. 

Voor de Esten zelf zullen de opeenvolgen
de fazen van de gebeurtenissen die tot de 
onafhankelijkheid op 6 september geleid 
hebben, wel van grote historische betekenis 
zijn. 

De lezers van dit overzicht willen wij niet 
vervelen met wat praktisch de herhaling is 
van wat zich in Letland en Litouwen in 
dezelfde tijdspanne heeft afgespeeld. 

Bijna even moeilijk als in Letland rijst hier 
het probleem gesteld door de aanwezigheid 
van zovele ongewenste Russen. De meesten 
zouden in Estland willen blijven wonen, des
noods als Estnische staatsburgers. De tijd 
immers waarin Rusland even welvarend zal 
zijn als Estland, is nog helemaal niet voor
spelbaar. 

Estnische nationalisten zien dat anders. 
Zij willen de historische gelegenheid om de 
overmachtige en overtalrijke, opdringerige 
Russische buren enigszins terug te dringen, 
niet onbenut laten. Zij wensen geenszins dat 
de Russen zich integreren. Alleen die welke 
voor de aanhechting bij de Sovjet-Unie 
(1940) staatsburgers van Estland waren als
ook hun afstammelingen, komen volgens 
hen in aanmerking voor deze integratie. De 
anderen zouden tenminste in een eksamen 
over taal en geschiedenis der Esten moeten 
slagen. 

Inmiddels verblijven in november nog tus
sen de 70.000 en 120.000 Sovjet-militairen. 
Zo lang die niet weg zijn, blijft de onzeker
heid over het lot van Estland groot. Zo 
realistisch is dit kleine volk met de grote buur 
wel moeten worden. 

Karei Jansegers 
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SAMENLEVING 

DE BOND BESTAAT 
70 JAAR EN MAAKT 

HET GOED 

3
30.000 leden-gezinnen komt 
neer op ongeveer anderhalf mil
joen individuen, een enorme or
ganisatie die werkt met een bud
get van om en bij het half miljard 
frank. Veruit het grootste ge
deelte van haar inkomsten haalt 
de Bond uit de fameuze gezins
zegels. In 1991 startten 650 han
delaars met gezinszegels als 
promotie voor hun handelszaak, 

zodat nu meer dan 16.000 handelaars in 
Vlaanderen de BGJG-leden een korting toe
staan van 3 tot 10%. 

Ook uit andere gegevens blijkt de wer
vingskracht en het belang van de Bond. De 
Brusseldag van zaterdag 26 oktober '91, die 
de bedoeling had de Vlamingen beter hun 
hoofdstad te leren kennen, lokte meer dan 
25.000 deelnemers. En het was op vraag van 
de ministervan Arbeid en Tewerkstelling zelf 
dat de Bond in de 5 Vlaamse provincies een 
hoorzitting organiseerde over het tema Ge
zin en Arbeid. Een rondetafelkonferentie te 
Brussel op 17 april, in aanwezigheid van de 
belangrijkste sociale partners en koning 
Boudewijn, was het sluitstuk van dit staaltje 
basisdemokratie. 

DRIE PIJLERS 

De werking van de gezinsvereniging 
steunt op drie pijlers: het vereningingsleven, 
de dienstverlening en de gezinspolitiei<e al<-
tie. 

De 330.000 leden-gezinnen worden onder
gebracht in 1.200 afdelingen en 34 geweste
lijke komités. De meest diverse aktiviteiten 
worden georganiseerd gaande van de verto
ning van jeugdfilms (900 vertoningen in 
1991) over de aktie Trottoir die de verkeers
veiligheid onder de aandacht moest brengen 
tot sportaktiviteiten zoals de Week van de 
Fiets of de Wandeldag. 

De dienstverlening van de Bond is voor 
een belangrijk stuk van financiële aard. De 
gezinszegels dus, maar ook voordelige 
bouwleningen, reduktiekaarten voor het 
openbaar ven/oer (365.158 reduktiekaarten 

werden uitgereikt in 1991) en studie- en 
huwelijksleningen. 

De Bondsleden kunnen eveneens beroep 
doen op een vakantieservice, maatschappe
lijk dienstbetoon, verbruikersadvies e.d.m. 
En het houdt niet op. In december 1990 werd 
een verhuurcircuit opgezet voor babyzitjes in 
de auto. Reeds 6.000 gezinnen deden een 
beroep op deze vorm van dienstverlening. 

Niet zonder trots verklaarde voorzitter Van 
Mechelen dat de Bond in de loop van haar 
70-jarig bestaan niet één van haar diensten 
heeft kunnen afschaffen, wat een aanduiding 
moet zijn van hun onvervangbaarheid. 

II DE BOND' 
Niet in het minst is de Bond evenwel 

bekend voor haar gezinspolitieke aktie. De 

De Bond van Grote en Jonge 
Gezinnen vieró in 1921 opgericht 
en is dus 70 jaar jong. Op een 
persifonferentie eerder deze 
weeit lichtte voorzitter Frans Van 
Mechelen het jaarverslag 1991 
toe. Bleek dat het jaar 1991 ook 
voor de grootste pluralistische 
Vlaamse gezinsbeweging een 
historisch jaar was want voor het 
eerst werd de kaap van de 
330.000 leden-gezinnen bereikt. 
WIJ woonde de perskonferentie 
bij en las het jaarverslag door. 

standpunten van de Bond ter verdediging 
van de gezinnen, zoals onlangs nog uitge
breid voorgesteld in het vijfjaren-programma 
gezinsbeleid, worden nauwkeurig beluisterd 
in het politieke milieu. 

De figuur van Frans Van Mechelen, voor
zitter sinds 1960 en gewezen CVP-politikus 
en minister van Nederlandse Kuituur, is hier
bij van groot belang. Ook het weekblad De 
Bond heeft een niet te onderschatten beteke
nis. Bij talloze Vlaamse gezinnen ligt het op 
de salontafel, en het wordt gelezen. De in 

Bondsvoorzitter prof. 
chelen. 

Frans Van Me-

1991 gestarte woensdagnamiddaglezingen 
pogen wetenschappelijke en maatschappe
lijke onderwerpen voor een ietwat gespeciali
seerd publiek aan bod te laten komen. 

De maatregelen van het jongste begro-
tingskonklaaf werden door voorzitter Van 
Mechelen niet onverdeeld positief onthaald. 
Met de inhouding van 375/675 frank op de 
gezinsbijslagen werd een jarenlange bond
seis bewerkstelligd, maar was het noodzake
lijk om een nieuwe sociale zekerheidsbijdra
ge van 1 % in te voeren, zo vraagt hij zich af. 
Dat ook de ouderenzorg niet wordt gespaard 
en er geen enkele aanzet wordt gegeven tot 
een gezinsvriendelijk beleid wordt eveneens 
als erg ervaren. 

Tenslotte vraagt men zich in de Troon-
straat af of er niet meer te besparen viel in de 
sektor van de Landsverdediging, de hulp aan 
ondernemingen {„De Vlaamse regering 
heeft veel geld gestopt in een koekjesfabriek 
dat nu naar het nabij gelegen buitenland 
verhuist".) en deficitaire staatsinstellingen 
zoals SABENA. 

WIJ sluit zich graag aan bij de gelukwen
sen aan het adres van de jarige Bond en 
dankt haar voor de inzet ten bate van het 
Vlaamse volk! 

FIlip Delos 
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BIOS 

DE SCHREEUW VAN EEN SCHENKEL 
Thierry Lhermitte, Miou-Miou en Eddy Mit

chell zijn de winnaars van de jackpot in de 
werkelijk plezierige film van Claude Zidi; La 
Totale! Een goed in elkaar gedraaide klucht 
rondom een geheim agent a la maniere de 
007. 

GEWOON LEUK 
Helene Voising (Miou) is a l18 jaar ge

trouwd en heeft twee kindjes van FranQois 
(Lhermitte), die ambtenaar is bij de telefoon
maatschappij. Maar Frangois bakt andere 
broodjes, want eigenlijk is hij een geheim 
agent, die zich dagelijks in heel wat gevaarlij
ke avonturen moet storten. Thuis is voor hem 
echter vreemd gebied. Zijn zoon zit op het 
verkeerde pad en zijn vrouw zet hem horen-
tjes met een handelaar in tweedehandswa-
gens, die beweert dat hij in werkelijkheid een 
geheim agent is. Wanneer Frangois dat uit-
vindt,zet hij een spelletje in elkaar, hierbij 
geholpen door Albert ,,Einstein" (Mitchell), 
de man die allerlei gadgets uitvindt. 

Gewoon leuk en klaar voor een Ameri
kaanse remake, zoals recent wel meer ge
beurde. 

BIEFSTUK 
Christopher Lambert wiens naam door de 

Fransen op z'n Frans wordt uitgesproken en 
door de Amerikanen op z'n geraadbraakt 
Engels, is geboren in New York uit Franse 
ouders. ,,Hij volgde akteerlessen aan het 
konservatorium van Parijs", staat er ergens 
in de persmap, maar de enige echt gelukte 
rol die hij volgens mij ooit speelde was 
Greystoke, The legend of Tarzan, Lord of the 
Apes uit 1984. Misschien omdat hij er zo 
weinig in hoefde te zeggen? 

Als je de lijst van zijn flops optelt: Highlan
der II — the quickening, The Sicilian (een 
financiële flop) en Why me en enkele hoofd
rollen in zogenaamd cinefiele dingen, krijg je 
maar een schaars palmares. Lambert met 
zijn, volgens heel wat vrouwen, mooie snoet 
en lijf, lijkt me beter geschikt voor reklame-
filmpjes (voor Gilette bijvoorbeeld). 

Is het daarom dat de Zwitserse regisseur 
Carl Schenkel hem uitkoos om de hoofdrol te 
vertolken in Knight Moves, een triller? 
Schenkel was de maker van heel wat rekla-
meboodschappen in Italië, Duitsland en 
Frankrijk, nadat hij het vak leerde bij de 
Duitse meester van de reklamefilm: Wolf
gang Staudte, om later terecht te komen bij 
het draaien van goedkope aktiefilms. 

Reeds eerder haalde hij een andere mooie 
knaap voor de kamera, de zwarte akteur 

Denzel Washington, die hij — net als Lam-
bert — bij het draaien van een andere 
mislukking The mighty Quinn (zeer recent 
nog op BBC en nooit uitgebracht in ons land) 
gebruikte om mooie plaatjes te schieten. In 
de vrijscènes, en er zijn er nogal wat in 
Knight Moves, heeft hij duidelijk het kamera-
gebruik van David Hamilton afgekeken, zo
dat hij heel wat naakt vlees toont. Biefstuk
ken in de etalage van de kommercie. Dit alles 
opgeluisterd met muziek, in ons geval Fooi 
that I am en I put a spell on you. 

Een land heeft goeie renners en er komen 
goeie renners bij. Een land heeft goeie 
schaatsers en er komen goeie schaatsers bij. 
Iemand maakt een goeie film en er zijn er 
tientallen die denken van hem nog eens te 
moeten herdoen. Ook Schenkel redeneerde 
waarschijnlijk zo toen hij the silence of the 
lamb (terecht bekroond met al die Oscars) 
had bekeken. En Knight Moves heeft zelfs 
niet eens een slecht scenario, alleen Schen
kel ving er niks mee aan en verfilmde het erg 
houterig. Het verhaal? 

SCHAAKSPEL 
De arrogante maar charismatische 

schaakmeester Sanderson geeft de indruk 
betrokken te zijn bij een hele serie moorden. 
Ze worden steeds op dezelfde manier ge
pleegd, het gaat altijd om vrouwen die ge
vonden worden zonder nog één druppel 
bloed in hun lichaam, ze liggen prachtig 

opgebaard en boven hun hoofd staat een 
woord geschreven: in bloed. 

Zoals bij iedere serialkiller vormen die 
woorden een boodschap. Maar al die lijken 
willen wel eens gaan vervelen. Je ziet nog 
maar een mooie meid passeren op het trot
toir en even later in het kameraoog worden 
gegrepen, of je weet reeds dat het volgende 
slachtoffer hier wordt voorgesteld. Alles blijkt 
een schaakspel te zijn, een schaakspel te
gen de grootmeester, met als uiteindelijke 
inzet het zoveelste mensenleven. Maar hier 
gaat het verhaal de mist in, want er werd niks 
aangevangen met de werkelijke schaaktor-
nooien die er in de film plaatshebben, het 
moord-schaakspel is een totaal afzonderlijk 
spel, zodat je als kijker steeds achter de 
feiten loopt aan te hinken en helemaal niet 
kunt deelnemen aan het oplossen van het 
misterie — indien het er al is, want in de 
beginscène van de film wordt reeds met een 
hele bos sleutels naar je hoofd gegooid. 

Maar dat weet Kathy (Diane Lane), de 
studente filosofie die de plaatselijke politie 
helpt, natuurlijk pas op het eind, en daarvoor 
moet eerst agent Wagner (Daniel Baldwin) 
worden gemold (oef eindelijk zijn we van die 
klier verlost!) en hebben we enkele keren 
gekeken naar het verweerde gelaat van 
Chief of Police Sedman (Tom Skerrit) die erg 
dramatisch poogt te doen en zelfs een po
ging tot intimidatie van de lokale burgemees
teres moet doorstaan. Niks belet je om te 
gaan kijken, maar je bent verwittigd. 

Willem Sneer 

Christopher Lambert. Moordenaar of schaakmeester? 
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BOEKEN 

POËZIE IN STEEN VOOR DODE KINDEREN 
Onze huidige samenleving duldt steeds 

minder een stilstand in de tijd, alles moet 
steeds sneller vooruit, gisteren wordt van
daag met een forse duw onder het stof 
gejaagd. 

VERDWAZING 
Herman Van Veen heeft dit superjachtige 

leven in het lied Opzij krachtig getipeerd 
{Opzij, opzij, opzij, maakpiaats, maal< plaats, 
maak plaats, we hebben zo'n ongelooflijke 
haast...) 

Ook de dood is veelal geen spelbreker 
meer: zelfs geliefde overledenen worden 
steeds vlugger met de mantel van het verge
ten bedekt. Alleen in de Allerheiligen/Aller-
zielenperiode wordt met man en macht een 
uiterst kommercieel herdenkingsritueel op
gevoerd, direkt daarna treedt een twaalf 
maanden lange stilte in. 

Onze juppie- en overkonsumptie-maat-
schappij zal daar uiteraard voor heel wat 
tussen zitten, met doden kan je immers niet 
alleen niet leven, je verliest er ook te veel je 
eigen kleine persoontje mee uit het oog. En 
dat moet in elk geval en in alle omstandighe
den worden vermeden. We hebben zo'n 
ongelooflijke haast... 

Het kan ook niet anders of onze kerkhoven 
worden steeds meer stenen woestijnen: ton
nen arduinen en marmeren verdwazing met 
nietszeggende teksten, kitcherige foto's. 
Bloemen, planten, bomen? Schaars of hele
maal niet aanwezig. Alleen de soldatenkerk-
hoven — vooral de Britse — in onze West
hoek, zorgen op dat punt voor enige verade
ming, zij zijn oase's van groen en witstenen 
soberheid. Het kan dus anders. Maar daar
voor moet je dan naar de rustplaatsen van 
deze 14-18-helden. Of naar het buitenland. 
Zo zien wij nog de levendige frisheid (en dit is 
geen contradictio in terminis) van de Oosten
rijkse begraafplaats Heiligenkreuz, vlakbij 
Mayerling, waar de jonge geliefde van de 
Habsburgse kroonprins Rudolf, de mooie 
Mary Vetsera, rust. Het was lente toen wij er 
twee jaar geleden op pelgrimage gingen en 
er over het komplete kerkhof verspreid men
sen aan het werk zagen om hun overledenen 
wat jonge, heldere kleuren te geven, een 
feest van bloemen. 

En in een recent muzikaal verleden wer
den wij nog getroffen door het sublieme 
Tears in heaven van Eric Clapton, een ont
roerende klaagzang van deze topgitarist 
voor zijn overleden zoontje. Een lied waar je 
stil bij wordt. 

De Brugse dichter Hew/g Verleyen, mede
werker aan dit blad en ex-voorzitter van de 
Paul Snoek-Stichting, heeft een plaquette 
samengesteld en uitgegeven met grafschrif
ten voor kinderen met als titel: Achter de 
heuvels, achter de wolken... 

Pieter-Hein Boudens, Herwig Verleyen en John Meyfroodt rond een grafzerk 
voor een kind. (foto P.V.Oen Abeele) 

In dit boekje staan zestig korte teksten met 
sterk poëtische inslag die het grafsteentje 
van een kind zouden kunnen sieren. Wij 
hebben bewust ,,zouden kunnen sieren" 
geschreven omdat ze na verloop van (lange) 
tijd wellicht nooit allemaal hun ,,uiteindelijk" 
doel zullen bereiken. Wij kunnen ons noch
tans best voorstellen dat al deze zestig min 
of meer lirisch geladen teksten voor ouders 
van overleden kinderen als passend kunnen 
overkomen om het graf van hun kind te 
sieren. 

