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LEPEL & VORK 

Brugge bezoeken is ook 
kennis maken met het 

Vlaams 
Ontmoetingscentrum 

^ De Gulden Spoor 
rechtover uitgang parking 

't Zand 22 Brugge 
tel 050 34 30 82 

dranken 
snacks 

restaurant 
zaal voor 50 pers 

Taverne „DE BOEMELTREIN" 
Vlaams Huis 

SIreekbieren Snacks IJs Watels Pannekoeken 
SfMfvol trelnimubllair - Ook vergaderruimte 
Weststraat 131 - 9940 SLEIDINE. 
Tel 091/57 68.4« -Zal en zond gesloten 

Adverteren in WIJ 
rendeert 

02/219.49.30 

Probeer eens! 

SocJ^ni 3m'S-(h^'^ 
Zitplaatsen feest
zaal voor 100 per
sonen - Groepen 
en bussen op af
spraak tegen spe
ciale prijzen - toe
ristenmenu 295 fr. 

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

Banketbakkerij 

ANTWERPIA 
JOOST GOSSYE 

Geraardsbergsestraat 
38 
9300 Aalst 
Tel. 053-21.35.33 

liet ^alittöW^ 
Sedert 1910 

JAN PAUWELS-DE BRAUWER 
Oude Brugstraat 16, 9200 Schoonaarde. Tel. 052-42.32.46 

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

— Camb/iiwus — 
"tKCoostötstitaat 3'3960<BfteG 

011/47.28.97 

^HikvWfe. 
SL M 

'tboerenhof 
CAFE-RESTAURArff-FRITUUR 

Terras - Lunchroom -Coffeeshop 
Altamira stone grill 
Prijzen voor groepen 
op aanvraag. 

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

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

ten 
Overeinde 8 AS 

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

Brood- en 
banketbakkerij 

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

SPECIALITEIT VAN ALLE 
GELEGENHEIDSGEBAK 

Hostellerie 

yettttit 
Oerenstraai 13 8190 Alvenngem 

lel 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 
H luxueuze hotelkamers met alle denkbare komfort 
Fiine Franse keuken A la carte en 8 menu s van 695 fr tot 1600 ir 
Een hart voor de kinderen eigen speelruimten en aangepaste menu s 
Kamer (2 pers) met uitgebreid ontblit vanaf 1750 fr 
Eveneens pension en half pension mogelijkheden 
Week end verblijf 
SEMINARIEMOGELIJKHEDEN conferentiezaal met alle nodige multifunctionele apparatuur 

Voor gratis informatiepakket nopens onze mogelijkheden 

Oerenstraat 13 8690 Alvenngem tel. 058/288 007 



SLEUTELEN IN DE MARGE 

H
ET akkoord dat eind vorig jaar tussen de EG-
lidstaten te Maastricht werd gesloten bepaalt dat 
de Twaalf tegen 1997 het tekort van de gezamelij-
ke overheid tot 3% van hun Bruto Binnenlands 
Produl<t moeten beperken. De grootte van de 
openbare schuld moet tot 60% van het Bruto 
Nationaal Produkt teruggedrongen worden. 

De Nationale Bank van dit land heeft uitgere
kend dat de federale regering daarvoor een ge
middelde jaarlijkse inspanning moet leveren van 
0,7% en de Hoge Raad voor Financiën dat 230 

miljard Bfr, gespreid over 5 begrotingen, zal moeten ge
spaard worden. De centrale overheid zal hiervan 170 miljard 
moeten bijeenzoeken. 

Bijeenzoeken, da's proper uitgedrukt. De regering Dehae-
ne heeft zich tot doel gesteld het begrotingstekort '92 tot 354 
miljard te beperken. Wil Dehaene deze doelstellingen dit jaar 
verwezenlijken dan is hij verplicht ongeveer 140 miljard fr. te 
besparen: 84 miljard in de Rijksbegroting en 60 miljard in de 
Sociale Zekerheid. De federale regering heeft haar begro
tingsmaatregelen over 3 operaties gespreid: een herschik
king van de BTW-tarieven en de aksijnzen, goed voor 18 
miljard; het hernemen van niet uitge
voerde maatregelen uit 1991, goed 
voor 42 miljard; een begrotingskontro-
le die 80 miljard moet opbrengen. 

Vakbonden, werkgevers, politieke 
partijen, ook de VU Vlaamse Vrije De-
mokraten, hebben de genomen beslis
singen ontleed en kommentaar gele
verd. Bij een vluchtige blik op de voor
liggende begroting zal men onmiddel
lijk merken dat er een rekenkundig 
evenwicht bestaat tussen de ontvang
sten- en de uitgavemaatregelen. Ver
der onderzoek leert echter dat de ont
vangsten een hoofdzakelijk struktureel 
en blijvend karakter hebben, wat niet 
het geval is langs de uitgavenzijde. 74 miljard strukturele 
maatregelen tegen 67 miljard eenmalige; 87,5 miljard ont
vangsten tegen 53,4 miljard beperkingen van uitgaven. 

Natuurlijk is elke begroting steeds een mengeling van 
strukturele en eenmalige maatregelen, dit keer gaat het 
echter wat de staatsuitgaven betreft om debudgetteringen, 
verschuivingen en boekhoudkundige kunstgrepen. De huidi
ge regering gaat in haar begrotingsbeleid resoluut de weg op 
van de ontvangstenverhogingen. Bovendien zijn die voor 
60% van Vlaamse mensen afkomstig en komen de Franstali-
gen meer dan hun proportie toelaat aan hun trekken. Daaruit 
besluiten dat de begrotingsaanzuivering voornamelijk op de 
rug van de Vlamingen gebeurt is dus niet overdreven. 

Bovendien leest men uit de uitgavenstruktuur af dat het 
aandeel van de Sociale Zekerheid verder uitbreiding neemt. 

De besparingsmaatregelen in de rijksbegroting vragen 
enige kommentaar. De rijksschuld (8.029 miljard) blijft zwaar 
drukken, Landsverdediging — goed voor 13% van èlle 
uitgaven — wordt maar met 4,5% afgebouwd. Een te povere 
ingreep als men weet dat door de gewijzigde internationale 
politiek de taken van een eigen leger drastisch kunnen 
ingekrompen worden. Op het vlak van de belastingsontdui
king zijn geen echt ernstige maatregelen voorzien. De rege
ring zou, eerder dan de fiskale druk te verhogen, er moeten 
voor zorgen dat de inning die thans mank verloopt ernstiger 
gebeurt. 

De overheid maakt het vervoer met de eigen wagen 
duurder, maar doet weinig om het openbaar (trein-)vervoer te 
fatsoeneren, integendeel zij bespaart 2 miljard op de NMBS. 

De kleine en middelgrote ondernemingen, zeer belangrijk in 
Vlaanderen en die reeds hun deel bijdragen, zullen nog wat 
meer moeten inleveren. Zij betalen gemiddeld dubbel zoveel 
belastingen dan de grote bedrijven. 

Wie begrijpt dat er op Ontwikkelingssamenwerking nog kan 
bespaard worden is een bolleboos, de regering knijpt 
2 miljard van de OS-begroting af! 

De pensioenlast, een van de belangrijkste oorzaken van de 
toename van het overheidstekort, neemt maar verder toe. 
Bovendien doet de regering met het ooit zo aangeprezen 
pensioensparen zeer raar, tijdens het spel de overeengeko
men regels veranderen is niet ernstig. Het lijkt op kontrakt-
breuk. 

Bij de Sociale Zekerheid dreigt het helemaal fout te lopen, 
de regering blijft de gevangene van haar zogenaamde 
,,sociale partners" die vanuit hun zuilen de lakens uitdelen. 
Men verdoezelt het zelfs niet meer dat de ACV-voorzitter de 
hand van Dehaene vasthield bij het uitdenken van de 
besparingsmaatregelen. Er is zelfs sprake van een ,,Poupe-
han I I" . De schande die men met de demente bejaarden wil 
uithalen is een uitvinding van de Ziekenfondsen die geld 
willen inkasseren om er dan naar believen en in hun vele 

zieken- en bejaardenhuizen hun goes
ting mee te doen. 

De federalisering, ook niet gedeelte
lijk, van de Sociale Zekerheid komt in 
het stuk van Dehaene niet voor. Hoe 
kan men struktureel saneren als niet 
alle zieke plekken worden aangetoond 
en aangepakt? 

Hoe delikaat het ook is om over de 
werkloosheidsuitgaven te praten toch 
moeten misbruiken in de (tijdelijke) 
werkloosheid verder aangepakt wor
den. De regering doet een aanzet. Zij 
moet op die weg verder, rechtvaardig 
en met begrip voor sociale noden, 
kordaat bij misbruiken. 

Het is onze overtuiging, en echt niet om moeilijk te doen, 
dat deze regering de sanering van haar begrotingstekort fout 
aanpakt, het blijft sleutelen in de marge. In plaats van haar 
eigen uitgaven doortastend aan te pakken legt zij de burger 
nieuwe lasten op. Weet zij dan niet dat de burger al zijn 
kreativiteit zal aanwenden om er onderuit te komen? 

Wij weten dat de problemen huizenhoog zijn. Er moet 
gespaard worden om de Maastricht-eis te halen en er moet 
geld vrijgemaakt worden om een antwoord te geven aan de 
noden die zich stellen. Wondermiddelen bestaan er niet, een 
andere piste uitproberen wel. Daartoe behoren de grondige 
uitvoering van de staatshervorming die aan de deelstaten 
meer bevoegdheden geeft en eigen verantwoordelijkheid, 
ook wat de Sociale Zekerheid betreft. 

Ten slotte nog enkele beschouwingen. 
Er is de jongste maanden zo vaak gesproken over het 

wantrouwen tussen burger en overheid, maatregelen als 
deze die de jongste weken werden genomen dragen niet bij 
om deze kloof te dichten; integendeel! Het herstel van het 
politieke gezag mag niet langer uitblijven, vooral om de 
onfatsoelijke invloed van drukkingsgroepen en zuilorganisa
ties uit te schakelen. Het zijn de politici die verantwoordelijk
heden dragen en er voor aansprakelijk zijn, niet de vakbon
den, niet de ziekenfondsen, niet de werl<gevers. 

Om deze ,,nieuwe politiek " aan te kaarten zijn onafhanke
lijke partijen nodig die met ongebonden handen deze waar
den kunnen afdwingen. In het huidige debat over de toekomst 
van programmapartijen moet dit een punt van bezinning zijn. 

Maurits Van Liedekerke 
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7 De Schotse SNP behaalde bij 
de Britse verkiezingen niet de 
verhoopte zetelwinst, hoewel 
de partij wel 8% vooruitging. 

Een gesprek met SNP-leider Alex 
Salmond. 

Als jonge diplomaat bekeek 
Hans De Belder schilder-di-
plomaat Pieter Pauwei Ru
bens voor het eerst aandach-

in Italië. 

^ g^ Op de VU-partijraad van 
I I I 11 april werd de herver-
I ^J kaveling van het politieke 

landschap besproken en 
de rol die de VU daarin speelt. 

^ f^ Zal de demokratische be-
I J sluitvorming beter verlo-
I ^ 1 pen wanneer ook de re

gering rechtstreeks ver
kozen wordt? 

4 A '̂ ®^ Vlaams Verbond voor 
T / l Gepensioneerden vierde 

I " J zijn 20ste verjaardag. De 
Westvlaming Firm in De-

busseré werd verkozen tot nieuwe 
voorzitter. In Berchem waar het 
VVVG een landdag organizeerde, 
stelde men het eisenplatform voor. 

22 
24 

In het overzicht van de 
volken en staten bevin
den we ons bij Boelgaren, 
Turken en Grieken. 

Op 26 april gaat in Ant
werpen het Vlaams Natio
naal Zangfeest door on
der het tema "Neder

lands pas op uw zaak". De Leo 
Belgicus werd van stal gehaald en 
op de affiche geplaatst. 

f^ ^ Op de Bormsherdenking 
3 VM in Merksem pleitte gewe-

^ I j , ^ ^ zen VU-senator Van Oo-
teghem voor Vlaamse on

afhankelijkheid. 

34 
De Fransen doen het uit
stekend in de voorjaars
klassiekers. Veteraan Du-
clos-Lasalle won Parijs-

Roubaix. 

Illustratie omslag: affiche 55ste Vlaams Natio
naal Zangfeest, ontwerp Rein Van Berkel. 
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DOORDEWEEKS 

DEHOUSSE 
De Belgische minister van Wetenschaps

beleid Jean-Maurice Dehousse mag zichzelf 
dan wel een overtuigd federalist vinden, hij 
getuigde met een (gedeeltelijk, nl. zijn eigen 
bijdrage) Engelstalige regeringsmededeling 
voor de BRTN over de Belgische bijdrage in 
de ruimtevaart niet te beschikken over de 
minimale portie respekt voor andere volke
ren die federalisten kenmerkt. 

Gewezen senator Walter Luyten slaagt er 
wel in de Litouwers in hun eigen taal toe te 
spreken, maar Dehousse kan geen gebene
dijd woord Nederlands over de lippen krij
gen. Als federaal minister mag men noch
tans verwachten dat hij de meerderheid van 
het land dat hij dient in de eigen taal toe
spreekt. 

Dehousse, die recent Dehaene kapittelde 
omdat deze zijn „taalneutraliteit" opgege
ven zou hebben door de ongrondwettelijke 
Anselme-taks af te wijzen, geeft Vlaanderen 
en het Nederlands nu op provocerende wijze 
een regelrechte kaakslag. Door de Vlamin
gen niet in hun taal toe te spreken, laat hij 
uitschijnen dat alvast wat zijn bevoegdheid 
betreft, het Nedertands van ondergeschikt 
belang is. Net op het ogenblik dat Vlaande
ren en Nedertand de handen vol hebben met 
de verdediging van hun taal in het (Brussel
se) Europa van morgen, ontketent de Belgi
sche federale minister Dehousse deze te
genaanval. 

We zijn het niet altijd eens met de stand
punten die de Vlaamse Volksbeweging in
neemt, maar hun eis om Dehousse uit de 
federale regering te verwijderen kunnen we 
voor het volle pond steunen. 

SCHILTZ EN DE 
DIALOOG 

De Vlaamse voorzitter van de „dialoog" 
Hugo Schiltz richtte in De Standaard enkele 
niet mis te verstane waarschuwingen naar 
hen wiens grootste wens Is dat deze dialoog 
mislukt. Want als deze dialoog mislukt, 
dreigt het separatisme. 

De Franstaligen vergissen zich als ze den
ken dat ze zo verder kunnen gaan. Ze 
onderschatten de opmars van de separatisti
sche tesis. Want de Vlaamse onafhankelijk
heid is voor hen gevaarlijk. Totnogtoe kon
den ze de elastiek rekken met de zekerheid 
dat hij niet zou breken. Dat is steeds minder 
het geval. 

En verder: We hebben de keuze tussen 
een begeleide staatshervorming en een on
begeleide. Als we de laatste formule kiezen, 
zal dat verstrekkende gevolgen hebben voor 
de staat, voor de begroting, voor het recht-
ssisteem en zovele andere zaken. 

Schiltz herhaalde nogmaals dat het rezul-
taat méér moet zijn dan een akkoord over het 
kijk- en luistergeld en de rechtstreekse ver
kiezing van de raden. Hij verwees naar het 
tienpuntenprogramma van de Vlaamse rege
ring. 

Langzaam overspoelde de lava uit de vulkaan Etna dinsdag een eerste woning 
op een helling aan de rand van het Siciliaanse dorp Zafferana Etnea. De 
eigenaar had felle kritiek op de overheid, die er niet in geslaagd was om zijn 
eigendom uit de brand te redden. „Bedankt regering" spoot hij op de muur. 
Met een fles wijn en twee glazen verwelkomde hij de lavastroom. Met het 
droppen van grote betonblokken tracht men nu de lavastroom tot staan te 
brengen. Anders dreigt de lava het hele dorp (7.000 inwoners) te overspoelen. 

(foto ap) 

Van een fazering kan alvast voor de VU 
geen sprake zijn: Het zal snel duidelijk 
worden welke partijen het pakket willen split
sen en welke niet. Dat wordt de breuklijn. De 
VU aanvaardt zo'n splitsing niet. De PVV 
mijns inziens ook niet. Het Vlaams regeerak
koord is daarin duidelijk. We moeten dit 
beschouwen als één geheel. 

SANKTIES TEGEN 
LIBIË 

Woensdag gingen de VN-sankties dan 
toch in tegen Libië, omdat dat land weigert 
de twee verdachten van de bomaanslag uit 
'88 tegen het vliegtuig dat neerstortte boven 
het Schotse Lockerbie uit te leveren. Eerder 
waren pogingen om de sankties, een verbod 
op wapenverkoop aan dat land en een luch-
tembargo, nog af te zweren via het Interna
tionaal Gerechtshof van Den Haag en via 
een kompromis waarbij de verdachten aan 
Malta zouden uitgeleverd worden. 

De achtergrond van de zaak is biezonder 
mistig. De VS, Groot-Brittannië en hun bond
genoten zoals België gaan ervan uit dat de 
Libische schuld voor de Lockerbie-aanslag 

bewezen is, maar dat is helemaal niet het 
geval. Er bestaan hoogstens wat aanwijzin
gen. Tijdens het onderzoek werd bvb. ook de 
mogelijke betrokkenheid van Iran en Syrië 
weggemoffeld, een duistere affaire van Ame
rikaanse drugsmokkel met het getroffen 
vliegtuig. 

Libië had zich in deze zaak bovendien vrij 
voorbeeldig gehouden aan de Konventie van 
Montreal over de luchtpiraterij. De verdach
ten werden aangehouden en de Libische 
justitie begon een strafrechtelijk onderzoek 
waarvoor medewerking gevraagd werd van 
Britten en Amerikanen. Vreemd genoeg wei
gerden deze de samenwerking, en verkozen 
ze Libië het leven zuur te maken via de VN-
veiligheidsraad. 

De verklaring voor deze sankties zou daar
om wel eens van louter intern-Amerikaanse 
aard kunnen zijn: de herverkiezing van 
Bush. De Amerikaanse president herleest 
immers met heimwee de opiniepeilingen die 
uit de gloriedagen van de Golfoorlog date
ren, waaruit bleek dat hij de populairste 
Amerikaanse president aller tijden was. Die 
populariteit heeft intussen een frisse duik in 
het diepe gemaakt. Door zich manhaftig op 
te stellen tegen Libië en die terroristenleider 
Kadhafi, hoopt Bush zijn ster weer wat meer 
glans te geven. 
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MIMI l l l l ^ 

Wie van de kunstmatige pretsfeer in pretparken houdt, moet eens een kijkje 
gaan nemen in Marne-la-Vailée, 35 kilometer onder Parijs, waar iViickey Mouse 
het voorbije weekend Euro-Disneyland feestelijk opende. In dit wonderlijke 
land zijn maar liefst vijf attraktieparken geïntegreerd: Fantasyland, een 
Disney-sprookjesbos, Frontlerland, een sfeerbeeld van de Far West en al wat 
daar bij hoort, de eksotische wereld van Adventureland, Discoveryland, waar 
een beeld opgehangen wordt van verleden en toekomst van de mensheid, en 
tenslotte Festival Disney, een wereld van vermaak, dans en show. Enkele 
honderden meters van Euro-Disneyland wacht een hotelkompleks met 5 
hotels. De naam Euro-Disneyland is een beetje overdreven. Wie had gedacht 
ook iets Europees terug te vinden moet goed zoeken tussen Main Street, de 
Rocky Mountains, Michael Jackson, Dumbo, Buffalo Bill en het Manhattan van 
1930. Euro-Disneyland lijkt wel een Amerikaans propagandapark. En Bobbe-
jaanland, Walibi of Bellewaerde lijken voortaan kinderspeeltuinen. Maar daar 
kan je wel in het Nederlands terecht. Hoewel Euro-Disneyland slechts 4 uur 
treinen van Vlaanderen ligt, zijn de vier gehanteerde talen Frans, Engels, 
Duits, Spaans of Italiaans kennen. 

(foto F. de Maftre) 

KGB 
Verleden week werden vijf personen gear

resteerd op beschuldiging van spionage. 
Sedert 1967 zouden ze tegen forse betaling 
inlichtingen verstrekt hebben aan de KGB, 
de geheime dienst van de voormalige Sovjet
unie. Na de val van het kommunisme in de 
USSR bleef het spionagenetwerk echter ak-
tief. Sedertdien werd er vooral industriële en 
wetenschappelijke informatie doorgespeeld. 
De Russische president Jeltsin zou na het 
opdoeken van de KGB de agenten bevolen 
hebben o.a. in België alles te pakken wat nog 
te rapen is. Niet biezonder fraai van de grote 
demokratische held uit Rusland, die uit dit 
land trouwens ook nog voedselhulp geniet. 

Het spionagenetwerk werd opgerold nadat 
de eerste sekretaris van de Russische am
bassade in Brussel enkele weken geleden 
overliep naar de VS. In ruil voor bescherming 
maakte hij dertig tot veertig namen van 
spionnen in dit land bekend. Daarvan wer
den in een gezamenlijke aktie van het parket 
in Brussel vijf hoofdrolspelers gearresteerd, 
onder wie één Vlaming. Deze is wellicht de 
meest opvallende in het gezelschap: Stan-
daardjoernalist Guido Kindt. 

Hij was net terug van Houston in de VS, 
waar hij de ruimtereis van Dirk Frimout 
gevolgd had. Kindt was de luchtvaartspecia
list van de krantengroep en zou hierdoor 
toegang kunnen hebben tot geheime infor
matie. Hij spioneerde voor het geld, niet 
omwille van ideologische redenen. De ande
re gearresteerde spionnen zouden ook voor 
de poen gezwicht zijn. 

GESCHOKT 
Zo reageerde Vlaanderen in de nacht van 

zondag op maandag. Een heuse aardbeving, 
met de kracht van 5,5 op de schaal van 
Richter, viel onze kontreien te beurt. Het 
epicentrum (Van Dale: „plaats aan het aard
oppervlak van waaruit aardbevingsgolven 
zich over de aarde verbreiden') lag volgens 
de Koninklijke Sterrewacht van Ukkel vlakbij 
het Nederlandse Roermond. 

In de omgeving van Roermond was de 
schade het zwaarst. Een paar honderd wo
ningen werden stevig beschadigd. Vooral 
schoorstenen hadden de neiging om naar 
beneden te tuimelen. In Herkenbosch stond 
de kerktoren op instorten. Het aantal gewon
den bleef echter beperkt. De aardschok was 
de ergste uit de Nederlandse geschiedenis. 

In Vlaanderen was Maaseik de ergst ge
troffen gemeente. Een veertigtal schoorste
nen sneuvelden, een paar huizen vertonen 
barsten, en de kerk werd beschadigd. Vlaan
deren werd in 1938 getroffen door een nog 
zwaardere aardbeving (5,9 op de schaal van 
Richter). Toen lag het epicentrum in Zulzeke-
Nukerke bij Oudenaarde. Er vielen bij die 
gelegenheid 25.000 schoorstenen en enkele 
doden. 

TSJERNOBYL 
De Kruibeekse gemeenteraad, waar onge

wone verschijnselen al eens vaker plegen te 
gebeuren, was maandag getuige van wereld
schokkend nieuws. De Nederlander Peter 
Reijnders maakte er gebruik van de vijftien 
minuten spreekrecht die iedere burger die 
dat wenst van burgemeester Toine Denert 
(VU) toegemeten krijgt om zijn mening te 
zeggen. Reijnders had belangrijk nieuws. Hij 
beweerde dat de kernramp van Tsjernobyl 
niet uitbrak op 26 april 1986, zoals men de 
wereld deed geloven, maar in de nacht van 
12 op 13 april. Kruibeke, onder de schaduw 
van de kerncentrale van Doel, wil het stilzwij
gen doorbreken verklaarde Denert. 

Peter Reijnders is een Nederlandse me
teoroloog die al radio-aktieve besmettingen 
vaststelde in Nederland op 18 en 19 april. 

Daarom vermoedt Reijnders dat er in Tsjer
nobyl twee kernrampen plaatsvonden. Eén 
op 13 april en één op 26 april. De Nederlan
der meent dat het Internationaal Agentschap 
voor Atoomenergie in Wenen het ongeval 
dertien dagen lang verzwegen heeft in de 
hoop dat de radio-aktieve wolk die over een 
groot deel van West-Europa trok, niet zou 
worden opgemerkt. Reijnders vermoedt dat 
er teveel belangen zaten achter het vroegtij
dig uitlekken van de ramp. 

De gemeente Kruibeke onderscheidde 
Reijnders met de Orde van de Schelvis, een 
prijs voor al wie iets doet voor het milieu. 
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KORTWEG 

• Sedert Wllfried Martens geen 
eerste minister meer is, heeft hij 
wat meer tijd om zich met andere 
dingen bezig te houden. Hij werd 
benoemd tot lid van de raad van 
(commissarissen van de Neder
landse Begemann-holding, die 
eigenaar is van 130 bedrijven ter 
wereld, waaronder Volvo Cars in 
België. Het is de gewoonte dat 
icommissarissen voor hun dien
sten tantièmes opstrijken, een 
(bescheiden) deel van de winst. 

• Dopingkontroies wezen uit 
dat het aantal positieven in sport-
takken waarvan men het hele
maal niet zou verwachten soms 
verrassend hoog Mgt. Van de 16 
uitgevoerde tests bij dartspartij-
tjes bleken er vier positief. 

• De Raad van State heeft de 
schorsing van hoofdkommissarts 
Reyniers van de Brusselse ge
rechtelijke politie vernietigd we
gens procedurefouten. Reyniers 
heeft zich volgens het rechtskoi-
lege onvoldoende kunnen verde
digen. 

• Na Fergieen AndrewwU nu ook 
de Britse prinses Anne officieel 
schefcien van Mark Philips. Het 
echtpaar leeft al sinds '89 apart. 
Ook In Zuid-Afrika liep een huwe
lijk tussen vooraanstaanden op 
de klippen. Daar besloten Nelson 
en Winnie Mandela uit elkaar te 
gaan. Ze waren 33 jaar getrouwd, 
waarvan Nelson er 27 in de nor 
doorbracht. 

• Vanuit de Verenigde Staten liet 
de Vlaamse astronaut Dirk Fri-
mout weten niet opgezet te zijn 
met het misbruiken van zijn 
naam in publicitaire boodschap
pen. Frimout wordt hierdoor Im
mers in verlegenheid gebracht bij 
zijn werkgever, de Nasa, die kom-
merclële aktlvltelten van astro
nauten kontraktueei verbiedt. 

• De BRTN heeft boos gerea
geerd op de plannen van de 
Vlaamse regering om de over
heidstoelage aan de openbare 
omroep, zoals aan alle andere 
parastataien, met 5% te vermin
deren in het kader van een be
sparingsoperatie. Volgens BRTN-
baas Cas Goossens blijft er de 
BRTN nu slechts één uitweg: bin
nen de wettelijke beperkingen 
meer gebruik maken van sponso
ring en rektame. 