DUIZEND REGENBOGEN 
Eén ding springt alvast dadelijk in het oog: 

Verleyen is duidelijk religieus geïnspireerd. 
Teksten als ,,Een kleine/Fiere ruiter/ben ik 
nu,/op het grote/witte wolkenpaard/van 
God" of ,,Kleine engel/nu stoeiend/met de 
grote God", laten daar niet de minste twijfel 
over bestaan. Veel geïnteresseerde lezers 
van deze plaquette — en heus niet alleen de 
gelovigen — zullen daar beslist heel wat 
moeite mee hebben, maar ook déze woorden 
van troost hebben hun bestaansrecht. Im
mers, voor zeer jong gestorven kinderen, 
borelingen dus, wordt nogal vlug aan engel
tjes en ander broos en onschuldig gefladder 
gedacht zodat een zinnetje als ,,Kleine en
gel/knipogend/in elke ster" een verklaarbaar 
en enigszins verantwoord venwoorden is van 
dit gegeven. 

Verleyen laat echter ook voldoende ruimte 

open voor andersgezinden, ongelovigen 
ook, met grafschriften als: ,,lk reis/langs 
duizend/regenbogen/en ontsteek er/voor 
jou/de zon" of ,,Beitel mijn naam/in het 
hardste/marmer/en nog/wist de tijd hem uit-
/Maar fluister hem/als een gedicht/en hij 
blijft/eeuwig". 

De essentie van dit boekje zit o.i. in het 
volgend grafschrift: ,,Zwijg mij/niet dood-
,/maar/praat mij/tot leven!". Deze zin ver
woordt het best het zinvolle van de dodenver-
ering, of het nu om volwassenen of kinderen 
gaat.' Doden kan of mag je nooit helemaal 
tussen de koele plooien van de tijd wegmof
felen. Je moet er niet mee leven — dat zeker 
niet — maar je moet hen gedenken als 
onzichtbare ontastbare getuigen van het ei
gen ik. 

We menen dat Herwig Verleyen met de 
uitgave van Achter de heuvels, achter de 
wolken een fraktie van het ouderverdriet kan 
verlichten. Samen met Pleter-Hein Boudens, 
die reeds heel wat grafstenen voor kinderen 
heeft gehouwen en door wiens beitelwerk 
Verleyen zich voor een deel heeft laten 
inspireren, en ook John Meyfroodt die in
stond voor lay-out en produktie van het boek, 
zorgde de Brugse dichter voor een zeer 
humaan woordmonument, (jonge) dood en 
leven indachtig. 

W.V. 

— Achter de heuvels, achter de wolken, graf
schriften voor kinderen. Herwig Verleyen. 295 
fr. + 60 fr. verzendkosten op rek. 001-2093410-
32 van H. Verleyven te Brugge. 

31 WIJ — 10 APRIL 1992 



OPERA 

Hugo Van der Cruyssen 

POËTISCH 
WANDELEN 

Op vrijdag 24 en zaterdag 25 april, tell<ens 
om 20.30 uur, gaat in Teater Antigone in 
Kortrijl< een poëzieprogramma door met als 
titel Poëtisch wandelen met Anton Van Wil
derode en Hugo Van der Cruyssen. Dichter 
en voordrachtkunstenaar Hugo Van der 
Cruyssen bloemleest uit het werk van Anton 
Van Wilderode. 

Hugo Van der Cruyssen was jarenlang 
verbonden aan de BRT-Vlaamse Televisie 
en werkte ook mee aan de literaire uitzendin
gen van de BRT-Schoolradio. Hij is de stich
ter en direkteur van het Nationaal Jeugdtea-
ter, het Kafkateater en het Vlaams Jeugdtea-
ter en Woordteater. Van der Cruyssen hield 
poëzierecitals in Vlaanderen en Nederland 
en hij publiceerde Gedachten ven Filip de 
Pillecyn, de dichtbundel Habbekrats en de 
kortverhalenbundel Lavuiten vangen. Hugo 
Van der Cruyssen is regelmatig te gast in het 
Arcateater Gent als poëzierecitant. 

Hugo Van der Cruyssen is geen spektake-
lartiest. Hij staat niet wild molenwiekend zijn 
gehoor te woord, zijn ,,Irish coffee-stem" 
zoals een resencent het ooit schreef, verheft 
zich nauwelijks. Dat maakt dat zijn optreden 
iets heeft van een gewijde eredienst, zo 
schreef nog diezelfde recencent. Wellicht is 
Van der Cruyssen, mede hierdoor, dé uitge
lezen persoon om uit het oeuvre van priester-
dichter Van Wilderode ,,voor te dragen". In 
een ander perskomentaar lezen we dat Hugo 
Van der Cruyssen „één van de zeldzame 
voordrachtkunstenaars is wie het gegeven is 
niet meteen op de lachspieren te werken van 
de toeschouwers, en niet zelden slaagt hij er 
zelfs in de zwakkere teksten op te tillen." Dit 
laatste zal waarschijnlijk niet nodig zijn bij 
het voorlezen uit Van Wilderodes werk! 

— Teater Antigone, Pottelberg 40, Kort
rijk. Reservatie 056/22.68.70. 

TWEE VLAMINGEN 
ENSCENEREN PARSIFAL 

Dit seizoen werd aan twee jonge Vlamin
gen gevraagd, van Wagners' Bühnenweih-
festspiel een nieuwe scenische versie te 
maken, gebaseerd op het dramaturgisch 
koncept van BIN Bryden. 

Joris Bultynck regissert en Sven Use (die 
o.a. vorig seizoen de kostuums van La Cene-
rentola ontwierp) staat in voor de scenogra
fie. 

Silvio Varviso, wiens muzikale leiding vorig 
jaar reeds met die van Clemen Krauss werd 
vergeleken, dirigeert het Simfonisch Orkest 
en het Koor van de Vlaamse Opera, dat is 
voorbereid door Simon Halsey. 

Amfortas wordt gezongen door de bariton 
Falk Struckmann, inmiddels een bekende 
naam in de Vlaamse Opera (hij zong Orest in 
Elektra en werd onlangs nog warm onthaald 
als Scarpia in Tosca). Gurnemanz wordt 
vertolkt door Peter Meven die deze rol reeds 
in de grootste Europese operahuizen zong. 
De tenor Poul Elming zingt Parsifal (in '90 en 
'91 zong hij te Bayreuth Siegmund in Die 
WalkiJre). 

De bariton Aldo Tiziani neemt net als vorig 
seizoen de rol van Klingsor voor zijn rekening 
en de sopraan Gudrun Volkert, die internatio
naal veelgevraagd is in de grootste operahui
zen (zij zong onlangs Brünnhilde in Der Ring 
in de IVIetropolitan Opera) zingt Kundry. 

Sven Use tekent voor de scenografie. 
(foto Vlos) 

Joris Bultynck regisseert, (foto vios) 

GOEDE VRIJDAG 
Wagner bazeerde Parsifal oorspronkelijk 

op de Parzifal van Wolfram von Eschenbach 
(ca. 1160-1220), die geput had uit een Bre
tonse myte. 

Parsifal was Richard Wagners laatste ope
ra (hij schreef het in de jaren 1877-1882) en 
funktioneert als het ultieme antwoord op de 
vraag die Wagner in zijn oeuvre steeds bleef 
stellen: „Wie of wat kan de sleutel tot de 
verlossing brengen?". De materie die het 
voor het eerst in Tannhauser aan bod komt, 
is in Parsifal uitgegroeid tot een rijk, in vele 
dimensies uitgebouwd Wagnertestament. 

Op 17 maart 1914 werd voor het eerst 
Parsifal te Antwerpen opgevoerd, wat tien 
jaar later een jaarlijkse traditie werd op 
Goede Vrijdag. De Vlaamse Opera zet deze 
traditie in Antwerpen voor. 

M.P. 

— Parsifal. Dit jaar gaat de première door 
op Goede Vrijdag, 17 april om 18u. Voor
stellingen: 20 april om 15u., 23 en 25 april 
om 18u. Plaatsbespreking: Frankrijklei 3, 
2000 Antwerpen, 03/233.66.85. Prijzen: 
première van 350 tot 2.050 fr., voorstellin
gen van 220 tot 1.600 fr. 
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BUFFY ST. MARIE EN THE DUBUNERS: 
LEVENDE MONUMENTEN 

Zolang John Kennedy leefde kon de Vlet-
nam-oorlog beperkt blijven, maar met de 
moord op JFK kregen de havikken vrij spel 
en werd de VS-inmenging opgevoerd. Het 
was de tijd dat men vredig protesteerde bij 
het zingen van H/e shall overcome, en dat 
Bob Dylan in de voetsporen van Woody 
Guthrie's „train- and roadsongs" zijn visie 
op de dingen uitschreeuwde in café „The 
Gaslight" in Greenwich Village. Peter, Paul 
en Mary en Joan Baez pikten hierop in, maar 
het was de halfbloed Cree-lndiaanse Buffy 
St. N/larie die met haar zelfgepende Universal 
Soldier de spits afbeet. Buffy St. f\/larie nam 
het ook op voor de onderdrukte Indianen, 
waan/oor ze nadien geboycot werd door 
president Johnson. Het was echter Dylan-
epigoon Donavan die het lied op suksesvolle 
wijze coverde en er vanop de bank in het 
Londense Hyde Park een wereldhit mee 
skoorde. Haar voorkomen beantwoordde 
niet aan de toen heersende hippietrend, 
zodat ze in 76 met de plaat Sweet America 
als legende verdween. 

Tot in '81 Joe Cocker en Jeniffer Warnes 
haar Up where we belong voor de film An 
officer and a gentlemen inzongen. Ondertus
sen liet St. l\/larie vanop Hawaï nummers 
horen voor de Ierse Sinnead O'Connor. De 
platenbaas zag er echter meer brood in, en 
besloot haar een nieuwe kans te geven. Het 
rezultaat is de CD Concidence and likely 
stories die een verrassend dinamische zan
geres laat horen. Buffy St. Marie ondergaat 
sterke Indiaanse invloeden, vooral in de 
nummers Star en The Priests. De heropna
me van haar Bury my heart at Wounded 
Knee is voor folkliefhebbers een voltreffer, 
evenals de prachtige afsluiter Goodnight. 
Tussendoor is het soms even wennen aan de 
popgetinte aanpak, dit is wellicht te wijten 
aan de aanpak van Sinnead O'Connors pro
ducer. Deze,,Toevalligheden en aanverwan
te verhalen" zijn een prettige hernieuwde 
kennismaking van formaat. De CD ver
scheen bij EMI. 

WILD ROVER 
Bij Ariola-Express verscheen The Wild Ro

ver, een schitterende verzamelplaat van de 
Ierse Dubliners. De titel verwijst naar het 
wellicht meest gezongen lied op folkfestivals. 
The Wild Rover is een live-opname die aan
stekelijk werkt en uitnodigt om je met een 
stevige pint in de hand te laten meesleuren. 
Na het ernstige Boyshome volgen 0'Neils 
favoriete mandolinesolo en Rocky road to 
Dublin. Verrassend is hun versie van The 
Leaving of Liverpool. Ook Ierse poëzie en 
streekverhalen komen in een gezellige 

Buffy St.-Marie terug springlevend 

kroegsfeer aan bod, afgewisseld met samen
zang en gekruid met een intimistisch Boula-
vogue op banjo. The Dubliners ronden uit
bundig af met met de sfeerscheppers Glan-
dalough Saint en Air fa, la, la. The Wild Rover 
is zonder meer een aanrader. 

BART EN DE RADIO'S 
Met Bart Peeters is Vlaanderen een won-

derknaap rijker, en zoals Goedele en Urba-
nus kan ook hij onze noorderburen moeite
loos inpalmen. Eerst met zijn spontane tele-
visiewerk, nu door zijn melodieuze liedjes. 
Deze week staat hij één in onze Top-50 en -
30 met She goes na,na. Peeters geeft meer 
dan één knipoogje naar The Beatles. ,,Han
delsmerk" van The Radio's zijn de stemmen 
van Ronny en Robert Mosuse, sterk gerug-

33 

gesteund door het gitaanwerk van de Brus
selse (eks-Klepto) Danny Lademacher, die 
ook Herman Brood naar de top speelde. Met 
toetsenman Alain van Zeveren en drummer 
Mare Bonne namen The Radio's een nieuwe 
CD op: The sound of Music. Gezien de 
singelhits van de voorbije maanden wordt 
The Sound of Music een schitterende opvol
ger van de vorige Radio-CD No Television. 
Vandaag stellen ze hem in premiere voor op 
de planken van de Wemmelse Zandloper. 
Morgen, zaterdag, zijn De Radio's te gast in 
het Leiestadion in Desselgem. Allen daar
heen! 

Freek de Jonghe rondt dit weekend zijn 
vrijwel uitverkochte vierdaagse af in de Ant
werpse Stadsschouwburg, en zondag kan je 
John Cale meemaken in het Brusselse Pa
leis voor Schone Kunsten. Dit moesten we 
nog even kwijt. 

S.D. 
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SPORT 

DE MUIS EN DE BERG 

J
ACKY DURAND zal het zijn klein
kinderen hopelijk kunnen vertellen. 
Hoe hij op een zonnige voorjaars
dag de koers met veertien hellingen 
naar zijn hand zette. Hij zal het 
kader eerlijk schetsen. 

„Eigenlijk moest het die dag re
genen en waaien. Enkel dan is de 
Ronde van Vlaanderen de Ronde 
van Vlaanderen. Enkel dan wordt 
de selektie meedogenloos doorge

voerd. Maar die eerste zondag van april in 
1992 was het anders. Het was wel koud maar 
de voorjaarszon scheen mild. De wind sneed 
nooit. Ik, die doorgaans anoniem in het 
peloton reed en enkel door mijn ploegmaats 
en ploegleider Guimard bij mijn voornaam 
werd genoemd, waande mij vijf jaar jonger. 

LINTEN VAN D O R P E F 
Als liefhebber wilde ik wel eens naar 

Vlaanderen afzakken. Vlaanderen lag toen 
nog in België dat inmiddels door ons grote 
Europa werd opgeslokt.Ik kwam graag in die 
streek. Smalle, bochtige en landelijke we
gen. Meestal vlak maar toch met enkele 
nijdige hellingen opgesmukt. Ik hield van dat 
land en zijn bewoners. De mensen stonden 
daar in massa op straat wanneer de koers 
passeerde. Nu is dat anders natuurlijk. De 
koereurs van vandaag zijn de formule 1 
piloten van toen. Dat komt door olieschaars-
te en milieuvervuiling. In de twintigste eeuw 
veegde men daar zijn voeten aan. Toen reed 
men nog van stad naar stad, langsheen 
linten van dorpen. Ik was daar graag, maar 
winnen — want daar kwam het wel op aan — 
was er maar zelden bij. Ik was geen kam
pioen en nog minder een Flandrien. Die 
laatste soort was in mijn goede jaren ook al 
maar een herinnering meer. Het heetten 
Vlaamse koereurs te zijn met een grimmig 
geskDten karakter. Arm van afkomst, taai van 
gemoed. Ze konden afzien en met de tanden 
op elkaar fietsen. Op de receptie, na die 
memorabele koers van 5 april 1992, vertelde 
mij een oude man in enkele woorden moeilijk 
Frans dat Achiel Buysse ooit eens van colère 
en misère een kasseisteen in twee beet. Ge 
weet niet wat een kasseisteen is. Ik zal met 
jullie eens naar het museum van L'Enfer du 
Nord gaan om jullie enkele modellen te laten 
zien. Dat was vreselijk. Dat gedokker op die 
stenen hobbels. Uw lijf scheurde van ellende 
wanneer je niet in topvorm verkeerde. 

Maar enfin, in 1992 was dat allemaal 
anders. We reden op kop. Minuten vooruit 
maar geen mens die ons bekeek. Men keek 
naast ons door naar de achtervolgers. Nie
mand nam ons serieus. Dat kon immers niet 
blijven duren. Ze wachtten op een lange 
smalle. Van Hooydonck. Die wilde patent 
nemen op de ovenwinningen in de Ronde. Ze 

wachtten ook op Museeuw en Capiot. Ze 
vreesden Argentin. Voor ons, en zeker voor 
mij, haalden ze de schouders op. Maar ik heb 
ze die dag mores geleerd. Ze hebben ons 
danig onderschat. 

APRILVISCH 
Achteraf vertelde men mij dat de favorie

ten elkaar bekeken. Dat ze allemaal dommel
den in de voorjaarszon. Dat juist door die zon 
hun spieren nooit echt warm of... koud waren 
en dat ze zich veel te laat realiseerden dat 
het uit de hand liep. Het ploegenspel noem
den ze dat. Ik vond dat maar raar. Op het 

De berg heeft een muis gebaard. 
Jacky Durand, een nobele maar 
volslagen onbekende Fransman 
won de Ronde van Vlaanderen. 
Na een monsterontsnapping in 
het gezelschap van, jawel, Mey-
visch en, jawel, Wegmuller. Ook 
in de wielersport kan het alle
maal. De organisatoren zullen er 
wel niet hebben om gelachen. Zi| 
maken hun rekening(en) anders. 
De grootheid en het prestige van 
een wedstrijd worden gemaakt 
door de allures en de uitstraling 
van de overwinnaar(s). Durand 
misstaat op die erelijst en het is 
weinig waarschijnlilk dat zijn 
jongste huzarenstukje, waarover 
de Franse specialisten zich wel 
mateloos zullen opwinden, er in 
de toekomst nog broertjes en 
zusjes bijkrijgt. De mensen van 
Het Nieuwsblad zullen twaalf 
maand nodig hebben om de pil te 
verteren. 

einde van de koers heb ik mijn medevluch
ters afgeschud. Zonder al te veel moeite. Ze 
waren moe. Ik ook, maar ik wist dat de dag 
van mijn leven was aangebroken. Ik haalde 
de streep en trok honderden meters voor het 
doek mijn shirt goed, ik lijne mijn haar. Ik 
bleef Fransman. Ik stak mijn armen heel 
hoog. Ik was fier en gelukkig. Veel lawaai of 
geestdrift was er niet. Aan de streep keek 
iedereen verbaasd en onthutst. Die Vlamin
gen bleven wel beleefd in hun ontgooche
ling. Met enige moeite brachten ze de han
den op elkaar. Ondervroegen elkaar over 
mijn persoontje. Zuchtten en verlangden al 
naar een week later, naar Parijs-Roubaix 
waarin het allemaal zou worden rechtgezet. 

Jacky Durand, tot voor hij zondag de 
Ronde won een volslagen onbekende 
Fransman. (foto VUM) 

Want Vlamingen verliezen niet graag hun 
Ronde. Zeker in die jaren niet. Ik vernam ook 
dat de televisiekommentatoren nogal wit uit
sloegen. Ze wisten niet wat vertellen. Vooral 
die van de BRTN niet. Maar daarover ver
baasde zich eigenlijk niemand want dat over
kwam hen wel vaker. Ik moest er om lachen. 
Guimard, mijn baas, ook. 

Ge moet ook weten, kindertjes, dat ik nog 
maar de derde Fransman was die de Ronde 
won en we waren al aan de zesenzeventigste 
uitgave toe. Voor mij hadden, midden de 
jaren vijftig — zolang was het geleden — 
Forestier en Louis Bobet gewonnen en van 
die laatste weet ge toch dat hij met Ie Roi 
Soleil, met Napoleon en met Mitterrand de 
grootste zoon is die ons volk voortbracht. 
Wat? Of Bompa zot is geworden? Neen. 
Maar die voorjaarsdag van 1992 vroeg gans 
Vlaanderen zich af of het peloton zot was 
geworden. Wat zegt ge nu van Peepee?" 

Waarna het kleine volkje zich ongelovig 
afkeerde en in de Larousse naar de beteke
nis van een reeks onbegrijpelijke woorden 
ging zoeken. De jongste keerde zich nog 
eenmaal om. 

Peepee, hoe heette die ene weer? Mey-
visch. Zijt ge zeker dat het niet Aprilvisch 
was? 

Flandrien 
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LANDSKAMPIOEN 
MET OF ZONDER KARAKTER 

Anderlecht is niet langer de uitgesproken 
favoriet voor de landstitel. De ploeg met het 
jaarbudget van zeshondermiljoen én meer 
verloor zondag tegen de buur met het jaar
budget van zestig miljoen én minder. In 
voetbal kan alles en dat maakt het mooi. 

Anderlecht verloor niet toevallig in Molen
beek. De derby, die voor echte Brusselaars 
nog altijd betekenis heeft, bewees ander
maal de zwakheden van de regerende lands
kampioen. Weinig karakter, zelfoverschat
ting, geen evenwicht en geen balans in het 
elftal. In de sport van de jaren negentig zijn 
wilskracht en karakter resultaatsbepalende 
faktoren geworden. Op zichzelf is dat niet 
nieuw natuurlijk. De evolutie in die richting 
begon al eind jaren zestig. Anderlecht was er 
nooit gelukkig mee. Men bleef niet blind in 
het Astridpark, dat niet. Maar men kon en 
kan de geaardheid van de klub maar moeilijk 
veranderen. Zegde Walem na de partij 
droomvoetbal (?!?) tegen Kortrijk, ook Jan-
neke en Mieke genaamd, niet voor de kame
ra dat winnen in Molenbeek voor het huidige 
Anderlecht wel geen probleem zou zijn. De 
jongen had recht van spreken. Hij droeg nog 
wel een voetballuier maar was toch al inter
nationaal. Zodus. Het zegde veel. Het is 
slecht afgelopen en verwonderlijk was dat 
niet. Maar op slag is de machtigste klub van 
het land geen uitgesproken titelfavoriet 
meer. Integendeel zelfs. 

NOG NIET KLAAR 
De kansen van Club Brugge en Standard 

moeten minstens even hoog worden inge
schat. Met de Westvlamingen hebben de 
Mos en zijn wonderjongens nog niet gedaan. 
Club kan altijd op zijn karakter terugvallen. 
Werder Bremen en Ekeren hebben dat on
dervonden. De Westvlamingen verschenen 
tweemaal gehandikapt in het veld. Twee
maal hielden ze stand op hun tandvlees. Een 
beetje meeval moet verdiend worden. Het 
nog resterende programma van Club oogt 
gemakkelijker dan dat van Anderlecht. 

Een niet onbelangrijk gegeven. Ook met 
Standard is Anderlecht nog niet klaar. Verre 
van zelfs. Sclessin zal een hel zijn wanneer 
de Brusselaars er zich over enl(ele weken 
aanbieden. Haan heeft in een jaar tijd de 
metamorfose kunnen realiseren. Het Luikse 
voetbal heeft weer toekomst en dat zal Brus
sel kortelings geweten hebben. 

Matematisch is ook KV Mechelen nog niet 
uitgeteld maar de ploeg van John Cordier 

Bij De Rode Bles in Veurne verscheen een 
werkje van de hand van Jan Huyghe over 
Parijs-Roubaix. Wielerfans kunnen er hun 
gading in vinden. Willem Vermandere, die 
tekende voor het voorwoord, keek op geen 
lofbetuiging. „Kilometer na kilometer, blad
zijde na bladzijde groeit zijn (van Jan Huy
ghe) ontzag voor de koereurs, de slijkvreters, 
de slaven, de helden. Hij schildert de helle
tocht met een stortvloed van woorden... na 
het lezen van dit relaas, moest ik zelf een 
stortbad nemen, tien kilo's slijk plakten aan 
mijn lijf van kop tot teen. 

...en dan komt het tweede boek, het ver
haal van Mare...zoals Jan het heel getrouw 
heeft neergeschreven. Ik zie hem dit alle
maal vertellen, zijn visschorte om het lijf, 
binst dat hij een kabeljauw fileert, de visboer 
met de ziel van een oude ,,Flandrien", de 
begeleider met het dappere hart van een 
grote koereur die zo schone van de koerse 
kan vertellen". 

— De Hel(d) van het Noorden door Jan Huyghe, 
dat in een eerder geringe oplage verschijnt, kan 
besteld worden op telefoonnummer 
058/31.51.06 en kost 580 fr. + 50 fr. portkosten. 
Ook door storting op rek.nr. 474-5166101-15. 

wordt gekweld door teveel onzekerheden om 
zich maksimaal op het sportieve gebeuren te 
kunnen koncentreren. Alhoewel het Malinwa 
anno 1992 in normale omstandigheden over 
voldoende inhoud beschikt om de titelstrijd in 
zijn voordeel te beslechten. 

Het wordt desondanks nog zeer spannend 
en die onzekerheid moet vandaag de aan
trekkingskracht uitmaken want kwalitatief 
wordt er verder ingeleverd. Ondanks de 
voetbalverkopers die het ons anders (probe
ren) aanpraten. Maar ook dat worden we 
gewoon. 

Foeke Booy knalt de 0—1 tegen de 
Ekerse netten. Anderlecht moest de 
duimen leggen voor RWDM en moest 
meteen Klub Brugge langszij laten 
komen. Het belooft nog spannend te 
worden. (foto VUM) 

De weg naar de hemel in Roubaix is 
geplaveid, inderdaad... 

DE HEL(D) 
VAN HET NOORDEN 
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TELEVSE 

TV 1 
10 30 Vakwerk, informatief progr, 11 00 Bijbe
nen, werkzoekers, 11 SOSprechenSieDeutsch?, 
Duitse les 12 00 Babel, voor migranten, 15 25 
Hoe harder ze vallen, film, 17 10 Okavango, 
jeugdserie, 17 55 Nieuws; 18 00 Tik tak; 18 10 
Schoolslag, spel, 18 40 Vlaanderen Vakantie
land, toeristiscfi progr , 19 20 Joker- en lottotrek
king; 19 30 Nieuws. 
20 00 Caravans, Vlaamse serie 
20 30 Night Court, komische reeks 
21 00 Euro Disney Grand Opening Gala, recht
streeks 
23 00 Sport op zaterdag 
23 30 Vandaag 
23 50 Humo's rock rally, reportage 

TV 2 
20 00 Het Koninklijk Ballet van Vlaanderen: La 
Sylphide 

VTM 

15 00 Nieuws; 15 05 The Ewoks, tekenfilmserie, 
15 30 Hanna Barbera, tekenfilms, 16 20 Clip 
Klub, verzoekklips, 16 35 Lassie, serie, 17 00 
Super 50; 18 00 Nieuws; 18 05 De juiste prijs, 
spelprogr ,19 00 Nieuws. 
19 30 Familieraad, spelprogr 
20 00 Lawrence of Arabia, film 
23 35 Nieuws 
23 50 VTM-sport 
00 00 The golden age of comedy, film 
01 20 Nieuws 

Ned. 1 

08 00 De vondst, kortfilm, 08 10 Naar Timboek-
toe, 08 15 De dag dat alles misging, serie, 08 45 
Ko de Boswachter Show, 09 03 Een wereldver-
haal, sprookje, 13 00 Nieuws; 15 35 Morgen 
kan't beter, kursusreeks, 16 00 Nieuws, 16 08 
Hollands dekor ,16 18 Heb ik iets gemist ?, terug
blik, 17 05 Disneyklub, 18 00 Boggle, woordspel, 
18 28 Junior Survival '91; 18 58 De hoogste 
versnelling, automag, 19 27 Sportpanorama, 
20 00 Nieuws 
20 25 Kijk op sport 
21 08 The presidio, film 
22 45 Karel, praatshow 
23 35 Cyclone Tracy, serie 
01 10 Nieuws 

Ned. 2 

13 00 Nieuws, 15 15 Met Witteman; 16 00 
Nieuws; 16 08 Museumschatten, 16 17 Bobbie 
en Onyx, tekenfilmserie, 16 30 Groentjes, serie, 
16 41 Alfred J. Kwak, tekenfilmserie, 17 07 
Wings, komische sene, 17 30 Man over de vloer, 
serie, 18 00 Nieuws; 18 19 Kassa, konsumenten-
mag , 18 59 Vijf tegen vijf, spelprogr , 19 29 Jules 
Unlimited, techniek en avontuur 
19 59 The Flying doctors, serie 
20 50 Oppassen!!, komische reeks 
21 19 Sonja op zaterdag, praatshow 
22 14 Achter het nieuws, aktualiteiten 
22 48 Per sekonde wijzer, kwisprogr 
23 25 De schreeuw van de Leeuw, showreeks 
00 00 Alien Nation, SF-serie 
00 45 Natuurmoment 
00 54 Nieuws 

Ned. 3 

08 55 Nieuws, 18 00 Nieuws; 1815 Sesam
straat; 18 30 Jeugdjoernaal ekstra; 18 55 Trek
king lotto; 19 00 Jongens van vijftien, sene, 
19 28 Wilde Ganzen; 19 30 Keuren, dok , 20 00 
Nieuws 
20 24 Kenmerk, aktualiteiten 
20 55 Vesuvius, temaprogr het goede doel 
22 00 Nieuws 

ZONDAG 12 APRIL 
TV 1 
09 00 Samson; 10 00 Sunday Proms, koncert, 
11 00 De zevende dag, praatkaffee, 
12 45 Sportmiddag; 13 15 Euro Disney Grand 
opening Gala, heruitzending, 15 10 Dossier Ver
hulst, sene, 16 00 1 voor iedereen, familieprogr, 
17 30 Merlina, jeugdsene, 17 55 Tik Tak; 18 00 
Nieuws; 18 10 De kaper van de Zuidzee, jeugdse
ne, 18 35 De beker, jeugdfilm, 19 00 De Cosby 
show, komische sene, 19 30 Nieuws, 19 45 
Sportweekend. 
20 30 Secret army, serie 
21 25 Tijd voor Koen, licht klassiek 
22 00 I.Q., kwis 
22 30 Vandaag 
22 50 Ziggurat, kunstprogr 

TV 2 

13 25 Parijs-Roubaix, wielrennen 

VTM 
12 00 Super 50; 13 00 Nieuws; 13 05 Carsons's 
law, advokatenserie, 13 50 Cartoon; 14 00 Dy
nasty, serie, 14 40 Clip Club, verzoekklips, 15 00 
De last dragon, film, 17 00 De kinderakademie; 
17 50 VTM-Sport; 18 00 Nieuws; 18 05 Mimi, 
praatprogr ,19 00 Nieuws 
19 30 Familieraad, spelprogr 
20 00 Raar maar waar, konsumentenprogr 
20 30 Luc, praatprogr 
21 30 Police Squad!, sene 
22 00 Nieuws 
22 15 De sportshow 
23 20 Wild, wild worif of animals, natuursene 
23 45 Nieuws 

Ned. 1 

1100 Eucharistieviering; 13 00 Nieuws; 13 05 
Thérèse, film, 15 05 Morgen kan't beter, kursus, 
16 00 Nieuws; 16 05 Heb ik iets gemist?, 17 00 
Kiekeboe, kindersene, 17 10 Oren van je kop, 
poppenreeks, 17 20 Kleur rijk, sene, 17 40 De 
sprookjesstoel, sene, 17 55 Boggle, woordspel, 
18 25 Nummer 28, serie, 18 35 Hotel Amor, sene, 
19 05 Perfect strangers, sene, 19 30 Belgen, 
sene, 20 00 Nieuws 
20 15 Vreemde praktijken, komische sene 
20 45 Ook dat nog, absurde problemen 
21 35 Brandpunt, aktualiteiten 
22 15 Het tweede levenslied, misdaadserie 
23 10 A titre personnel, praatprogr 
23 55 Nieuws 

Ned. 2 

09 00 Wil Kwak Kwak; 09 05 Babar; 09 30 Bonk 
en Beer; 09 45 Mannetje & Mannetje, serie, 09 50 
Broertjes, sene, 10 05 Sterren van de hemel, 
gitaar, 10 30 Kinderdetektieve bureau, kinderse
ne, 11 00 Reiziger in muziek; 12 02 Tros Voetbal 
plus, 18 00 Nieuws; 18 05 Paul Haenen vijf over 
zes, kult-humor progr, 18 35 Eerie, Indiana, 
avonturensene, 19 00 The wonder years, komi
sche sene, 19 27 Onrust!, mag , 20 00 Nieuws 
20 14 The curse of Mr. Bean, satire 
20 43 Belevenissen, aktualiteit 
21 12 Herinneringen aan Nederland, terugblik 
23 36 Nieuws 
23 48 The Apple movie, info 
Ned. 3 
08 55 Nieuws; 09 30 Het allochtoon video-cir-
kuit, dok , 10 00 Jaouaz, voor Marokkanen, 10 30 
Aktuel, voor Turken, 11 00 lOS Magazine; 11 30 
Omrop Fryslan edukatief; 12 00 Het Capitool, 
live-debat, 13 00 Comenius, leven en werk, dok , 
13 30 Grieks voor beginners; 14 00 Parijs-Rou-
baix, wielrennen, 1815 Sesamstraat; 18 35 Stu
dio sport. 
20 00 Novecento II, film 

MAANDAG 13 APRIL 
TV 1 
14 55 Jezus van Nazareth, TV-film, 16 30 Sam
son; 17 30 De dag dat Anton, serie, 17 55 Tik 
tak; 18 00 Nieuws; 18 10 Mooi en meedogen
loos, serie, 18 35 Top Score, spelprogr , 19 03 
Buren, serie, 19 25 Mededelingen; 19 30 
Nieuws. 
20 00 Zeg 'ns aaa, sene 
20 25 Denksportkampioen, spelprogr 
21 05 Vrij als een vogel, sene 
22 00 Op de koop toe, konsumenteninfo 
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 HUI, kolder 
20 00 Uitzending door derden 
21 00 Veiliger wonen, voeding 
21 10 Noordstraat 17, serie 
21 30 Nieuws 
22 00 Mask, film 

VTM 

15 00 Nieuws; 15 05 Riviera, sene, 15 30 Dallas, 
serie, 16 20 Santa Barbara, sene, 16 45 Clib 
Club, verzoekklips, 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, sene 
20 30 MacGyver, sene 
21 30 De vraag van 1.000.000, kwis 
22 00 Nieuws 
22 15 Star, filmnieuws 
23 00 Hattrick, sport 
23 30 Nieuws 

Ned. 1 
13 00 Nieuws; 15 09 Ja, natuurlijk extra, natuur
dok , 16 00 Nieuws; 16 05 Tekenfilmfestival, 
16 24 Service salon; 17 29 Disney CLub Special, 
17 58 Boggle, woordspel, 18 28 Sport op 1,18 58 
Ja natuurlijk: bloemen en planten, natuurprogr, 
19 28 Ha die pa; 20 00 Nieuws. 
20 26 Disney show, verslag 
21 23 Hier en nu, aktualiteiten 
22 06 Prettig geregeld, komische reeks 
22 41 Rondje van het huis, praatprogr 
23 22 Nieuws 

Ned. 2 

13 00 Nieuws; 15 30 After school special, jeugd
film, 16 15 Santa Barbara, sene, 17 00 Explorer, 
info, 17 50 Bouli, tekenfilm, 18 00 Nieuws; 18 15 
Ha die dieren, mag , 18 40 Countdown, pop, 
19 20 De heilige koe, automag , 19 50 Married 
with children, sene 
20 20 Die 2 special, reisverslagen 
20 50 Nieuwslijn, aktualiteiten 
21 20 The JFK Assassination, dok. 
22 50 Meimaand-Flimmaand 
23 00 Rur, praatshow 
23 40 Erotica, erotisch mag 
00 05 Nieuws 