:X 

SNP-LEIDER SALMOND 
OVER DE BRITSE 
VERKIEZINGEN 

Zijn opiniepeilingen dan echt waarde
loos? Als je de verkiezingsrezuitaten van 
de Britse verkiezingen vorige week van 
nabij bekijkt, moet je echt wel tot die 
konkluzie komen. Er werd een nek-aan-
nek race voorspeld tussen Labour en de 
Tories. De Liberai-Democrats zouden op 
de wip zitten en voor het eerst zou er in 
Westminster een ,,hung-parliament" ko
men met een heuse koaiitieregering. Bo
venal: de Schotse nationalisten steven
den op een enorme verkiezingsoverwin
ning af. Wij sprak met Alex Salmond, de 
leider van de Schots Nationalistische Par
tij, die de politieke toestand in Schotland 
probeert in te schatten. 

• in tegenstelling tot met wat algemeen 
verwacht werd, kent de SNP niet haar 
grote doorbraak. De opiniepeilers voor
spelden een beter rezultaat. 

„Ik moet erkennen dat deze verkiezingen 
voor ons een echte ramp zijn. Maar toch wil 
ik de situatie enigszins nuanceren. Ondanks 
het feit dat we slechts drie zetels in Westmin
ster behouden en dat we de zetel verloren 
van Jim Sillars (nvdr: de SNP won die zetel m 
een „by-election") skoorde de SNP toch vrij 
goed. In 1987 behaalden we 14% van de 
stemmen in Schotland. Dat was al niet onaar
dig. Vorige week behaalde de SNP 21,5% of 
een winst van bijna 8%! In 1987 waren wij de 
vierde partij van Schotland. Nu laten we de 
Liberaal- Demokraten ver achter ons en 
zitten we de Konservatieven dicht op de 
hielen." 

• Probleem is natuurlijk dat de kiezer niet 
kijkt naar percentages maar alleen reke
ning houdt met het aantal behaalde ze
tels... 

„Dat Is nou net het probleem. Het Britse 
klessisteem is bijzonder onrechtvaardig. La
bour behaalde 42,4% van de Schotse stem
men maar pikt 70% van de 72 Schotse zetels 
in. Ons partijsekretariaat rekende uit dat de 
SNP 209.000 kiezers nodig heeft om een 
zetel in Westminster te halen. Een Tory 
wordt verkozen met gemiddeld 68.000 kie
zers achter zich Een Liberaal-Demokraat 
heeft genoeg aan 42.000 stemmen. Maar 
Labour slaat alle rekords. Een Labourparle-
mentslid heeft gemiddeld genoeg aan 
23.000 stemmen De Liberaal-Demokraten 
haalden drie maal zoveel zetels als de SNP 
tem/ijl ze slechts 2/3de van ons stemmen
aantal behaalden Bovendien misten we een 
aantal zetels op enkele honderden stemmen 
na: Fergus Ewing komt in het kiesdistrikt 

Tegen de verwachtingen in verloor 
Major toch z'n meerderheid niet. 

(foto Reuter) 

Inverness 696 stemmen te kort om de kon-
servatleve verkozene te verslaan. We ken
nen gelijkaardige situaties In nog minstens 3 
andere kiesdistrikten. Met een beetje geluk 
halen we net zo goed 7 of 8 zetels... Het 
Britse kiessisteem is ontworpen voor een 
tweepartljensisteem. In Schotland zijn we 
echter met vier. Dit kiessisteem is ondemo-
kratlsch en op de lange duur onhoudbaar." 

• Maar de vooruitzichten waren goed. Op 
het kontinent hadden we echt de indruk 
dat jullie op een reuze-overwinning afste
venden. Hoe verklaar je het uiteindelijke 
rezultaat? 

„Naar het eind van de kampanje toe kre
gen we het bijzonder moeilijk. De mensen 
waren ervan overtuigd dat Neil Kinnock al de 
sleutels van Downingstreet 10 (nvdr: de 
residentie van de eerste minister in Londen) 
op zak had. De Schotse kiezers reageerden 
dan ook bijzonder pragmatisch. Ze brachten 
een „taktische stem" uit. Labour beloofde in 
zijn verkiezingsprogramma een Schots par
lement. Wij voerden kampanje voor Schotse 
onafhankelijkheid. Uiteindelijk koos Jan Mo
daal eieren voor zijn geld. Beter Labour aan 
een meerderheid In Westminster helpen en 
alvast een Schots parlement binnenhalen, 
dan het risiko op een Tory-meerderheid. Met 
ons radikaal programma vielen we zo tussen 
twee stoelen in " 

(lees verder biz 21) 
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PERSSPIEGEL 
De diskussie in en over de Volks
unie gaf in deze parlementaire 
vakantieweek een aantal Joema-
llsten stof tot schrijven. Soms 
hun wensen voor werkelijkheid 
nemend. 
De belastingskarroese) van De-
haene gaf verder stof tot nabe
schouwingen. (W. Luyten). 

GAZET 
VAN ANTWERPEN 

Guido Tastenhoye geeft een soort re
cente geschiedenis over de Volicsunie met 
een slotbeschouwing over „regeren of 
oppositie". 

,,De derde fase (die de eerste had moeten 
zijn) met o m de afschaffing van het dubbel
mandaat en de internationale bevoegdheden 
voor de deelgebieden, werd als een wortel 
voor de VU-neus gehouden Telkens op
nieuw slikte de VU haar eigen ultimatums in, 
tot wanhoop van haar eigen achterban, die 
volgens de opiniepeilingen alarmerend snel 
slonk Maar de VU-leiding volhardde m de 
boosheid ,,Als we uit de regering stappen, 
komt er helemaal geen derde fase Het zijn 
de anderen die er dan maar moeten uitstap
pen" Uiteindelijk werd de regenngsdeur 
toch dicht geslagen over het Waalse wa-
pendossier, maar veel te laat 

De jongste verkiezingsuitslag was kata-
strofaal Nog 10 zetels en amper 9,3 pet van 
de stemmen Toch stapte de VU in die 
omstandigheden met een nipte kongres-
meerderheid van 53 pet in de Vlaamse 
regering Is dat zelfopoffering of doodsver
achting'' Moedig is het alleszins, maar ook 
verstandig' Vanuit de oppositie had de VU 
zich al dne jaar lang kunnen herbronnen en 
inspelen op de snel veranderende aktualiteit 
De leiding had kunnen bedenken dat de 
nationalisten vanuit de oppositie een groot 
deel van hun programma realiseerden en dat 
nog zouden kunnen Maar wat wil die lei
ding?" 

HET BELAHC 
VAH LIHBURC 

Plate! zoeict lijn in dit sisteem en vindt 
via Dehaene-Peirens een nieuw soort Pou-
pehan, nu niet meer via een tandem Hout-
huys-IMartens, maar via de geestesgeno-
ten Dehaene-Peirens. 

„Voor sommigen is het zonneklaar het 
kristelijke vakbondsduo Dehaene-Peirens 
beheerst het politiek toneel De ABVV-stem 
wordt daarbij hoffelijk geduld 

Het valt inderdaad op dat Dehaene I met 
veel moeite doet om de bronnen voor zijn 
budgettaire inspiratie te verdoezelen Voor
dat de eksellenties de kans kregen om met 
overtuiging zowat iedereen tegen zich in het 
harnas te jagen, had de ACV-voorzitter het 
regeringshuiswerk al neergeschreven Het 
lijkt wel Poupehan II, zo wordt gezegd In dat 
onbekende Waalse dorpje verzamelde de 
inmiddels overleden ACV-voorzitter Hout-
huys vaak met enkele invloedrijke vnenden 
om samen met hen het regenngsbeleid bin
nen sindikaal aanvaardbare grenzen te hou
den Niets wereldschokkend, tenzij dat de 
toenmalige regeringsleider Wilfned Martens 
een aktief gesprekspartner was bij deze 
Poupehan-ontmoetingen " 

knack 
Belastingspietwals Dehaene en zijn me

deboegbeeld Tobbacit krijgen hier de vol
le laag bij vergelijking van hun huidig 
doen en hun verkiezingsslogans. Dit uit de 
pen van hoofdredakteur Verleyen. 

„Vijf weken geleden heette Dehaene I 
officieel nog een noodregering met een be
perkte opdracht voor een korte periode 
Vandaag is het kabinet een onstuitbare poli
tieke stoomtrein geworden, waarvan wij de 
ketel moeten heet stoken met handenvol 
nieuwe belastingen of inlevenngen De finan
ciële omvang van de genomen maatregelen 
zal pas de komende dagen tot de openbare 
opinie doordringen Voor een bevolking is 
zoiets altijd onprettig, maar in dit geval 
worden de burgers ook nog eens vernederd 
omdat dit uitdagende beleid, dat lang en ver 
wil rijden, nooit aan de kiezer werd voorge
legd 

Voor noch na 24 november heeft ook maar 
iemand dit harde fiskale programma aange
kondigd Er werd zelfs met gewaarschuwd 
dat het zover zou kunnen komen We zijn er 
weer domweg ingeluisd, uiteraard bij het 
begin van een vreedzame vakantiepenode, 
zoals vonge keer in 1988 Boegbeeld Louis 
Tobback kan slechts hopen dat zijn in de 
kranten gepubliceerde verkiezingsreklame, 
die beloofde dat een regering met de SP 
„met m de zakken van de gewone man zou 
zitten", zo spoedig mogelijk vergeten wordt 
Of hij kan ze m stilte kado doen aan Mieke 
Offeciers, de vrouwelijke nieuwkomer op 
Begroting die toch wel erg vlug is bezweken 
onder het gewicht van haar eerste-minister " 

Jan Lippens, die reeds herhaaldelijk zijn 
afkeer bewees voor het Vlaams-nationa-
lisme, en zelfs het gewone flamingantis
me, beoefent een voortijdig triomfalisme. 
Komend uit die hoek bewijst het ons hoe 
nodig de Volksunie is en blijft als demo-
kratische Vlaams-nationale partij. 

,,Vlaanderen heeft geen behoefte aan 
volksnationalisme zoals het nu pur et dur in 
het oostelijke deel van Europa dood en 
vernieling zaait Illustratief voor de nu open
lijke verscheurdheid van de partij was het 
gestuntel met een perskommumké na afloop 
van de partijraad Eerst wou men met be
schuldigende vinger richting Verhofstadt wij
zen In een twee versie zwakte Gabriels dat 
uiteindelijk wat af De diagnose is stilaan 
onomkeerbaar de VU lijkt op sterven na 
dood Zelfs een eventueel sukses van de 
gemeenschapsdialoog met een glansrol voor 
VU-konfee Schiltz (opvallend laag profiel 
houdend in de jongste diskussie) kan het tij 
nauwelijks nog keren De herverkaveling 
voltrekt zichzelf" 

HETVOLK 
,,Vlaanderen doet beter" titelt dit blad 

bij de begroting van de Vlaamse regering. 
Het doet dromen wat echt Vlaams zelfbe
stuur kan geven. 

,,De begroting van de Vlaamse regenng 
weerspiegelt in elk geval de wil om de 
uitgaven onder kontrole te houden Hele
maal IS dat met gelukt want het tekort be
draagt alweer ruim 31 miljard Toelaatbaar, 
wordt gezegd, want inherent aan het mecha
nisme van de financienngswet Maar de 
nationale regenng is met dezelfde ,,aan
vaardbare" argumenten aan haar schulden
berg van ruim 8 000 miljard begonnen 

Toch houdt de Vlaamse regering zich stnkt 
aan een vaste groeinorm en dat is wellicht de 
enige manier om een Vlaamse rentesneeuw
bal te vermijden 

Dat ZIJ erin geslaagd is om binnen die enge 
ruimte toch nog middelen vrij te maken voor 
het zogenaamde ,,kontrakt met de burger" is 
een goede zaak Dat zij ook meer middelen 
wil vrijmaken voor openbare investeringen 
kan eveneens positief worden beoordeeld op 
voorwaarde dat hier de strengste normen 
van doeltreffendheid en dus van strenge 
kosten-batenanalises, worden gehanteerd " 
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HORIZON 

VLAAMSE DIPLOMATIE 

De schilder Harold Van de Pene heeft Rubens leren kennen, zegt 
hij, in... Firenze, waar de Vlaming, tentoongesteld tussen een reeks 
Italianen, op de jonge schilder een zo,,oer-krachtige" indruk maakte, 
dat zij elkaar sedertdien niet meer hebben losgelaten. Ook ik heb, als 
jonge diplomaat, Rubens voor het eerst aandachtig bekeken... in 
Italië, waar hij, in zijn jeugd, enkele jaren schilder was geweest van de 
Hertog van Mantova die hem o.a. naar Rome zond en die hem in 
kontakt bracht met de Genuese bankiersfamilies van toen. Ik heb de 
sporen van Rubens in Italië gevolgd en sedertdien ben ook ik sterk 
onder de indruk gekomen van de Prins der schilders, echter niet 
zozeer omwille van zijn talent als kunstenaar maar... omdat ik toen 
ontdekte dat Rubens ook diplomaat was geweest. 

Nu Vlaanderen eindelijk op weg schijnt naar zijn eigen buitenlands 
profiel, moeten wij ons niet laten beïndrukken door het argument dat 
wij niet in staat zouden zijn om ons eigen land zelf diplomatiek 
behoorlijk te vertegenwoordigen, zogezegd omdat wij terzake geen 
traditie en geen ervaring zouden hebben. Misschien is dit juist, maar 
dan zouden heel wat reeds bestaande landen zich het gelaat moeten 
bedekken. Kompleksen hoeven wij in ieder geval niet te hebben: 
onze eigen Pieter Pauwei Rubens komt ons immers vanuit Vlaande-
rens geschiedenis hierbij ter hulp. 

Tijdens zijn leven vertelde men reeds de anekdote van een Britse 
hoveling die vroeg: ,,Wie is toch die diplomaat die zo goed schil
dert?". En wie Rubens bestudeert vanuit zijn omvangrijke, in 
verschillende talen geschreven briefwisseling met de vele vooraan
staanden uit zijn tijd, die ontdekt een volledig verschillend personage, 
„een man wiens eerlijkheid men niet genoeg kan 
roemen noch op waardige wijze hulde kan brengen 
aan de verhevenheid van zijn deugden en aan zijn 
grote kundigheden, zowel op het gebied der diepe 
geleerdheid en wonderbare kennis van de goede 
oudheid als aan zijn bedrevenheid en zeldzaam 
beleid in wereldzaken, evenals aan de uitmuntende 
vaardigheid van zijn hand en de zachtheid van zijn 
konversatie"... 

Herinner u de periode; Aalbrecht en Isabella, het 
eerste kwart van de 18e eeuw. Er wordt nog steeds 
geredetwist over de vraag of deze landvoogden wel 
enig eigen gezag hadden dan wel of zij volledig 
vanuit Madrid werden tele-geleid. In ieder geval 
hadden zij een buitengewoon moeilijke opdracht: 
doen alsof óe Verenigde Provinciën en Vlaanderen 
niet van elkaar gescheiden waren en zowel Noord 
als Zuid terugbrengen onder de Spaanse kroon. 
Desnoods gewapenderhand. Welnu, beiden en 
vooral Isabella alléén nadat zij weduwe was geworden, vonden dat 
het beter ware de Nederlandse ,,rebellen" niet langer te bekampen 
en in tegendeel het Zuiden de kans te geven om zich ekonomisch te 
herstellen van de sluiting van de Schelde bvb. Het 12-jarig bestand 
dat zij, tegen de zin van hun opdrachtgevers in Madrid en van het 
Vatikaan dat de religieuze dimensie der Spaanse overheersing 
aandachtig gadesloeg, tot stand wisten te brengen, was van groot 
belang in deze scharnierperiode van de geschiedenis van Nederland 
en Vlaanderen. 

Rubens was, zoals de andere raadgever van de Infante Isabella nl. 
generaal Ambrosio Spinola (afkomstig uit Genua!...), overtuigd dat 
de hoogmoedige Spanjaarden in Madrid te hard van stapel liepen en 
dat de landvoogdes hier te landen in haar pacifisme moest onder
steund worden. Zijn ganse diplomatieke aktiviteit koncentreerde zich 
derhalve op toenadering van de Zuidelijke provinciën tot Nederland, 
de Verenigde Provinciën. 

Eerst trachtte hij deze toenadering te realiseren langs bilaterale, 
direkte weg. Toen de Spaanse koning in 1621, vlak voor het einde 
van de twaalfjarige vrede, de ,,wijze Vlaming" uit Leuven, Pieter 
Peck, naar Nederland stuurde om de Nederlandse onderwerping aan 
het Spaanse gezag te eisen, werd hij bijna gelyncht door de 

„rebellen" die net op het punt stonden om internationaal te worden 
erkend als afzonderijke, nieuwe internationale staat. 

Rubens trachtte vanaf dat ogenblik langs een omweg de gewenste 
toenadering te bekomen nl. door een verdrag tot stand te brengen 
tussen de Spaanse Kroon en Engeland, dat de Verenigde Provinciën 
ondersteunde. Rubens gebruikte alle middelen, familiale banden, 
persoonlijke relaties, voor dat doel. Hij verkreeg alle nodige steun, 
reisde voortdurend heen en weer — een keer zelfs met een speciaal 
voor hem uitgeruste oorlogsbodem — en, ondanks felle tegenwer
king achter de schermen van de Fransen, de Venetianen, de 
Nederlanders, lukte hij er uiteindelijk in om, op 15 november 1630, 
een Spaans-Engels akkoord te doen ondertekenen. Sedert 1588, 
toen de onoverwinnelijke Armada, die Engeland moest veroveren, op 
de Ierse westkust te pletter was gezeild, leefden beide grootmachten 
in de bitterste vijandschap. 

Toen de Spaanse koning daarop Rubens wilde benoemen tot 
ambassadeur te Londen (nadat zowel de Spanjaarden als de 
Engelsen hem in hun respektieve adelstanden hadden verheven ten 
teken van waardering voor diplomatieke inspanningen) kwam er 
echter verzet vanwege jaloerse Spaanse edelen die vonden dat zij 
niet konden vertegenwoordigd worden door „iemand die met de 
handen werkte en die moest schilderen om aan de kost te komen" 
(sic: dixit Graaf-Hertog Olivaresl). 

Neerknielend voor de voeten van de Infante — die sedert het 
overlijden van Aalbrecht zelf haar haar had afgeknipt en steeds 
gekleed ging in de zwart-en-grijze pij van de Clarissen en aldus door 

Rubens werd geportretteerd (na haar dood zou hij 
haar echter in vol ornaat, met kanten kraag en 
parelsnoeren ten voeten uit schilderen), verzocht 
hij haar, „als enige beloning voor zovele inspannin
gen, de vrijstelling van zulke opdrachten". Rubens 
schreef (zegt Frans Baudoin): „Deze gunst be
kwam ik met meer moeite dan enige andere die zij 
mij ooit heeft toegestaan. Maar nu leid ik een rustig 
bestaan". Begrijpelijk: de 53-jarige Rubens was 
juist hertrouwd met de 16-jarige Hélène Fourment 
waarmee hij, in Elewijt, verliefde, gelukkige mo
menten ging doorbrengen. Getuige de wonder
mooie portretten die hij van haar maakte! 

De laatste jaren van zijn leven heeft Rubens zich 
niet meer met wereldse zaken beziggehouden. 
Eens had hij geschreven: ,,lk zou graag de wereld 
in vrede zien zodat wij kunnen leven in een gouden 
tijdperk, in plaats van een ijzeren, zoals het onze". 

Vele geschiedenisboeken vermelden niet eens 
de diplomatieke rol van Rubens. Anderzijds speelden indertijd tal van 
schilders een of andere funktie in de internationale betrekkingen. 

Zo heb ik na de aardbeving van 1981 in Italië enkele schilderijen 
ontdekt in de omgeving van Napels van de Vlaming Wenzel Coeber-
ger, een Antwerps ingenieur, tijdgenoot van Rubens die, na een ruim 
verblijf — met inbegrip van een huwelijk — in Italië, naar Vlaanderen 
terugkeerde om, samen met Rubens, raadsheer te worden van de 
landvoogden. Welnu, van hem zijn er wél sporen gebleven uit zijn 
niet-artistieke aktiviteit: het is Wenzel Coeberger die de vijvers en 
Tervuren en van leper-DMeöus heeft ontworpen en die de invoerder 
was in Vlaanderen van de ,,Berg van Barmhartigheid", waarvan ook 
de arme Isabella, op het eind van haar dagen, gebruik kon maken 
door haar parels, zo mooi door Rubens geschilderd, in ruil voor 
enkele goudstukken, in pand te geven... 

,,Rubens diplomaat" was het tema van een kleine ekspositie die in 
1962, alweer dertig jaar geleden, te Elewijt is doorgegaan. Niet te 
vergeten voor wie Vlaanderens imago naar buitenuit, integraal, en 
vooral trouw aan onze eigen geschiedenis, naar de XXIe eeuw wil 
uitdragen. 

Hans De Belder 
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PARTIJRAAD 

VU-PARTIJRAAD: 
OPROEP TOT EEN 

VOLWASSEN DIALOOG 

A
L dit denkwerk heeft nog niet 
tot echte resultaten geleld. 
Verwonderen zal dit niet, om
dat niemand kan ontkennen 
dat ook de werking en ideolo
gieën van de partijen zelf mee 
aan de basis liggen van hun 
verkiezingsdebacle. Waar het 
kritisch nadenken over het po
litieke beleid nogal meevalt, 
valt dit iets moeilijker als het 

over de partijen zelf gaat. Toch is er ook rond 
dit aspekt van de politiek heel wat in bewe
ging. Bij de CVP bijvoorbeeld, rammelt het 
grondig. De minst-gebonden organisaties, 
zowat alle Cs buiten het ACW, herkennen 
zich nog nauwelijks in de politiek die voort
spruit uit het CVP-SP-huwelijk. De SP heeft 
een denktank rond Luc Huyse aan het werk 
gezet. Naar alle waarschijnlijkheid zal hieruit 
een sociaal-demokratische „verruiming" 
groeien, wellicht gericht naar ACV en te 
bekeren Vlaams Blok-stemmers. PW-voor-
zitter Verhofstadt heeft vooralsnog het mees
te kaarten op tafel gelegd. Hij streeft naar 
een politieke vernieuwing waarbij de burgers 
verenigd en verdedigd wordt tegen de poli
tiek van machtsgroepen die in de eerste 
plaats het eigen belang voorop stellen. Ver
hofstadt beoogt hiermee een grondige wijzi
ging van de strukturen. 

TOEKOMST 

Uiteraard werd en wordt binnen de VU ook 
nagedacht over de toekomst. Tot hiertoe 
wellicht minder intens en struktureel dan in 
andere partijen vermits de VU bijzonder veel 
aandacht besteedde aan het doen aanvaar
den van de dialoog tussen Vlamingen en 
Walen. Omdat de partij ook volop nieuwe 
besturen verkiest wordt gewacht op de ver
nieuwing van de partijleiding om de grote 
opties voor de toekomst vast te leggen. Dit 
neemt niet weg dat er nu al (hardop) wordt 
gedacht over de verschillende wegen die de 
VU kan volgen. Binnen én buiten de partij 
overigens. 

De politieke wereld heeft er een 
nieuw begrip t>l): het signaal. Met 
name dat van de kiezer op 24 
november 1991. Die besliste, met 
een enorme zwaai naar het Blok 
en Rossem, dat de bestaande 
politieke partl|en hem of haar niet 
meer zinden. Alle „tradftlonelen" 
deelden in de klappen. PW en 
Agaiev, die 4 jaar parlementaire 
oppositie achter de rug hadden, 
inbegrepen. Sindsdien wordt in 
alle partijen nagedacht over het 
hoe en het waarom van de kloof 
die gaapt tussen de „gevestigde" 
politieke wereld en de wensen en 
behoeften van honderdduizen
den kiezers, en over oplossingen 
om deze kloof te dichten. 

Aan de VU-partijraadsieden maakte 
voorzitter Gabriels duidelijk dat de 
geruchtenstroom buiten proportie is 
gegroeid, hlij ontkende formeel dat er 
aan een samensmelten met de PVV, 
of enige andere partij, wordt gedacht. 

(foto VUM) 

In een veranderende samenleving dient 
een politieke partij regelmatig haar maat
schappelijke rol te onderzoeken en desge
vallend aan te passen. Op zich kan dit geen 
probleem vormen, ware het riiet dat alle 
gedachtenwisselingen hieromtrent telken
male gepaard gingen met een bijzonder 
vertekende berichtgeving in de media. Zo 
gonsde het van vermeende fusie- of samen
werkingsplannen. Een sistematische ontken
ning hiervan in verklaringen van de partijlei
ding en in WIJ en VNOS kon de geruchten
stroom niet stoppen. De penibele verkie
zingsuitslag van de partij geeft velen het 
voorwendsel om opnieuw de VU af te schrij
ven als op sterven na dood. 
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PARTIJRAAD 

PARTIJRAAD 
Vorige week zaterdag, 11 april '92 heeft de 

Partijraad dan ook een uitgebreide bespre
king gewijd aan deze problematiek Voorzit
ter Jaak Gabriels maakte duidelijk dat de 
hele geruchtenstroom ver buiten proportie is 
gegroeid Hij ontkende formeel dat er aan 
een fusie of samengaan van de VU met de 
PVV, of enige andere partij, wordt gedacht 

Dit IS uitgesloten Volgens Gabriels dient de 
partij na te denken over haar eigen situatie 
en over het politieke landschap m Vlaande
ren ,,Het IS onze taak om het erfgoed van 
het demokratisch en verdraagzaam Vlaams-
nationalisme door te geven aan de volgende 
generaties", aldus de VU-voorzitter De ge-
dachtenwisseling hierover moet open zijn 
,,Er van uitgaan dat we het gebouw van het 
Viaams-nationalisme zullen redden door het 
hekken aan dezelfde stijl te laten hangen en 
gewoon de vensters en onze gevel op te 
kuisen zou wel eens de grote histonsche 
vergissing kunnen blijken" 

Het debat van zaterdag kan zonder twijfel 
één van de meest evenwichtige en diepgaan
de van de jongste maanden worden ge
noemd Binnen de Partijraad leeft een grote 
zorg voor het gedachtengoed van de VU 
Vlaamse Vrije Demokraten Uiteraard is deze 
diskussie met afgesloten In de motie die de 
Partijraad goedkeurde (zie kader) worden de 
krijtlijnen voor dit debat vastgelegd Zo wil de 
Partijraad het gesprek voeren in samen
spraak met de kaderleden in de VU-arrondis-
sementen Als dwingende voorwaarde stelt 
ZIJ dat het gesprek een interne aangelegen
heid IS die met in de media wordt beslecht In 
geen geval ziet de partijraad heil in een 
politieke herverkaveling rond éen partij 
zoals voorgesteld door PVV-voorzitter Ver-
hofstadt en SP-voorzitter Vandenbroucke 

Hieraan heeft niemand een boodschap Al dit 
praten neemt met weg dat de VU hier en nu 
haar politiek werk moet doen Twee elemen
ten zijn voor de Partijraad van bijzonder 
belang de dialoog tussen Vlamingen en 
Walen waarbij de VU het Vlaams belang 
resoluut moet naar voor schuiven, en de 
bestuursverkiezingen Ook morgen is er een 
VU nodig om het demokratisch Vlaams-
nationlisme te vertolken 

Met het debat van zaterdag heeft de partij
raad in ieder geval respekt afgedwongen De 
Partijraad bewijst zich boven persoonlijke 
gegevens en belangen te kunnen plaatsen 
Elke nieuwe bestuursploeg doet er goed aan 
de Partijraad een volwaardige plaats in de 
interne besluitvorming van de partij te geven 
De in mei samen te stellen partijraad dient na 
te denken over werkwijzen om zich aktief en 
fleksibel in te schakelen m de politieke wer
king van de VU 

MOTIE 
Onderstaande motie werd door de VU-Partijraad op zaterdag 11 april 1992 
te Brussel goedgekeurd. 