Ned. 3 

08 55 Nieuws; 16 55 Ruimteschip aarde, school-
TV, 17 25 amerikaanse en Britser literatuur, 
school-TV, 18 00 Nieuws; 18 15 Sesamstraat; 
18 30 Jeugdjoernaal; 18 40 Het klokhuis; 19 00 
Effektief vergaderen, teleac, 19 30 Teleac-kursu-
sinfo, 20 00 Nieuws 
20 25 Dossier weerwerk, de zaak Vlinderbuurt 
20 50 Droom en daad, gesprekken 
21 25 Varen, watersportkursus 
22 00 Nieuws 
22 15 Studio Sport joernaal 
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TELEVSE 

DINSDAG 14 APRIL 
T V 1 

14 55 Jezus van Nazareth, TV-film, 16 30 Sam
son, 17 30 Plons; 17 35 Liegebeest; 17 50 Duup-
je; 17 55 Tik tak; 18 00 Nieuws; 18 10 Mooi en 
meedogenloos, serie, 18 35 Top Score, spel-
progr, 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 HUI, kolder 
20 00 De Vlaams-Nationale Omroepstichting 
20 30 National Geographic, dok 
21 30 Nieuws 
22 00 Shadow on the sun, TV-film 

VTM 

15 00 Nieuws, 15 05 Riviera, serie, 15 30 Dallas, 
serie, 16 20 Santa Barbara, serie, 16 45 Clip 
Club, verzoekkhps, 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, magazine, 10 50 TV-Fruit-
mand, muziek op verzoek, 1110 Een wereld van 
verschil, diskussieprogr, 13 00 Nieuws; 16 00 
Nieuws; 16 09 Het kleine huis op de prairie, 
serie, 17 00 Kinderkrant, 17 30 Tijdsein, aktuali-
teiten, 1810 50 kamers, jongerenprogr, 18 35 
Black-out, woordspel, 19 05 Op weg naar Avon-
lea, serie, 19 50 Mijmeringen; 20 00 Nieuws 
20 25 De wereld van de pinguïns, dok 
21 20 Tiojdsein II, aktualiteiten 
21 55 Kinderen van de revolutie, Cuba 
22 25 Een wereld van verschil, praatprogr 
22 45 Antenne: Aardbevingen, dok 
23 35 Muren van mijn hart, nieuwe kansen 
00 00 Nieuws 

Ned. 2 

13 00 Nieuws; 17 04 Bobobops; 17 30 De grote 
meneer Kaktus show; 18 00 Nieuws; 1816 Dub
beldekkers; 18 41 Daar komen de schutters, 
komische reeks, 19 15 Vijf tegen vijf, spelprogr , 
19 44 De baas In huis, serie. 
20 13 Meer moet dat niet zijn, komische reeks 
20 43 De verleiding, reeks over reklame 
21 23 TIen voor taal, taalstrijd 
22 05 Achter het nieuws, aktualiteiten 
22 39 Golden girls, komische serie 
23 07 Impact, House party's in Nederland 
23 52 Museumschatten 
00 03 Nieuws 

Ned. 3 

08 55 Nieuws; 16 45 De Kelten, teleac, 16 55 Ca 
va?, teleac, 17 25 Pronto, teleac, 18 00 Nieuws, 
18 15 Sesamstraat; 18 30 Jeugdjoernaal; 18 45 
Het klokhuis; 19 00 Desmond's, serie, 19 25 
Antilliaans verhaal, dok , 20 00 Nieuws. 
20 25 Recht voor zijn Raab, TV-spel 
20 55 Jansen & Co, muzikale praatshow 
21 44 100 Meesterwerken, dok 

WOENSDAG 15 APRIL DONDERDAG 16 APRIL 
TV 1 

16 00 Schoolslag, spelprogr, 16 30 Samson; 
17 30 Postbus X, jeugdsene, 17 55 Tik tak; 18 00 
Nieuws; 1810 Mooi en meedogenloos, sene, 
18 35 Top Score, spelprogr, 19 03 Buren, serie, 
19 25 Mededelingen; 19 30 Nieuws. 
20 00 Tatort, krimiserie 
21 35 Married with children, komische serie 
22 00 Alle 5, serie 
22 30 Vandaag 
22 55 Qu'est-ce que je vous, praatprogr 

TV 2 

15 30 De Waalse Pijl, wielrennen, 18 50 Nieuws; 
19 00 Vak-werk, info, 19 30 Het Capitool, sene 
19 53 Benny Hill, kolder 
20 00 Sportavond 

VTM 

14 00 Super 50, 15 00 Nieuws; 15 05 Riviera, 
sene, 15 30 Dallas, sene, 16 20 Clip Club, ver
zoekkhps, 16 30 Kinderklub, kinderprogr ,17 00 
Schuif af, kinderprogr , 18 00 Nieuws; 18 05 Cij
fers en letters; 18 30 Familie, sene, 19 00 
Nieuws. 
19 30 Rad van fortuin 
20 00 Rap Klap, spelprogr 
20 30 Ice Castles, film 
22 20 Nieuws 
22 35 Sanseverla 
23 20 HUI Street Blues, politieserie 
00 10 Nieuws 

Ned. 1 

13 00 Nieuws; 16 00 Nieuws, 16 05 Tekenfilm
festival , 16 23 Avro's Serviesalon; 17 30 Klasse, 
eten, 18 00 Boggle, woordspel, 18 30 Wadden
zee, hoe gaat het ermee?, dok sene, 1915 
Goud, god en glorie, Columbus, 20 00 Nieuws. 
20 25 The honeymoon machine, film 
22 00 Pyramide, kwis 
22 35 Reporter, aktualiteiten 
23 05 Vastenoverweging 
23 15 Nieuwsnet 12, dramasene 
00 05 Nieuws 

Ned. 2 

13 00 Nieuws; 15 30 Fantasie In de ban van de 
werkelijkheid, dok serie, 16 00 Nieuws; 16 09 
Bekijk het maar, kinderprogr ,1713 Santa Barba
ra, sene, 18 00 Nieuws; 18 22 Popformule plus, 
19 02 Candid Camera, verborgen kamera, 19 27 
Tros kieskeurig, konsumentenmag 
20 00 A man in love, film 
21 52 Tros aktua, aktualiteiten 
22 23 Ojevaarsjo, meerlingen 
23 08 Expo '92 Sevilla, verslag 
23 37 Nieuws 

Ned. 3 

08 55 Nieuws; 18 00 Nieuws; 18 15 Sesam
straat , 18 30 Jeugdjoernaal, 18 40 Het klokhuis; 
19 00 Desmond's, serie, 19 25 Van gewest tot 
gewest, regionaal nieuwsmag, 19 55 Politieke 
partijen; 20 00 Nieuws. 
20 20 Stichting Socutera 
20 30 Studio sport 
22 00 Nieuws 
22 15 Studio sport joernaal 
22 30 NOS-Laat 
23 00 Nieuws 

TV 1 
14 55 Jezus van Nazareth, TV-film, 16 30 Sam
son, 17 30 Draaimolen, 17 40 Prikballon, kleuter-
mag ,17 55 Tik tak; 18 00 Nieuws; 18 10 Mooi en 
meedogenloos, sene, 18 35 Top Score, spel
progr , 19 03 Buren, serie, 19 25 Mededelingen; 
19 30 Nieuws. 
20 00 Schwarzwaldklinik, sene 
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, humor 
20 00 Lava, humor 
20 30 Tekens: Diapason — Jacqueline Fontyn, 
dok 
21 30 Nieuws 
22 00 Première film en video, filmnieuws 
22 30 The draughtsman's contract, film 

VTM 

15 00 Nieuws; 15 05 Riviera, sene, 15 30 Dallas, 
sene, 16 20 Santa Barbara, sene, 16 45 Clip 
Club, verzoekkhps, 17 00 Webster, sene, 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, Tienermoeders 
23 00 Miami Vice, politieserie 
23 50 Nieuws 

Ned. 1 

13 00 Nieuws; 16 00 Nieuws, 16 06 Tekenfilm-
festival; 18 24 Service Salon, 17 30 Wordt ver
volgd, tekenfilmmag ,18 00 Boggle, woordspel, 
18 24 Forzal, 18 52 Tussen kunst en kitsch, 
antiekprogr , 20 00 Nieuws. 
20 25 L.A.Law, sene 
21 16 Televizier, aktuahteiten 
21 56 Je zaak of je leven, dok 
22 52 Paradijsvogels, ongewone mensen 
23 26 Everest 1992, reportage 
23 36 Hollands dekor, literaire wandeling 
23 52 Nieuws 

Ned. 2 

13 00 Nieuws; 15 25 After School special, jeugd
film, 1610 Santa Barbara, sene, 16 55 Zorro, 
sene, 17 20 Starstreet, animatieserie, 17 30 Goud 
van oud live; 18 00 Nieuws; 18 15 B.O.O.S., 
18 40 Top 40; 19 10 Bodylijn special: New Or
leans in fashion 
19 40 Empty nest, serie 
20 10 Magnum, sene 
21 00 Nieuwslijn, aktualiteiten 
21 30 In de Vlaamsche pot, sene 
21 55 Meimaand filmmaand 
22 05 Top 100 aller tijden, show 
23 05 Stop de persen, mediamag 
23 35 Nieuws 

Ned. 3 

08 55 Nieuws; 18 00 Nieuws; 18 15 Sesam
straat ; 18 30 Jeugdjoernaal; 18 40 Het Klokhuis; 
19 00 Desmond's, serie, 19 25 Binnenland, ak-
tueel mag , 20 00 Nieuws. 
20 25 De Mankementenshow, sene 
20 58 Stanley en de vrouwen, dramaserie 
21 48 De verhalenvertellers 
22 00 Nieuws 
22 15 Studio sport joernaal 
22 30 NOS-laat 
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EEN FILM PER DAG 

VRIJDAG 17 APRIL 
TV 1 
14.10 Uitzending door derden; 14.40 Jezus van 
Nazareth, TV-film; 16.30 Samson; 17.30 Er was 
eens Amerika, tel<enfilmserie; 17.55 Tik tak; 
18.00 Nieuws; 18.10 Mooi en meedogenloos, 
serie; 18.35 TV 1 — top 30; 19.03 Buren, serie; 
19.25 Mededelingen; 19.30 Nieuws. 
20.00 Sledge Hammer, serie 
20 25 Baraka, spelprogr. 
21.40 Matlock, advokatenserie 
22.30 Vandaag 
22.55 Vleespotten van Europa, serie 

TV 2 
18.55 Nieuws; 19.00 Kunst: Pierre Alechinsky, 
schooltelevisie; 19.30 Het Capitool, serie; 19.53 
Benny HUI, humor. 
20.00 Vlaanderen vakantieland, toer. info 
20.35 Kijk uit!, verkeerstips 
20.40 Magische wereld, dok. 
21.30 Nieuws 
22.00 Affiche, kunstaanbod 
22.20 Concert, Musikalische Exequien 

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 Klasgenoten, Leo Martin 
21.00 The jeweller's shop, TV-film 
22.35 Nieuws 
22.50 The Molly Maguires, film 
00.50 Nieuws 

Ned. 1 
13.00 Nieuws; 16.00 Nieuws; 16.05 Tekenfilm
festival; 16.20 Service salon; 16.22 De roze 
panter; 17.34 Ereprijs 17; 18.00 Boggle, woord
spel; 18.25 Weg van de snelweg: Europa, weste
lijke Loirestreek; 18.50 De Cosby show, serie; 
19.13 de opdracht, in het teken van Goede Vrij
dag ; 20.00 Nieuws 
20.20 Rondom tien, praatprogr. 
21.02 Cheers, serie 
21.27 Ted è tête met..., Paul van Vliet 
22.12 Nederland-Japan, vier eeuwen kunst, dok. 
22.40 The commish, serie 
23.28 Nieuws 

Ned. 2 

13.00 Nieuws; 16.00 Nieuws; 16.09 Gala lirica, 
galakoncert Sevilla; 17.37 Gewoon met vakantie, 
Spanje; 18.00 Nieuws; 18.22 The Teenage Hero 
Turtles, tekenfilmserie; 18.38 Bassie en Adriaan 
en de geheimzinnige opdracht, serie; 19.08 Hol
lywood boulevard, glamour. 
19.44 Op goed geluk, spelshow 
20.26 De leukste thuis, home-video's 
21.56 Sjans, komische serie 
22.22 Tricks of the trade, film 
00.18 Nieuws 

Ned. 3 
08.55 Nieuws; 18.00 Nieuws; 18.15 Sesam
straat ; 18.30 Jeugdjoernaal; 18.40 Het klokhuis; 
19.00 Desmond's, serie; 19.25 Turquoise, reis
verhaal; 19.50 Politieke partijen. 
20.00 Messmlah — G.F. Handel, hoogtepunten 
22.00 Nieuws 
22.10 Studio sport joernaal 
22.30 NOS-laat 
23 00 Job op Schokland, registratie toneel 
23.49 Nieuws 

Tekenaar Anthony Higgings belandt in een web van seks, moord en 
intrige in The Draughtman's Contract. Donderdag 16 april op TV2, om 
22U.30. 

ZATERDAG 11 APRIL 

LAWRENCE 
OF ARABIA 

Britse avonturenfilm van David Lean 
(1962) over I.E. Lawrence, een jonge 
Britse officier en archeoloog, die in het 
begin van de jaren twintig de zijde kiest 
van de Arabieren. Met Peter 0'Toole, 
Anthony Quinn en Omar Shariff. (VTM, 
om 20u.) 

ZONDAG 12 APRIL 

THERESE 
Zes Césars én de Prijs van de Interna

tionale Jury op het filmfestival van Can
nes 1986 zeggen genoeg over de kwali
teit van deze Franse film van Alain Cava
lier (1986). Catherine Mouchet vertolkt de 
titelrol als Teresla van Lisieux. (Ned. 1 , 
om 13U.35) . ^ _ ^ _ _ 

MAANDAG 13 APRIL 

MASK 
De 15-jarige Rocky heeft een erg mis

vormd gelaat. Zijn impulsieve en oneven
wichtige moeder behoort tot een motor
bende en dat zijn de enigen die Rocky als 
een normale jongen behandelen. Amerik. 
film (1985) met Cher en Eric Stolz. (TV2, 
om 22U.05) 

DINSDAG 14 APRIL 

BEN JE VAN LOTJE 
GETIKT...? 

Franse komische film van Michel Ge
rard (1981) met Aldo Maccione, Nicole 
Calfan en Darry Cowl, Een verlegen TV-
joernalist komt in kontakt met een uitbun
dige ambtenares die razend verliefd op 
hem wordt. (RTL-TVi, om 20u.10) 

WOENSDAG 15 APRIL 

EEN VERLIEFD MAN 
Frans-ltal. film (1987) over het draaien 

van een film en over de liefdesperikelen 
van de akteurs. Met Greta Scacchi, Peter 
Coyote, Claudia Cardinale. (Ned. 2, om 
19U.58) 

DONDERDAG 16 APRIL 

THE DRAUGHTMAN'S 
CONTRACT 

Een jonge kunstenaar wordt door een 
rijke aristokrate geëngageerd om haar 
landgoed te tekenen. Langzaam wordt 
duidelijk dat hij gebruikt wordt voor een 
moorddadig spel. Britse film (1982) met 
Anthony Higgins en Janet Suzman. 
(TV2, om 22U.30) 

VRIJDAG 17 APRIL 

THE MOLLY 
MAGUIRES 

Uiterst verzorgde film van Martin RItt 
uit 1970 over de aktiviteiten van een 
geheim genootschap van Ierse mijnwer
kers In Pennsylvania in 1876. Sean Con-
nery is de leider van de groep, Richard 
Harris is de verrader. (VTM, om 22u.50) 

WIJ — 10 APRIL 1992 38 



MENGELWERK 

HERSENBREKER 
OPGAVE 128 
HORIZONTAAL 

2. Zo leeft en denkt men altijd in plaatsen 
als Antwerpen, gent, Brussel, enz. (6) 

5. Met kleine passen (9) 
8. Ineens is er dat geluid (4) 

10. Daarmee pronk je, in een stoet bijvoor
beeld (5) 

12. Die mag, al tuimelt hij, toch nog meedoe-
nin een wedstrijd (8) 

13. Spullen zo uitdelen dat ze aan alle 
kanten terechtkomen (8) 

14. Ruwweg berekend, en toch op wereld
schaal (7) 

16. Voorstelling (5) 
17. Zo te hoeren beweert deze winkelier dat 

't niet regent (7) 
18. Kijkspel (6) 
20. In deze bedevaartplaats is een vroegere 

eerste minister nog burgemeester ge
weest (6) 

22. Daar kun je beter voor blijven, zeker als 
't er meer zijn (6) 

VERTIKAAL 

1. Dit Is een manier om schuld af te lossen 
(12) 

2. Deel van een waterkering dat omkeer
baar is (3) 

3. Van zo'n aframmeling krijg je wel de 
schrik te pakken (8) 

4. Luieren is op deze bodem niet toege
staan (9) 

6. Als dit op de wagen zit, heb je de poppen 
aan het dansen (4) 

7. Religieuze topfiguren? (13) 
9. 't Is al zwaar en daar komt nu nog wat 

bovenop (8) 
11. Die vangt elektronen op (5) 

15. Dit natuurprodukt verkeert altijd in gezel
schap van ontelbare soortgenoten (3) 

19. De taal van hemelgeesten ? (6) 
21. Een gat met metaal eromheen (4) 

OPLOSSING OPGAVE 126 
Horizontaal: 3. stroomgebied; 8. spek; 
9. wisselagenten; 10. ijlde; 11. natie-
paard; 13. mild; 14 eer; 17. stonde; 18. 
bolgewassen; 19. grondlegger; 21. lan
siers; 22. vete; 23. fit. 

Vertikaal: 1. polsen, 2. lest; 4. tuins
lang; 5. glas-in-lood ramen; 6. bie; 7. 
verdone; 8, snijders; 12. progressief; 
13. mits; 15. teert; 16. zwijgrecht; 20. 
ras. 

Julika Czifrus uit de Augustijnen
straat 16 in 8900 leper krijgt van ons 
een prijsje. Haar gele briefkaart met 
de korrekte oplossing van opgave 
126 werd uit de talrijke korrekte in
zendingen geloot. 

20 

In de opgave van nr. 127 vertikaal 7 
sloop een foutje: het is Niet al te 
propere buis i.p.v. Niet al te propere 
huls. Onze verontschuldigingen voor 
dit euvel. 

Wij verwachten uw gele briefkaart 
met de oplossing van opgave 128 ten 
laatste dinsdag 21 april op de redak-
tie: Barrikadenplein 12, 1000 Brus
sel. 

SATERDAG 
Deutschiand Schönhuber alles! 
•si-

Loopbaan van Edith niet in Cressendo 
•ó-

Besparen: èlle Offeclers van wachtI '^ 

Ronde van Vlaanderen was dit jaar 
geen favoritje 

AHASVERUS 
„Drugverkeer aan Vlaamse kust", 
las Ahasverus 
Zie ginds komt de stonedboot 

Marokkaanse jongen tot politie: 
„Ram me dan!" 

Herrie met moskeerelletjes 

Rijkswacht moeit zich met 
Annemans zaken 

Eis van Anselme niet erg dialogisch 

Dirk doet het op eigen Frimoutje 

Zetdulvel: 
Clerfailllet 

m 
„.;<« 
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UIT DE REGIO 

OP DE 
BARRIKADE 

Dit tekstje schrijf ik heel bewust neer voor 
alle nieuwe besturen in onze grote Volksu
niefamilie. Een bestuur kan maar écht 
dienstbaar worden door andermans wil én 
beleven. Maar ook door je eigen inzet. Daar
bij 5 .grondwettelijke' princiepen! 
1. Vermijd het (luistergenotI Je weet wel hoe 
dat loopt. Achter-de-rug praten we volop en 
ronduit, zonder rem noch vrees. Op onze 
minder-fraaie karaktertrekjes bouwen we re

deneringen uit, die ons groter, bezorgder en 
belangrijker doen worden. Dit zelfgenot-van-
het-woord heeft niets te maken met de ge
zonde kritiek, die steeds nodig is en de 
Vlaamse beweging doet leven. Bestuurs
kracht wordt gekraakt door de mist van 
verdachtmaking. Fluistergenot is een soort 
feest van de haat. 

2. Humor en 'n karrevracht geduld! Hoezeer 
we ons fluistergenot ,au sérieux' nemen — 
urenlang zélfs! — des te minder kultiveren 
we de graadmeter van onze gezondheid: de 
vreugde! Er gaat niets boven een goeie mop. 
Daar kan je een ganse dag mee leven. (Frans 
Baert leerde me véél, maar zijn moppen 
onthield ik 't langst!) Phil Bosmans schreef 
ooit: „Humor en geduld zijn de kamelen 
waarmee ik door alle woestijnen ga". En dat 
klopt. Ook van die woestijnen. In ons aller 
Vlaanderen liggen nogal wat Kalahari's met 
daarin een serie woestijn vossen en jakhal
zen... Ook daarvoor heb je humor en geduld 
met heel wat geest nodig. En die laatste 
moet je ook zelf opbouwen; die dalt niet op je 
neer met 'n verkiezing! 

3. Het sap van onze Volksunie is dé geest. 
De geest van bevrijden, van volksopbouw, 
van ontmoeten, van onrustig zoeken, van 
volksopbouw, van ontzuiling, van verdraag
zaamheid, van omhelzing, van ontwapening. 

van vrede, van vrijheid, van meer demokra-
tie, van moeder aarde — want dat alles (en 
nog veel meer) zit in ons Vlaamse Volksna-
tionalisme. I^aar geest moet je voeden, on
dersteunen, herbouwen en toetsen. De geest 
leeft nooit met dogma's — is nooit af en 
wordt beleefd in veelvoud — zoals het volk 
ook is. 
4. De aantrekking van de aktie. Doen en 
begeesteren. Het wijkprobleem én de we
reldorde behartigen. Alles wat tot de ge
meenschap hoort, is onze taak. Kleine din
gen groots vertalen. De onderste steen naar 
boven halen. Zinvol de maatschappij op
nieuw in mekaar passen. Organisch — los 
van de zuilen. Daarvoor ageren met tekens 
van licht — élke dag. Ons Volk laten herbo
ren worden. Teder en ludiek. Nooit-aflatend. 
Steeds op dezelfde spijkers hamerend tot 
hét er is! 
5. Vergeven en vergeten; vertrouwen en 
betrouwen. Zonder masker en onbegrensd 
durven stappen over de kleinheid, het mis
lukte, het verkeerde, de schaduw en de 
rekening. Naïef? Neen, dé beste strategie en 
bestuurstechniek. Zoals het geweldloos ver
zet een atoombom klein krijgt, is het geloof in 
de relativiteit-der-dingen een onbegrensde 
kracht. vvilly Kuijpers 

Algemeen Sekretaris 

HET BUITENBEEN VAN DE WEEK 

PITTSBURG DOHODY MAAKT VLAAMS OMMETJE 
Het Buitenbeen var) deze Week brengt ons 

dit keer in De Panne-Adinkerke waar de VU-
afdeling vanuit haar kleinste kring naar de 
internationale scène doorstootte en van volk tot 
volk kontakten legde. Of tot wat mensen met 
een brede kijk op de wereld in staat zijn. 

Het is bestuurslid Rudi Vanderheyde die ons 
tiet verhaal doet, hij moet daarvoor terug naar 
de tijd dat in Europa de Grote Oorlog woedde. 

Op 2 juni 1918 liet priester Andrej Hlinka, 
afkomstig uit Hlohovec in Slovakije in het 
Amerikaanse Pittsburg een verdrag onderteke
nen dat de basis vormt van het Slovaaks 
nationaal denken. Op dezelfde dag maar 73 
jaar later waren afdelings- en OCMW-voorzitter 
Noel De Gryse, sekretaris Annemie Hemerycke 
en bestuurslid Rudi Vanderheyde van de VU-
afdeling De Panne-Adinkerke als eregasten te 
Hlohovec op de 73ste herdenking van het 
Verdrag van Pittsburg. 

REZULTAAT 

Na de plechtigheden kon de delegatie zeer 
interessante kontakten aanknopen met Josef 
Prokes, de voorzitter van de Slovaakse natio
nalisten. 

Geïnteresseerd in en entoesiast over de 
werking van de EVA-fraktie in het Europees 
parlement vroeg hij meer informatie en kontak
ten. Dus werden hij en zijn partij in kontakt 
gebracht met Jaak Vandemeulebroucke en het 
EVA-sekretariaat. Op maandag 30 september 
werd voorzitter Prokes uitgenodigd op een 

zitting van de EVA-fraktie in Oostende waar hij 
op de simpatie van de aanwezigen kon reke
nen. 

Rudi Vanderheyde:,,Momenteel lijkt de dia
loog tussen Tsjechen en Slovaken te lukken. Er 
kon voor de Slovaakse Nationale Partij geen 
beter tijdstip uitgedacht worden om nauwere 
kontakten te leggen met de EVA-fraktie. 

In WIJ van 20 maart j . l . kon je dan ook lezen 
dat een delegatie van de SNP te Staatsburg 
aanwezig was tijdens de zitting van de maand 
maart." 

Of de VU-afdeling doorgaat met deze kontak
ten? 

Het hele VU-bestuur is alvast uitgenodigd op 
de volgende Pittsburg Dohody, de 74ste her
denking van het verdrag van Pittsburg. 

Wie meer inlichtingen wil over dit internatio
nale kontakt van VU-De Panne-Adinkerke 
neemt best kontakt op met het plaatselijk VU-
sekretariaat Leopold I Esplanade 4, bus 3J Ie 
8660 De Panne. 
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UIT DE REGIO 

IN MEMORIAM JAN DE PLOEY 

Prof. Jan de Ploey en prof. Wim Claeys verlieten 
ons — slechts 55 jaar oud — tijdens dezelfde lente 
1992. Beiden behoren ze tot die eerste naoorlogse 
Vlaamse .akademie" die Leuven Vlaams vooraf
ging. Zij hadden ,de Kongo' achter de rug en 
zonder vaar noch vrees zetten zij zich tussen de 
Leuvense assistenten en navorsers in om een 
eigen Nederlandse universiteitskultuur op te zet
ten. Wat hun .geïnstalleerde' voorgangers-profes
soren minder durfden, deden zij! 

MOEDER AARDE 

Zijn vader vias stadsambtenaar in Antwerpen én 
Vlaamsgezind. Hij zond Jan naar Xaverius, het 
Vlaamsgezinde Jezuïetenkollege in Borgerhout. 
Die vorming zou zijn leven leiden. Jan werd door-
en-door Vlaams-nationalist en tevens een diepgelo
vig man. Zonder enig ellebogenwerk bouwde hij, na 
zijn Afrikaanse Lovaniumperiode (1962-1968) aan 
een Europese en internationale loopbaan voor zijn 
,moeder aarde'. 

In 1958 begon hij met zijn licentietesis over de 
bodemlagen in de Noorderkempen. En eens hij in 
1973 hoogleraar werd te Leuven, stichtte hij ,zijn' 
laboratorium voor eksperimentele geomorfologie. 
Dat de Vlaamse Gemeenschap hem in 1985 een 
.natuurprijs' zou toekennen was niet meer dan 
normaal. 

De verwoesting van de vruchtbare bodemmantel 
had hem niet meer losgelaten. Bijna 20 jaar lang 
zou hij er rond werken. In Jeruzalem, Toronto, Sao 
Paulo, Rio de Janeiro, enz... vond hij als gasttioog-
leraar, een internationaal gehoor. IVIaar nooit verliet 
hij Vlaanderen. Noch wetenschappelijk, noch poli
tiek. Integendeel. Hij leidde een hele tijd de Leu
vense VU-ploeg en bleef voorzitter van het Vlaams 
Kruis-afdeling Leuven. Hij vond het een plicht om 
ook dat basiswerk te blijven verrichten voor ,zijn 
gemeenschap'. Steeds vond hij de tijd om in 
Huldenberg, in Herent, enz... op de Brabantse 
hellende akkers de afspoeling van de leemmantel 
te bestuderen en aan te klagen. In de gietende 
regen kwam hij — zomaar — met een van zijn 
assistenten tijdens een wolkbreuk naar Herent 
gereden om me zijn teorie letterlijk ,te velde' te 
bewijzen. Hij kende de landbouwersaard genoeg, 
die de laatste streep akker wilde bewerken om te 
laten opbrengen... Jan de Ploey deelde die kort
zichtige opvatting niet. Hij wenste een groene 
schutrand rond de hellende velden, die dan het 
overtollige bodemwater konden opvangen en een 
biotoop betekende voor vele insekten en dieren. De 
Boerenbond propageerde evenmin zijn inzicht. Wie 
kan er ook twee heren dienen ? Het diepe mechani
sche ploegen, de overbemesting, het opdrijven van 
de landbouwproduktie per ha waren haar regie. Het 
deed hem pijn. Maar hij verbitterde niet en evenmin 
berustte hij. Zo werd hij voorzitter-stichter van de 
European Society lor Soil Conservation en alge
meen sekretaris van de Internationale Vereniging 
van Geomorfologisten. 

Zijn revolutionaire metode om aan akkerbouw te 
doen zonder ploegen dringt nu stilaan door. Hul
denberg werd een Europees begrip. Jan bewees 
dat ,wijk en wereld', dat ,volk en wereldgemeen
schap' aanvullende menselijke verhoudingen zijn. 

Wellicht hadden we hem vanuit de Volksunie met 
zijn wetenschappelijk werk meer in de belangstel
ling moeten brengen. Hij was een eerste toonbeeld. 
Hij, de bewust-groene uit de tijd dat dit nog geen 
mode was... 

VRIENDSCHAP 

Ook karaktermatig was Jan voorbeeldig. Hij wil
de — en kon dat! — verzoenen, zolang men maar 
het goede beoogde, zolang de vriendschap werk
zaam kon zijn. Dat bewees hij in het afdelingsleven. 

Anne Cardyn, zijn lieve vrouw, bleef zijn éérste 
vriend. Samen trokken zij de kar. En weinig was 
hen teveel. Wouter, Tina en Arnout groeiden in hun 
gezellig huis van het Redingenhof op. Nu reeds 
dragen zij met hun allen Jan's geest verder. Zo leeft 
hij tussen ons verder. Dat beseften we toen we met 
vele VU'ers (Partijraadsvoorzitter Paul Vanden 
Bempt, ere-senator Rob Vandezande, provincie
raadslid Herman van Autgaerden, raadslid Vital 
Geeraerts, AB-lid Geert van Besien, enz...) en een 
Vlaams Kruisatvaardiging o.l.v. de Brugse dokter 
Joz Speybroeck, de innige uitvaartmis op zaterdag 
4 april in de Leuvens-Brabantse hooggotische Sint-
Kwintenskerk bijwoonden. Wij hebben mekaar ooit 
nog eens met die kerk geplaagd Quintinus of 
Kwinten, de zoon van een Romeins senator, die 
ooit in de Lage Landen missiewerk verrichtte, kreeg 
een Brabantse kerkvereeuwiging op een afgespoel
de heuveltop, de Waeyberg. 

Zou Jan, op een eind daarvan in het historische 
Redingenhof van de Dijlevallei, met zijn inzichten 
voor de wereld-van-nu dezelfde eer genieten? Ik 
geloof van wel. Dat zal de toekomst bewijzen. 

Willy Kuijpers 
Senator 

VU-VROUWEN IN 
ALGEMENE LEDEN
VERGADERING 

Op woensdag 25 april a.s. heeft in de Stedelijke 
biblioteek te Sint-Niklaas de algemene ledenverga
dering van de VU-vrouwen plaats; 

Tema: Voor een levensnabij gemeentebeleid. 
Projekten die vrouwen uitnodigen tot aktieve inzet. 

Begin en einde: 9u.30 — 17 uur. 

Voormiddag: 
— koffie 
— twee inleidingen in de plenaire vergadering: 
Sociale veiligheid in de buurten en Kinderopvang in 
de gemeente: uitdaging en nieuwe mogelijkheden. 

Beide tema's worden daarna in een sektieverga-
dering uiteengezet, telkens aan de hand van een 
praktisch voorbeeld: de Stationsbuurt Sint-Niklaas 
en nieuwe mogelijkheden voor de gemeenten met 
de VDAB in het kader van de weenwerk-akties. 

Middag: is er een ontvangst op het stadhuis. 

Namiddag: 
— Voor een aktieve inzet van vrouwen in de VU (de 
besluiten van de voormiddag). 
— verslag werkjaar '91 
— verkiezing voorzitter 
— slottoespraak: afvaardiging Partijbestuur. 

Geleid bezoek aan de tentoonstelling Femme 
Fatale, de vrouw tussen liefde en dood. 

Er wordt aan de deelnemers een bijdrage van 
200 fr. gevraagd. 

16E ZWIJGENDE 
VOETTOCHT AAN DE 
PEENE 

De Slag aan de Peene (de 3e slag bij Kassei), die 
op 11 april 1677 geleverd werd, had tot gevolg dat 
een stukje Vlaanderen (dat sindsdien Frans-Vlaan-
deren wordt genoemd) door Frankrijk werd inge
lijfd. Op 11 april 1977, zegge de 300e verjaardag, 
had voor de eerste maal een Zwijgende Voettocht 
door het slagveld plaats, die jaariijks herhaald zou 
worden. Raf Seys was er de initiatiefnemer van. 

De 16e Zwijgende Voettocht heeft plaats op 
zaterdag 25 april met samenkomst om 14u.30 en 
vertrek om 15u. aan de kerk van Noordpeene. 
Noordpeene is, zoals Zuidpeene, tegen aan de 
Kasselberg gelegen. De deelneming aan de voet
tochten kan dan ook gepaard gaan met een bezoek 
aan Kassei, met zijn monument dat herinnert aan 
de drie memorabele veldslagen die beneden de 
berg geleverd werden, nl. in 1701 met Robrecht de 
Fries, in 1328 met Nikolaas Zannekin en in 1677 
met Willem van Oranje (Info Raf Seys, Ringlaan 1, 
8680 Koekelare). 

ZOEKERTJE 
- GEZOCHT - Vrouw, ("25.01.66), kwalifikatie-
getuigschrift snit en naad. Zoekt werk in de omge
ving van Brussel. O/Ref.920103. Voor inl. kontak-
teer kamerlid E. Van Vaerenbergh 02/519.86.94 
(van 7U.30 tot 15u.). 