TOEKOMSTPLAN 

I . Naar aanleiding van de recente 
persbenchten over een mogelijke herver
kaveling van het politieke landschap in 
Vlaanderen, benadrukt de Partijraad van 
de VU Vlaamse Vrije Demokraten de 
onvervangbare waarde van het Vlaams-
nationaal gedachtengoed zoals het door 
het Partijkongres van 11-12 mei 1990 
geformuleerd werd en verder uitgewerkt 
werd m het Toekomstplan voor Vlaande
ren met zijn zes evenwaardige pijlers 
Vlaamse eigenheid, welvaart-welzijn, 
verdraagzaamheid, onafhankelijkheid, 
pacifisme en leefbare toekomst 

De Partijraad wijst elk initiatief tot poli
tieke herverkaveling dat de beleving en 
verwezenlijking van dit gedachtengoed 
hipotekeert, af 

BEZINNING 
EN DISKUSSIE 

Stefan Ector 
Algemeen Direkteur 

2 . De Partijraad van de VU Vlaamse 
Vrije Demokraten is van oordeel dat de 
partij de ogen met mag sluiten voor de 
grote maatschappelijke veranderingen 
die zich aandienen, en waarvan de ver
kiezingsuitslag van 24 november jl de 
eerste voorbode was 

De Partijraad wenst zich in samen
spraak met de kaderleden in de arrondis
sementen hierover te bezinnen, en wil 
een diskussie voeren over de strategie 
die de partij naar de toekomst toe moet 
voeren om haar gedachtengoed verdere 
uitstraling te geven 

Deze diskussie moet in alle sereniteit 
intern gevoerd worden en daarna tot 
besluiten komen 

NIET EEN 

3 De Partijraad neemt met klem af
stand van de pogingen tot politieke her
verkaveling die neerkomen op een her-
groepenng van de politieke krachten 
rond één partij 

Deze metode, die vertrekt van het 
eigen alleenzaligmakende gelijk, komt 
met tegemoet aan de roep om vernieu
wing die sinds 24 november overal weer
klinkt 

OPDRACHTEN 

4 De Partijraad geeft het aftredend 
Partijbestuur de opdracht zich tot aan de 
volgende bestuursverkiezingen te kon-
centreren op twee tema's 

1 het voeren van de dialoog van volk 
tot volk met de grootste zorg voor het 
Vlaams belang, wat ons meteen de 
kans geeft de Vlaamsgezindheid van 
de andere Vlaamse politieke partijen 
en de bereidheid van de Franstaligen 
om verder m een samenlevingsver
band met de Vlamingen te leven te 
testen, 
2 het voorbereiden van de bestuurs
verkiezingen en de vernieuwing van 
het Partijbestuur 

VLAAMSE VRIJE 
DEMOKRATEN 
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ZELF DE VLAAMSE 
REGERING KIEZEN? 

I
N het verleden werden er al veel voorstel
len geformuleerd om aan dit „demokrati-
sche deficit" te verhelpen. Tijdens een 
rechtskongres aan de KULeuven op 5 
maart jl. met als tema de scheiding van 
de machten werden er een hele reeks 
van naderbij bekeken: een taakverdeling 
tussen Kamer en Senaat, kaderwetge
ving naar Frans model, het in bepaalde 
gevallen verlenen van wetgevende be
voegdheid aan de parlementaire kom

missies, onverenigbaarheid tussen een mi
nisterieel en parlementair mandaat,... Hoe 
goed bedoeld en interessant ook: deze voor
stellen lossen fundamenteel niets op. 

Het is immers een illusie te denken dat 
men van het parlement terug de centrale 
motor van het wetgevend proces kan maken. 
Ons samenlevingsmodel heeft behoefte aan 
een fundamentele verandering waarbij twee 
doelstellingen worden gerealiseerd: een 
drastische verhoging van de invloed van de 
burger op het besluitvormingsproces én een 
herdenken van de verhouding parlement-
regering waarbij men het principe van 
machtsscheiding herstelt. 

De Nederlandse grondwetsspecialist S.W. 
Couwenberg schrijft in het boek ,,Bestuurlij
ke vernieuwingen": „Er is een nieuwe kon-
ceptie nodig van het fundamentele beginsel 
van machtsspreiding en machtsevenwicht, 
waarvan de trias politica een klassieke, maar 
inmiddels allang verouderde ekspressie is." 

Inderdaad, het 19e eeuwse koncept is 
totaal ongeschikt voor een 21e eeuwse sa
menleving. De staatsmacht, die over funda
menteel andere instrumenten, doelstellingen 
en middelen beschikt dan pakweg 150 jaar 
geleden, moet op een andere manier opge
deeld worden. Waar vroeger de wetgevende 
funktie van het parlement op de eerste plaats 
kwam, zal deze zich nu en morgen moeten 
koncentreren op het optimaal vervullen van 
haar kontrolerende taak. Daarnaast zijn de 
scholingsgraad en de technische middelen 
zodanig geëvolueerd dat een volgende 
sprong naar meer demokratie kan worden 
gemaakt. 

HET FIATVAN DE KIEZER 
Hoe kan men beide doelstellingen nu reali

seren? In het jongste nummer van het poli-
tOlogisch tijdschrift Res Publica herneemt 
prof Wilfried Dewachter een voorstel dat hij 
reeds in 1968 formuleerde maar dat nu 

uitgediept en verfijnd werd: de rechtstreekse 
verkiezing van de regering. 

In een eerste ronde zouden alle kandidaat-
eerste ministers tegen elkaar uitkomen. In
dien geen enkele van hen de volstrekte 
meerderheid van de stemmen behaalt, wat in 
ons land het meest waarschijnlijke is, komt er 
een tweede ronde tussen de 2 best geplaats
te kandidaten. Maar tijdens deze tweede 
ronde bieden niet alleen de 2 kandidaat
premiers zich aan de kiezer aan, maar wel 2 
regeringsploegen. Dit verplicht de partijen 
hun koalitiebesprekingen voor de stembus
slag te voeren. De regerinssamenstelling en 
het regeerakkoord worden zo aan het fiat van 
de kiezer onden/vorpen. Op deze wijze be
komt de regering een demokratische legiti
matie. De invloed van de burger op ons 
politiek bestel vergroot merkelijk daar hem 
nu een echte keuze aangeboden wordt. De 
nu te machtige politieke partijen en de ko
ning, die niet langer informateurs en forma
teurs moet aanduiden, verliezen aan invloed. 
Vanuit demokratisch standpunt is dit een 
positieve zaak. 

Vorige week beschreven we het 
verglijden van de macht weg van 
parlement en burger aan de ene 
kant, de ongezonde machtskon-
centratie bij regering, partijen en 
drukkingsgroepen aan de andere 
kant Deze week bekijken we hoe 
onze besluitvorming demokrati-
scher kan verlopen. 

Een belangrijk onderdeel van dit voorstel 
is de toegenomen macht van de eerste 
minister. Hij stelt de ministers aan en kan ze 
ontslaan. Dewachter stelt hier wel een mak-
simum van 2 per jaar voor: het is een 
instrument tegen interne blokkage van de 
regering maar mag niet uitgroeien tot een 
middel om de wil van de kiezer te omzeilen. 
Bovendien bepaalt de eerste minister de 
hoofdlijnen van het regeringsbeleid en is hij 
ervoor verantwoordelijk. 

Een klassiek bezwaar tegen deze recht
streekse verkiezing van de regering is de 
mogelijkheid van een alternatieve meerder
heid in het parlement met alle problemen 
vandien. Dit brengt ons bij een ander belang
rijk aspekt van het voorstel, namelijk de 
grondig gewijzigde relatie tussen parlement 
en regering. 

voor de rechtstreekse verkiezing van 
de regering. Hij hernam en verfijnde 
nu dit voorstel. 

In tegenstelling tot vandaag zal niet alleen 
het parlement maar ook de regering een 
vertegenwoordiger van de natie zijn. Net 
zoals in de Verenigde Staten zal een niet 
aanvaarden van een wetsontwerp (van de 
regering) niet langer automatisch leiden tot 
het ontslag van de regering. Niet het parle
ment maar de kiezer geeft het vertrouwen 
aan de regering zodat het niet aanvaarden 
van een regeringsvoorstel ook niet langer als 
een impliciete motie van wantrouwen kan 
worden beschouwd. Het parlement zal zich 
kritischer kunnen opstellen daar de meerder
heid niet langer strikt gebonden is via een 
regeerakkoord. Bovendien betekent werken 
met wisselende meerderheden, in geval van 
een alternatieve meerderheid in het parle
ment, een herwaardering van de wetgeven
de funktie van dat parlement. 
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WETSTRAAT 

NA- EN.. 
Bij deze veranderde relatie tussen rege

ring en parlenfient zijn l<onflil<ten zel<er niet 
uitgesloten. Dewachter voorziet dan ook een 
spiraal van wederzijdse drukl<ingsmiddelen. 
Net als nu zouden zowel parlement ais 
regering wetten mogen indienen en amende
ren. De eerste minister krijgt een veto-recht 
als tegengewicht voor het recht van het 
parlement een wetsontwerp te verwerpen. 
Het parlement kan dan haar wetsvoorstel 
opnieuw in behandeling nemen en (in even
tueel gewijzigde vorm) goedkeuren. Indien 
de eerste minister dan nog zijn veto stelt, 
wordt de wet in een beslissend referendum 
aan het kiezerskorps voorgelegd, dat de 
keuze tussen de oplossing van de regering 
en die van het parlement krijgt. 

Tegen het idee van de rechtstreekse ver
kiezing van de regering werden al heel wat 
bedenkingen geformuleerd. Ze zijn een voor 
een te weerleggen. Zo zou dit sisteem leiden 
tot een inflatie van verkiezingen en dus tot 
stembusmoeheid en politieke apatie. Diep
gaand sociologisch onderzoek van o.a. de 
Amerikanen Milbrath en Gae/toonde aan dat 
niet het aantal verkiezingen, maar wel de 
inzet, het belang en het respekt voor de 
uitspraak van de kiezer doorslaggevend zijn. 

Daarnaast is er het gevaar voor een toene
mende personenkultus. Het moet nog aan
getoond worden dat de personenkultus ef-
fektief zou toenemen. Bovendien bestaat 
deze kultus nu reeds, kan dit dan niet beter 
open en bloot gebeuren? 

Een laatste bezwaar wijst op het gevaar 
voor polarisatie. Prof. Dewachter beweert 
het tegendeel. In de eerste ronde krijgt men 
een meerpolige en dus ongevaarlijke polari
satie. Bij de tweede ronde moeten de kandi
daten echter naar bondgenoten en dus kon-
sensus zoeken. Bovendien moeten de kie
zers die niet voor de 2 bestgeplaatste kandi
daten hebben gestemd hun stemgedrag her
oriënteren, wat de polarisatie doet afnemen. 
Ook in het parlement zal door de toegeno
men autonomie ten aanzien van de regering 
het onderscheid tussen meerderheids- en 
minderheidsfrakties vervagen en zodoende 
de konfliktstof afnemen. 

VOORDELEN 
Het voorstel is een demokratisch ei van 

Colombus. Op Belgisch nivo is het waar
schijnlijk moeilijk in te voeren. Maar het 
verkiezen van de Vlaamse regering en, waar
om niet, de schepenkolleges en burgemees
ters, verdiept en verbetert onze demokratie 
radikaal. De voordelen zijn legio: de eksplo-
sie van het aantal partijen wordt gestopt, de 
Vlaamse regering zou sterker staan ten aan
zien van de Belgische, de macht van de 
politieke partijen, zuilen, lobby-groepen en 
koningshuis wordt teruggedrongen en het 
regeerakkoord, de koalitiesamenstelling en 

de ministers worden aan de goedkeuring van 
de kiezer onderworpen, er komt een einde 
aan de maanden aanslepende en miljarden-
verslindende formatiegesprekken. 

Bovendien redt het voorstel de scheiding 
der machten door dit principe fundamenteel 
te herdenken. Vroeger vervulde het parle
ment drie funkties: wetgeving, kontrole op de 
regering en de ,,governement making po
wer". Vandaag blijft met wat goede wil alleen 
het laatste over: de regering werd wetgever 
en de kontrolefunktie is door regeerakkoord 
en partijtucht afgeschaft. In dit nieuwe voor
stel zal de governement making power bij de 
kiezer liggen, zal het parlement terug kun

nen kontroleren en zal een wetgeving ont
staan uit een samenspel tussen de regering 
en een parlement dat zijn onafhankelijkheid 
terugvond. Een programmapunt voor de VU 
Vlaamse Vrije Demokraten ? 

Bart Somers 

— Une nouvelle technique d'électlon directe du 
gouvernement. W. De Wachter. Res Publica, 
Tijdschrift voor Politologle, E. Van Evenstraat 
2B, 3000 Leuven. 1992/1, biz. 75-85. 

• I * - * - - w i * y . . : 

«Sr: 
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Volgens professor Dewachter is het een illusie te denken dat men van het 
parlement terug de centrale motor van het wetgevend proces kan maken. 

(foto Dann) 
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20 JAAR VWG 

HET VERLEDEN ALS 
SPRINGPLANK 

ET Vlaams Verbond voor Ge
pensioneerden (WVG) voorstel
len hoeft in dit weekblad eigen
lijk niet. Trouwe lezers van onze 

I • tiefste Vlaamse verenigingen 
I I belnoren. Het eisenpakket van 
• I het verbond, dat op de VVVG-
I I landdag aan de pers werd voor-
I B gesteld, is wellicht minder be
kend. 

VU-BEJAARDENBOND? 
Het WVG onderscheidt zich van de ande

re seniorenverbonden op verschillende pun
ten. Het meest fundamentele verschil met de 
zuilverenigingen is zeker haar Vlaams eisen
programma en haar politieke ongebonden
heid. Het VWG is politiek onafhankelijk. 
Kwaadwilligen noemen het VWG wel eens 
de Bejaardenbond van de VU, vertelde de 
nieuwbakken voorzitter Firmin Debusseré op 
de perskonferentie. Nu valt het natuurlijk niet 
te loochenen dat veel VWG-leden tevens 
aktief zijn in VU-afdelingen. Debusseré zelf 
is trouwens gewezen senator en burgemees
ter van de Volksunie. Maar juist die VU-band 
heeft hem lang doen twijfelen of hij wel het 
voorzittersschap van het VWG zou aanvaar
den. Met Oswald Van Ooteghem als onder
voorzitter, ook al een gewezen VU-senator, 
is het gevaar niet denkbeeldig dat de VWG 
een VU-stempel krijgt. 

Beiden hameren er echter op dat de VWG 
een pluralistische en niet-partijgebonden or-
ganizatie is. Iedereen is welkom, zolang men 
maar het programma van het VWG onder
schrijft. Op Vlaams vlak is het VWG bvb. 
voorstander van de federalizering van de 
sociale zekerheid en pleit het voor amnestie. 
Het verbond verdedigt ook onvoorwaardelijk 
de belangen van de Vlaamse gepensioneer
den in Brussel, en sluit zich volmondig aan 
bij het tema van het Vlaamsnationaal Zang
feest dat op 26 april in het Antwerpse Sport
paleis plaatsvindt: Nederlands pas op uw 
zaak. Volgens Van Ooteghem dreigt na het 
bezweren van de verfransing een nieuw 
gevaar onze taal, nl. de verengelsing. De 
ouderen hebben zich niet tegen de verfran

sing van Vlaanderen verzet om zich neer te 
leggen tegen de verengelsing ervan, aldus 
Van Ooteghem, en nu reeds worden de 
gepensioneerden al te vaak gekonfronteerd 
met Engelse teksten die ze niet begrijpen en 
die de vervreemding in de hand werken. 

Voor het VWG betekent Vlaamse strijd in 
de praktijk nog heel wat sociale strijd. Zo 
noemt de organizatie het woonrecht een eis 
met absolute prioriteit. Volgens koninklijk 
kommissaris voor het migrantenbeleid Paula 
D'Hondt komt België 300.000 sociale wonin-

Het Vlaams Verbond voor Gepen
sioneerden (WVG) vierde verle
den week donderdag haar 20ste 
verjaardag met een Landdag In 
het Alpheusdal te Berchem. De 
Westvlaming Firmin Debusseré 
werd in opvolging van Nand 
Quintens tot nieuwe voorzitter 
verkozen. Er werd ook een boei
end eisenpakket voorgesteld. De 
WVG staat sterker dan ooit. De 
vereniging telt een kleine tiendui
zend leden. Twee weken geleden 
nog werd een nieuwe afdeling 
boven de doopvont gehouden In 
Koekelare. Meer dan 1.300 
Vlaamse gepensioneerden kwa
men naar het Alpheusdal afge
zakt. De meeste VU-kongressen 
moeten het met minder volk stel
len... 

gen te kort. Het WVG beseft echter dat de 
middelen ontbreken om op korte termijn 
deze woningnood te lenigen. Bovendien wor
den nogal wat sociale woningen bewoond 
door mensen die hiervoor eigenlijk niet 
(meer) in aanmerking komen. 

WOONGELD 
Met de invoering van een woongeld voor 

de gepensioneerden met gering inkomen 
meent het VWG dat er een alternatief moge
lijk is dat deze nadelen opvangt. Men denkt 

Debusseré kon wel de zoon zijn van 
scheidend VVVG-voorzitter Quin
tens. (foto WIJ) 

hierbij aan een huursubsidie, gepaard aan 
een hoge belasting op leegstand en verkrot
ting, en renovatiepremies. 

Ook de betoelaging voor de opname in 
rust- en bejaardentehuizen wordt stilaan on
houdbaar. Het VWG vindt dat het thuis 
blijven wonen van de ouderen daarom zoveel 
mogelijk gestimuleerd moet worden. Dit is 
goedkoper, en biedt ook grote voordelen op 
menselijk en sociaal vlak. 

De kersverse VVVG-voorzitter Debusseré 
heeft hier al baanbrekend werk verricht als 
burgemeester van Ledegem. In zijn gemeen
te kent hij aan kinderen en families die hun 
zorgbehoevende ouders bij hen thuis opne
men een belastingvrije premie toe. Hierdoor 
kunnen de bejaarden in hun vertrouwde 
omgeving blijven wonen, wat een belangrijk 
menselijk voordeel vormt. En bovendien be
spaart de gemeenschap een flink stuk geld 
omdat thuiszorg nu eenmaal stukken goed
koper is dan de verzorging in rust- en bejaar
dentehuizen. 
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Naast de prioriteit van het woonrecht iia-
rnert het VVVG ook nog op twee andere 
bazisrechten: het recht op een menswaardig 
inl<omen, en het recht op een zo groot 
mogelijl<e geestelijl<e en lichamelijl<e ge
zondheid. De bejaardenorganizatie eist dat 
het gewaarborgd inl<omen voor ouderen 
moet opgetrokken worden tot 32.000 frank 
per maand. Dit bedrag is een sociaal en 
vitaal minimum. Het VVVG kant zich tegen 
de stijgende inkomensongelijkheid onder de 
bejaarden. Voorzitter Debusseré gaf het 
voorbeeld van een gepensioneerd koppel dat 
door de mazen van het sociaal net gevallen 
is en het moet stellen met een pensioen van 
nog geen 16.000 frank per maand, een heel 
stuk minder dan het bestaansminimum. 

Het VVVG kan zich daarom verzoenen met 
een afroming van 1 % van de pensioenen van 
meer dan 40.000 frank, maar alleen indien 
die bezuiniging wordt gebruikt om de kleine 
pensioentjes te verhogen. Indien zo'n bespa
ringsmaatregel enkel dient om het gat in de 
schatkist wat bij te vullen, is ze voor het 
VVVG onaanvaardbaar. 

GENERATIEWISSEL 
In de marge van de perskonferentie ont

spon zich verder een boeiend gesprek over 
de generatiewissel die zich met de verkie
zing van de „jonge" Debusseré tot nieuwe 
voorzitter van het VVVG voltrokken heeft. De 
bijna 57-jarige flamboyante Debusseré, net 
geen tien jaar toen de tweede wereldoorlog 
afgelopen was, lost de kwieke 81-jarige 
Quintens af. Ik kon zijn zoon wel zijn, grapte 
de gewezen VU-senator. 

De oudere generatie WVG-ers heeft de 
Vlaamse strijd, van de totstandkoming van 
de eerste taalwetten tot de (mislukte) pogin
gen om het Vlaamse zelfstandigheidsstreven 
na de tweede wereldoorlog voorgoed in de 
kiem te smoren nog aan den lijve ondervon
den. Deze strijd liet diepe sporen na, die 
jaren later nog voor een groot solidariteitsge
voel onder de betrokkenen zorgde. Het soli
dariteitsgevoel onder de ,,jonge" en ,,oude" 
WVG-ers is volgens Debusseré door die 
generatiewissel niet weggevallen. We willen 
het verleden zien als springplank, niet als 
hangmat, aldus Debusseré. 

Het VVVG ziet het als een van zijn belang
rijke opdrachten om de oudere mensen het 
gevoel te geven mee te blijven tellen. De 
bejaarden willen wat te betekenen blijven 
hebben voor hun omgeving, kinderen en 
kleinkinderen. Ik moet niet weten hoe een 
komputer werkt, aldus gewezen voorzitter 
Quintens, maar ik wil wel weten wat er 
allemaal mee mogelijk is, om te kunnen 
blijven meepraten. 

Of: de middelen passen zich aan, het doel 
blijft in belangrijke mate hetzelfde. Daarom 
moeten de jongeren eerst weten waar ze 
vandaan komen vooraleer ze beslissen waar 
ze naartoe gaan. 

(pdj) 

OUD WORDEN : EEN DURE 
AANGELEGENHEID 

De jongste regeringsmaatregelen, met het 
oog op de begroting 1992, hebben ook de 
Sociale Zekerheid niet ongemoeid gelaten. 
De afhouding op de kinderbijslag van 
375/675 frank werd afgeschaft en meteen 
werd een ekstra sociale bijdrage van 1 % op 
het brutoloon ingevoerd. In de ziekteverzeke
ring verminderde de regering de terugbeta
ling van bepaalde niet-levensnoodzakelijk 
geneesmiddelen en beperkte de stijging van 
het budget voor de rusthuizen, wat hoofdver
pleger Paul Braem van het rust- en verzor
gingstehuis Sint-Jozef in Brugge tot een 
hongerstaking deed besluiten. 

Ook in de werkloosheidssektor werden 
maatregelen genomen. Deeltijds werklozen 
zullen hun uitkering na één jaar met 10, na 
twee jaar met 20% zien dalen. Ook school
verlaters vallen nu onder het beruchte artikel 
143 dat de schorsing van abnormaal langdu
rig werklozen regelt. 

EERSTE ETAPPE 
Hoewel heel wat mensen deze en andere 

maatregelen in hun dagdagelijks bestaan 
zullen ervaren en hoewel het budget van de 
Sociale Zekerheid voor 1992 nu opnieuw in 
evenwicht is (althans op papier), toch is 
hiermee het debat over de toekomst van de 
sociale zekerheid zeker niet afgerond. 

„Dit is slechts een eerste etappe", waar

schuwde premier Dehaene. Begrotingsmi
nister Mieke Offeciers had het over „funda
mentele vragen" die moeten worden ge
steld, waarschijnlijk reeds tijdens de zomer 
wanneer de begroting voor 1993 en later ter 
sprake zal komen. 

De regering raakte inderdaad voorlopig 
niet aan de pensioenen en de brugpensioe
nen. De strijd tegen het ,,oneigenlijk ge
bruik" in de werkloosheid brengt geen uit-
sluitel over de vraag of het sisteem zich ook 
dient te richten tot diegenen die niet echt 
werkzoekend zijn zoals loopbaanonderbre
kers, sommige deeltijds werkenden... De 
geweldige groei van de ziekteverzekering is 
niet tot stilstand gebracht. En, a propos, wie 
heeft het nog over het rechttrekken van de 
kommunautaire scheeftrekkingen, laat staan 
de federalisering van de Sociale Zekerheid? 
Echt strukturele maatregelen, fundamentele 
vragen en keuzen zullen zich hoedanook 
opdringen. 

Ongetwijfeld is één der belangrijkste uitda
gingen waarvoor de politieke wereld zich 
geplaatst ziet de demografische uitdaging. 
Het gegeven is bekend. Onze bevolking 
vergrijst. 

Volgens gegevens van het Nationaal Insti
tuut voor de Statistiek zal in het jaar 2000 
22% van de bevolking ouder zijn dan 60, in 
2040 zal het percentage opgelopen zij tot 37. 
Ook is er de vergrijzing binnen de vergrijzing, [> 
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met andere woorden de toename van het 
aantal hoogbejaarden Van 20 000 90-plus-
sers m 1990 tot 75 000 in 2040 

De gevolgen hiervan, op financieel vlak, 
zijn slechts bij benadering te schatten De 
pensioenen, maar ook de ziekteverzekering, 
zullen de gemeenschap zonder twijfel veel 
meer gaan kosten De vraag naar rust- en 
verzorgingstehuizen zal stijgen Kan de van
daag bestaande Sociale Zekerheid een ant
woord bieden op deze uitdagingen, zo luidt 
de hamvraag 

Ook talrijke individuele personen zijn met 
verzekerd van een finanicieel kommerloze 
oude dag Een belangrijk deel van de groter 

SZ-TWEEDAAGSE 
Het Vlaams Nationaal Studiecentrum orga

niseert een Tweedaagse van de sociale ze
kerheid, op 9 en 16 mei in zaal Maalbeek 
Hoornstraat 97 1040 Brussel 
— 9 mei de Sociale Zekerheid op weg naar 
het jaar 2010 
— 16 mei Sociale Zekerheid, de federalise-
nng en Europa 

Verdere inlichtingen bi) het Vlaams Natio
naal Studiecentrum, 02/219 49 30 vragen 
naar Filip Delos 

wordende groep van hoogbejaarden is af
hankelijk van de hulp van derden, en dat kost 
veel geld Het verblijf in een rusthuis kost 
minstens 30 000 frank Heel wat pensioenen 
zijn hier met tegen bestand Veertig procent 
van de pensioenen ligt lager dan 20 000 
frank per maand De gemiddelde zelfstandi
ge moet het zien te redden met minder dan 
10 000 frank pensioen per maand 

PROEFBALLONNETJES 
In deze kontekst is men binnen de finan

ciële, kommerciele en ziekenfondswereld 
naarstig op zoek naar haalbare modellen 
Christian Basecq, voorzitter van het direktie-
komite van de ASLK en voorheen kabinets
chef van voormalig minister van Sociale 
Zaken Philippe Busquin, lanceerde reeds 
verscheidene malen proefballonnetjes in ver
band met een bejaardenverzekering In sa
menwerking met de ziekenfondsen of de 
ziekteverzekering (het RIZIV) zou een ver
plichte verzekering opgezet worden voor de 
met stnkt-medische verzorging van bejaar
den 

De „hotelkosten" in een rusthuis bijvoor
beeld, of allerhande diensten waarop de 
afhankelijk geworden maar thuiswonende 
bejaarde beroep moet doen Aldus kunnen 
die kosten uit de ziekteverzekenng worden 
gelicht Op de vraag of hiermee een nieuwe 

tak in de Sociale Zekerheid zou worden 
opgericht en hoe men die verzekering kon-
kreet ziet (hoeveel bedraagt de premie, voor 
wat IS men dan precies verzekert ) bestaat 
vooralsnog geen duidelijkheid 

Konkreter is wel de nieuwe ,,rustbijstands-
verzekermg" die enkele dagen geleden door 
de verzekeringsmaatschappij Mercator aan 
de buitenwereld werd bekendgemaakt Pnn-
cipe IS dat men tot aan de leeftijd van 65 jaar 
een maandelijkse premie betaalt en hiervoor 
een uitkering krijgt zodra men (na zijn 65ste) 
m een erkend rusthuis wordt opgenomen De 
hoogte van de premie varieert alnaargelang 
de leeftijd waarop men inschrijft en de uitke
ring die men wenst (25 000,35 000 of 45 000 
frank) 

Een 45-jarige die later maandelijks 35 000 
frank wenst te ontvangen, betaalt een maan
delijkse premie van 3 789 frank De uitkenng 
ontvangt men enkel indien men een erkend 
rusthuis bewoond 

Ook hierbij kunnen diverse vragen worden 
gesteld Zal dit sisteem er met toe leiden dat 
er een massale toeloop naar de rusthuizen te 
venNachten is"? Zal anderzijds een eventueel 
tekort aan door de overheid erkende rust
huisbedden het aantal uitkenngen dat de 
maatschappij dient uit te betalen met beper
ken'? En tenslotte vormt dit sisteem, samen 
met andere initiatieven zoals het pensioen
sparen, met de eerste stap in de nchting van 
de pnvatisenng van het pensioen' 

Filip Delos 
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OOST-BLOKKENDOOS VAN 
VOLKEREN 

T
OEN in 1989 het gat in de Muur 
gevonden was, bleel< al snel 
well< een onoverzichtelijl<e mas
sa volkeren er schuil achter 
ging. Het werd een niet te stop
pen vloed naar de vrijheid. 
West-Europa keek er ongelovig 
naar. Die eerste ogenblikken 
besefte iedereen wel dat er iets 
ontzettends belangrijks en ver-
heugends gebeurde, maar nie

mand wist hoe men er gepast op moest 
reageren. En nu nog bestaat er geen over
eenstemming over de te volgen strategie. 

Moeten we de Europese gemeenschap 
opengooien en Balten, Hongaren, Polen, 
Tsjechen, Slovenen en al wie maar smach
tend genoeg naar de EG heeft opgekeken 
vanachter dat IJzeren Gordijn zomaar bin
nenhalen? Of moeten we eerst het Fort 
Europa verder uitbouwen en dan later begin

vroeger sprak men van het Oost* 
Blok als een ste^g aan eikaar 
gesmeed geheel van staten, ge
domineerd door een eenvormige 
tdeoiogle, desnoods in toom ge-
iiouden door een stalen keursli]f 
door Moskou aangesnoerd. Na 
de val van de Muur bleek dat 
Oost-Biok helemaal g ^ n i}k>k te 
^|n . Veertig {aar kommuntsme 
was er zelfs niet in geslaagd om 
de volkeren binnen één staat te 
assimileren. Geen diktatuur 
slaagt er ïn om een volk dat vrij
heid wH en zlch^ixlf wil zifn onder 
de knoet te houden. Het Oost-
Biok bleek een oost-btokkendoos 
van volkeren. 

nen denken aan bruggehoofden in het oos
ten? 

Het lijkt er veel op dat de westerse beleids
mensen eerst het terrein ter plaatse grondig 
willen aftasten vooraleer er grote opties ge
nomen worden. Intussen wordt er wel duch
tig gemarchandeerd en samengewerkt tus
sen bedrijven, organizaties en partijen. Zus
terbewegingen, broederorganizaties, doch-
terzulltjes en filialen worden opgericht, gesti
muleerd, in goede banen gestuurd. Er gaat 
geen dag voorbij of er is wel de een of andere 
Vlaamse delegatie of missie de baan naar 
Midden- of Oost-Europa op. 

ZONDER VADERLAND 
Het brede overzicht, het bos achter de 

bomen dreigt hierdoor wel eens verloren te 

• %t\ 
' ACHTUNB \ 
I S ? «tsasssn jsizt 

1 W8st-8er!ifi X' 

Na de val van de Muur iileek het Oostblok helemaal geen blok te zijn. Het was eerder een blokkendoos van volkeren. 
(foto epa) 
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gaan. Met twee uitstekende werken brachten 
twee Vlaamse joernalisten hier soelaas. Vol
ken zonder vaderland van Standaard-joerna-
list Freddy De Pauw zet de schijnwerper op 
het lappendeken v^n volkeren achter het 
IJzeren Gordijn. De Pauw wijst de weg tus
sen Kroaten en Serviërs, doet de Macedoni
sche kwestie uit de doeken, beschrijft hoe de 
perestrojka de nationaliteiten uit het oog 
verloor. 

Vaak blijken onoverbrugbare tegenstellin
gen uit het verleden verantwoordelijk te zijn 
voor de konflikten van vandaag. Tel daarbij 
ekonomische ongelijkheden tussen rijke en 
arme regio's, taalstrijd en godsdienstimperi-
alisme, en de mist klaart langzaam op. 

Laat ons de oorlog tussen Kroaten en 
Serviërs in het voormalige Joegoslavië (Zuid-
Slavië) als voorbeeld nemen. Deze staat 
kende al een vergevorderde federale struk-
tuur sedert de grondwet van 1974. Maar dit 
bleek op het einde van de jaren tachtig 
onvoldoende. Serviërs en Kroaten spreken 
plusminus dezelfde Servo-Kroatische taal, 
maar gebruiken een ander alfabet. De Kroa
ten gebruiken het latijnse, de Serviërs het 
cyrrilische. Bepaalde Servische nationalis
ten denken met weemoed aan het Groot-
Servië van koning Dusan in de 14de eeuw, 
toen dit koninkrijk met Kosovo in het centrum 
het grootste deel van Albanië, Macedonië, 
een deel van Griekenland en Bulgarije om
vatte. 

Tijdens de tweede wereldoorlog wist Kroa
tië de Servische dominantie van Joegoslavië 
te ontlopen door de oprichting van een onaf
hankelijk Kroatië waartoe ook Bosnië-Herze-
govina behoorde, geleid door de fascistische 
Oestasja. In deze Kroatische marionetten-
staat kreeg de Servische minderheid het 
hard te verduren. Ganse dorpen werden 
verdreven of uitgeroeid. Er kwamen naar 
schatting 350.000 Serviërs om op een totaal 
van bijna 2 miljoen. 

Grote ekonomische ongelijkheden tussen 
de Joegoslavische republieken en het op
wekken van oude demonen leverden het 
uiteenspatten van de federatie op en de 
bloedige konfrontatie tussen Kroaten en Ser
viërs. De Kroatische fascistische partij werd 
bvb. heropgericht. Zij pleit voor een Groot-
Kroatië, inbegrepen het „verloren" Bosni
sche gebied. 

Het Servische nationalisme radikalizeerde 
ook verder. Na de onafhankelijkheid van 
Slovenië en Kroatië (met een Servische min
derheid van 600.000) gingen er stemmen op 
om alle gebieden „waar Servische graven" 
zijn in een Groot-Servië samen te brengen. 
De Servische leider Milosevic ging een bond
genootschap aan met de Tsjetniks, de erfge
namen van de koningsgezinde Serviërs die 
tijdens de oorlog Tito bevochten. Wie beseft 
hoezeer in België sommige geesten na de 
tweede wereldoorlog gescheiden bleven, 
kan begrijpen hoe in een land waar deze 
geesten het voor het zeggen hebben een 
burgeroorlog ontketend wordt. 

DODE HOEK 
Van een andere orde dan De Pauw's werk 

is Uit de dode hoek. De metamorfose van 
Midden-Europa van free-lance joernalist Piet 
de Moor. De Pauw stelde bijna een enciklo-
pedie samen van de Midden- en Oosteurope-
se volkeren en hun achtergrond. De Moor 
gooit het over een meer algemeen kulturele 
en beschrijvende boeg. Hij schrijft bvb. een 
beklijvend ooggetuigenverslag van de val 
van de Muur, schokkende reisverslagen over 
Roemenië, hij schetst een sfeerbeeld van de 
nationalistische koorts in de Kroatische 
hoofdstad Zagreb. 

Maar De Moor laat vooral schrijvers uit 
Midden- en Oost-Europa aan het woord. 

BEELDSPRAAK 

Daarmee graaft hij naar de mentaliteiten bij 
de mensen, omdat de schrijvers onder het 
kommunisme de enige betrouwbare instan
tie waren in de samenleving, maar ook de 
enige gezaghebbende. Ze waren per defini
tie dissident, en vormden zowat het levende 
geweten van het volk. De Hongaar Gyorgy 
Konrad komt aan bod, de Albanees Ismail 
Kadare, de Pool Tadeusz Konwicki. Politiek 
is maar een stukje van de puzzel die De Moor 
over Midden-Europa ineenpast. 

(Pdj) 

— Volken zonder vaderland. Centraal- en Oost-
Europa. Freddy De Pauw. Uitg. Davidsfonds, 
Leuven, 1992, 206 biz, 595 fr. 
— Uit de dode hoek. De metamorfose van 
Midden-Europa. Plet de Moor. Uitg. Meulenhoff-
/Krltak, Leuven, 1992, 236 bIz, 690 fr. 
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HET KRUITVAT ONTPLOF 

D
E vraag beantwoorden hoe de 
oorlog begon is niet eenvoudig. 
De Balkan is nu eenmaal een 
onontwarbaar kluwen van reli
gieuze, etnische, historische en 
politieke tegenstellingen. In 
Kroatië en Servië begint het ant
woord op de schuldvraag stee
vast eeuwen en eeuwen terug. 
Nergens weegt de geschiedenis 
zo zwaar. Uit plaatsgebrek be

ginnen wij ons verhaal op 4 mei 1980, de dag 
dat Josip Broz Tito op 87-jarige leeftijd de 
geest gaf en de doodstrijd van Joegoslavië 
werd ingeluid. 

De partizanenheld Tito was erin gelaagd 
de veelvolkenstaat die na wereldoorlog 2 
werd opgericht een schijn van eenheid te 
geven. De eigen weg van zijn kommunisme-
door-zelfbeheer, los van Moskou, bezorgde 
hem veel sympathie in het Westen. De bevol
kingsgroepen binnen de Joegoslavishe fede
ratie kregen een zekere kulturele autonomie 
en er was een open intellektueel klimaat 
vergeleken met de rest van Oost-Europa. 

Maar ook Tito schuwde de harde middelen 
tegenover politieke opposanten niet. Elk 
spoortje van nationalistisch en/of demokra-
tisch ongenoegen werd onverbiddelijk de 
kop ingedrukt. De Serven kregen dezelfde 
rol toebedeeld als de Russen in de voormali
ge Sovjet-Unie: het overgrote deel van de 
sleutelposities in leger, administratie en eko-
nomie werd door hen bezet. De Serven 
werden de nation-builders, ze droegen de 
Joegoslavische fiktie. 

NOMENKLATURA 
Tito was een heel gewiekst politikus maar 

maakte door geen opvolger na te laten de
zelfde kapitale fout die zovele diktators voor 
hem reeds hadden gemaakt. In het decen
nium na zijn dood ging het snel bergaf met 
Joegoslavië. De gedecentraliseerde plan-
ekonomie liep vast, de kritiek van de andere 
etnische groepen op de Servische hegemo
nie nam toe, de glasnost en het failliet van 
het kommunisme ondergraafde de machts
positie van de kommunistische partij. 

De Servische nomenklatura zag haar 
machtspositie bedreigd. Door een imperialis-
tisch-nationalistische koers te varen hoopt(e) 
ze een nieuwe machtsbasis te kunnen ver
werven. Zo werden de bevoegdheden van 2 
autonome gebieden binnen Servië, Kosove 
(1.585.000 inwoners waarvan 77% Albane
zen) en Vojvodina (252.800 inwoners en 70% 
Hongaren), sistematisch uitgehold. De etni
sche minderheden, 35% van de Servische 

In Belgrado arriveerden deze week nog eens een 300-tal Belgische blauwmut-
sen. Ze zullen in het gevaarlijl<ste deel van het voormalige Joegoslavië 
gelegerd worden. (toto ap) 

bevolking, werden beroofd van al hun kultu
rele rechten. 

Op 9 december 1990 wonnen de tot socia
listen omgedoopte kommunistische machts
hebbers onder leiding van de charismatische 
leider Slobodan Milosevic met 65% op over
tuigende wijze de Servische parlementsver-

Van zondag 29 maart tot zaterdag 
4 april bracht een delegatie van 
Vlaamse politici en Joernalisten 
een bezoelt aan de republielt 
Kroatië, dit op uitnodiging van de 
Dienst voor Vluchtelingen en Ver
dreven Personen van de Kroati
sche regering. Voor de VU waren 
oud-senator Guido Janzegers en 
Bart Somers. Deze week brengen 
wij in een eerste deel de historiek 
van een oorlog. 

kiezingen. Met de slagzin alle Serven in 1 
staat willen ze met behulp van de YNA, het 
federale leger, een Groot-Servië stichten dat 
omzeggens heel Joegoslavië omvat. Slove
nië hebben ze laten vallen. Maar de west
grens van dat Groot-Servië diende heel wat 
opgeschoven te worden ten koste van Kroa
tië dat maar liefst 62% van zijn grondgebied 
zou moeten afstaan. Daar wonen maar liefst 
2,3 miljoen inwoners, waarvan slechts 
19,3% Serven. Zelfs al zou Milosevic en de 
zijnen erin slagen zoveel Kroaats grondge
bied in te palmen, dan nog is hun droom — 
alle Serven in 1 staat — nog niet gereali
seerd. In de rest van Kroatië leven immers 
nog ongeveer 130.000 Serven. 

TUDJMAN 
Op 8 mei 1990 werden de eerste vrije 

verkiezingen in Kroatië gewonnen door de 

> 
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Zo drukt deze Kroaatse vrouw haar machteloosheid uit: een teken van vrede. 

centrum-rechtse en nationalistische Kroati
sche Demokratische Unie. Ze wordt geleid 
door Franje Tudjman, een oud-generaal van 
het partizanenleger van Tito die in 1967 uit 
de partij wordt gezet en als politiel< opposant 
in 1981 tot 3 jaar hechtenis wordt veroor
deeld. Het Baltische voorbeeld werkte aan-
stel<elijl̂  voor Slovenen en Kroaten die de 
Servische hegemonie beu zijn. Beide repu
blieken eisten dan ook meer zelfbestuur, 
eerst binnen de Joegoslavische republiek. 
Als na maanden onderhandelen blijkt dat de 
Servische machtshebbers niet bereid zijn 
mee te werken aan een meer rechtvaardige 
en lossere federale struktuur verklaart de 
Sabor, het Kroaatse parlement, op 21 februa
ri 1991 dat de eigen wetten voorrang hebben 
op de federale. 

De reaktie van Belgrado kon niet achter
wege blijven. Begin mei '91 vallen de eerste 
Kroaatse doden. Achteraf blijkt dat de Ser-
ven over een goed uitgekiende strategie 
beschikken. I^en moet weten dat er over het 
hele Kroaatse grondgebied verspreid zo'n 
577.000 Serven leven. In 11 van de 102 
Kroaatse distrikten vormen ze een meerder
heid: de gebieden Barinja en Kordun (2.100 
km2, 85.000 inwoners waarvan 67% Ser
ven), Oost-Lil<a (2.800 km2,32.600 inwoners 
waarvan 76% Serven) en Noord-Dalmatië 
(2.200 km2, 89.600 inwoners waarvan 66% 
Serven). Deze gebieden grenzen niet aan 
Servië, maar aan Bosnië-Herzegovina. Het 
zijn etnische eilanden bewoond door afstam
melingen van Servische vluchtelingen uit de 
zogenaamde Turkse oorlogen. Deze gebie
den hebben historisch altijd deel uitgemaakt 
van Kroatië. 

Welnu, in de streek van Lika en Noord-
Dalmatië krëerden het federale leger dor 
provokatie en initimidatie een geweldspiraal. 
De politie werd er ontwapend, de Serven van 
wapens voorzien en de scholen gesloten. Na 
maandenlange agitatie en brutaliteiten van 
Tjetnics wordt op 12 mei 1991 een referen
dum georganiseerd. Onder toezicht van Ser
vische milities stemt meer dan 99% (sic) voor 
onafhankelijkheid. De zogenaamde Servi-
sciie autonome regio van Krajina was opge
richt. 

MINDERHEDENBELEID 
Wanneer 8 dagen later in heel Kroatië 

meer dan 94% van de opgekomen kiezers 
stemt voor onafhankelijkheid is het hek hele
maal van de dam. De federale troepen begin
nen nu ook aanvallen op gebieden met een 
Kroaatse meerderheid. De tweede wereld
oorlog en het vermeend fascistisch karakter 
van de nieuwe Kroaatse republiek worden 
erbij gesleurd om de veroveringsoorlog te 
legitimeren. 

In Oost-Kroatië — Slavonië, Srijem en de 
Baranja (waar nu de Belgische VN-blauwhel-
men gelegerd zijn) — wordt een tweede front 
geopend. In dit gebied, 11.000 km2 groot, 
met 14 gemeenten en hoofdplaats Osijek, is 
slechts 16% Servisch. De meeste van hen 
hebben er zich pas na de tweede wereldoor
log komen vestigen in de plaats van de 
verdreven Volksduitsers. Het is het enige 
stukje Kroatië dat grenst aan Servië en dan 

(foto Szommer) 

nog aan Vojvodina, dat hoofdzakelijk Hon
gaars is. 

De Servische autoriteiten kunnen voor hun 
veroveringsoorlog onmogelijk het alibi inroe
pen dat ze hun volksgenoten in bescherming 
moesten nemen tegen de nieuwe Kroaatse 
machtshebbers. Reeds bij de onafhankelijk
heidsverklaring van 18 juni 1991 werd het 
respekt voor de mensenrechten, de vrijheid 
en de gelijkheid tussen de nationaliteiten als 
hoogste waarden van de nieuwe staat er
kent. De Kroaatse grondwet garandeert het 
recht op eigen taal, de vrijheid van menings
uiting en politieke organisatie, de kulturele 
autonomie. In de gebieden waar de Serven 
de meerderheid vormen is Kroatië bereid 
lokaal zelfbestuur te verlenen. Serven en 
andere minderheden krijgen een proportio
nele vertegenwoordiging in de regering. 

De Kroaatse regering weet immers heel 
goed dat ze zonder een welwillende minder-
hedenpolitiek niet op buitenlandse steun kan 
rekenen. Zonder die steun is Kroatië kans
loos geweest tegen het volgens deskundigen 
derde sterkste leger van Europa. 

Tijdens onze studiereis door Kroatië heb
ben we meermaals kunnen vaststellen dat 
het herleiden van de oorlog tot een strijd 
tussen Serven en Kroaten een ietwat te 
eenvoudig schema is. Veel leden van de 
Servische minderheid in Kroatië vechten 
mee met het Kroaatse leger tegen de federa
le troepen. De verbindingsofficier, een ma
joor van het Kroaatse leger, die ons begeleid
de was zelf een Serviër. Ook Zivko Juzbasic, 
lid van de Kroaatse regering, behoort tot de 

WIJ — 17 APRIL 1992 20 



WIJ IN EUROPA 

VERKIEZINGEN 
IN GROOT-BRITTANNIÉ 

Servische minderheid, evenals de voorzitter 
van de parlementaire kommissie voor etni
sche minderheden. In het frontlijnziekenhuis 
van Zadar konden we kennismaken met 
Servische verpleegsters. 

KOEWEIT 
De oorlog moest maanden aanslepen en 

duizenden slachtoffers eisen alvorens de 
internationale gemeenschap bereid was tus
senbeide te komen. De EG, de KVSE en de 
VN schoten hier pijnlijk tekort. ,,Als er bij ons 
grote olievoorraden lagen zoals in Koeweit 
zou het geen 6 maanden geduurd hebben 
voor de VN-blauwhelmen ter hulp schieten", 
was een verwijt dat we in Kroatië meermaals 
te horen kregen. 

Op 15 december keurde de Veiligheids
raad van de Verenigde Naties in resolutie 
724 eindelijk zijn goedkeuring aan een vre
desplan. Dit plan voorziet in een wapenstil
stand, waarna 14.000 VN-blauwhelmen naar 
Kroatië worden gestuurd onder de naam 
UNPROFOR (U.N. Protection Force). Deze 
VN-blauwhelmen worden opgesteld in duide
lijk omlijnde en overeengekomen gebieden, 
de zogenaamde UN Protection Area's. Daar
na worden deze gebieden gedemilitariseerd. 
Daartoe moeten alle Servische (en Montene-
grijnse) territoriale, paramilitaire, ongeregel
de en vrijwillige troepen zich terugtrekken uit 
Kroatië. Tenslotte moeten alle verdreven en 
gedeporteerde personen onder toezicht van 
de VN-blauwhelmen naar hun dorpen en 
steden kunnen terugkeren. Het vredesplan 
stelt verder dat de lokale politie de etnische 
struktuur moet vertonen van de plaatselijke 
bevolking van voor de inval. 

Op 2 januari 1992 werd te Sarajevo het 
lang verwachte staakt-het-vuren bereikt. 
Toch werd dit bestand in januari maar liefst 
1.085 en in februari niet minder dan 1.495 
keer verbroken. De Servische milities en 
bepaalde elementen van het federale leger 
probeerden zo de komst van de VN-leger-
macht nog te verhinderen. Maar op 21 fe
bruari was het eindelijk zover: met de goed
keuring van resolutie 743 geeft de Veilig
heidsraad op vraag van sekretaris-generaal 
Boutros Boutros Gtiali het startschot voor 
UNPROFOR. 

Kroaatse bewindvoerders vrezen dat de 
komst van de VN-troepen in de kaart van 
Servië speelt. De blauwhelmen stellen zich 
immers op aan de feitelijke grens en niet aan 
de juridische. Het federale leger en de Ser-
ven kunnen, verscholen achter de blauwhel
men, meer dan 30% van het Kroaatse grond
gebied bezet houden. Niet toevallig het deel 
met een rijke minerale ondergrond en uitste
kende landbouwgronden. Meermaals werd 
er verwezen naar Cyprus, waar VN-troepen 
al jaren opgesteld staan aan een door Turkije 
gekreëerde scheidingslijn. Kan men met ge
weld dan toch nog grenzen wijzigen ? 

Bart Somers 

Volgende week: 
Zeven dagen leed 

(vervolg van biz. 7) 

• De overwinning van lUlajor zorgt er na-
tuurlijl( wel voor dat de situatie in Schot-
iand nogai vast zit. 

„ Wij gaan verder. U mag niet vergeten dat 
er zowel bij Labour als bij de Liberaal-
Demokraten mensen militeren die Schotse 
onafhankelijkheid willen. Ze zijn het met de 
SNP alleen oneens over het moment waaop 
die onafhankelijkheid veroverd moet worden. 
Zij - en blijkbaar ook heel veel kiezers - zijn 
ervan overtuigd dat „devolution" een stap 
was op weg naar onafhankelijkheid. De poli
tieke situatie toont nu duidelijk aan dat die 
weg uiteindelijk leidt naar een doodlopend 
straatje. Sinds donderdag kan men zich niet 
meer verstoppen in de Schotse politiek. De 
Schotten moeten nu maar eens duidelijk 
weten waarvoor ze willen kiezen: Schotse 
soevereiniteit of afhankelijkheid van het En
gelse parlement. Ik deed vorige week dan 
ook een oproep tot alle nationalisten die nu 
nog aktief zijn in Labour of de Liberaal-
Demokraten om nu eens duidelijk te kiezen 
voor Schotland. Ik nodigde ze uit om bij de 
SNP aan te sluiten. Ondervoorzitter Andrew 
Welsh bevestigde me zopas nog dat op ons 
sekretariaat de vloed aan aanvragen om 
lidmaatschap van de SNP toeneemt. Dat lijkt 
me alvast een goed teken." 

• Ai bij al toch nog een positieve noot? 
„ We hebben gewoon geen tijd om bij de 

pakken te gaan neerzitten. Op 7 mei staan 
we alweer voor lokale verkiezingen. We moe
ten die verkiezingen gebruiken als een hef-
tioom voor ons ideeëngoed. We moeten 
duidelijk maken dat Schotland de komende 
jaren zal geregeerd worden door een meer
derheid die alleen bestaat ten zuiden van 
Birmingham. We moeten de Schotten duide
lijk maken dat de enige weg vooruit Schotse 
onafhankelijkheid is. Schotland moet zijn lot 
in eigen handen kunnen nemen en niet 
gedwongen worden met bedelende hand 
Londenwaarts te trekken. Schotland heeft de 
kans om over uiterlijk vier weken terug te 

De grote verliezers: Paddy Ashdown 
(boven) van de Liberaal-Demokraten 
en Neil Kimrock van Labour. 

(foto Reuter en AP) 

slaan en zo te tonen dat wij niet bereid zijn 
nog eens 5 jaar jobs te verliezen of ons 
gezondheids- en onderwijssisteem te zien 
ondermijnen. Labour heeft gefaald. De To
ries hebben de meerderheid in Westminster. 
De enige boodschap die zij zullen verstaan is 
een klinkende verkiezingsovenvinning van 
de SNP op 7 mei aanstaande." 

VERKIEZINGSREZULTATEN 
IN WALES EN SCHOTLAND 
SCHOTLAND WALES 

Partij 

Con 
Lab 
Plaid 
LibDem 

zetels 

6 ( 8 ) 
27 (24) 
4 ( 3 ) 
1 ( 3 ) 

percentage 

28,6 (29,5) 
49,5 (45,1) 
8,8 ( 7,3) 

12,4 (17,9) 

Partij 

Con 
Lab 
SNP 
LibDem 

zetels 

11 (10) 
49 (50) 

3 ( 3 ) 
9 ( 9 ) 

percentage 

25,7 (24,0) 
39.0 (42,4) 
21,5(14,0) 
13.1 (19,2) 
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EEN JAAR VOLKSNATIONALE STRIJD /9 

TURKEN 
Over de Turken is veel te berichten, maar 

niet zozeer over die in Europa. Over de 
andere berichten wij daar waar zij eigenlijk 
thuis horen: in onze bijdrage over Azië. 