41 WIJ 10 APRIL 1992 



UIT DE REGIO 

APRIL 

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 Knng 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 DEURNE; Paasfeest in De Wandeling en lente
wandeling te Halle-Zoersel Vertrek om 10u30 
Org VVVG-Deurne 
16 LIER: Voordracht „India en Moeder Theresa" 
door Chns Peleman Om 20u30 m het VNC, 
Berlarij 80 te Lier Inkom 50 f r , 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 
18 EOEGEM: Kaartavond in Drie Eiken Inschrijven 
op voorhand Org VNSE 
21 MOL: Tiendaagse reis naar Tossa de Mar 
(Spanje) tot 30/4 Org VVVG-Mol (014/31 28 95) 
21 BERCHEM: Bedrijfsbezoek aan Gazet van Ant
werpen Samenkomst 20u 45 in gebouwen van 
Gazet, Katwilgweg 2 te 2050 Antwerpen Inschrij
ven bij Thea van Gelder (321 19 86) Org Vlaamse 
Knng Berchem 
21 EDEGEM:Van20tot21u in Drie Eiken Vlamat 
— Vlaamse Ziekenkas 
22 EDEGEM: Om 20u in Drie Eiken voordracht 
door Karel de Goeyse , Kronkelwegen van de 
informatie" Org Kulturele Kring 
22 MERKSEM: Voordrachtavond in Vlanac, Breda-
baan 360, Merksem over ,.Voetverzorging" Om 
20u Meer info bij Joke Janssen 03/646 66 82 
Org FVV-Merksem 
23 DEURNE: Dagtrip naar de Zwalmvallei Org 
VVVG-Deurne Info 03/321 75 95 
24 ANTWERPEN: Arr bestuursverkiezingen Kan

didaturen tot 17/4 bij arr sekretaris Koen Pauli, p/a 
J Liesstraat 2 te 2018 Antwerpen 
25 MERKSEM: Kaartavond in Vlanac, Bredabaan 
360 Aanvang 20u Deelname 100 f rp p Inschrij
ven ter plaatse Org Vlanac-Merksem 
25 EDEGEM: FVV bezoekt atelier van beeldhouwer 
Jef Meuldermans op Fort V Afspraak om 14u op 
kerkplein 
26 HEIST O/D BERG: De Vlaamse Kring gaat naar 
het Zangfeest in Antwerpen en verkoopt nog kaar
ten aan 375 fr (kinderen 100 fr) via Roger Van 
Dijck, tel 015/24 80 86 Iedereen welkom 
26 BERLAAR: VU-Berlaar reserveerde plaatsen 
voor ANZ Kaarten bij Walter Luyten 
(03/482 11 93) of fax 03/482 44 58 
27 MORTSEL: viering 20 jaar VVVG-Mortsel Info 
03/44815 53 
28 KALMTHOUT: Bezoek tentoonstelling „Amen-
ka, Bruid van de Zon" Bijeenkomst Museum van 
Schone Kunsten te Antwerpen om 13u45 Wie 
meerijdt met FW-Kalmthout tel naar José Van 
Thillo-Verbruggen (666 57 77) 
30 EDEGEM: Met FVV naar Friesland van 241 e m 
27 juni (8 300 fr p p) Nog enkele plaatsen beschik
baar Bellen naar Hilde De Wit (449 17 66) 
30 DEURNE: Dagtrip naar Parijs Org WVG-
Deurne Info 03/322 07 73 
30 ZWIJNDRECHT: Stadbezoek Brussel en rondrit 
Klem-Zwitserland Org VVVG-Zwijndrecht Info 
03/252 77 98 

ZOEKERTJES 
- GEZOCHT - Vrouw, (°08 05 72), hoger sek 
onderwijs Afdeling kantoonwerken, spec kantoor
automatisering Zoekt werk in de omgeving van 
Brussel O/Ref920112 Voor ml kontakteer kamer
lid E Van Vaerenbergh 02/519 86 94 (van 7u 30 tot 
15u) 
- GEZOCHT - Vrouw, (°01 10 69), pedagogisch 
hoger onderwijs, afdeling kledingkunde techni
sche Zoekt werk in de omgeving van Gent 
O/Ref920121 Voor ml kontakteer kamerlid E Van 
Vaerenbergh 02/519 86 94 (van 7u 30 tot 15u ) 

ADVERTENTIE 

Het HOGER INSTITUUT VOOR VERPLEEGKUNDE, verbonden aan het O C M W -
Antwerpen, Lange Beeldekensstraat 267, 2060 Antwerpen Tel 03/217 71 16 
(Cat PaHOKTVL) 
heeft vakante deeltijdse betrekkingen (m/v) voor onmiddellijke indiensttreding 

Voor alle onderstaande vacatures is praktijkervanng naast onderwijservanng 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 ) - Moraalfilosofie en sociologie (2 u ) -
Sociale Geschiedenis en demografie (0,75 u ) in lestijden per week 

Kandidaturen met curnculum 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 

WESTERLO HEEFT 
NIEUW BESTUUR 

Onder toezicht van onze arrondissementele af
gevaardigde Patnk Van Krunkelsven werd vrijdag 
27 maart in de Volksunie-afdeling Westerio een 
nieuw bestuur gekozen 

De aanwezigen werden getrakteerd met „Frika
dellen met Kriekskens" Er was eveneens een hele 
reeks foto's te bekijken van de voorbije werkjaren 
van onze VUJO-VU-afdeling 

Ons nieuwe bestuur ziet er als volgt uit Wilfried 
Draulans (erevoorzitter), Jef Biesemans (voorzitter, 
propaganda). Lief Aerts (ondervoorzitter), Christel 
Fransen (sekretaris), Ronny Versweyveld (penning
meester), Chris Peeters (leden/abonnementen), 
Annemie Thys (propaganda en VUJO-afg), Lea 
Van den Einde (feestkomitee), Maria Vermeulen 
(feestkomitee), Jef Thys (mandataris), Guido Ver
sweyveld (mandataris) 

Opmerkelijk is dat onze nieuwe voorzitter erebur
ger IS van Westerio USA 

Met dit nieuwe bestuur gaan wij de gemeente
raadsverkiezingen van 1994 kordaat tegemoet Met 
deze Willen wij onze uittredende voorzitter Wilfried 
Draulans hartelijk danken voor zijn jarenlange in
zet 

(Cf.) 

ARRONDISSEMENT 
ANTWERPEN KIEST 

Op 24 april a s hebben de arr bestuursverkie
zingen plaats in het arr Antwerpen Die dag zullen 
15 leden in de arr raad gekoopteerd worden, een 
voorzitter, een sekretaris en 7 bestuursleden verko
zen worden en 4 partijraadsleden aangeduid wor
den 

Kandidaturen dienen uiterlijk op 17 april 1992 toe 
te komen bij arr sekretaris Koen Pauli, p/a J 
Liesstraat 2 te 2018 Antwerpen (met aangetekend), 
met vermelding waarvoor de kandidatuur geldt en 
een beknopt curriculum vitae Kandidaten voor 
kooptatie dienen lid te zijn van de VU en kunnen 
zich tevens kandidaat stellen voor het arr bestuur 
of partijraad Hun kandidatuur voor het arr bestuur 
IS slechts geldig indien ze effektief gekoopteerd 
worden Enkel leden van de arr raad kunnen zich 
kandidaat stellen voor het arr bestuur of partijraad 

NIEUW VU-BESTUUR 
TE WILRIJK 

Hierbij de juiste lijst van de bestuursleden van 
VU-Wilrijk 

Voorzitter Koen Lauwerems Ondervoorzitter 
André Cardinael Sekretans Frank Verheijen Pen
ningmeester Rick Philips Jongerenwerking Dirk 
Verhelst Organisatie, pers en propaganda André 
Cardinael en Rachel Lemmens Raadsleden Luk 
Lemmens, Christiane Verheijen en André De Beul 

(a.c.) 

ZOEKERTJE 
— GEZOCHT — Ervaren boekhouder gewezen 
verantwoordelijke kommerciele dienst zoekt een 
betrekking Inlichtingen kabinet staatssekrelaris 
Anciaux, 02/646 33 50 toestel 22 
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UIT DE REGIO 

BRABANT 

APRIL 

25 SINT-MARTENS-BODEGEM: 12e Pannekoe-
kenfestijn en boterhammen op zijn pajots. Vanaf 18 
uur in Trefcentrum Solleveid. Ook op 26 april vanaf 
15u. Org.: VU en VU-mandatarissen Sint-Martens-
Bodegem. 

HERENT-VELTEM-
WINKSELE: NIEUWE 
WERKING! 

Tijdens een spetterende talrijk-bijgewoonde bier-
brood-Kroatië-infoa-vond koos de afdeling fiaar 
nieuw bestuur. Met de fielft nieuwe bestuursleden 
(Karel Claes, iVlicfiiei Eerlingen, Erik Olaerts, Lut 
Rampelbergh, Geert van Cuyck) werd de ,oude' 
ploeg (Jan Antoneau, Jos Bex, Hilda Favos, Leo 
Lambeir, William Vanhorenbeek, Willy Verbiest) 
versterkt. En met vreugde verwelkomden die op
nieuw Ludo van Lent in de VU-bestuursrangen. 
Nog geen week later vergaderden jongeren ten 
huize van Marleen Schouteden om een Vlaams-
nationale jongerenwerking te Herent in gang te 
trekken. Samen met de 12 Herentse gemeente- en 
OCMW-mandatarissen wordt een dinamische wijk-
werking opgezet. 

ARJAUN 

De Herentse Dosfelkring viert op 21 april mee het 
500e Radio Uilenspiegelprogramma „Een kei in de 
vijver" samen met de Herentse Kunstenaars en 
Arjaun. Dit populaire radio-uur van Lieve Devijver, 
echtgenote van senator Willy Kuijpers, bekend om 
zijn goeie volksmuziek en vernieuwende maat
schappelijke problematiek, komt de 500e keer op 
antenne. Redenen genoeg om te vieren! 

De Roosdaalse volkskunstgroep Arjaun zorgt 
voor de feestvreugde. Elkeen is dus hartelijk en 
gratis welkom op 21 april, tussen 20 en 22u. in de 
Leeszaal van het Parochiecentrum, Van Bladel-
straat, Herent-centrum. 

VU-ANDERLECHT 
STELT 
WIJKWERKING 
CENTRAAL! 

Op zaterdag 28 maart hield de VU-afdeling 
Anderlecht haar startdag in de Flink te St.Martens-
Bodegem. Het werd een drukke, motiverende dag. 

Voor de middag was er een algemene situatie-
ronde over de afdeling en de vrouwenwerking. De 
arrondissementele werking kwam aan bod. Het 
afdelingsblad in het kader van een arrondissemen
tele periodiek werd grondig besproken. 

Bert Anciaux, uittredend arr. voorzitter kwam de 
afdeling motiveren. Hij had het o.a. over de nood
zaak van een radikaal demokratische Vlaams-
nationale koers. Dit houdt onder meer in dat blind 
racisme In een partij als de onze niet thuishoort. Als 
dank voor zijn inzet als arr. voorzitter kreeg hij van 
de voorzitter een fles wereldwinkelwijn aangebo
den, opdat „waar Bert in de partij ook moge 
terechtkomen, hij niet zou vergeten dat we ons 
Vlaams-nationalisme moeten kaderen in een we
reldwijde visie van bevrijdingspolitiek voor de bur
ger". 

Na de middag kwam vooral de politieke werking 
van Anderlecht aan bod. Sekretaris Stef Delannoo 
lichtte zijn dienstbetoonplan toe. Dit moet starten 
wanneer hij van Leo Ebraert de OCMW-fakkel 
overneemt. Voorzitter Miguel Stas hamerde vooral 
op het belang van de wijkwerking en de buurtkomi-
tees. Er komt een heel wijkwerkingsplan. In het 
najaar zullen sistematisch de Anderlechtse wijken 
bezocht worden met koffie-kontakten met de 
Vlaamse burgers. Deze bezoeken moeten tegen 
kerstmis uitmonden in een „Kerstboodschap aan 
Anderlecht". 

Ook het vormingsluik kwam aan bod. Interne 
politieke vorming zal samen met het arrondisse
ment gebeuren. In Anderlecht zal men vooral de 
senioiren en de jeugd aanspreken i.s.m. het Dosfel-
Vormingsinstituut. Zo zullen we de Westhoek be
zoeken en met de jeugd (Vlaams) Amsterdam. 

M.S. 

VU-KAIVIPENHOUT IN HET NIEUW 

Het nieuw bestuur van de afdeling Kampenhout 
is als volgt samengesteld: ere-voorzitter Jan De-
greef; voorzitter: Meltior Glaude; ondervoorzitter: 
Eric Cabuy; sekretaris: Daniël Vanhecke; penning
meester: Rosette Verbiest; ledenadm. + Wij: Ma
rie-Louise Thiebaut (gemeenteraadslid); streek-
blad (Vlakaf): René Lambrechts. Verdere bestuurs
leden : Raymonde Meulemeester en Adeline Ver-
cammen. Niet minder dan vier vrouwen in het 
bestuur! 

De eerste aktiviteit van het nieuwe bestuur was 
het 25-jarig jubileumbal waarop de nieuwe VUJO-
leden zich uitermate verdienstelijk maakten en 
waarop vooral aan Jan De Greef de eer te beurt viel 
gevierd te worden als stichter van de afdeling. 
Staatssekretaris en volksvertegenwoordiger Vic 
Anciaux, die destijds, in 1963, nog arrondisse
mentsvoorzitter was en nog niet verkozen als 
volksvertegenwoordiger, bracht in herinnering hoe 
Jan, als eenvoudige landbouwer steeds voor zijn 

volk en de partij in de weer is geweest in goede en 
minder goede tiijden. Hij beschouwde hem als een 
ware vriend en stelde hem tot voorbeeld voor de 
jongeren onder ons opdat zij steeds het essentiële, 
het belang van eigen volk, zouden dienen, wars van 
alle meningsverschillen. 

Uit erkentelijkheid ontving Jan, uit handen van 
Vic, een tinnen schotel vanwege het nieuwe afde
lingsbestuur en werd ook nog letterlijk in de bloe
men gezet. Ook vanweg WIJ: proficiat Jan, voor uw 
onverdroten inzet I 

Daniel Vanhecke 

- GEZOCHT - Vrouw, (° 12.10.70), gegradueerde 
ek. hoger onderwijs, boekhouden-optie fiskaliteit. 
Zoekt werk in de omgeving van Brussel. 
0/Ref.920101. Voor inl. kontakteer kamerlid E. Van 
Vaerenbergh 02/519.86.94 (van 7u.30 tot 15u.). 

DEZE WEEK IN 

Medisch centrum 
De grote ziekenhuizen zijn niet 
alleen het dekor van stations-
romans en TV-feuilletons, ze 

zijn vooral centrum van 
medische, politieke en 

financiële macht. Eerste deel 
van een rondetafelgesprek, 

deze week in Knack. 

Major of Kinnock? 

Donderdag 9 april moeten de Bntten een nieuw 
parlement kiezen. Gaat Grool-Bnttannie na 

meer dan een decennium Thatcher-Major weer 
scheep met Labour? Of breken de liberaal-
demokraten door, en wat doen de Schotten'' 

Een reportage, deze week in Knack. 

Kinderen en geld 

Kinderen krijgen van oma of opa wel eens geld 
cadeau. Mogen ze daarmee iets kopen of 

moeten ze sparen'' En vanaf wanneer krijgen ze 
best zakgeld? En hoeveel? De vragen en de 
antwoorden, deze week in Weekend Knack. 

3MAGAZINES INI: 
KNACK + WEEKEND 

+ TELE KNACK (64 pag.) 
ELKE WOENSDAG 

TE KOOP 

De nieu»e Verhofstadt 

PVV-voorzitter Guy Verhofstadt werkt sinds 
enkele maanden verbeten aan de vorming van een 

nieuwe, brede politieke formatie van liberale 
signatuur. Hij wil de politiek terug geven aan de 
burger. Wat bedoelt hij daarmee precies? Een 

gesprek, deze week in Knack. 

En verder™ 
• Europa: De eerste bijdrage van Knacks nieuwe 
medewerker, Paul Goos.,scns • Antwerpen: Mare 
Van Pee] en de politiek van 't Stad • Gezondheid: 
Rokers weren zich • Kultuur: Leonardo Da Vinci 
m Venetië • Ekonomie: Het vertrek van Urbain 

Devoldere • Sene: De Spaanse furie in Barcelona 
• Sport: golt • Portret. Mare Sleen 
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UIT DE REGIO 

OOST-VLAANDEREN ZOTTEGEM H E E F NIEUW VU-BESTUUR 

APRIL 
11 EEKLO: Lentefeest in Sparrenhof, om 20u. met; 
op het houtvuur geroosterde ham naar believen, 
diverse verse groenten en lekl<ere sausen, brood. 
Volw. 300 fr., -14j. 150 fr Org.: VU-Eeklo. 
12 SINT-NIKLAAS: Bormsdag. 10u.30 Amnestie-
mis in St.Jozef-Klein-Seminarie, Kollegestraat 31, 
bij Grote Markt, o.m. met homilie door e.h. Daan De 
Smet en kunstzang door Pieter Vis met liederen 
van R. De Clercq. Vanaf 14u.30: René De Clercq-
voordracht- en zangwedstrijd in kollege. 
21 WONDELGEM: Voordracht „Laat nog een 
boom voor je kleinkinderen". Org.: VVVG-Wondel-
gem. Info: 091/26.18.96. 
24 SINT-NIKLAAS: FVV bezoekt tentoonstelling 
Femme Fatale, Stedelijk Museum, Zamanstraat te 
St.Niklaas. Aansluitend naar teatervoorstelling om 
21u. Samenkomst om 19u. Bijdrage: tentoonstel
ling + toneel: leden 300 fr., niet-leden 330 fr. 
Tentoonstelling alleen: 100 fr., met-leden 130 fr. 
24 GENT: Gentse kararetavond met „Moereloe-
re". Om 20u. in Centrum Reinaert, Reinaertstraat 
26 te Gent. Iedereen welkom. Kaarten 100 fr. 
(091/26.41.91). Org : VU-Gent-Brugsepoort. 
25 SINT-NIKLAAS: Algemene ledenvergadering 
VU-Vrouwen. Van 9u.30 tot 17u. in de Stedelijke 
biblioteek te Sint-Niklaas. Deelname: 200 fr. 