N BOELGARIJE 
Zo min als de leren de Britten anders 

kunnen zien dan als indringers, zo min 
kunnen de Boelgaren dat met hun Turken. 

Hoewel de Boelgaarse regering, als ant
woord op een Turkse scholenboycott, inge
stemd had met het invoeren van Turkse 
taallessen in de streek rond Kurdzhali, waar 
vele Turken wonen, blokkeren in februari 
Boelgaarse ouders verscheidene scholen al
daar. 

In oktober zijn er parlementsverkiezingen. 
Precies in de streek rond Kurdzhali blijkt de 
Turkse partij (de „Beweging voor Rechten en 
Vrijheden") duidelijk de ovenwinning te be
halen: 65% van de stemmen, 6 van de 8 
zetels, tevens bijna alle gemeenteraden. 

Het zijn uitslagen waar men niet naast kan 
kijken. Dat doen de wantrouwige Boelgaren 
zeker niet. Ze zijn immers vijf eeuwen lang 
door de straffe hand van Istamboel gere
geerd geworden. Dat zij in de streek van 
Kurdzhali, en ook in die van Schoemen en 
Rasgrad, zelf een minderheid vormen tegen
over de welhaast een miljoen Turken en 
200.000 Tomaken (afstammelingen van geïs-
lamizeerde, verturkste Boelgaren) is niet van 
aard hen gerust te stellen. Vandaar allerhan
de pogingen tot assimilering en zelfs verdrij
ving. 

Pas bij het begin van het jaar 1991 mogen 
weer Turkse kranten verschijnen. Ook rijzen 
weer nieuwe minaretten de hoogte in. 

De nieuwe, zich demokratisch noemende, 
partijen verklaren, althans op papier, de 
Turken in Boelgarije eerlijk te willen integre
ren. Daarvan echter willen de Turken zelf 
(ongeveer een tiende der bevolking) niet 
weten. Die willen kulturele en godsdienstau-
tonomie. 

Wat dan de Boelgaren weer doet vrezen 
dat deze mohamedanen, door de erfvijand 
Turkije gesteund of opgehitst, mettertijd poli
tieke en gebiedsautonomie zouden kunnen 
eisen. 

De voorzitter van de voormalige kommu-
nistische partij vreest zelfs het persperktief 
van een Cypriotische variante, kompleet met 
militaire inval en kolonizering. 

In afwachting kwellen de vele nog steeds 
door kommunisten beheerste gemeentebe
sturen de Turken naar vermogen: vertraging 
bij het uitreiken van nieuwe identiteitspapie

ren met de oude Turkse namen (voorheen 
werden die onder dang verslavist) en bij de 
teruggave van woningen aan teruggekeerde 
Turkse vluchtelingen. 

De kwestie van de Turkse taallessen op 
school blijft ook einde 1991 een steen des 
aanstoots. Kommunisten en ,,nationalisten" 
noemen dat ,,voorrechten" 

Nog langer en nog bloediger is de Turkse 
heerschappij over Griekenland geweest. 
Vandaar de vijandschap die nog steeds 
heerst tussen Grieken en Turken, Europea
nen en Aziaten, kristenen en mohamedanen. 
Daarom is de houding van de Griekse over
heid tegenover haar Turkse volksgroep nog 
niet verdedigbaar. 

In januari ontstaat er weer beroering in 
West-Thrakië, waar de meeste Turken ge-
koncentreerd wonen. De oorzaak is in een 
nieuwe Griekse pesterij te zoeken. 

In december heeft de regering een dekreet 
genomen strekkende tot de benoeming van 
moefti's. De regering wil deze namelijk tot 
zich trekken. Dit gaat in tegen de geest van 
het verdrag van Lausanne 1992, dat West-
Thrakië aan Griekenland toewees onder 
voorwaarde van sommige waarborgen voor 
de Turkse minderheid. Tot in 1991 werden 
de moefti's door hun islamitische gemeen
schap aangewezen, zoals in dat verdrag 
bepaald. Een Griekse wet uit 1920 bevestigt 
dit trouwens. 

Rond dezelfde tijd gaat dr. Sadik Ahmet, 
die namens de Turkse volksgroep in het 
Griekse parlement zetelt, op bezoek in Tur

kije. Hij wordt daar met alle eer door het 
parlement ontvangen als leider van de Turk
se groep in Griekenland. Door hem het 
erelidmaatschap aan te bieden betuigen de 
Turkse parlementsleden hun medeleven met 
hun volksgenoten buiten de grenzen. 

In december publiceert de UMO, de koe-
pelorgaisatie van alle mohamedanen in 
Groot-Brittannië, een verslag waarin zij de 
Griekse regering beschuldigt van schending 
der mensenrechten in West-Thrakië. Met 
nadruk eist zij voor de Turken het recht op 
om opnieuw hun geestelijke leiders te verkie
zen en hun godsdienstige instellingen te 
beheren. 

OP CYPRUS 
Op het sedert de voorhistorie Griekse 

eiland Cyprus, dat tegenwoordig een onaf
hankelijke staat uitmaakt en feitelijk verdeeld 
is in een noordelijke Turkse en een zuidelijke 
Griekse helft, is een oplossing van zijn pro
blemen nog niet dichterbij gekomen. 

In weenwil van het preventieve protest der 
Turks-Cyprioten tegen een aanvraag om 
aansluiting bij de EG (zie hierover onze 
bijdrage in WIJ van 26 april 1991) heeft de 
Grieks-Cypriotische regeriing deze stap toch 
gezet. Wat meteen de al niet zo goede 
betrekkingen drastisch verkoeld heeft. 

De opvallende verhoging van de Cyprio-
tisch-Griekse begroting voor Landsverdedi-
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ging is ook met van aard om de 20 000 
Turkse soldaten te laten weg trekken 

Inmiddels gaat de afbraak van Grieks 
bouwkundig er goed door vooral recent aan
gevoerde Turken onverdroten verder Deze 
vormen een nieuw probleem Eerst zaten zij 
op de harde lijn van Denktasj om toch vooral 
met terug te moeten naar het veel armere 
Anatolie Nu het hen beter gaat, zien zij dat 
de Cypnotische Gneken het nog veel beter 
stellen en dat daar meer banen dan mensen 
zijn Daar zij bovendien, m tegenstelling tot 
de inheemse Turken, zich geenszins verbon
den voelen met het land dat zij bewonen, 
zoeken zij toenadenng tot de Grieken 

De snelle Amenkaanse opmarsj in Irak 
verleidt president Bush er toe, zich voor de 
kar van de UNO te spannen om het Cyprus-
probleem op te lossen Hij geeft de indruk, dit 
varkentje tussen twee maaltijden door eens 
te gaan wassen 

De geplande topontmoeting van Gneken-
land, Turkije en de respektieve Cypnotische 
republieken gaat echter met door omdat er in 
oktober Turkse parlementsverkiezingen 
plaats vinden Bovendien verhoogt de Cy-
pnotisch-Turkse president Denktasj zijn ei
sen HIJ wil zelfbeschikking, dus een legalize-
nng van de feitelijke toestand De UNO-
sekretans-generaal beschuldigt hem van sa
botage der onderhandelingen 

In Turkije staat met iedereen even stoer 
achter de Cypnotisch-Turkse republiek Op-
positie-knngen vinden de toestanden aldaar 
weinig demokratisch en beloven er wat te 
zullen aan doen 

Die „Turkse republiek van Noord-Cyprus" 
wordt alleen door Turkije erkend Deze se
dert 1983 bestaande afzondering zou weldra 
kunnen doorbroken worden De verbrokke
ling van de Sovjet-Ume geeft armslag aan de 
Turkse republieken aldaar Begin november 
erkent de autonome republiek Nakhistjevan, 
in het zuiden van Armenië, die Cypnotisch-
Gnekse republiek Geneeskundige hulp en 
voedingsmiddelen vanuit Turkije, waaraan 
Nakhistjevan grenst, is hier met vreemd aan 

DICHTER BIJ DE E G F 
De Golfoorlog wijst uit dat Turkije een 

betrouwbaar bondgenoot blijkt te zijn tegen 
Irak Amenkaanse en andere, ook Belgische, 
vliegtuigen opereren vanuit Turkse steun
punten De Turkse regenng laat met na, zelf 
te verkondigen dat hun beloning nu zeker 
met lang meer kan uitblijven de toetreding 
tot de EG als volwaardig lid 

President Bush, die alleen maar de geopo
litieke toestand bekijkt en waarschijnlijk ook 
geen idee heeft van de kulturele afgrond 

tussen Europa en Turkije, steunt deze ver
zuchting met beide handen Hij wordt hierbij 
geholpen door een aantal invloedrijke Eu-
roprse, ook Belgische, zakenknngen en hun 
politieke stromannen, die evenmin oog heb
ben voor de gevolgen op politiek-kultureel 
gebied ,,Verzuchting" is trouwens een veel 
te zwak woord voor de verontwaardiging en 
het ongeduld dat aan Turkse zijde merkbaar 
wordt 

Reeds in maart laat president Turgut Ozal 
doorschemeren dat een vereniging van 
Zwarte Zee-landen hem een aanlokkelijk al
ternatief toeschijnt in het gezelschap van 
Roemenie, Moldavië, Oekraiene, Georgië, 
Armenië (en Azerbaidjan"?) zou Turkije inder
daad de grote broeder zijn 

Inmiddels kent de universiteit van Trakya 
het doktoraat honons causa toe aan de 
Duitse volksvertegenwoordiger Gerhard 
Reddemann, ondervoorzitter van de parle
mentsledenvergadering van de Raad van 
Europa De heer Reddemann werd natuurlijk 
uitsluitend omwille van humanitaire akties en 
omwille van zijn goede kennis van de Turkse 
kuituur en geschiedenis, geëerd 

Of zou zijn verklanng, dat Duitsland de 
toetreding van Turkije tot de Europese Ge
meenschap zal steunen, hier voor iets tussen 
zitten"? 

GRIEKEN 
Het IS nog steeds met mogelijk over de 

stand van de Griekse natie te spreken of te 
schrijven, zonder naar die van de Turken te 
verwijzen 

Vanzelfsprekend houden zij stil wat er aan 
de hand is in West-Thrakie Al hun aandacht 
gaat naar Cyprus, met een vanzelfsprekend
heid die de Duitsers (Elzas) en de Noordne
derlanders (Vlaanderen) zou moeten doen 
blozen 

Het bezoek dat de Gnekse eerste minister 
in juni aan Cyprus brengt is met van aard de 
gespannen toestand aldaar te verlichten Zo 
'n bezoek gaat immers onvermijdelijk ge
paard met patnotische toespraken en een 
zee van (Gnekse, met Cypriotische) vlaggen 
Eerste minister Mitsotakis komt nochtans 
met konkrete bedoelingen De Cypnotische 
Gneken willen met ingaan op een Turks 
voorstel omdat dit in hun ogen Rauf Denktasj 
met het aureool van een m hun ogen onwet
tig regenngsleider zou sieren 

Vandaar Mitsotakis' tegenvoorstel voeg 
aan deze vier nog de vijf permanente leden 
van de Veiligheidsraad toe Hieruit zal blijken 
dat de Cyprus-kwestie de hele wereldge
meenschap aangaat en met alleen Gneken 
en Turken De Cypnotische Gneken stem
men er mee m maar dadelijk laat Ankara 

Mitsotakis. 

weten, dat ze dit onaanvaardbaar vinden 
In augustus laten de Turken horen dat zij 

misschien bereid zouden zijn, de Gneks-
Turkse scheidingslijn te verleggen Van 37% 

zouden zij kunnen dalen tot 26 a 28% van 
Cyprus' oppervlakte Maar de druiven zijn 
nog te groen Eigenlijk willen de Gneken nog 
steeds baas zijn over het eiland en willen de 
Turken met meer m de toestand van een 
zelfs beschermde minderheid terecht ko
men 

In 1991 wordt een andere Griekse zorg 
zichtbaar die van de Gnekse volksgroep in 
Albanië Het ineenstorten van het kommums-
me raakt ook dit laatste, zeer radikale rode 
bolwerk 

De wanorde die dit meebrengt en de 
ekonomische ellende die hierdoor vergroot 
wordt, drijft rond de jaarwisseling duizenden 
Grieken over de eingelijk met meer gesloten 
grens naar Gnekenland De Gnekse regering 
weet met goed wat aanvangen met deze 
vluchtelingenstroom en zet deze mensen 
aan, liever in Albanië te blijven of zelfs terug 
te keren Ze is zelfs bereid het kwaad bij de 
wortel aan te pakken door hulp te bieden aan 
de Albanese bevolking 

Enkele weken later keert reeds de helft 
van de vluchtelingen naar huis terug vooral 
Skipetaarse Albanezen Het bloed kruipt 
waar het met gaan kan 

Karel Jansegers 
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ZANGFEEST 

VEEL DICHTER BIJ HUIS DAN EURO-DISNEY: 

HET VLAAMS 
NATIONAAL ZANGFEEST 

D
E Leo Belgicus simboliseert een 
politieke en l<ulturele idee die In 
de geschiedenis van ons voll< 
telkens opnieuw onder één of 
andere vorm gestalte krijgt, na
melijk de liereniging of vereni
ging van de lage landen tot één 
staat, één natie, één gemeen
schap. De kartografische leeuw 
is in de loop der tijden ook uitge
groeid tot een stil protest tegen 

de vreemde overheersing die herhaaldelijk 
de eigenheid van de Nederlandse taal en 
kuituur heeft aangetast. 

Het Algemeen Nederlands Zangverbond 
(ANZ) meent dat onze Leo tot op de dag van 
vandaag zijn simboolwaarde blijft behouden. 
De zeventien provinciën die in zijn silhouet 
vervat liggen behoren historisch tot éénzelf
de taal- en kultuurgebied en zijn bijgevolg 
aangewezen op een nieuwe kulturele sa
menwerking. Nu de Europese eenmaking 
boven ons hoofd hangt, krijgt die idee weer 
volop aandacht. Vlaanderen en Nederland, 
Vlaanderen en Frans-Vlaanderen zijn geen 
lotgenoten maar bondgenoten in het streven 
om ons kultureel, geestelijk en taalkundig 

in de 16de eeuw tekende de kar-
tograaf Kaerius de Leo Belgicus, 
een fraate opstaande klauwende 
leeuw. Niet zcHnaar een leeuw, 
want de struktuur op zijn pels 
bilikt niets minder te zijn dan de 
kaart dor Lage landen. Met z'n 
staart ploetert ItiJ een beetje in de 
Noordzee. 
Deze Leo Belgicus, die overigens 
niets met „onze" Belgisclte draak 
te maken tieeft, prijkt op de 
mooie afficlte van tiet 55ste 
Viaams Nationaal Zangfeest (zie 
omslag) dat doorgaat in liet Ant
werpse Spor^aleis op 26 april 
om 14.30 uur. 
Is de Leo Belgicus een bedreigde 
diersoort? Feit is dat men tiet In 
de loop der tijden vaak op z'n vel 
heeft gemunt, tot op de dag van 
vandaag meent het Algemeen 
Nederlands Zangverbond... 

erfgoed te vrijwaren tegen vervlakking en 
ontworteling. Aldus het ANZ. 

Het ANZ vindt dan ook dat de Leo Belgicus 
als simbool zeker past bij het motto van het 
55ste Vlaams Nationaal Zangfeest: Neder
lands, let op uw zaak. 

GEEF ONS MAAR GEUS 
Met Nederlands let op uw zaak parafra

seert het ANZ een idee en een tekst uit ons 
omvangrijke Geuzenliederenrepertoire: O 
Nederland! Let op uw saeck uit 1626 van 
Adraan Valerius. In een vraaggesprek met 
dit blad, eerder dit jaar (zie WIJ nr. 8) zei 
ANZ-voorzitter Richard Cells dat de tekst uit 
1626 in 1992 nog altijd aktueel is. „Uit de 
keuze van dit motto blijkt nogmaals de be
kommernis van het ANZ voor volgende drie 
punten: de Vlaamse natievorming, de plaats 
van een Vlaamse staat binnen een Europees 
verbond, het aktiveren van onze eigen Ne
derlandse kulturele identiteit" zo zegt de 
voorzitter. 

(foto Dann) 
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Adriaan Valerius waarschuwde in de 17de 
eeuw reeds voor vreemde belagers van onze 
natie, in dit geval voor het „Spansch be
drog". Hij schreef „Op dat nu in den hoeck 
niet raeck, U vrijtieid die voorwaer, U ouders 
hebben diergecocht... Het ANZ legt de link 
met onze situatie nu: „De Vlaamse Bewe
ging heeft jarenlang gevochten voor de erke
ning en het behoud van het Nederlands als 
moedertaal van de Vlamingen en als kultuur-
taal van onze gemeenschap. Met de keuze 
van het motto .Nederlands let op uw zaak' 
willen wij duidelijk maken dat we ook van
daag waakzaam moeten blijven." 

Nu zal zelf de rabiaatste Vlaams-Blokker 
tegen zijn zin moeten toegeven dat we tegen
woordig nog weinig last hebben van Spaans 
bedrog, maar toch pakken er dreigende 
wolken samen boven ons vlakke land. Die 
wolken zijn volgens het ANZ van een gans 
ander kaliber dan diegene die Brei aanzette 
tot lirische bespiegelingen: „Vlaanderen 
moet samen met alle andere Nederlands
sprekende landen zichzelf blijven in een 
steeds verder nivellerende en uniformiseren-
de maatschappij. Samen moeten we front 
vormen tegen de grote Angelsaksische ge-
lijkschakelaar. Nu moeten we een antwoord 
formuleren tegen de dreiging die uitgaat van 
een non-kulturele samenleving met het En
gels als voertaal en gebazeerd is op een 
opgedrongen konsumptiepatroon dat iden
tiek is van Los Angeles tot Madrid en van 
IJsland tot Australië. Met het geestdodende 
materialisme, de vervlakkende vervreem
ding, de verzuiling en de zogenaamde kos
mopolitische welvaartsidee, drijven we sa
men af naar een kultureel niemandsland en 
geven we onze kulturele waarden en ons 
geestelijk erfgoed voorgoed prijs." 

'Enkel boze mensen zingen niet" zegt men in de voiltsmond! 
(foto Geert De Soete) 

GEEN EUREKTIE 
Het ANZ wil met het motto Nederlands let 

op uw zaak een positief engagement aan
wakkeren voor het behoud en de verstevi

ging van ons kultureel erfgoed en geestelijk 
patrimonium: „Alleen vanuit die overtuiging 
kan een Vlaamse staat uitgroeien tot het hart 
van de Nederlandse gemeenschap en de 
Nederlandse gemeenschap tot het hart van 
een nieuw Europa, een Europese konfedera
tie van Vrije en zelfstandige volkeren. [ > 

':m^^. 
EN WE ZINGEN, EN WE SPRINGEN, EN WE ZIJN ZO BLIJ... 

...want er zijn geen stoute kindertjes 
bijl Inderdaad, het ANZ roept alle Vla
mingen op die ijveren voor een mooier 
Vlaanderen waar het welzijn van de 
mens centraal staat. 

Sinds enige jaren zet het ANZ ook 
enkele ,,verdienstelijke Vlamingen" in 
de bloemetjes die zich al jaren aktief en 
belangeloos inzetten op sociaal, kultu
reel of ekonomisch vlak, voor het be
houd van onze taal en kuituur. 

Zo verwelkomt het ANZ Rein Hou-
ben, voorzitter van Band, de Vereni
ging van Vlamingen in Wallonië, Miei 
Lensens, samensteller van het kinder
programma Tik-Tak, Albert Pelc-
kmans, oud-voorzitter van het ANZ en 
direkteur van de Nederlandse Boek
handel, Robert Stouthuysen, erevoor-

zitter van het VEV en afgevaardigd-
bestuurder van Janssen Pharmaceuti-
ca, Herman Todts, historikus en publi
cist over de Vlaamse Beweging, Her
man Wagemans, eerste voorzitter van 
het ANZ en Jozef Wilmots, professor 
LUC-Diepenbeek en promotor Neder
lands aan meerdere universiteiten. 

Samen met de duizenden aanwezi
gen in de Antwerpse velodroom, willen 
deze eregasten het startsein geven 
voor een intense kampanje Neder
lands, let op uw zaak. 

Herman Wagemans, straks ere
gast op het Zangfeest, was een 
VU-verkozene van het eerste uur. 
Hier een kiekje uit '68. 

(foto WIJ-archlef) 
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ANZ-voorzitter Richard Cells gluurt echter 
met argusoogjes naar „het nieuwe Europa" 
dat zich op dit ogenblik aan het ontwikkelen 
is: „De Europese integratie lijl<t, op de wijze 
waarop ze nu evolueert, de doodsteek te 
worden voor de rijke verscheidenheid der 
Europese talen en kuituren. Voorde technie-
kers van de Europese Gemeenschap is kui
tuur niets meer dan een konsumptieprodukt. 
Hun enige zorg is onze kuituur in te passen 
in de steeds groter wordende eenheids-
markt. Als Nederlanders hebben we met 
onze eigen taal en kuituur recht op een eigen 
plaats binnen de Europese en internationale 
kontekst." 

Teer punt bij uitstek in dit Europadossier Is 
uiteraard Brussel. In zijn, naar jaarlijkse 
gewoonte bondige toespraak zal Richard 
Cells het ongetwijfeld ook hebben over onze 
hoofdstad: „Wij zullen ook aandacht beste
den aan de slecht begrepen ,Euro-kaka-
fonie'in Brussel en Vlaams-Brabant. Brussel 
kan niet de centralistische hoofdstad worden 
van Europa, tevens van Vlaanderen en ook 
nog België. Er is enerzijds te weinig plaats in 
Brussel, maar de stad heeft ook niet de 
kracht die taak aan te kunnen. Ze heeft ooit 
de funktie van hoofdstad van België willen 
vervullen maar werd zo de verfransingsma-
chine bij uitstek van het hof en de verf ranste 
klans. Ze heeft als simbool van Vlaanderen 
enkel een simboolfunktie vervuld, zonder 
zelf enige bijdrage te leveren aan de Vlaam
se Natievorming. Wij zullen op het Zangfeest 
duidelijk alternatieven aanreiken waarin 
Brussel zijn deel krijgt, matig, evenwichtig, 
demokratisch en rekening houdend met haar 
mogelijkheden." 

(ts) 

ORANJE 
BOVEN! 

Het 55ste Vlaams Nationaal Zangfeest 
opent met een „Geuzentriptiek" om de zin 
en de betekenis van het motto Nederlands, 
let op uw zaak onmiddellijk diets te maken. 
Dit triptiek omvat de „Geuzenhlts" O Neder
land, let op uw zaak, fAerck toch hoe sterk en 
In naam van Oranje. 

Na de rede van ANZ-voorzltter Richard 
Celis wordt het motto van het Zangfeest op 
een kreatleve en eigentijdse wijze verder 
uitgediept in verschillende deeltema's. De 
programmatle, regie (waarvoor andermaal 
Herman Slagmulder tekent) en liedkeuze 
wordt volledig afgestemd op de inhoud van 
de verschillende deeltema's. Ook de tekstau
teurs en presentator Francis Verdoodt wer
den gekozen in funktie van deze opdeling. 

De deeltema's heten Kind zijn in het Ne
derlands onder woorden gebracht door Jaalc 
Dreesen, jeugdschrijver en hoofdredakteur 
van De Bond, Jong zijn in het Nederlands op 
een tekst van Wouter De Bruyne, Samen 
zijn in het Nederlands belicht door auteur 
Herman Vos, Wonen in het Nederlands een 
tekstbijdrage van dulvel-doet-al en WlJ-me-
dewerker Jot Tlieys. iMarcei Verdickt lever
de de tekst voor Houden van in het Neder
lands en de idee van Trouw zijn in het 
Nederlands wordt onder woorden gebracht 
door Anton van Wilderode. 

Miei Cools en Herman Elegast, samen op het podium tijdens het 50ste 
Zangfeest. Ook dit jaar treden ze beiden terug op. (foto Geert oe soete) 

Op bazis van de teksten van jeugd
schrijver en hoofdredakteur van De 
Bond Jaak Dreesen, zal op het Zang
feest verwoord worden wat „Kind 
zijn in het Nederlands" betekent, (toto 

WIJ) 

MEDEWERKERS 
Naast de traditionele maar steeds weer 

aangrijpende zamenzang, ondersteund door 
het Zangfeest-orkest o.l.v. iVlichaei Scheck 
en een aantal koren uit de ANZ-koorfedera-
tie, wordt er ook dit jaar weer voor een 
afwissellend spektakel gezorgd. 

Een hele resem solisten treedt aan: bei
aardier Noei Reynders, Connie Neefs, Dia
ne Verdoodt, Herman Elegast, IVliel Cools, 
Frank Cools, Bob Cools en ouwe trouwe 
Gust Teugels. 

Dirigenten van dienst zijn naast Michael 
Scheck, Lode Dieltiens, Juliaan Wilmots 
en Patrick Van Looy. 

Het Zangfeest zou het Zangfeest niet zijn 
indien er geen bewegingsgroepen (gehuld In 
spannende collants) meewerken. De groe
pen Alkuone, Shaïda en Ekkart zijn van de 
partij, samen met de kindergroep De Smidse 
en Zangfeest-koor samengesteld door Gust 
Teugels. 

De muziekkapellen van het VNJ, de KSA-
Hanske de Krijger (Oudenaarde) en KSA-
Geraardsbergen zullen het Sportpaleis, 
voor het eerst sinds de aardbeving van 13 
april, doen trillen op haar grondvesten. 
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Op het komende Zangfeest huldigt het ANZ een aantal personen die reeds 
meer dan 25 jaar trouw en belangeloos meewerken aan de programmatie en 
realisatie van de jaarlijkse Zangfeesten. Zoals Juliaan Wilmots, die al 29 jaar 
mee de massazang dirigeert en het leeuwendeel van de orkestraties voor z'n 
rekening neemt. (totos Geert De soete) 

Klank, licht, beweging en dans zijn sinds jaren niet weg te denken ingrediën
ten van het Zangfeest. 

(foto Geert De Soete) 

KINDVRIENDELIJK 
ZANGFEEST 

Toegangskaarten (genummerde zit
plaatsen en ongenummerde plaatsen) 
kunnen aangeschaft worden op het 
ANZ-sekretariaat, Baron Dhanislaan 20 
bus 2, 2000 Antwerpen, tel. 
03/237.93.92, alle dagen van 8.30 tot 
17.30 uur. Ook voor telefonische reser-
vaties kan u terecht op het ANZ-sekre
tariaat. De prijs per kaart bedraagt 700 
fr.(1e rang), 500 fr. (2de rang), 400 fr. 
(3de rang), 300 fr. (4de rang) en 250 fr. 
(5de rang). De ongenummerde kaarten 
kosten 200 fr. 

Naar goede traditie is het Zangfeest 
ook kindvriendelijk. Kinderen jonger 
dan 12 jaar en vergezeld van hun 
betalende ouders krijgen tegen 100 fr. 
per kaart plaats naast hunouders. Per 
betaalde kaart wordt aldus 100 fr. voor
zien op dezelfde plaatsen als de 
ouders. De maatregel geldt voor twee 
kinderen vergezeld van hun ouders. 
KInderkaarten zijn enkel te verkrijgen 
op het ANZ-sekretariaat. 

Bovendien is er vermindering van 
25 fr. op de toegangskaarten te verkrij
gen ( geldig tot en met 25 april) voor 
groepen van minimum 20 personen. 
Erkende jeugdbewegingen, jeugdorga-
nisaties en studentenverenigingen krij
gen de kaarten van 250 fr. aan 200 fr. 
en van 200 fr aan 150 fr.. 

Het omvangrijke programmaboek is 
vanaf 21 april te koop voor 100 fr. , te 
verkrijgen op het ANZ-sekretariaat of 
door overschrijving van 150 fr. (verzen
dingskosten inbegrepen) op rek. nr. 
409-6518251-89 t.n.v. ANZ-Antwerpen. 

Nieuw in het programmaboek voor 
het 55ste Zangfeest is de aandacht die 
besteed wordt aan de inhoudelijke toe
lichtingen bij het motto met o.m. aktua-
liteitsbijdragen van ANZ-voorzitter Ce
lls en ANZ-sekretaris Koenraad De 
Meulder. Ook worden voor het eerst de 
begeleidende teksten en bindteksten 
van het Zangfeest integraal opgeno
men. 

Voor nog meer Informatie kan u 
steeds terecht op het ANZ-sekreta
riaat: Baron Dhanislaan 20 bus 2, 
2000 Antwerpen, tel.: 03/237.93.92 
dagelijks van 8.30 tot 127.30 uur. 
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VAN OOTEGHEM PLEIT 
OP BORMSHERDENKING VOOR 
ONAFHANKELIJKHEID 

Op de Bormsherdenking van 5 april jl. te 
Merksem voerde gewezen VU-senator Os
wald Van Ooteghem het woord. Hij wees er 
op dat het nodig is en steeds weer nodig is 
onfi de onvergankelijke betekenis van Dr. 
Borms voor de Vlaamse beweging te onder
strepen. Van Ooteghem behoort nog net tot 
de generatie die oud genoeg is om Borms 
persoonlijk te kennen. 

Het relaas dat Borms voor het Vlaams 
Kruis van Ledeberg in 1940 bracht over de 
wegvoeringen van de verdachten met de 
spooktrein maakte op de jonge Van Oote
ghem een diepe indruk. Toen drong het tot 
Van Ooteghem door dat België de Vlaams
nationalisten niet de kans had gegeven om 
loyaal te zijn. België had vanaf de eerste dag 
van de oorlog de oorlog verklaard aan de 
Vlaamsnationalisten. IVIede daardaar ont
stond volgens Van Ooteghem het psicholo-
glsch klimaat dat de kollaboratie mogelijk 
maakte. Toen de oorlog met de Sovjet-Unie 
begon twijfelde Van Ooteghem niet lang om 

naar het Oostfront te gaan strijden om voor 
Vlaanderen een gelijkberechtigde plaats te 
veroveren in het nieuwe Europa. Toen Os
wald op 6 augustus 1941 vertrok was Dr. 
Borms erbij om de jonge strijders voor Vlaan
deren uit te wuiven. Borms was er trouwens 
ook bij toen de Vlaamse meisjes naar het 
Duitse Rode Kruis vertrokken om er, onder 
de bescherming van het Internationale Rode 
Kruis van Geneve de gekwetsten van alle 
legers te verzorgen. Het heeft Borms dan 
ook zwaar gegriefd dat België die jonge 
vrouwen na de oorlog opsloot en veroordeel
de. 

SIMBOOL VAN 
VERDRAAGZAAMHEID 

Van Ooteghem ziet August Borms als een 
Vlaams simbool van verdraagzaamheid. Om
dat hij als overtuigd Vlaamsnationalist ge
tuigde voor de kommunist Jef van Extergem. 
Omdat hij als diepgelovige de vrijzinnige 
Roza de Guchtenaere een van de edelste 
vrouwen noemde die hij ooit had gekend. 
Omdat hij als jonge leraar drie jaar als 
ontwikkelingshelper avant la lettre in Peru 
werkte. Omdat hij zich als Groot-Nederlan
der inzette voor de onderdrukte volksgeno
ten in Frans-Vlaanderen. Omdat hij als so
ciaal bewogen man de Vlaamse arbeiders in 
Duitsland steunde en samen met Ward Her
mans naar Duitsland reisde om de vrijlating 
van de Vlaamse krijgsgevangenen te beplei
ten en te bekomen. Omdat hij als onbaat
zuchtige burger bij de bezettende overheid 
de gevangen medeburgers van om het even 
welke afkomst of strekking verdedigde. 

Borms koesterde zelf nooit partijpolitieke 
ambities, maar stelde zich op als verzoener 
tussen de krakelende Vlaamsnationalisten 
voor en tijdens de oorlog. Hij was een vriend 
van de Duitsers maar zeker geen knecht van 
de bezetter, stelde Van Ooteghem. Bij de 
huldiging van Raf Verhulst sprak hij in aan
wezigheid van de Duitse autoriteiten de vol
gende woorden: „Wij zullen altijd Vlamingen 
blijven. Men poge niet van ons Duitsers te 
maken. Wij zouden slechte Duitsers zijn en 
halve Germanen!" 

De grote betekenis van Borms is volgens 
Van Ooteghem dan ook dat hij voor 75 jaar te 
Brussel de zelfstandigheid van Vlaanderen 
heeft uitgeroepen, tegen de zin van de Duit
se overheid. Voor die simbolische daad heeft 
België hem vermoord, en is hij voor ons 
onsterfelijk geworden, aldus een bewogen 

Van Ooteghem. Andere volkeren hebben 
hun vrijheidshelden, waarvoor wij veel waar
dering hebben. Vlaanderen heeft het echter 
niet nodig simbolen te importeren. Welk volk 
kan bogen op een morele reus als dr. August 
Borms? 

De gewezen VU-senator wees vervolgens 
op de kracht van het volksnationalisme zoals 
we dat de dag van vandaag zien zegevieren 
in de Sovjet-Unie, Joegoslavië, bij de Bas-
ken, leren en Schotten. Lat ons bewijzen dat 
wij het offer van dr. Borms waard zijn door, 
over alle meningsverschillen heen, zo vlug 
mogelijk, zo volledig mogelijk, zo vreedzaam 
mogelijk onafhankelijk te worden, besloot 
Van Ooteghem. 

(pdi) 

Van Ooteghem raakte als jongeling 
diep onder de indruk van Borms' 
reiaas over de weggevoerden van 
1940. (foto WIJ) 
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MINUTIEUS VERSLAG VAN EEN LEVEN 
Bert Peleman werd 77 op 13 april j . l . De 

veelheid en diversiteit van zijn aktiviteiten 
maakt dat hij allang niet meer onder één 
noemer kan worden ondergebracht. Hij was 
en is promotor van het Scheldetoerisme en 
konservator van het Mercatoreiland in Rupel-
nrronde, waar hij o.m. het Scheldemuseum 
en het Reinaertmuseum inrichtte en een 
Uilenspiegelarchief aanlegde dat in 1977 
naar Damme werd overgebracht Hij boet
seerde eenvoudige, volkse en folkloristische 
beeldjes, die door de heemkundige Pol 
Heyns Pelemannekes werden gedoopt. In 
1964 werd hij direkteur van de afdeling 
kunstuitgaven van de uitgeverij Buschmann 
in Antwerpen en in 1980 van het Ortelius-
Boekenfonds in Deurne. In die funktie stelde 
hij meer dan vijfentwintig meertalige tekst
en platenboeken samen over Vlaamse ste
den en rivieren en over Vlaamse kunste
naars. 

DE EEUWIGE SCHELDE 
Als letterkundige schreef Peleman een 

roman en enkele korte verhalen, tal van 
toneelstukken (waaronder het openluchtspel 
Kristus aan de Schelde, dat om de drie jaar in 
IVIariekerke wordt opgevoerd), teksten voor 
groots opgezette zangspelen voor soli, koor 
en orkest zoals Proverbia Bruegeliana (mu
ziek: Marinus de Jong), Primavera en Scal-
dis Aeterna (Lodewijk De Vocht) en voor 
populaire volksliederen zoals Roosmarijntje 
en Laat ons, liefste, samen varen. 

Maar voor alles blijft zijn naam in brede 
kring geassocieerd met een twintigtal dicht
bundels die hij sedert 1937 publiceerde. In 
1990 — ter gelegenheid van Pelemans 75e 
verjaardag — werden uit zijn omvangrijk 
poëtisch oeuvre vijfenzeventig gedichten ge-
selekteerd en uitgegeven onder de titel Nog 
bloeit in mij de Herfst. 

De bundel, met een Ten geleide door prof. 
dr. Marcel Janssens en met korte getuigenis
sen van overleden of nog levende dichters 
en kritici als Marnix Gijsen, Urbain Van de 
Voorde, André Demedts, René Verbeeck en 
Anton van Wilderode, geeft een goed beeld 
van de diversiteit, de tematiek en de evolutie 
van de poëzie van Bert Peleman. 

In de eerste periode (grosso modo voor 
1945) is het dichterlijke oeuvre van Peleman 
de neerslag van observatie, fantasie en on
stuimige zinnelijke ervaring. Hij gelooft in de 
kracht van zijn dichterijke spontaanheid en 
heeft veel aandacht voor ritme en wellui
dendheid. Hij drukt zich sterk beeldend uit, in 
een barokke en retorische taal en vaak ook in 
lange alexandrijnen. 

Na 1945 schreef hij, naast tal van speelse 
gedichten die in deze verzamelbundel min
der aan bod komen, een meer vergeestelijkte 

Bert Peleman: „Literaire barbaar", noemde IMarnix Gijsen hem. 

poëzie, die groeide uit persoonlijk leed, uit 
eenzaamheid en vernedering. De beeld
spraak is suggestief, de toon vaak nederig en 
elegisch. Hij had het moeilijk om het hoofd 
rechtop te houden, om het leven te laten 
zegevieren op de dood, de hoop op verbitte
ring en opstandigheid. Pas in De Woonark 
(1972) is hij tot een milde berusting en tot een 
geestelijk evenwicht gekomen, waarbij ge
zin, vriendschap, volksliefde en godsvertrou
wen als blijvende waarden worden ervaren. 
Daarbij staat zijn woonark aan de Schelde 
als een simbool van het te bereiken even
wicht. Hij kan er zichzelf zijn en denken aan 
de doden; hij kan er vrienden ontvangen en 
uitkijken op de wereld. 

AAN HET LEVEN V A S T 
Pelemans innerlijke rust werd evenwel 

zwaar op de proef gesteld. Zijn vrouw Josée 
Loncin werd in 1973 ziek; een pijnlijke ziek
te, met hoogten en laagten, met hoop en 
teleurstelling, die vijf jaar duurde en haar 

onverbiddelijk aftakelde en meesleurde in de 
dood. Toen ze in het Antwerpse Middelheim-
ziekenhuis werd opgenomen, ging Peleman 
haar elke dag bezoeken. Hij zag het open-
bloeiende leven van natuur en kunst in het 
nabije Middelheimpark als een kontrast met 
de witte dood in het ziekenhuis. Hij schreef 
verzen over leven en dood, liefde en leed, die 
hij pas in 1979 uitgaf onder de titel Van vuur 
tot ijs. Met variaties op de middeleeuwse 
vesregel ,,Schoon lief" sprak hij zijn vrouw 
toe als geliefde of als moeder, als zieke of als 
dode. Ze zijn geschreven „in het besef dat 
wij uiteindelijk allemaal van vuur tot ijs moe
ten worden en dat de doodskist rond ons ook 
dichtgesnoerd wordt". Opnieuw wist hij 
evenwel wanhoop en verbittering te boven te 
komen. De dood is voor hem geen evasie uit 
het leven, geen alternatief voor het aardse 
bestaan. Ze is een stuk van het leven en in 
Pelemans kristelijke visie heeft ze een posi
tieve betekenis. 

I> 
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DE GESCHIEDENIS VAN 
BROEDERBAND TE BOEK 

De tegenstelling tussen de ekstroverte en 
onstuimige „literaire barbaar" (zoals Marnix 
Gijsen hem eens noemde) en de verstilde 
mijmeraar, tussen aardsheid en de zin voor 
het hogere is schijn Peleman hangt met zijn 
hele wezen vast aan het leven Enkele te-
ma's zijn dan ook in zijn hele oeuvre aanwijs
baar de liefde voor het Scheldeland en het 
Kleinbrabantse volk, voor schilderkunst en 
muziek, zijn vele reizen, zijn trouw aan 
Vlaanderen, godsdienst en gezin, zijn bezin
ning over dood en vergankelijkheid 

Peleman is een traditionele en eigengerei
de dichter die zich met rekent tot een 
literaire stroming en die officieel met mee
werkt aan een artistiek tijdschrift Hij put zijn 
inspiratie uit persoonlijke belevenissen en 
gevoelens, uit zijn fantasie uit kontakten met 
de natuur en de kunst 

Anton Van Wilderode karakteriseerde Pe-
lemans poëzie als helder (= verstaanbaar), 
Vlaams en rooms en noemde ze ,,het bijna 
minutieuze verslag" van diens leven Marcel 
Janssens herkent in sommige gedichten ver
wantschap ,,met de gespierde himmsche 
gezangen van Walt Whitman en Emile Ver-
haeren 

TROUW 
Peleman woont nu in Antwerpen op de 

Linkeroever Vanuit zijn appartement op de 
zevende verdieping kan hij de Schelde zien 
en gemeten van een heerlijk gezicht op de 
stad Ondanks zijn leeftijd blijft hij aktief, gaat 
op reis, verschijnt elke maand op de bijeen
komsten van de literaire kring Ex Libris in 
Deurne, rijdt in de zomer bijna iedere dag 
naar Rupelmonde en blijft in kontakt met 
vnenden en kunstenaars Zijn zin voor humor 
laat hem nooit in de steek Zijn levensleuze 
„Varen bij voor- en tegenspoed' blijft hij 
steeds trouw 

De vijfenzeventig voorbij 
maar steeds bereid 
bij mee- en tegentij te varen 

Want als de veerman 
van Verhaeren 
heb ik geleerd 
de stormen te trotseren 
En daarom blijf ik zweren 
bij ebbe en bij vloed 
met m mijn geest een wolkenstoet 
een sterke stroom, een felle steiger 

En altijd weer de zilverreiger 
die opwiekt uit de kinderjaren 
een vreugde met te evenaren 

In 1990 beitelde beeldhouwer Paul van 
Esbroeck een borstbeeld van Peleman, dat 
nu in Rupelmonde staat op het Mercatorei-
land naast zijn woonark aan de Schelde 

Frans Van Campenhout 

— Nog bloeit In mi; de Herfst Bert Peleman 
Uitg De Nederlanden, Jezusstraat 16, 2000 
Antwerpen, 1990,128 biz Omslagtekening door 
Frank-lvo Van Damme 

Broederband werd officieel gesticht op 24 
oktober 1964 in Erwetegem Maar reeds in 
1961 werden de twee verenigingen opge
richt, waaruit Broederband ontstaan is Broe
derband IS immers nooit een stevige organi
satie geweest met een sterk centraal be
stuur maar een federatie van gelijkgezinde 
verenigingen met elk een grote autonomie 

In oktober 1961 stichtten Mon Breugel-
mans, Alois Lagast, Bert de Vos en Jef van 
Dingenen in Antwerpen Onze Vriendenkring 

En in Zottegem begon Arthur de Troyer — 
op aansporen van de romancier Filip de 
Pillecyn — omstreeks dezelfde tijd met Onze 
Familiefeesten Ze wilden Vlaams-nationalis
ten die door de repressie waren getroffen, 
die zich geïsoleerd voelden en voor de 
Vlaamse beweging dreigden verloren te 
gaan, samenbrengen m een gezellige sfeer, 
ze weer zelfrespekt en zelfvertrouwen ge
ven Ze wilden ook de Vlaams-nationale 
doden waardig herdenken, in een mis met 
homilie, door bloemen neer te leggen op hun 
graf of door een huldiging 

NIET ALLEEN 
ZWARTEN... 

Al snel namen enkelen ook het initiatief om 
mensen, die nog steeds zwaar leden onder 
de gevolgen van de repressie, financieel te 
helpen De eerste leden van Broederband 
waren dus ,,zwarten" Maar ook Vlaams-

nationalisten die buiten de kollaboratie wa
ren gebleven, werden uitgenodigd en enke
len sloten aan In het eerste decennium na 
de oorlog werd de Vlaamse beweging in vele 
„vaderlandslievende" knngen moedwillig in 
een verkeerd daglicht gesteld Wie opkwam 
voor Vlaamse gelijkgerechtigheid en demo-
kratische rechtvaardigheid werd uitgeschol
den voor inciviek en duitsgezinde, of erger 
nog voor misdadiger 

Het duurde tot diep in de jaren 1950 voor 
de Vlaamse strijd weer echt op gang kwam 
1961 geldt voor velen dan ook als het jaar 
van de doorbraak De Volksunie sprong toen 
bij de parlementsverkiezingen van één naar 
vijf volksvertegenwoordigers en ze verover
de twee senaatszetels En op 22 oktober 
demonstreerden tienduizenden vlaamsge
zinden in een „éérste mars op Brussel" De 
tijd was gekomen dat Vlamingen weer vrank 
en vrij voor hun mening durfden uit te komen 
en eisen durfden te stellen 

In deze kontekst situeert zich de geschie
denis van Broederband Daarover werd nu 
door Frans Van Campenhout een studie 
geschreven die binnenkort bij Perspectief 
Uitgaven zal verschijnen 

— Broederband is mijn naam Van vriendenkring 
tot Broederband, 1961-1991 Frans Van Cam
penhout Uitg Perspectief Uitgaven Gent, 1992, 
geïllustreerd 595 fr (+ 50 fr verzendingskos
ten = 645 fr) Overschrijven op rek nr 401-
0035441-54, met juiste vermelding van naam en 
adres, referentie Broederband Info Perspec
tief Uitgaven, Minderbroedersstraat 24 te 2000 
Antwerpen, tel en fax 03/226 64 05 

ADVERTENTIE 

-
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VLAAMS ZEKEWONDS BRABAKRA 

VLAAMS NEUTRAAL 
ZIEKENFONDS 
BRABANTIA 

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

INFO 02/523 87 77 
NINOOFSESTEENWEG 288 — 1080 BRUSSEL 

Open alle dagen 9 — 12 en 13 30 — 16 30 
Ook op zaterdagvoormiddag 
Talrijke bijkantoren in Vlaams Brabant 
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VLAKBIJ EN ELDERS 

AL TE GEK 
Op dinsdagavond 7 april was op de Duitse 

TV-zender ARD een film te zien over België. 
Omwille van de aangebrachte informatie 
hoefde hij echt niet. De filmers zelf schenen 
van België en de Belgen geen fluit te begrij
pen. Zij gaven het uiteindelijk zelf toe want 
herhaaldelijk onderbraken zij hun geleuter 
met de uitroep: „Belgien: vire!" {al te gek). 

Onze Boergondische levenswijze werd po
sitief, hoewel karikaturaal, in het licht ge
steld. Me\ wellust echter vertoonden de ma
kers fragmenten uit de reeks „Ie petit livre 
des grands travaux inutiles" waarin een 
Waals joernalist de draak steekt met de vele 
nutteloze bouwsels (bruggen waarover geen 
weg loopt e.d.m.) die België alleen maar geld 
kosten. 

De film vertrok van geen enkel standpunt 
maar gooide er wel enkele door elkaar. En 
omwille van de aktualiteit mocht het Vlaams 
Blok noch de „hand-in-hand"-betoging ont
breken. 

BUIKVOL 
De bevolking werd voorgesteld als politiek 

volkomen ongeïnteresseerd. De kijker zag 
en hoorde wel de beide grote landstalen, 
vooral de Franse, maar enige toelichting 
over het bestaan van twee volkeren met een 
eigen woongebied bleef achterwege. De 
beelden werden hoofdzakelijk in en rond 
Brussel geschoten. 

Frieteters misschien wel, maar niet geïnteresseerd in politiel<? (foto WIJ) 

Blijkens het naschrift werd het geheel 
verwezenlijkt door hun Studio Brussel. Ook 
zij hebben van 24 november niets begrepen 
want volgens hen luidde de boodschap van 
de verkiezingen (o.m.) dat de mensen nu 
eindelijk hun buik vol hebben van die „Spra-
chenstreit". 

Het betweterige onbegrip van de volkeren-
met-Staat tegenover die zonder, voorspelt 

ons weinig goeds bij de opbouw van Super
staat Europa, die volgens sommige, ook 
Duitse, putilicisten, naar een „Europese na
tie" moet leiden. 

Als het niet zo gevaarlijk ware, zouden wij 
zeggen; ,,al te gek!"... 

K.J. 

THE LOW COUNTRIES, 
DAN TOCH... HOTEL - RESTAURANT 

De Vlaams-Nederlandse Stichting Ons Erf
deel zal in het najaar van 1993 een nieuwe, 
Engelstalige publikatie, in de vorm van een 
jaarboek, op de markt brengen. Titel: The 
Low Countries: Arts and society in Flanders 
and The Netherlands. 

De Stichting probeerde al in het begin van 
de jaren tachtig om zo'n periodieke publika
tie in het Engels uit te geven, maar slaagde 
er toen niet in daarvoor de nodige financiële 
overheidssteun te verwerven. 

De Nederlandse minister van Kuituur, 
Hedy d'Ancona, heeft thans besloten steun 
te verlenen voor de publikatie van een En
gelstalige uitgave. Ook haar Vlaamse tegen
hanger Hugo Weckx heeft zijn steun daar

voor toegezegd, deze geldt voor de periode 
van 1993 tot 1996. 

Het eerste jaarboek The Low Countries 
(320 bladzijden) zal in oktober '93, kort voor 
de Frankfurter Buchmesse, waar de Neder
landstalige literatuur centraal zal staan, ver
schijnen. 

De nieuwe publikatie is bestemd voor de 
Engelstalige wereld en wil een beeld geven 
van het literaire, kulturele en maatschappelij
ke leven in de Lage Landen. De uitgave zal 
zich, zoals de andere publikaties van de 
Stichting Ons Erfdeel, tot een breed intellek-
tueel publiek richten. 

— Info: Stichting Ons Erfeel, Murlsson-
straat 260 te 8921 Rekkem. 

aitino 

fan 
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, openluctit-
zwembad, l<inderspeeltuin, petanquebanen 

en grote parking. 

Voor uw groepsreizen naar de Voerstreek 
met geleld bezoek aan de forellenkwekerij 
kontakteer ons. Speciale groepsmenu's. 
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EMILE VERHAEREN 
IN DE BEELDHOUWKUNST 

Het provinciebestuur van Antwerpen orga
niseert in liet provinciaal Museum Emile 
Verhaeren in Sint-Amands de tentoonstelling 
Emile Verhaeren in de beeldhouwkunst. 
Deze ekspositie biedt een overzicht van 
vooral borstbeelden en medailles, die deze 
„grote" dichter voorstellen. 

De kunstwerken, tot stand gekomen in de 
periode van 1900 tot de jaren tachtig, weer
spiegelen een eeuw geschiedenis van de 
beeldhouw- en penningkunst. 

Tot de beeldhouwers, die beelden van 
Verhaeren maakten, behoren grote namen 
als Ossip Zadkine en Constantin Meunier, 
naast,,mindere goden" als Charles Van der 
Stappen, César Schroevens en Jenny Lor-
rain, die door deze tentoonstelling uit de 
schaduw treden. Ook hedendaagse beeld
houwers — zoals Leopold van Esbroeck en 
Jos De Decker — hebben zich door de figuur 
van Verhaeren laten inspireren. 

De monumenten die Verhaeren voorstel
len konden uiteraard niet opgenomen wor
den. Er worden wel toto's getoond van de 
gedenktekens in Rouen, Parijs, Saint-Cloud, 
Roisin, Schaarbeek en Sint-Amands. 

Naar aanleiding van de vijftigste verjaar
dag van de Brusselse materieschilder en 
graficus Luc Hoenraet ("Aalst, 28 juni 1941) 
wijdt het Willemsfonds in de reeks „Beeld-
Spraak" een kunstmonografie aan zijn werk. 

Ongeveer gelijktijdig met het verschijnen 
van de monografie loopt een retrospektieve 
tentoonstelling in de salons van het Brussel
se stadhuis. 

Sinds 1986 wil het Willemsfonds met haar 
„Beeld-Spraak"-reeks het leven van heden
daagse, Vlaamse beeldende kunstenaars 
onder de aandacht brengen van een ruim 
publiek. Hiervoor worden deskundige essay
isten aangetrokken die streven naar even
wicht tussen beeld en taal. De kunstmono
grafie over Luc Hoenraet bevat 32 illustraties 
waarvan 8 m kleur en, naast een volledige 
bio-en bibliografie, twee originele teksten: 
„De vrijheid houdt van drempels." van Annie 
Reniers en „Luc Hoenraetspicturaaldiarum. 
Het onbegrensde in de greep van het be
grensde." van Luc R.C. Deleu. De hoofd
tekst is van Luc Deleu die bekendheid ver
wierf met zijn doktoraat (aan de VUB) en 
publikaties over Henri fvlichaux. 

Verhaeren gezien door Zadkine. 

De retrospektieve In de twee benedenza
len van het Brusselse Stadhuis geeft een 
overzicht van zowel Hoenraets materiewerk 
als van zijn grafisch oeuvre. De tentoonstel
ling loopt tot 30 april en is alle dagen 
toegankelijk van 11 tot 18 uur en op zon- en 

De kontakten tussen Verhaeren en de 
beeldhouwers Rodin en Bourdelle komen 
eveneens aan bod. Merkwaardigenwijze 
heeft de kunstkritikus Verhaeren, die zelf 
over beeldhouwwerk schreef in o.a. ,,L'art 
moderne", via de bevriende beeldhouwers 
Rodin en Van der Stappen kennis gemaakt 
met de schrijvers Rainer Maria Rllke en 
Stefan Zwelg. 

De eigen kollektie — waartoe ondermeer 
een bronzen buste van Zadkine behoort — 
vormde de basis voor deze ekspositie. Daar
naast werd beroep gedaan op bruikleenge
vers als het Museum Plantin-Moretus, het 
Archief en Museum van het Vlaamse Cul
tuurleven, de Universitaire Fakulteiten Sint-
Ignatius Antwerpen, het gemeentebestuur 
van Sint-Amands en een aantal privé-verza-
melingen. 

kunst. Tot en met 31 oktober 1992 vrij 
toegankelijk in het Provinciaal Verhaeren-
museum, Kaai 22 te Sint-Amands 
(052/33.08.05). Tot 30 juni en van 16 sept. 
tot 31 okt. op zaterdag en zondag; van 1 
juli tot 15 sept. alle dagen (uitgezonderd 
maandag en vrijdag); telkens van 12 tot 
19u. 

feestdagen van 10 tot 13 uur. Luc Hoenraet 
zal elke zondag aanwezig zijn. /j_» 

— Kunstmonografie Luc Hoeraet. Reeks Beeld-
Spraak, uitg. Willemsfonds, 1992. 375 fr. 