ZOEKERTJE 
— GEZOCHT — Vrouw, (° 17.01.68), licentiaat in 
de psichologie. Zoekt werk m de omgeving van 
Brussel. O/Ref.920161. Voor ml. kontakteer kamer
lid E. Van Vaerenbergh 02/519.86.94 (van 7u.30 tot 
15u.). 

In Zottegem heeft de Volksunie-afdeling, onder toezicht van kamerlid Jan Caudron, arr. 
sekretaris Maria Van Caeneghem en Hugo De Bruecker, een nieuw bestuur verkozen. 
Voorzitter is Karel Busschop, sekretaris Rudy Schiettecatte. Bestuursleden zijn sche
pen Ghislain Diependaele, Chris Van Oudenhove, Roland Van De Velde en Edgard 
Walraevens. 
V.l.n.r.: Edgard Walraevens, Roland Van De Velde, Ghislain Diependaele, Chris Van 
Oudenhove en Karel Busschop. Rudy Schiettecatte is afwezig. 

DENDERLEEUW KOOS NIEUW BESTUUR 

De bestuursverkiezingen in de drie fusieafdelin
gen van Denderleeuw hebben gedurende de 
maand maart plaatsgehad. In de politieke raad van 
groot-Denderleeuw heeft iedere afdeling 6 stemge
rechtigde leden. Hieruit werd het politiek kollege 
gekozen. Dit kollege is samengesteld uit 3 Dender
leeuwenaren, 2 Wellenaren en 2 Iddergemnaren, 
met daarbij de drie gemeentelijke mandatarissen. 
Het ziet er als volgt uit: Wilfried De Metsenaere 
(voorzitter), Bert Van Vaerenbergh (sekretaris), 
Maurits Vervaet (penningmeester), Frans Hout
man, Marcel Fredericq, An Couck, Hugo De Bruec

ker en de mandatarissen: André Ottoy, Erna 
Scheerlinck en Roger D'Hoir 

Aan fraktieleider André Ottoy, gehospitaliseerd, 
werd een spoedig herstel toegewenst 

De 6 stemgerechtigde leden van de afdeling 
Denderleeuw zijn: W. De Metsenaere, V. Van Der 
Weeën, E. Vermeire, H. De Bruecker, A. Couck en 
R. D'Hoir. 

Veel sukses! 

(w.d.rti.) 

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

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

Pas heringenchte luxekamers. 

Midw/eekarrangement- drie 
overnachtingen met ontbijt en 
3 viergangendiners: 4.950 B.F. 
per persoon 

Hoofstraat 6 
3793 Teuven 
Tel. (041) 81.10.17 

DERDE 
WANDELZOEKTOCHT 
DOOR GENT 

De Volksunie-afdeling van Gent-Centrum-Zuid 
organiseert dit jaar haar derde Wandelzoektocht 
door het historische Gent. Het wordt een boeiende 
kennismaking met een stukje Gent dat bij de 
doorsnee-Gentenaar en de doorsnee-toerist min
der bekend is, omdat het een beetje buiten de 
klassieke stadsrondleidingen valt. Toch is de wan
deling boordevol verrassingen; ze laat ons toe, om 
in de vaak vergeten aspekten van de herinneringen 
aan het roemrijk verleden van de aloude Artevelde-
stad onder te duiken, onder het motto „In en langs 
de Gentse Kuip". 

Deze wandelzoektocht loopt tot 31 augustus 
1992. Inschrijving; 150 fr. per deelnemer, over te 
schrijven op rek.nr. 068-2077640-24 van Volksunie 
Gent-Centrum/Zuid, Voskenslaan 9, 9000 Gent. 

Een pakket mooie prijzen ligt te wachten op de 
winnaars. De prijsuitreiking zal als naar gewoonte 
plaatshebben in de maand september op hel jaar
lijks feestelijk leden- en vriendensamenzijn. Juiste 
datum en andere praktika worden ten gepast tijde 
medegedeeld. 

Informatie wordt u heel graag verstrekt door de 
afdelingssekretaris: R. Roels, Burggravenlaan 243, 
900 Gent (tel. 091/22.72.37). Bij voorbaat van harte 
welkom I 
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LIMBURG VEEL ERC IN LIMBURGSE PROVINCIERAAD 

APRIL 

10 BREE: In zaal Cambrmus, Kloosterstraat 3, om 
20u mediteren over „2 voor 12" Humonstisch-
sarkastisch met Cotvooghel over ervaringen van 
hemzelf en andere Vlamingen met de Belgische 
iustitie, en meer poëtisch met Hektor Van Oevelen 
Iedereen welkom Toegang gratis Org SMF-
Limburg 
20 GENK: paasviering om 15u in De Slac nolen, 
Slagmolenweg 76 Org VVVG-Genk 
29 GENK. Infonamiddag „Sociale verkenning 
OCMW-Genk" Om 14u Vertrek aan 
Gemeentehuis Org VVVG-Genk 

ZOEKERTJE 
— EG-EKSAMEN — Het Ekonomisch en Sociaal 
Komitee gaat over tot de aanwerving van een 
direkteur en een sekretaris-generaal 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 officie-
Ie 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 

HOTEL - RESTAURANT 

aitino 

'on. 
Berg 17 - B 3790 St Martens-Voeren 

Tel 041/81 09 08 - 041/81 09 29 

Gastronomie in een groene oase 

Diverse forel spec en streekgerechten 
Marktverse produkten 

Groepsarrangementen 

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

en grote parking 

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

De Limburgse provincieraad van 18 maart j I 
begon op een nogal rumoerige wijze De aanleiding 
hiertoe was een agendapunt ingediend door de 
Agalev-fraktie en gericht aan de gemeenschapsmi
nister van Leefmilieu Het onderwerp behelsde de 
lange jacht of de par de force-jacht Dhr Sleypen 
(SP) nam het woord en vroeg de voorzitter dit punt 
af te voeren, daar het geen provinciale materie 
betreft De voorzitter vroeg de stemming omtrent 
de onontvankelijkheid van dit punt, het punt werd 
afgevoerd 

KAPSTOK 

Vervolgens kreeg de raad een bewijs van de 
nieuwe stijl van de huidige Deputatie Gedeputeer
de Schiepers (PVV) gaf uitgebreid uitleg over de 
Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij (GOM) 
Limburg, iets wat m vorige jaren nooit gebeurd is 
Niet alleen gaf hij een overzicht van de werking van 
de GOM-LER, van de bevoegdheden, werkgroepen 
en kommissies GOM/LER en de financiële tussen
komst van de Provincie bij GOM/LER, maar gede
puteerde Schiepers gaf tevens enige beleidsvisies 
mee 

Zo vindt hij dat de GOM een overlegplatform 
moet worden voor alle sociale geledingen, waarbij 
de drempel van de GOM zou moeten worden 
verlaagd Verder duidt hij nog maar eens op de 
noodzaak van meer duidelijkheid, openheid en 
doorzichtigheid binnen het rekonversiegebeuren 
en spreekt hij de intentie uit de goeverneur meer te 
betrekken bij het rekonversiegebeuren, door hem 
een aktievere rol te laten spelen Vervolgens vraagt 
hij de LIM een evaluatie door te voeren van zijn 
gevoerde strategie, en haar toekomstige strategie 
opnieuw te bekijken Hierbij aansluitend vermeldt 
gedeputeerde Schiepers dat er nog meer dan in het 
verleden aandacht moet besteed worden aan de 
KMO's 

De eerste reaktie op deze uitgebreide uiteenzet
ting kwam van dhr Thijs (CVP) Hij gaf eerder een 
korte samenvatting van het verslag van dhr Schie
pers dan wel kritiek Wel maakte hij duidelijk dat hij 
en zijn fraktie het ERC zagen als de kapstok van de 
rekonversie, daar dit projekt tewerkstelling zou 
betekenen voor vrouwen en laaggeschoolden en 
dat het tevens een aantrekkingspunt zou kunnen 
vormen m Europa 

Vervolgens kwam dhr Martin (CVP) aan het 
woord HIJ wenste te benadrukken dat in het 
verleden de leden van de Raad wel werden inge
licht over de werking van de GOM/LER en dit naar 
aanleiding van de begrotingsdebatten 

VERWERKBAAR? 

Jan Peumans (VU) replikeerde hierop dat er nog 
nooit zo een uitgebreid overzicht van de GOM aan 
de Raad was gegeven Aan het adres van dhr Thijs 
(CVP) zei Peumans dat het debat rond het ERC nog 
met was afgelopen maar dat hij zich daaromtrent 
wel zorgen maakte Hoe moet Limburg bijvoor
beeld 20 miljoen bezoekers per jaar verwerken' 
vroeg Peumans, dit zijn ongeveer 40 000 voertui
gen per dag Ook wat het gewestplan betreft is dit 
met haalbaar Peumans zou liever kleinschalige 
projekten m de plaats zien komen van het ERC 

Het volgende punt op de agenda ingediend door 
de Agalev-fraktie, omtrent de nationale manifesta
tie voor demokratie en verdraagzaamheid van 22 
maart 1992, lokte bijna een regelrechte scheldpartij 
uit tussen meerderheid en oppositie Vooralleer 
dhr Stevens (Agaiev) het punt kon toelichten vroeg 
Jan Peumans het woord Hij stelde dat dit weer een 
punt was dat met behoorde tot de provinciale 
materie en aldus moest worden afgevoerd van de 
agenda 

Verder stelde hij voor dat er een procedure-debat 
zou worden gevoerd over moties en dergelijke die 
worden toegevoegd aan de agenda, met een dis-
kussie over de kriteria die daarbij moeten gehan
teerd worden Vervolgens werden er nog al wat 
woorden gewisseld tussen Stevens en Peumans, 
waarop de oppositie de Raad verliet 

Na het terugkeren van de rust in de Raad werden 
nog wat technische punten goedgekeurd en tot slot 
kwam mevr Colombie (Vlaams Blok) aan het woord 
die een aantal vragen stelde aan gedeputeerde 
Schiepers omtrent het Toekomstkontrakt en de 
rekonversie in Limburg De gedeputeerde beloofde 
ofwel schriftelijk ofwel in de volgende Raad haar 
van antwoord te dienen 

De volgende Raad komt samen op woensdag 20 
mei a s om 17u 

Ann Onkelinx 

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 

- AANBIEDING - Welke VU-afdeling heeft er 
belangstelling voor een mechanische stencilmachi
n e ' Gratis afhalen bij W Deconinck, Kortrijk 
(056/21 26 99) 

16 de SPEELWEEK.TREKKING VAN ZATERDAG 18/4. 

20.000.000 F 
meer in rang 1 

Een produkt van de Nationale Loterij. 
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WEST-VLAANDEREN 

APRIL 
10 IZEGEM: Vlaams Huis, vanaf 20u: tweede 
kaarting. Ook om 12 april vanaf 10u. Org.: Kaar-
tersklub De Vlaamse Vrienden. 

11 OOSTDUINKERKE: Tentoonstelling VVVG-
schilders, in Oud-gemeentehuis Oostduinkerke. 
Tot 19 april. Openingswoord door senator Jan 
Loones om 10u.30. 

13 ROESELARE: Splitsing van de Sociale Zeker
heid door Walter Peeters. Om 20u. in de St.Mi-
chielszaal, St.Michielsstraat 16. Toegang 100 fr. 
Org. Vlaamse Volksbeweging. 
15 OOSTDUINKERKE: voordracfit „Seniorenbe
leid". Org.: VVVG-Oostduinkerke. Info: 
058/52.05.21. 
18 lEPER: Surinaamse eet-avond in Trefcentrum 
West-Flandria, Capronstraat 15, vanaf 19u.30. Met 
toelicfiting door mevr. Mac Leod, kult. att. Amb. 
Suriname. Deelname: 400 fr. Kaarten in het Tref
centrum voor 11 april. 
20 GISTEL: Opening „Week van het Milieu". Om 
20u. zone ,,Onze Huis", Markt Gistel. Openings
toespraak door senator Jan Loones. Org.: VU-
Gistel. 
20 WERVIK: Kaartnamiddag in de Moriaen. Aan
vang 14u. Org.: VWG-kanton Wervik-Geluwe, kan
ton Komen. 
23 OOSTENDE: Federale kwis. Org.: VVVG-Oost-
ende. Info: 059/70.95.02. 

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. 

27 WERVIK: Wandeltocht Mesen (Adelapad). Ver
trek om 15u. op de Steenakker. Org.: VVVG-
Wervik-Geluwe, kanton Komen. 

OOSTENDE-VUURTOREN 
HERKIEST BESTUUR 

Op de foto de hele nieuwe Vuurtoren-ploeg, op het vrouwelijk element na. 

Zaterdag 28 maart j . l . werd in de afdeling Oosten-
de-Vuurtoren, in aanwezigheid van provincieraads
lid Kris Lambert, een nieuw bestuur verkozen. 

42% van de leden hebben hun stem uitgebracht 
en stelden opnieuw vertrouwen in het uittredend 
bestuur. Alle 6 kandidaten werden unaniem herko
zen. 

Met een eenheid van stemmen werden de te 
begeven funkties onderling toegewezen: Norbert 

Hennaert (voorzitter en dienstbetoon), Annie Van 
Houtte (ondervoorzitter en vrouwenwerking), Jo 
Durlinger (sekretaris, pers en publikaties), Piet 
Leenknecht (penningmeester, leden en abonne
menten), enrico Leenknecht (jongerenwerking — 
VUJO) en Charles Croos (wijkwerking). 

Veel sukses 

(i-d.) 

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. -f 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). 

VERKIEZINGEN ARR. KORTRIJK 
De verkiezingen van het arrondissement Kortrijk 

gaan door op zaterdag 25 april om 14u.30 in het 
Ontmoetingscentrum van Bissegem. 

Het gaat om de verkiezing van een nieuwe 
arrondissementele voorzitter en sekretaris en van 
het nieuwe arrondissementele bestuur. 

Wie mag kandideren en hoe moet dit gebeuren? 

— De stemgerechtigde leden van de A.R. en hun 
plaatsvervangers mogen kandideren. 

— De kandidaturen moeten schriftelijk worden 
ingediend en uiterlijk de 7de dag (dus op vrijdag 17 
april 1992) voor de verkiezingen toekomen bij de 
sekretaris van het arrondissement. 

ADVERTENTIE 

SCHOENEN 

N E R D I ^ E L ^ 

Willy VERDIEVEL-
Hilde DEMAREY 

Albert l-laan 171A 
8620 NIEUWPOORT-BAD 

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

DOCKSIDES 

AIGLE 
TRETORM 
ROIVIIKA 

fTËKÖI 
AMBIORIZ 

BAMA j £ Q 

adidas 
G U M A !• I 
^- . ^ diadorö 
(Oabor) MEPHISTO 

QiM^ SEBAGO 

E 

WEEK-END altijd open 
Woensdag gesloten 

AFDELING MARKE 
KOOS NIEUW 
BESTUUR 

Voorzitter: Guido Verreth. Ondervoorzitter: Anna 
Dekeyzer. Sekretaris, leden en abonnementen; 
Jaak Dornez. Penningmeester: Marnick Garreyn. 
Organisatie: Michel Beys en Jozef Ostyn. Vorming: 
Fred Haghebaert. Vrouwenwerking: Rozemie Cle
ment. 

Veel sukses! 

(gv.) 
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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 
,,0p verkenning in Nederlandstalig Zuid-Amerika". 

Mevr. Mac Leod, Kultureel Attaché van de Ann-
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). 

JAARMIS VOOR 
JORIS VAN SEVEREN 

De eerstvolgende jaarmis voor Joris Van Seve-
ren en z'n lotgenoten, wordt opgedragen op zater
dag 2 mei 1992 om 15 uur, in de kerk van de 
Benediktijnerabdij Steenbrugge, Baron Ruzette-
laan 435 te Assebroek. 

Voorganger is Hgw. Vader Abt Anselm Hoste, 
terwijl pater Dirk Rapol, scheutist, de homilie ver
zorgt. Het Brugse Sint Lutgardiskoor luistert de 
plechtigheid op met Gregoriaanse gezangen. 

Na de kerkdienst is er een herdenkingszitting in 
de abdij, met mogelijkheid tot kontaktname met de 
initiatiefnemers en vriendschappelijk weerzien met 
oude bekenden. 

ZOEKERTJES 

— GEZOCHT - Man, (° 17.01.61, kok, hoger sek. 
beroep, spec, grootkeuken en traiteur. Zoekt werk 
in de omgeving van Brussel. O/Ref.920147. Voor 
inl. kontakteer kamerlid E. Van Vaerenbergh 
02/519.86.94 (van 7u.30 tot 15u.). 