LUC HOENRAET 50 
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MUZIEK 

ROBERT LONG: VOOR MIJN VRIENDEN, 
EN FRANK BOEIJENS WILDE BLOEMEN 

Vorige vrijdag was Robert Long nog maar 
eens te zien In Bakara, een der weinige 
BRTN-programma's die talent van bij ons 
een volwaardige televisiekans geeft naar het 
grote publiek toe. Zo maakten we kennis met 
de nieuwe plaatjes van de Antwerpse Petra 
Pollak en het Gentse trio Gorky, en ook Tura 
was weer op z'n best. Long gaf toe 1,92 
meter lang te zijn, dat hij ooit graag op een 
postzegel zou staan (,,voor een gewone 
postkaart" voegde hij er wel bescheiden aan 
toe), dat hij van grote kermissen houdt zoals 
de Antwerpse Sinksenfoor én de Elfteling in 
eigen Nederland, hoewel hij nu aan een 
groot Italiaans meer woont. Het publiek kent 
hem vooral als de man van TIen voor Taal, de 
gezellige kwis over etimologiie en aanver
wanten die Vlaanderen en Nederland op 
speelse wijze een verrijkende taalschat mee
geeft. Als zanger-komponist Is hij nu, drie 
jaar na de plaat Hartstocht, terug met zestien 
nieuwe titels die stuk voor stuk de liefhebber 
van romantische kleinkunstliederen zullen 
ven/vennen. Een liedje zoals De heftige jaren, 
dat hij ook op televisie zong, Is een parel, 
maar ook Op is op, dat Willeke Alberti op zijn 
Fantastico-a\hum zong en het lichtvoetige 
Voor mijn vrienden mogen er zijn! Volgen de 
zachtmoedige poëtische ontboezemingen 
over voorbije hartstochten, angst, liefde en 
zelfs milieu, een tema dat hij reeds eerder 
aansneed. Met //c l<en de foto's herhaalt hij 
op verzoek de ode aan Louis Davids, ge
schreven ter gelegenheid van 100 jaar Carré. 
Het kleurrijke palet van godsdiensten, de 

Frank Boeijen op solotoer. 
(foto F. De Martre) 

Stijve Haagse kringen, en de katers die 
heroïne slaat, bezingt hij haast luchtig, doch 
met scherpe pen geschreven. De afsluiters 
van Longs nieuwe plaat leunen dan weer 
sterk aan bij zijn Fantósfeo-album. Wee
moed en droom zijn afwisselend In ballade 
en dan weer In een lichtvoetig kermissfeertje 
verpakt. Synthesisers werden geweerd, een 
échte akkordeon, een plano, een kinderkoor 
en blazers omlijsten het geheel smaakvol. 
Een schitterende EMI-uitgave. 

Robert Long zingt voor z'n vrienden. (foto VUM) 

WILDE BLOEMEN 
Na tien jaar In groepsverband te hebben 

gewerkt is Frank Boeijen op solotoer. Op 
Valentijnsdag bracht hij In een uitverkochte 
Vooruit in gent een schitterende première. 
Nu is ook zijn eerste solo-CD Wilde bloemen 
(uit bij ArIola-BMG) op de markt. Een puike 
produktie, mede omdat Frank kon rekenen 
op het kruim van de Nederpop zoals Henk 
Hofstede en Robert-Jan Stips van The Nits, 
Henny Vrienten en Harry Saksioni. Opener 
Koud in mijn hart klinkt je meteen bekend in 
de oren daar onze zenders er meteen wild 
van waren. Samen met Vrienten zingt Boeij
en het duet Het IJs, een kleinkunstig juweel
tje van twee muzikale tegenpolen, en Ze 
geeft om mij In trage wals zou een geschikt 
numer geweest zijn z'n groep van destijds. In 
De koorddanser dringt de voortdurende keu
ze tussen verstand en liefde zich op. Het vrij 
lange Vaarwel schreef Frank Boeijen na het 
zien van schokkende beelden van opgejaag
de Koerden, het klinkt wat als een credo. Het 
nummer Onschuld sluit hier nauw bij aan. 
Met Twee gezichten zal hij wellicht een 
derde singelhit skoren, tenwljl het titelnum
mer van de plaat een verrassend eenvoudige 
afsluiter Is. 

CASH EN 
COUNTRÏÏOPPERS... 

Paaszaterdag wordt voor de liefhebbers 
van countrymuzlek een hoogdag: voor het 
eerst zien zij in Vorst-natlonaal niet minder 
dan vier helden samen aan het werk. De nu 
zestigjarige Johnny Cash, één der boegbeel
den van de stijl, en zijn Iets jongere kompa
nen Willie Nelson, Kris Kristofferson en Way-
lon Jennings, die om beurten op plaat en op 
het witte doek grote suksessen skoorden, 
ontmoetten mekaar in Zwitserland. Na wat 
„jammen"voor de kerstshow In Montreux 
besloten ze onder de naam The Highway
man op toer te gaan. Zodus, morgen 18 april 
om 20 uur in Vorst-natlonaal. 

Nog even iets voor de folkllefhebbers. Op 
3 mei gaat In de Brusselse Ancienne Belgl-
que, vanaf 17 uur het Irish Music Festival 
door. Op de planken De Dannan, The Doon-
an Family en Paddy Reilly. Dit belooft wat te 
worden I 

S.D.. 
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VEERTIENDE KEER 
GOEDE KEER 

D
E wereldbeker en het FlCP-pun-
tenklassement hebben veel ver
anderd In de wielersport. Win
nen blijft belangrijk natuurlijk 
maar is niet langer alleen-zalig
makend. Met velen punten pak
ken is ook lonend. Er wordt daar
om in het peloton méér gecijferd 
dan op de pedalen geduwd. 

Wielrennen gelijkt dit voorjaar 
vaak op schaken en daarover 

kan niemand zich opwinden. Maar zowel in 
het wielrennen als In het voetbal hebben de 
ploegleiders, de trainers dus, het voor het 
zeggen. Zij maken sommetjes en ontwikke
len een eigen logika. Zij troosten zich met 
rangschikking waarvoor de gewone man de 
schouders ophaalt. 

KASSEIKOERS 
Duclos-Lasalle wist beter. Hij stamt nog uit 

een andere tijd. Hij groeide op in een andere 
traditie. Aanvallen en afzien: hij is er nooit 
voor teruggeschrokken. Het was zijn veer
tiende Parijs-Roubaix. Hij verzamelde In de 
helleklassieker, ook Pascale en kasseikoers 
geheten, meerdere ereplaatsen. Hij stond 
vaak in de aanval en in 1980 was hij op de 
kasseien zelfs vluchtgezel van Thurau, Mo-
ser en De Vlaeminck. Duclos wist dus waar
mee hij bezig was. Hij nam zijn verantwoor
delijkheid op. Hij verdeelde zijn krachten 
oordeelkundig. Hij wist zich gesteund en in 
de rug gedekt door Greg LeMond en Colotti, 
twee ploegmaats met haar op hun tanden. 

Declos, die al zo vaak in het zicht van de 
haven was gestrand, beleefde zondag zijn 
moment de gloire. Het werd hem van harte 
gegund. Zijn overwinning verschilde funda
menteel van deze van Jacky Durand. 

Duclos heeft al veel bewezen. Deze ouder
domsdeken van het peloton was altijd ernstig 
met zijn beroep bezig. Hij reed vaak met een 
getekend gelaat in alle weer en wind op en 
over de pijngrens. Hij verloor nooit zonder 
eer. Hij schuwde nooit strijd en vreesde geen 
inspanning. Hij was en blijft een prototype. 

Duclos mocht zich dan ook altijd zeer 
terecht In de volksgunst verheugen. Zijn 
overwinning verblijdde gans Frankrijk en was 
de wielrennerij van dat land een hart onder 
de riem. 

Wie het veloke van dichtbij volgt weet dat 
de Franse wielersport de recente opstekers 
goed kan gebruiken. De krisis heeft immers 

toegeslagen. In het voorbije tussenseizoen 
werden In het land van Mitterand almaar 
moeilijker sponsors bereid gevonden om „Ie 
velo" nog enig krediet te geven. De meeste 
Franse toprenners rijden vandaag dan ook in 
buitenlandse loondienst. Voor vijf jaar was 
dat ondenkbaar. Duclos, die in zijn vrije 
dagen op houtsnip durft jagen en daarom de 
aartsvijand van... Brigitte Bardot is gewor
den, heeft misschien de kentering ingeluid. 

Misschien, want de wielrennerij in haar 
huidige gedaante leent zich niet tot definitie
ve gevolgtrekkingen. Wat vandaag evangelie 
is wordt morgen weggelachen. Vast staat 
enkel, voor ons tenminste, dat er geen grote, 
overheersende kampioenen meer rondrijden 
in het peloton. Wellicht omdat het kopman
schap in zijn oude betekenis niet meer van 

Gilbert Duclos-Lasalle, ruim ze
venendertig jaar oud, heeft de 
negentigste Pari|s-Roubalx ge
wonnen. Niet zonder glans. 
Zeven dagen na een ontgooche
lende Ronde van Vlaanderen gin
gen de favorieten andermaat in 
de fout. Ze schoten tekort, bleicen 
niet bekwaam de wedstrijdont
wikkeling naar hun hand te zet
ten, misten lef en vertrouwen om 
een individuele stempel op het 
koersverkoop te durven of te kun
nen slaan. Insiders zoeken daar
voor verklaringen. Ze liggen voor 
de hand. 

deze tijd is. Mogelijk omdat de individuele 
puntenhonger de ploegdiscipline heeft on
dergraven. Vermoedelijk omdat er ook een 
nivellering heeft plaats gevonden. De profes
sionele begeleiding en verhoogde weten
schappelijke inbreng laten geen improvisa
tieruimte meer over. Een renner die op 
dopingfraude wordt betrapt riskeert onmid
dellijk ontslag. De kollektieve prestatiedruk 
was nooit groter. Het geldgewin ook niet. 
Een en ander hangen altijd aan elkaar vast. 
De incidentrijke massaspurt van Gent-We-
velgem was daar een logisch gevolg van. 

In afwachting van de Ardeense topkoersen 
moeten onze koereurs het stellen met drie 
derde plaatsen. Voor Museeuw in Italië, voor 

Gilbert Duclos-Lasalle, kassei-trofee 
in de hand, geniet van de ovaties na 
zijn overwinning in Parijs-Roubais. 

(foto P. V. Belle) 

Van Hooydonck in Vlaanderen en voor Ca-
piof in Frankrijk. 

SOELAAS? 
Het is te weinig voor specialisten van 

ééndagswedstrijden. Maar inmiddels heeft 
de Waalse Pijl misschien al soelaas gebo
den. 

Flandrien 
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DE RINGEN ZIJN NIET ROND 
Er verschijnen niet veel sportboelcen die 

de moeite waard zijn. Researchjoernalistiel< 
wordt in deze maar zelden beoefend. „In de 
ban van de ringen — Feiten en onthullingen 
over misbruik van macht en geld binnen het 
lOK", verschenen bij Het Wereldvenster, is 
de uitzondering die de regel bevestigt. Wat 
Viv simson en Andrew Jennings op een rijtje 
zetten over de vroede vaderen van het Inter
nationaal Olimpisch Komitee, de aanbeden 
Antonio Szamaranch op l<op, mag (moet) 
gelezen en geweten worden. 

De konklusie van het boek grijpt naar de 
keel. De Olimpische Spelen moeten worden 
afgeschaft. Van de idealen en bedoelingen 
van Pierre de Coubertin is niets meer overge
bleven. In de topsport van vandaag draait 
alles om geld en kommercie, om winnen 
tegen welke prijs dan ook, om manipulatie 
door manager en bestuurders. Het kan tel
len. 

In ,,ln de ban van de ringen" kijkt men niet 
op een onthulling meer of minder. De wortels 
van het kwaad worden met overstelpend 

Beerschot is kampioen en daarmee is het 
eerste gedeelte van de weg naar het herstel 
afgelegd. Lezers die onze gevoeligheid voor 
tradities kennen zullen begrijpen dat wij ons 
daarover verheugen. De klub die het Olim
pisch stadion al van in de jeugdjaren van 
onze opa's bewoont hoort thuis in de topklas
se. Maar zover zijn we nog niet natuurlijk. 
Ook volgend seizoen zullen de Marinekens 
bij elke uitmatch worden „opgewacht". De 
strijd zal nog harder en nog moeilijker zijn. 

De vraag rijst nu of de huidige bewinds-
ploeg de bestaansbasis van de klub zal 
kunnen verbreden. Het blijft ons overigens 
een raadsel waarom een stad als Antwerpen 
in geen dertig jaar een echte topklub gestalte 
heeft kunnen geven. 

Berchem, dat het eerst met de terugval 
werd gekonfronteerd, zwalpt nu al een paar 
jaar zonder veel perspektieven in de grijze 
wateren van de derde klasse. De „good 
news show" is aan de klub van het Rooi niet 
besteed. 

Antwerp klimt op geregelde tijdstippen van 
de middenmoot naar de subtop maar de 
aansluiting met de echte elite kon nooit 
worden verwezenlijkt. Gedurfde investerin
gen en strakke bezuinigingen volgen elkaar 
op de Bosuil op als ebbe en vloed. Ook nu 
weer stellen de betere spelers van de great 
old zich vragen over de toekomst van hun 
klub. 

Beerschot, dat eigenlijk de rijkste tradities 
moet ophouden, leefde jarenlang op een 

feitenmateriaal blootgelegd. Simson en Jen
nings stellen terecht dat er een fatale drie
hoeksverhouding is ontstaan tussen de kom
mercie, de televisie en de sportbestuurders. 

Deze laatsten gingen door hun knieën voor 
geld en geschenken. Adidas en de machtige 
Amerikaanse televisiemaatschappijen rege
ren. Die fatale ontwikkeling geraakte eind 
jaren zeventig in een stroomversnelling. Een 
reeks sportleiders van de Angelsaksische 
stempel (koel, afstandelijk en principieel in 
hun benadering) stapte op (Brundage, Killa-
nin. Rouse en zelfs de Nederlander Adriaan 
Paulen) en werd vervangen door een serie 
dirigenten van de Latijnse stempel. Havelan-
ge, Szamaranch en hJebiolo hebben minder 
skrupules en zijn altijd voor ,,zaakjes" te 
vinden. 

PLUCHEN STOELEN 
Vriendjespolitiek heeft demokratie vervan-

vulkaan van twijfels en ellende. De bestuurlij
ke onbekwaamheid werd op het Kiel tot kunst 
verheven. De instorting van vorig jaar was 
dan ook onvermijdelijk. Maar zij bood ook 
voordelen. Na het faillissement kon met een 
schone lei opnieuw worden begonnen. Wel
ke de aspiraties zijn van de nieuwe bewinds

gen. Het spektakulairste voorbeeld is atle-
tiekbaas Nebiolo. De man bezit niet het 
minste krediet meer, kwam in de sport- en 
burgerwereid in opspraak maar werd door de 
grote Szamaranch (over wiens verleden ook 
een boekje wordt opengedaan) op persoon
lijk gezag tot het lOK toegelaten. Men moet 
het lezen om het allemaal te kunnen geloven. 

Tot slot een citaat als voorproever voor de 
,,liefhebbers": 

,,Wij ontdekten over de wereld van de 
moderne Olimpische topsport dat het een 
geheimzinnig en elitair domein is, waar de 
beslissingen over sport — onze sport — 
achter gesloten deuren worden genomen, 
waar royaal geld wordt uitgegeven aan een 
fabelachtige stijl van leven voor een besloten 
kring van sportbeoefenaars, waar het geld 
dat voor sportieve doeleinden is bestemd 
wordt weggesluisd naar bankrekeningen op 
tropische eilanden en waar de bobo's (be
stuurders) — niet gehinderd door bestuurs-
verkiezingen — voor eeuwig op hun pluchen 
stoelen blijven plakken." 

ploeg zal in de komende weken en maanden 
blijken. 

Beerschot zal voor het eerst sinds vele 
jaren een zuinig én doeltreffend transferbe-
leid moeten voeren. Een beleid dat slechts 
één doel kan voor ogen hebben: de snelle 
terugkeer naar de hoogste klasse. 

DE EERSTE STAP 

De lijnrechter in Tienen—Beerschot (0—0) bleef ondanks het protest met het 
vlagje in de hoogte staan na het late Beerschot-doelpunt van Lutonadio. De 
ploeg van het Kiel had echter aan een puntendeling genoeg om naar tweede te 
promoveren. (foto VUM) 
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TELEVISIE 

ZATERDAG 18 APRIL 
TV 1 

10 30 \fek-werk, rond arbeid, 11 00 Bijbenen, De 
werkzoekers en Veiliger wonen, 11 30 Sprechen 
Sie Deutsch?, Duitse les, 12 00 Babel, voor 
migranten, 14 55 De mantel, film, 17 10 Okavan-
go, jeugdserie, 17 55 Tik Tak; 18 00 Nieuws; 
18 10 Schoolslag, spelprogr ,18 40 Vlaanderen 
vakantieland, toeristische infoserie, 19 20 Joker
en lottotrekking; 19 30 Nieuws. 
20 00 Caravans, serie 
20 30 Drie vrolijke kerels en een baby, film 
22 30 Sport op zaterdag 
23 00 Vandaag 
23 20 Criminal law, film 

TV 2 

20 00 Hermes-prijs 1991, gala 

VTM 

15 00 Nieuws; 15 05 Ewoks, tekenfilmsene, 15 30 
Hanna Barbera, tekenfilms, 16 20 Clip Club, ver-
zoekklips, 16 35 Superforce, jeugdsene, 17 00 
Super 50; 18 00 Nieuws; 18 05 De juiste prijs, 
spelprogr ,19 00 Nieuws. 
19 30 Familieraad, spelprogr 
20 00 Viersprong, spelprogr 
21 00 Spies like us, film 
22 55 Nieuws 
23 10 VTM-Sport 
23 20 The Amityville horror, film 
01 20 Nieuws 

Ned. 1 

08 00 De huisdierenshow, kortfilm, 0810 Naar 
Timboektoe; 08 15 De dag toen alles misging; 
08 45 Ko de Boswachter Show, kinderprogr, 
09 03 Een wereldverhaal, sprookjes, 13 00 
Nieuws; 15 35 Morgen kan 't beter, kursusreeks, 
16 00 Nieuws, 16 08 Hollands dekor, literaire 
wandeling, 16 18 Heb ik iets gemist?, TV-hoogte-
punten, 17 05 Disneyclub; 18 00 Boggle, woord
spel, 18 28 Junior Survival '91, sportieve reeks, 
19 00 Land in zicht, toer mag , 19 26 Sportpano-
rama, 20 00 Nieuws 
20 25 Kijk op sport, sportkwis 
21 05 Coming home, film 
23 12 Glamourland 
23 45 Paaswake 
01 05 Nieuws 

Ned. 2 

13 00 Nieuws ,1515 Impact, dok , 16 00 Nieuws, 
16 08 Museumschatten; 16 17 Bobbie en Onyx, 
tekenfilmsene, 16 30 Groentjes, 16 41 Alfred J. 
Kwak, tekenfilmsene, 17 07 Wings, sene, 17 30 
Man over de vloer, sene, 18 00 Nieuws; 18 19 
Vroege vogels, milieuprogr , 18 59 Vijf tegen vijf, 
spelprogr, 19 29 Jules Unlimited, techniek en 
avontuur 
19 59 The Flying Doctors, sene 
20 50 Oppassen!!, sene 
21 19 Sonja op zaterdag, praatshow 
22 14 Achter het nieuws, aktualiteiten 
22 48 Per sekonde wijzer, kwis 
23 25 De schreeuw van de Leeuw, showprogr 
00 00 Natuurmoment 
00 09 Nieuws 

Ned. 3 

08 55 Nieuws; 18 00 Nieuws; 1815 Sesam-
itraat; 18 30 Jeugdjoernaai ekstra; 19 00 Jon
gens van vijftien, serie, 19 28 Wilde ganzen; 
19 30 De glazen werknemer, dok , 20 00 Nieuws. 
20 24 Kenmerk, aktualiteiten 
20 55 Stortplaats, dok 
21 15 Een man van alle wijken, portret F M Arian 
22 00 Nieuws 
22 15 Studio sport 
23 00 Paasnachtviering 

ZONDAG 19 APRIL 
TV 1 

09 00 Samson; 10 00 Protestantse eredienst, 
11 00 Eucharistieviering, 11 55 Urbi et orbi, pau
selijke zegen, 12 55 Sportmiddag; 13 25 Broers 
uit keuze, jeugdfilm, 15 05 Dossier Verhulst, 
sene, 16 00 1 voor iedereen, familieprogr, 17 30 
Merlina, serie, 17 55 Nieuws; 18 00 Tik tak; 18 10 
De kaper van de Zuidzee, jeugdserie, 18 35 
Rikkie, jeugdfilm, 19 00 De Cosby show, 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 

15 10 Luik-Bastenaken-Luik, wielrennen 
19 45 Lyrisch Gala vanuit Sevilla, met Placido 
Domingo en José Carreras 

VTM 

12 00 Super 50; 13 00 Nieuws; 13 05 Carson's 
law, advokatensene, 13 50 Tekenfilim; 14 00 Dy
nasty, serie, 14 45 Clip Club, verzoekklips, 15 00 
The Island at the top of the world, film, 16 30 
Benson, serie, 17 00 De kinderakademie, jong 
talent, 17 50 VTM-Sport; 18 00 Nieuws; 18 05 
Mimi, praatshow, 19 00 Nieuws. 
19 30 Familieraad, spelprogr 
20 00 Raar maar waar, satirisch konsumenten-
progr 
21 00 Luc, praatshow 
22 00 Police squad!, serie 
22 25 Nieuws 
22 40 De sportshow 
23 45 Wild, wild world of animals, zeeleeuwen 
0010 Nieuws 

Ned. 1 

10 25 Eucharistieviering; 11 55 Urbl et orbi, pau
selijke zeken, 13 00 Nieuws; 13 05 Tosca, TV-
registratie opera Puccini, 15 05 Morgen kan 't 
beter, kursusreeks, 15 30 Waar blijf je anders?, 
praatprogr, 16 00 Nieuws; 16 07 Daar ben ik het 
levende bewijs van, dok , 16 55 Kiekeboe, kin-
dersene, 17 05 Oren van je kop, poppenreeks, 
1715 Kleur rijk, sene, 17 35 De sprookjesstoel, 
sene, 17 45 Tekenfilmfestival; 17 55 Boggle, 
woordspel, 18 20 Nummer 28, sene, 18 35 Hotel 
Amor, komische sene, 19 00 Perfect strangers, 
serie, 19 30 Belgen, sene, 20 00 Nieuws 

20 15 Oude liefdes, spelprogr 
21 00 Je zult het zien, fitness en gezondheid 
21 30 Brandpunt, aktualiteiten 

Ned. 2 

09 00 Wil Kwak Kwak; 09 05 Babar; 09 30 Bonk 
en Beer; 09 45 Mannetje en Mannetje; 09 55 
Meneer Bohm en de Haring, tekenfilmpje, 10 05 
Broertjes, sene, 10 20 Meneer Rommei, kinder-
sene, 10 35 Watt??!, vernuft, 11 00 Reiziger in 
muziek, 18 00 Nieuws; 18 05 Paul Haenen vijf 
over zes, kultureel progr , 18 35 Jongens van de 
Witt; 19 00 The wonder years, serie, 19 25 On
rust, subkultureel mag , 20 00 Nieuws. 
20 10 Mr. Bean goes to town, komische sketches 
20 37 Van Dis in de IJsbreker, praatshow 

Ned. 3 

08 55 Nieuws, 09 30 Het allochtoon video-clr-
kuit, 10 00 Jaouaz, voor IVIarokkanen, 10 30 Ak-
tuel, voor Turken, 11 00 lOS Magazine, 11 30 
Omrop Fryslan Edukatyf, 12 00 Het Capltool, 
live-debat, 13 00 Schoolse zaken; 15 00 Studio 
sport: wielrennen; 18 15 Sesamstraat; 18 30 
Whitney Houston, hoogtepunten, 19 00 All along 
the watchtower, portretten artiesten, 19 30 Mari
lyn Hotchkiss', TV-spel, 20 00 Nieuws 

MAANDAG 20 APRIL 
T V 1 

15 20 De gekke ontdekkingsreizigers, film, 16 50 
Samson, 17 30 De dag dat Anton..., jeugdsene, 
17 55 Tik tak; 18 00 Nieuws; 18 10 Mooi en 
meedogenloos, serie, 18 35 Top score, woord
spel, 19 03 Buren, serie, 19 25 Mededelingen, 
19 30 Nieuws van wereldtentoonstelling te Se
villa 
20 30 Denksportkamploen, kwis 
21 05 Vrij als een vogel, sene 
22 00 Op de koop toe, konsumentenmag 
22 30 Vandaag 
22 55 Uitzending door derden 

TV2 
18 50 Nieuws; 19 00 Frans: La vle quotldienne, 
schooltelevisie, 19 30 Het Capltool, serie, 19 53 
Benny Hill, humor 
20 00 Uitzending door derden 
21 00 Expo '92 in Sevilla, rechtstreeks verslag 
22 00 Jésus de Montreal, film 

VTM 

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

Ned. 1 

13 00 Nieuws; 16 00 Nieuws; 16 10 De terugkeer 
naar Oz, film, 18 00 Boggle, woordspel, 18 30 
Winnieh the pooh; 18 57 Ja natuurlijk, bloemen 
en planten, 19 27 Ha, die pa!, serie, 20 00 
Nieuws. 
20 16 Disney time, klassieke tekenfilms 
21 13 Hier en nu special, aktualiteiten 
21 56 Prettig geregeld, komische reeks 
22 31 Boek In waterland, literair mag 
23 06 Miniatuur 
23 14 Nieuws 

Ned. 2 

12 00 Tros voetbal plus; 13 00 Nieuws; 15 30 
Een verlossend afscheid, jeugdfilm, 1615 Santa 
Barbara, serie, 17 00 Explorer, informatief mag , 
17 50 Bouli, tekenfilmsene, 18 00 Nieuws; 18 05 
Die 2 speciaal, reisverslagen 18 30 A tribute tot 
Freddie Mercury, benefietkoncert 
20 50 De staatsloterijshow 
22 50 Meimaand filmmaand 
23 00 A tribute to Freddie Mercury, vervolg 
00 50 Nieuws 

Ned. 3 

08 55 Nieuws; 14 00 Chovansjtsjina, operaregi
stratie, 17 25 Kursusinfo; 18 00 Nieuws; 18 15 
Sesamstraat; 18 35 Studio sport; 20 00 Nieuws 
20 15 Dossier weerwerk, dok 
20 40 Arcadia, kortfilm 
20 51 Droom en daad, gesprekken 
21 25 Varen, teleac 
22 00 Nieuws 
22 10 Angano Angano, dok 
23 00 Databasemanagement, teleac 
23 30 Nieuws 
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TELEVISIE 