— GEZOCHT - Vrouw, (°14.07.71), hoger sek. 
onderswijs, afdeling personenzorg. Zoekt werk in 
de omgeving van Brussel, Aalst of Gent. 
O/Ref.920148. Voor inl. kontakteer kamerlid E. Van 
Vaerenbergh 02/519.86.94 (van 7u.30 tot 15u.). 

— GEZOCHT — Zeer dinamische en sportieve 
jongeman van Vlaams-nationalen huize met HO-
NIM-diploma Marketing, zoekt na stages in multina
tional, hotelwezen en bekend marketingbureau, 
passende aanvangsbetrekking. Hij is vlot viertalig 
en heeft informatika-ervaring (Lotus). Voor inlichtin
gen zich wenden tot senator Valkeniers 
(569 16.04). 

T-, ~" 

^ S SPAARKREDIET 1 

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

teveel? Zijn er anderzijds plantjes die u nog niet 
bezit en die u gaag zou ruilen? Moet u nog 
beginnen met het aanleggen van een plantentuin-
tje? 

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 niet 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 niet te versmaden raadgevin
gen. 

Bedankt, Ferre! 
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AANBEVOLEN HUIZEN 

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

Verdeler 
VOLKSWAGEN - AUDI -

Tel. 02/582.13.12 
02/582.04.10 

PORSCHE 944 

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

Personenwagens, vrachtwagens en carrosserie 

Houtzageri j 

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.V.B A 

w | ^ HEIHOEFSEWEG 1 
J f f ^ 2520 EDEGEM 
^i^S^ Tel.: 03/457.23.89 

m. 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 

Adverteren in WIJ 
rendeert 

02/219.49.30 
Probeer eens! 

PROMO PUZZLE 
Kies zelf liet 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 
< 

/ mlgrostraat 128 
\ . / ' B 9200 schoonaarde 

^ dendermonde 
052/42 33 04 - 42 39 16 

drukkerij 

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

^ DEVRIESE -
woonverlichtine 

baron ruzettelaan 78 
8310 brugge 4 

b̂aan brugge-oostkampy 
v 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 
Slnt-Aarnoutstraat 12 
8211 Aartrijke-Zedelgem 
« 050/20.08.50 
algemene decoratiewerken — 
schilderen — behangen — 
vloerbekledingen — parket — 
louverdrape — luxaflex — .... 
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LOOTENHULLE 
in WIJ (20 maart j I) werd ingegaan op een 

stuk van W F Hermans over het belang van 
het Nederlands m het hoger ondervî ijs Dit 
lezenswaardig artikel begint met te stellen 
dat velen hard roepen over de bedreiging 
van het Nederlands, maar plots stil worden 
wanneer gevraagd wordt naar het waarom 

Om die reden bundelde de Vlaamse Volks
beweging voor een tweetal jaar in de brochu
re To the intellectuals of Lootenhulle and 
Zoetenaaie (250 fr), uitgegeven naar aanlei
ding van Ritzens idiote idee om de Neder
landse universiteiten te verengelsen, een 
twintigtal bijdragen van diverse mtellektue-
len die ingaan op de vraag waarom onze 
moedertaal volwaardige ondenwijstaal moet 
blijven Vlamingen en Nederlanders als Bo-
didfee, Courteaux, Nuis, Van Egeraat e a 
belichten deze materie vanuit hun ervanng 
en aanvoelen 

Spijtig genoeg is dit werk twee jaar na 
verschijnen nog aktueler dan toen Ook onze 
KU-Leuven en nu recent de Ul-Antwerpen 
verengelsen sluipend maar snel De brochu
re IS bijna uitgeput, maar enkele eksempla-
ren zijn nog verkrijgbaar bij de VVB, Baron 
Dhanislaan 188, 2000 Antwerpen 

Peter De Roover, alg. VVB-voorzitter 

DE RODE VAAN 
Naar aanleiding van een artikel in WIJ (6 

maart j I) over het verdwijnen van De Rode 
Vaan, zie ik mij verplicht mijn jaarabonne
ment op uw blad, met meer te hernieuwen 
Hoe IS het mogelijk als Vlaams-nationalist 
zoiets te schrijven, bij het verdwijnen van een 
blad dat in de repressietijd mets liever had 
gedaan dan ons allemaal ter dood veroorde
len ' Waar gaan we naartoe' 

Jan MostJeu, Antwerpen 

PERIPHERIE 
Onlangs nog Clerfayt en Gol m het parle

ment gehoord Zij spraken passioneel over 
de rechten van de frankofonen m de„penp-
herie" 

Het vera/ondert mij ten zeerste dat nooit 
een interviewer, een radio- of dagbladrepor
ter, of een politieker hen gevraagd heeft wat 
ze eigenlijk bedoelen met ,,penpherie" 

Ik denk dat ze schoon met hun mond vol 
tanden zouden staan want m werkelijkheid 
staat die woord voor „Vlaams Brabant" En 
dat ze dan eens uitleggen waarom frankofo
nen daar meer rechten moeten hebben dan 
anderen 

'{ J. Rosseeuw, Overijse 

• 

GRAMMENS 
Door de aanvaarding van een mandaat 

voor het Blok (zetel in Vaste Kommissie voor 
Taaltoezicht) rukt Mark Grammens dan toch 
eindelijk zijn masker af, al tracht hij nog de 
indruk te wekken dat hij onafhankelijk zal 
optreden (deed me zowaar denken aan de 
zgn ,.technische fraktie" die Dillen met Le 
Pen en co vormt m het EP) 

Ik verbaasde me er dan ook over dat WIJ 
hieraan zo weinig aandacht schonk, temeer 
daar deze man in het verleden zelf nooit 
twijfelde om onze partij en haar mandatans-
sen op een dikwijls laag bij de grond zijnde 
wijze te beschimpen 

Mare Hendrickx, Mechelen 

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 redaktle. 

DE SOCIALE ZEKERHEID 
,,Waarom zijn de Walen tegen de splitsing 

van de Sociale Zekerheid' Daar waar ze 
toch pleiten voor de federalisenng van bv de 
landbouw'" 

Het antwoord werd vorig weekeinde nog 
eens duidelijk gemaakt op de jaarvergade
ring van het Verbond voor Vlaamse Akade-
mici (WA) Daar werd met klare en duidelijke 
cijfers aangetoond waar het schoentje echt 
nijpt, dat de federalisenng de enige echte 
manier is om de geldstroom van Vlaanderen 
naar Wallonië te saneren i Per jaar betaalt 
elke Vlaming 40 000 fr ekstra aan Wallonië i 
Keiharde, met mis te verstane cijfers' 

Waarom zet Dehaene I op dat domein met 
resoluut orde op zaken' Waarom wordt 
daarover slechts met vage termen gespro
ken in het regeerakkoord van SP-CVP-PS-
PSC' Waarom hebben CVP en SP daar 
geen breekpunt van gemaakt' In het regeer
akkoord wordt er alleen gesproken over ,,het 
wegwerken van de verschillen" De ervanng 
leert ons dat daarvan nooit iets m huis komt i 
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Prof Ponette (VVA-voorzitter) zegt het 
klaar en duidelijk ,,Elk volk moet zijn eigen 
klemtonen leggen, ook inzake Sociale Zeker
heid'" Solidariteit ja, maar met ten allen 
prijze' 

Vlaamse partijen, waar wacht je op om de 
splitsing van de SZ te eisen' 

W. Rosters, Neeroeteren 

BESTE ELKE... 
Graag een antwoord op de brief van Elke 

Calewaert (WIJ, 3 april j I) 
Ook geen uitnodiging van VUJO ontvan

gen voor de Bormsherdenking, de basisrnili-
tanten waren er zoals altijd, de VU-promi-
nenten buiten Oswald en Walter schitterden 
door hun met-aanwezigheid Wegens een 
aanval van ,,progressiviteit"' 

Beste Elke tot op 26 april 1992 in het 
Sportpaleis (ook in Merksem) voor het Zang
feest I 

Frans Smet, Antwerpen 

DEMOKRATIE? 
F Vandenbroucke (SP) verzet zich auton-

tair tegen deelname van Vlaams Blok en 
Rossem aan de grote ,,gemeenschapsdia-
loog" Dat doet ook Agaiev tegenover het 
VB Nochtans deed Rossem bijv konstruk-
tieve voorstellen aan de voorzitters M i is 
deze uitsluiting een kapitale vergissing en 
een grove onrechtvaardigheid 

Op die manier worden meer dan 600 000 
Vlaamse kiezers (16%) koud weg uitgesloten 
van enige inbreng en gedegradeerd tot .kie
zers, tweede keuze" Hun wettelijk en demo-
kratisch verkozen parlementairen worden als 
boeven en in onvervalste Zuidamenkaanse 
Rambostijl uit hun eigen parlement gezet 
Veel totalitaire regimes kunnen daar een 
punt aan zuigen 

Wie herinnert zich nog het Vlaams gehuil 
(terecht) toen de rechtmatig verkozen Toon 
Van Overstraeten op dezelfde wijze uit de 
Waalse raad verdreven werd' 

De andere Vlaamse partijdelegaties (be
halve vooralsnog de PVV) reageren als zou
teloze bloodaards en steken hun kop in het 
zand Vraag Wie is hier eigenlijk de fascist' 
En dan maar betogen voor,.verdraagzaam
heid en demokratie" Tegen geweld en on
derdrukking 

Om verdere heibel te vermijden met de 
uitgeslotenen besliste de ..stuurgroep" 
voortaan op geheime plaatsen te vergade
ren 

Als J P Van Rossem het heeft over .,ge-
zwijn" in de traditionele politiek mogen onze 
politici hem dankbaar zijn voor zijn mild 
oordeel 

Walter Maes, Zwevegem 

WIJ — 10 APRIL 1992 



TEGENDRAADS 

DE ACHILLESPEES VAN DEHAENE 
De klus IS geklaard Snel en 

zonder veel diskussie is de begro-
tingskontrole 1992 afgerond De-
haene heeft nogmaals bewezen 
een meester taktikus te zijn, die m 
staat is zijn medespelers snel 
kleur te doen bekennen Infioude-
lijk zijn de maatregelen die wer
den aangekondigd nogal even
wichtig, niemand wordt gespaard, 
er zijn geen echte winnaars en 
geen echte verliezers tenzij de 
geloofwaardigheid van de over
heid ingevolge de hernieuwing 
van het belastingsregime van het 
pensioensparen 

Het tekort op de begroting 1992 
wordt teruggebracht tot 5% van 
het BNP Daartoe worden een 
ganse reeks bijkomende lasten 
gelegd op de rug van de burger en 
van de vennootschappen Einde
lijk wordt de solidariteitspremie 
van 375 en 675 fr afgeschaft en 
vervangen door een verhoging 
van 1 % bijkomende bijdrage op 
het brutoloon Voor de laagste 
inkomens is dit een positieve ope
ratie maar globaal levert deze wij
ziging een gevoelige winst op voor 
de begroting (ca 12 miljard in 
'93) 

De BTW-vermmdenng op au
to's en vooral op de hogere kate-
gorie zal tenietgedaan worden 
door een hogere inschrijvingstaks 
en daarnaast wordt het inbrengen 
van autokosten beperkt tot de 
prijs van het openbaar vervoer 
Dit laatste is een lelijke streep 
door de rekening van de 250 000 
belastingsbetalers die hun werke
lijke kosten inbrengen 

Het snoeien in de uitgaven voor 
de tijdelijke en deeltijdse werk
loosheid IS geen lukse Beide stel
sels geven aanleiding tot veel mis
bruiken en de verhoogde verant
woordelijkheid van de bedrijven 
inzake tijdelijke werkloosheid en 
lagere uitkering voor langdurige 
deeltijdse tewerkstelling zijn logi
sche maatregelen indien men het 
sisteem betaalbaar wil houden In 
de toekomst zal men zeker nog 
bijkomende maatregelen moeten 
nemen 

Het IS duidelijk dat in het ganse 
pakket de bedrijven eens te meer 
gepakt worden maar dit is het 
gevolg van de steeds dalende op
brengst van de vennootschapsbe
lasting die sinds enkele jaren met 
meer in overeenstemming is met 

de ekonomische groei De fiskale 
spitstechnologie van de onderne
mers maakt het de overheid moei
lijk om zijn opbrengsten op peil te 
houden, vandaar de begrijpelijke 
maatregelen 

Al past hierbij de waarschuwing 
dat de konkurrentiekracht van de 
ondernemingen een blijvende 
bron van zorg moet zijn voor de 
regenng 

Volgens de regenng zijn de 
maatregelen inzake nieuwe in
komsten en bespanngen gelijk
waardig op termijn De realiteit 
van de cijfers toont echter aan dat 
de strukturele maatregelen inzake 
ontvangsten 29 miljard opleveren 
voor de begroting en 29 miljard 
voor de Sociale Zekerheid of sa
men 58 miljard tegenover een be-
spanngspakket van 15 miljard (in 
'92 zouden deze oplopen tot 36 
miljard'), een eigenaardig even
wicht i Toch moet hier nauwgezet 
toegekeken worden op de konkre-
te uitvoering In het verleden is bij 
herhaling gebleken dat de verho
ging van de inkomsten snel en 
probleemloos worden doorge
voerd maar dat de besparingen bij 
goede voornemens blijven 

Het zwakste punt van de rege-
ringsbeslissingen is dan ook de 

lineaire bespanng op alle departe
menten van 2% maar de uitvoe
ring hiervan kan nooit tijdig wor
den gekontroleerd Hier is men 
afhankelijk van de goede wil van 
iedereen en het is lang met zeker 
of dergelijke lineaire maatregel 
uitvoerbaar is 

De SZ wordt in evenwicht ge
houden (mits een staatstussen-
komst van 192 miljard) door talrij
ke maatregelen waaronder een 
paar doorgeefoperaties naar vol
gend jaar en overdrachten van het 
ene stelsel naar het andere, maar 
dit soort technieken kennen we 
sinds jaren 

De grootste ontgoocheling be
treft de maatregelen rond hetpen-
sioensparen omdat hierbij ge
prutst wordt aan een sisteem door 
de overheid zelf gepromoveerd nu 
fiskaal wordt aangepakt Dit bete
kent dat de burger geen enkel 
vertrouwen meer mag en kan heb
ben m gelijk welk sisteem dat door 
de overheid wordt aangeprezen 
omdat de spelregels met worden 
geëerbiedigd Voor ons is zoiets 
onaanvaardbaar, de overheid 
moet ook zijn eigen verbintenis
sen nakomen 

Ook de besparing op Landsver
dediging blijft gering We hopen 

dat de regenng bij de begrotings-
opmaak voor 1993 dit departe
ment wat grondiger doorlicht en 
gevoelige bespanngen oplegt 
konform met de gewijzigde inter
nationale verhoudingen Zowel de 
getalsterkte (leenuitgaven) als de 
investenngen zullen moeten her
zien worden ingevolge de nieuwe 
situatie 

Een definitief oordeel over het 
globaal pakket is echter pas mo
gelijk nadat èlle maatregelen in 
wetteksten zijn gegoten en alle 
neveneffekten ervan berekend en 
bekend zijn De snelle werkwijze 
van de regering dwingt enig res-
pekt af, het zal nu aan haar zijn te 
bewijzen dat het ook om goed 
werk gaat Het is bekend dat er 
nog belangrijke meeruitgaven te 
verwachten zijn, om voor het 
financieren van de Europese poli
tiek en het is onbekend m welke 
mate hiermee werd rekening ge
houden 

De regering zal nu moeten be
wijzen dat ze ook in staat is de 
genomen maatregelen korrekt uit 
te voeren en desnoods bij te stu
ren indien moest blijken dat de 
opbrengst onvoldoende is 

In de zomer moet dan de grote 
oefening worden gemaakt waarbij 
een meerjarenplan moet aanto
nen dat de Europese begrotings
norm tijdig kan gehaald worden 
De uitvoenng van dit plan zal 
ongetwijfeld nog een aantal bijko
mende ingrijpende maatregelen 
vergen Ondertussen moet het be
wijs geleverd worden dat het de 
regering ernst is met de aanpak 
van de maatschappelijke proble
men zoals een betere en snellere 
echtsbedeling, een veiligheidsbe
leid en een aanpak van het mi
grantenvraagstuk WIJ zullen de 
regenng beoordelen op haar da
den en haar resultaten 

Ook de dialoog van gemeen
schap tot gemeenschap moet 
snel vruchten afwerpen of er ont
staat een levensgroot probleem 
voor de regeringsploeg en het 
sukses van deze dialoog ligt zo
wel bij de oppositie als bij de 
meerderheid en dat is dan ook de 
Achillespees van de regenng, 
veel meer nog dan de begrotings-
penkeleni 

Lamoraal 
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Singapore goes ''Bell '̂gian 
Vandaag breekt voor Singapore een nieuw commu 

nicatietijdperk aan. Deze draaischijf 

van de Aziatische markt maakt 

vanaf nu ook deel uit van de wereld 

van Alcatel Bell. Bell heeft immers net 

een contract met Singapore onder

tekend voor de levering en installatie 

van haar befaamd Systeem 12 (dot 

vanaf nu Alcatel 1000 S 12 zal heten). 

Systeem 12 is dé referentie in de wereld van digitale 

netwerken met geïntegreerde diensten (ISDN = Inte

grated Services Digital Networks). 

Dat blijkt ook uit de voorkeur van 

34 landen. Vandaag zijn het er 35. 

Deze nieuwe overwinning op de 

internationale concurrentie bevestigt 

het succes van Alcatel Bell en van 

de hele Belgische economie. And this 

is only the beginning... 

C o m m u n i c a t i e is o n z e w e r e l d . 
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