DINSDAG 21 APRIL WOENSDAG 22 APRIL DONDERDAG 23 APRIL 
TV1 
14 30 Verkeersopvoeding, schooltelevisie, 15 00 
Klassieke mechanika, schooltelevisie, 17 30 
Plons, 17 35 Liegebeest, serie; 17 50 Duupje; 
1755 Tik tak; 1800 Nieuws; 1810 Mooi en 
meedogenloog, serie, 18 35 Top score, woord
spel, 19 03 Buren, serie, 19 25 Mededelingen; 
19 30 Nieuws. 
20 00 De drie wijzen, spelprogr 
20 35 Zeker weten?, praatprogr 
22 00 NV De Wereld, reportage 
22 30 Vandaag 
22 55 Boulevard: Monarchie en macht, dok 

TV 2 
18 50 Nieuws; 19 00 Aardrijkskunde, schooltele
visie, 19 20 De vergissing van Columbus, school
televisie, 19 30 Het Capitool, serie, 19 53 Benny 
Hill, kolder 
20 00 Uitzending door derden 
20 30 National Geographic, dok serie 
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, verzoekklips, 17 00 Webster, serie, 17 30 
Home and away, serie, 18 00 Nieuws; 18 05 
Cijfers en letters; 18 30 Familie, serie; 19 00 
Nieuws; 19 30 Rad van fortuin. 
20 00 Bompa, serie 
20 30 Flying doctors, serie 
21 30 Empty nest, serie 
22 00 Nieuws 
22 15 Telefacts, nieuwsmag. 
23 00 Odd Couple, serie 
23.30 Nieuws 

Ned. 1 
1 o 00 Vrouw zijn; 10 50 TV-Fruitmand; 11 10 Een 
wereld van verschil, religieus diskussieprogr, 
13 00 Nieuws; 16 00 Nieuws; 16 09 Het kleine 
huis op de prairie, serie, 17 00 ik ben Benjamin 
Ben; 17 30 Tijdsein 1, aktualiteiten, 1810 50 
kamers, jongerenprogr ,18 35 Blackout, woord
spelletje, 19 05 Op weg naar Avonlea, serie, 
19 50 Mijmeringen, 20 00 Nieuws. 
20 25 De wereld van de kangoeroes, natuurdok 
21 20 Tijdsein II, aktualiteiten 
21 55 Feest van de weggerolde steen 
22 25 Paaskoncert 
22 55 Antenne: Zout der aarde, dok 

Ned. 2 
13 00 Nieuws, 17 05 Dommel, tekenfilmserie, 
1719 Boes, tekenfilm, 17 30 De grote meneer 
Kaktus show, kinderprogr , 18 00 Nieuws; 18 16 
Dubbeldekkers, serie, 18 42 Daar kommen de 
schutters, serie, 19 13 Vijf tegen vijf, kwis ,19 41 
De baas in huis, serie 
20 10 Meer moet dat niet zijn, komische serie 
20 39 De verleiding, reeks over reklame 
21 18 Tien voor taal, taalstri)d 
22 05 Achter het nieuws, aktualiteiten 
22 40 Golden girls, serie 
23 08 Met Witteman, praatprogr 

Ned. 3 
08 55 Nieuws; 14 00 Omrop Fryslan; 16 55 Ca 
va?, teleac, 17 25 Pronto, teleac, 18 00 Nieuws; 
1815 Sesamstraat; 18 30 Jeugdjoernaal; 18 40 
Het klokhuis; 19 00 Desmond's, serie, 19 25 
Antilliaans verhaal, dok , 20 00 Nieuws. 
20 25 Rossini de kok, dok 
21 46 De verhalenvertellers 
22 00 Nieuws 
22 15 Studio Sport joernaal 
22 30 NOS-laat 

TV 1 
16 00 Schoolslag, spelprogr, 16 30 Samson; 
17 30 Postbus X, serie, 17 55 Tik tak; 18 00 
Nieuws; 1810 Mooi en meedogenloos, serie, 
18 35 Top score, woordspel, 19 03 Buren, serie, 
19 25 Mededelingen; 19 30 Nieuws. 
20 00 Tatort, misdaadserie 
21 40 Married with children, komische serie 
22 05 Alle 5, wetenschap progr 
22 35 Vandaag 
23 00 Qu'est-ce que je vous, Dallas-sur-Meuse 

TV 2 
18 50 Nieuws; 19 00 Vak-werk, info, 19 30 Het 
Capitool, serie, 19 53 Benny Hill, humor 
20 00 Sportavond 
21 45 Nieuws 
22 15 Sportavond 

VTM 
14 00 Super 50, 15 00 Nieuws; 15 05 Riviera, 
sene, 15 30 Dynasty, sene, 16 20 Clip Club; 
16 30 Kinderklub; 17 00 Schuif af, kinderprogr , 
18 00 Nieuws; 18 05 Cijfers en letters; 18 30 
Familie, sene, 19 00 Nieuws 
19 30 Rad van fortuin 
20 00 Rap klap, spelprogr 
20 30 Airplane li: The Sequel, film 
22 00 Nieuws 
22 15 Sanseveria, verhalen 
23 20 Hill Street Blues, politieserie 
23 50 Nieuws 

Ned. 1 
13 00 Nieuws; 16 00 Nieuws, 16 05 Tekenfilm-
festival, 16 23 Service Salon, informatief mag , 
17 30 Tao Tao, tekenfilmserie, 18 00 Boggle, 
woordspel, 18 30 Transport, dok ,19 00 Land van 
de arend, dok , 20 00 Nieuws. 
20 25 The Mackintosh Man, film 
22 10 Pyramide, kwis 
22 45 Reporter, aktualiteitsmag 
23 20 Nieuwsnet 12, dramaserie 
00 10 Nieuws 

Ned. 2 
13 00 Nieuws; 15 30 Fantasie in de ban van de 
werkelijkheid, kunstserie, 16 00 Nieuws; 16 09 
Bekijk het maar, kinderprogr ,1714 Santa Barba
re, serie, 18 00 Nieuws; 18 22 Popformule plus, 
pop, 19 02 Candid camera, verborgen kamera, 
19 28 Dierenmanieren, dierenmag 
20 00 Giitz, TV-film 
21 47 Tros aktua, aktualiteiten 
22 16 Eenmaal, andermaal, veilingprogr 
23 08 Expo '92 Seville — Tussen 2 werelden, 
reeks 
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 Van gewest tot 
gewest, regionaal nieuws, 19 55 Politieke partij
en; 20 00 Nieuws. 
20 20 Stichting Socutera, Een blik op Kenia 
20 30 Studio sport; 
22 00 Nieuws 
22 15 Studio sport joernaal 
22 30 NOS-iaat 
23 00 Nieuws 

TV 1 
14 30 La vie quotidienne, schooltelevisie, 15 00 
Klassieke mechanika, schooltelevisie, 17 30 
Draaimolen, kinderserie, 17 40 Prikballon; 17 55 
Tik tak; 18 00 Nieuws; 18 10 Mooi en meedogen
loos, sene, 18 35 Top Score, woordspel, 19 03 
Buren, sene, 19 25 Mededelingen, 19 30 
Nieuws. 
20 00 Schwarzwaidklinik, serie 
20 45 Under cover, spionageserie 
21 30 Panorama, aktualiteiten 
22 30 Vandaag 
22 55 Uitzending door derden 

TV 2 
18 50 Nieuws; 19 00 Kampioenen van het veilig 
verkeer, schooltelevisie, 19 30 Het Capitool, se
ne, 19 53 Benny Hili, kolder 
20 00 Next stop Europa, Denemarken en Noonve-
gen 
20 30 Tekens, kunstmag 
21 30 Nieuws 
22 00 Première Film & Video, filmnieuws 
22 30 Rumble Fish, film 

VTM 
15 00 Nieuws; 15 05 Riviera, sene, 15 30 Dynas
ty, sene, 16 20 Santa Barbara, sene, 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 Tien om te zien, show 
21 10 Beverly Hills 90210, sene 
22 00 Nieuws 
2215 Jambers, Vlaamse kleurlingen 
23 00 Miami Vice, serie 
23 50 Nieuws 

Ned. 1 
13 00 Nieuws; 16 00 Nieuws, 16 06 Tekenfilm
festival, 16 24 Service salon, informatief progr , 
17 30 Ferris Bueller, tienerserie, 17 58 Boggle, 
woordspel, 18 24 Forzal, jongerenmag , 18 54 De 
sleutels van Fort Boyard, spelprogr, 20 00 
Nieuws 
20 25 Opsporing verzocht, oproep 
21 20 Everest 1992, serie 
21 36 Afscheid van de Tweede Kamer, n a v 
nieuwe Kamergebouw 
22 56 Je zaak of je leven, dok 
23 50 Paradijsvogels, reeks portretten 

Ned. 2 
13 00 Nieuws; 15 25 In de greep van de alkohoi, 
edukatieve jeugdfilm, 16 10 Santa Barbara, sene, 
16 55 Zorro, sene, 17 20 Starstreet, tekenfilmse
rie, 17 30 Goud van oud live, popklassiekers, 
18 00 Nieuws, 1815 B.O.O.S., kinderprogr, 
18 40 Top 40,19 lOVeronica Film & Video, 19 40 
Empty nest, serie 
20 10 Magnum, detektivesene 
21 00 Nieuwslijn, aktualiteiten 
21 30 In de Viaamsche Pot, sene 
21 55 Meimaand filmmaand 
22 05 Highlights: A tribunte to Freddie Mercure, 
hoogtepunten 

Ned. 3 
08 55 Nieuws; 18 00 Nieuws; 18 15 Sesam
straat; 18 30 Jeugdjoernaal; 18 40 Het klokhuis, 
jeugdinfo, 19 00 Desmond's, sene, 19 25 Binnen
land, aktueel mag , 20 00 Nieuws. 
20 25 De mankementenshow, satirische reeks 
20 58 Stanley en de vrouwen, dramaserie 
21 49 De verhalenvertellers 
22 00 Nieuws 
22 15 Studio sport joernaal 
22 30 NOS-Laat, achtergrondinfo 
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EEN FILM PER DAG 

VRIJDAG 24 APRIL 
T V 1 

14.30 Verkeersopvoeding, schooltelevisie; 15.00 
Klassieke mechanika, schooltelevisie; 17.25 Er 
was eens Amerika, tekenfilmserie; 17.55 Tik tak; 
18.00 Nieuws; 18.10 Mooi en meedogenloos, 
serie; 18.35 TV1- Top 30; 19.03 Buren, serie; 
19.25 Mededelingen; 19.30 Nieuws. 
20.00 Sledge Hammer, serie 
20.25 Baraka, spelshow 
21.40 Liedjes voor Malmö, voor Eurovisiesongfes
tival 
22.30 Vandaag 
22.55 Thriller: in de val, trillerserie 

TV 2 

18.50 Nieuws; 19.00 Klassieke mechanika, 
schooltelevisie; 19.30 Het Capltool, serie; 19.53 
Benny Hill, kolder. 
20.00 Vlaanderen vakantieland, toer. info 
20.35 Kijk uit!, verkeerstips 
20.40 Magische wereld, dok. serie 
21.30 Nieuws 
22.00 Affiche, kunstprogr. 
22.20 Festival van Vlaanderen 1991, bijbelselle-
deren en psalm 149 

VTM 

15.00 Nieuws; 15.05 Riviera, serie; 15.30 Dynas
ty, 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, Mike Verdrengh 
21.00 The accused, film 
23.00 Nieuws 
23.15 New Mike Hammer, serie 
00.05 Nieuws 

Ned. 1 

13.00 Nieuws; 14.33 De kleine astronaut, film; 
16.00 Nieuws; 16.05 Tekenfilmfestival; 16.24 
Service Salon, informatief mag.; 17.30 Ereprijs 
17, familiemag.; 17.59 Boggle, woordspel; 18.29 
Weg van de snelweg: Europa, Midden-België; 
18.59 Zo vader, zo zoon, raadspel; 19.29 Cosby 
show, serie. 
20.00 Nieuws 
20.26 Rondom Tien, biseksualiteit 
21.13 Cheers, serie 
21.44 De Stoel overzee, boeiende mensen 
22.14 Dokument: het verhaal van de Baobab, 
dok. 
22.44 The commish, serie 

Ned. 2 

13.00 Nieuws; 16.00 Nieuws; 16.09 Fantasie in 
de ban van de werkelijkheid, kunstserie; 16.37 
Joodse bruiloft in bezettingstijd, dok ; 17.12 
Gewoon met vakantie, Oostenrijk; 17.34 Danny 
Dubbel, Danny de Munk; 18.00 Nieuws; 18.21 
The Teenage Hero Turtles, tekenfilmserie; 18.48 
Bassie en Adriaan en de geheimzinnige op
dracht, serie; 19.23 De leukste thuis, homevide
o's. 

19.56 Meer dan 35 jaar Songfestival, terugblik 
20.37 TV-Masqué, verborgen kamera 
21.33 Sjans, komische serie 
22.05 Crime time, misdaadmag. 

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, dok.; 
19.54 Politieke partijen; 20.00 Nieuws. 
20.25 Rudloph Nureyev, portret 
22.00 Nieuws 
22.10 Studio sport joernaal 
22.30 NOS-laat 

Paniek troef in de Franse ((omedie Drie vrolijke icerels en een baby. 
Zaterdag 18 april op TV1, om 20u.30. 

ZATERDAG 18 APRIL 

DRIE VROLIJKE 
KERELS EN EEN BABY 

Franse komische film (1985) over drie 
vrijgezellen die met een baby opgezadeld 
v\̂ orden. Akteur Michel Boujenah kreeg 
voor zijn vertolking een César. (TV1, om 
20U.30) 

ZONDAG 19 APRIL 

REISE DER 
HOFFNUNG 

Een schrijnend verhaal over een Turks 
gezin op zoek naar een menswaardig 
bestaan en over hun eerste kontakten 
met „Het Beloofde Land". Deze Zwitser
se film (1990) is gebaseerd op een waar 
gebeurd verhaal. Met Necmettin Cobano-
glu en Nur Surer. (Ned. 2. om 21u.26) 

MAANDAG 20 APRIL 

JEZUS VAN 
MONTREAL 

Kanadese film (1988) over een akteur 
die Jezus speelt in een passiespel en 
zodanig opgaat in zijn rol dat hij ook na 
de voorstellingen Jezus blijft spelen. 
(TV2, om 22u.) 

DINSDAG 21 APRIL 

THE WHISTLEBLOWER 
Prima spionagetriller van Simon Lang

ton (1987) gebaseerd op de gelijknamige 

roman van John Hale. Michael Caine 
gaat op zoek naar de moordenaar van 
zijn zoon, die als vertaler Russisch op de 
Britse inlichtingendienst werkte en er 
zich door zijn linkse ideeën „ongewenst" 
maakte. (BBC 1, om 22u.30) 

WOENSDAG 22 APRIL 

DE VALSTRIK 
Amerik. spionagefilm van John Huston 

(1973) met James Mason, Dominique 
Sanda en Paul Newman. Rearden, een 
geheimagent, moet een partij juwelen 
stelen om in de gevangenis te belanden. 
Van daaruit begint zijn werkelijke op
dracht. (Ned. 1, om 20u.25) 

DONDERDAG 23 APRIL 

RUSTY JAMES 
Amerik. film van F.F. Coppola (1983) 

met Matt Dillon, Dennis Hopper en Mi
ckey Rourke. Rusty James wil net als zijn 
oudere broer Motorcycle Boy leider wor
den van een jongerenbende. (TV 2, om 
22U.30) 

VRIJDAG 24 APRIL 

THE ACCUSED 
Jodie Foster werd In een nachtbar door 

drie dronkelappen verkracht. Wanneer 
ze ontdekt dat haar advokaat het op een 
akkoordje gooit met de (vrouwelijke) offi
cier van Justitie, begint een nieuw pro
ces. Amerik. film uit 1988. (VTM, om 
21u.) 
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BIOS 

GOED, BETER, BEST 
Nadat de firma Merchant Ivory (Yvory/Mer-

chant en Ruty Prawer Jhabvala, deze laatste 
staat normaal in voor de scenario's) wereld-
sukses haalde met de verfilming van de erg 
literaire romans /K room with a view en 
Maurice, kon je er zeker van zijn dat ook 
anderen zich op het pad van de E.M. Forster-
boeken zouden wagen. 

ITALIAANS PALET ^ 
Where angels fear to tread werd ingeblikt 

door Charles Sturridge en het weze meteen 
gezegd: niet slecht. Maar een enorm gebrek 
aan fijngevoeligheid (wat de Merchant/lvory-
film wel hebben) maakt dat je af en toe toch 
zit te denken hoe het wel had kunnen zijn. 
Literatuur verfilmen blijft een hachelijke on
derneming. Als kijkfilm is hij echter wel 
geslaagd, met opnamen in de Italiaanse 
steden Rome, San Gimignano, Siena, Mon-
tepulciano en Cuna in Toscanië. 

De akteurs Rupert Graves, helen Mirren, 
Giovanni Giudelli en Helena Bonham Carter 
zijn het neusje van de zalm en brengen goed 
de romantiek over van de tijd dat de Engel
sen verliefd waren op Italië. Je kunt deze film 
even meenemen als repetitie voor de nieuwe 
Forsterverfilming: Howards End, waarin An
thony Hopkins, Vanessa Redgrave, Emma 
Thompson en opnieuw Helena Bonham Car
ter het beste van zichzelf geven. 

NAAKT LUNCHEN ~ 
Toen wij hoorden dat de Kanadese regis

seur David Cronenberg zich ging vergrijpen 
aan A/a/red Lunch, de roman van William 
Burroughs, vroegen wij ons af wat hem 
bezielde. Wilde hij filmzelfmoord plegen? 
Maar als wij ons herinnerden wat Cronen
berg zoal al had gedaan in Scanners, Video-
drome, The fly en Dead Ringers wisten wij 
het niet meer zo zeker. 

Cronenberg en Burroughs hebben beiden 
een zwak voor insekten en delen hun haast 
fobische angst voor vrouwen. Als iemand 
dan ook Burroughs moest verfilmen was het 
Cronenberg en niemand anders dan hij. 

INDIEN ER AL 
EEN VERHAAL IS... 

William Lee (Peter Weller) is afgekickt en 
wil ,,normaal" gaan leven. Hij versiert een 
baantje als ongedierte- en kakkerlakkenver-
delger. Maar zijn vrouw Joan (Judy Davis) 
raakt verslaafd aan het misterieuze verde
lingsmiddel en krijgt uiteindelijk ook William 
aan het bruine goedje. Samen beleven ze 
een haast permanente roes en dan gebeurt 

op een dag het verschrikkelijke: William 
schiet zijn vrouw tijdens een van hun maka-
bere spelletjes door het hoofd. De meest 
gruwelijke hallucinaties bestormen hem nu. 
Ze zijn bevolkt met insekten die iet van deze 
wereld zijn: heksen, sprekende konten en 
andere onsmakelijke blubbers. Deze interzo
ne blijkt het broedgebied voor Burroughs 
eerste roman: A/a/ced Lunch. 

Dus geen fantastiek, maar een verkenning 
van de getormenteerde geest van een ver
scheurd personage. Voor de liefhebbers van 
filmliteratuur. 

HET VOLKJE ONDER 
DE TRAPPEN 

Wes Craven maakte reeds diverse klassie
kers in het horrorgenre, waarvan de liefheb
bers zich natuurlijk de cultfilm bij uitstek 
herinneren: A nightmare on Elm Street 
(1984). Hij is dus de schepper van Freddie. 
Zijn nieuwste The people under the stairs 
kreeg een officiële selektie voor het festival 
van Avoriaz dit jaar en op het 10de Festival 
van de Fantastische Film te Brussel kaapte 
hij de Prijs van het Publiek weg. 

En terecht. Want de liefhebbers komen 
hier wel erg aan hun trekken. Er zijn elemen
ten uit zowat alle gruwelsprookjes, er is het 
peperkoeken huisje, er is Assepoester, er is 
Alice in Wonderland, er is ook Edgar Alan 
Poe met het House of Usher, er is de 
suggestie van incest, er is menseneterij, er 
is... Everett McGill als De Man, die reeds in 

Twin Peaks, La guerre du feu, Tour of Duty, 
Dune en Heartbreal< ridge te zien was. 

Er is Wendie Robie als De Vrouw, zij was 
eveneens te zien in Twin Peal<s als Nadine 
Hurley. Er is de twaalfjarige Brandon Adams 
als Fool, hij was reeds te zien in Woomva/Zcer 
(prijs als Beste Jonge Akteur) en in TV-series 
als Empty Nest en A different world. Er is de 
zestienjarige A.J. Langer als Alice. 

HET ONDERWERP ~ 
Wes Craven las twaalf jaar geleden een 

krantenbericht dat hem met verstomming 
sloeg. De feiten vonden plaats in een dood
gewone residentiële wijk. Inbrekers doen 
hun werk, buren merken dit en roepen de 
politie erbij. De politie ontdekt in het huis een 
aantal kinderen die van bij hun geboorte in 
het huis zitten opgesloten. Met dit gegeven 
ging Craven fantaseren. 

Het gaat om drie inbrekers: twee mannen 
en een jongen. De eerste man wordt gedood 
door het volkje onder de trappen, de tweede 
wordt door De Man gevangen en in stukken 
gevoerd aan het volkje. De knaap kan ont
snappen en leert in een geheime sektie van 
het huis Alice, de dochter van De Man en De 
Vrouw kennen. Maar De Man en De Vrouw 
zijn broer en zus, is zij de dochter, of is zij net 
zoals de rest van het volkje onder de trap
pen, ook maar een ontvoerd kind? 

De jacht op de knaap doet soms wel eens 
aan Indiana Jones denken en humor is ook 
nooit veraf, humor die pure horror draaglijk 
kan maken. Liefhebbers, allen daarheen. 

Willem Sneer 

Als je een zwak voor insekten en fobische angst voor vrouwen hebt brengt 
Naked Lunch soelaas... (<oto VUM) 

39 WIJ — 17 APRIL 1992 



MENGELWERK 

HERSENBREKER 
OPGAVE 129 
HORIZONTAAL 

4. Waar een man zijn verzinsels vandaan 
haalt (3, 3, 4) 

9. Schoonmaakmiddel (7) 
10. Als je dit misdrijf halveert, blijkt dat de 

dader het al heeft bedreven (8) 
12. Zichtbaar geluid (10) 
14. De oost-Europeaan die aan de maaltijd 

zit, is een minnaar van kunst en schoon
heid (6) 

15. Van 1 januari tot en met 31 december 
zonder één datum over te slaan (8) 

16. Ze is als tweede te horen (2) 
17. Dit zoogdier blijkt in deze tijd van het jaar 

iets te kunnen produceren dat eigenlijk 
aan vogels is voorbehouden (8) 

19. Zonder kop leeft dit machtige dier nog 
honderd jaar (5) 

20. Drukmiddel dat op de grond terecht 
komt (4) 

VERTIKAAL 

1. Die zet elke stap twee keer (12) 
2. Achter een berg van dit voedsel lag de 

streek waar je nooit meer hoefde te 
werken (8) 

3. Veelbezongen plant uit de Beierse Al
pen (9) 

5. Zulke bazen maken het volk ongelukkig 
(8) 

6. Een bek aan de voet (4) 
7. Op zijn vakbekwaamheid kun je vertrou

wen (8) 
8. Dèt zijn nog 'ns stommiteiten! (7) 

11. Samensmeltingen (6) 
13. Hiervoor is water nodig, maar in om-

OPLOSSING OPGAVE 127 
Horizontaal: 1. navels; 5. spookrijder; 
9. zorg; 10. trouweloos; 11. Namen; 
12. kussenslopen; 15. eigen; 16. van
een; 17 oefenen; 19. list; 20. ginder; 
21. NOS. 

Vertikaal: 1. nijdas; 2. verzonnen; 3. 
slagregen; 4. opkuisen; 6. opeenvol
gen; 7. riool; 8. treuzels; 13. pinken; 
14. maal; 18. fonds. 

Erik Van den Abeele uit de Hoogla-
temweg 20 in 9830 Sint-Martens La-
tem wint een prijsje. Zijn gele brief
kaart met de juiste oplossing van 
opgave 127 werd uit de talrijke kor-
rekte inzendingen geloot. 

Wij verwachten uw gele briefkaart 
met de oplossing van opgave 129 ten 
laatste dinsdag 28 april op de redak-
tie: Barrikadenplein 12, 1000 Brus
sel. 
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vangrijke gevallen gebruikt men caham-
pangnel (4) 

16. 't is al wat er bij ons van een aartsengel 
is overgebleven (3) 

18. In sombere tijden ziet de markt er zo uit 
(5) 

20. Voor kinderen is dit maar een halve 
vader (2) 

SATERDAG 

AHASVERUS 
„VUM-joernalist spioneerde", 
las Ahasverus 
KGB kreeg Informatie op uw nivo 

Overwinning van Major kan leren 
niet bommen 

Britten zijn Majoretten 

Toestand voor Koerden niet 
rooskleurig, eerder Turkolse 

a 

Sicilië wordt lavatorlum 

Euro-DIsney: een nieuwe 
Slag aan de ll/larne 

ij 

Zetduivel: 
Nell KInnock-out 

•ir 

AVV.VVKGB 
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VIJF MAAL 
VLAANDEREN! 

• Kersbeek-Miskom 
Tegen een Hagelandse heuvel, temidden 

van heerlijke lentebloesems, ligt Alinea — 
een spijshuis met enkele kwaliteitssterrekes. 
Op slechts de tijd van één mensengeneratie 
verwezenlijkte de Hagelandse werkkracht 
met haar spaarvermogen en een doorgedre
ven opleiding ook hier, in dit deeltje Vlaande
ren, eerste-rangskookkunst! Een jong kop
pel, een lap grond in de bocht van de baan 
en... het risiko werd genomen! Nu vergade
ren we daar op een eerste lente-avond met 
een 40-tal KMO'ers, bezorgd rond wat Euro
pa hen geven zal. Vele vragen, aarzelend 
dikwijls (Een Hagelander heeft graag balken 
onder 't ijs, vooraleer hij erover gaat!) maar 
steeds in de roos. Bewust van hun vakman
schap kijken ze wèl optimistisch uit naar de 
grote-markt-van-morgen. Maar wie begeleidt 
hen? Wie zijn ze in die grote zee van hebben 
en wedijveren? Nen Duitser is 'n degelijke 
en nen Hollander ne kommersant... Maar 
zij ? En dan voel je hoe dat jonge Vlaamse 
zelfbestuur nog heel veel weg heeft af te 
leggen voor zijn burgers. Vorm geven aan 
een weggedrukt Vlaanderen (dat intussen de 
6e rijkste regio van Europa werd) is een 
zielkundig proces. Neen, ik pleit niet voor 
een of andere über-ich, wèl voor een bewust
zijn waarmee je gemakkelijk de andere ont
moet en er beter van wordt! 

• Veltem-Beisem 
In de schaduw van het kasteel van de 

traditioneel-franskiljonse dorpsheer verga
deren we met een 10-tal jongeren. De franko-
Belgicistische burgervader overleed. In zijn 
park bouwden zijn erfgenamen een kasteel-
restaurant. De hoge muur om het domein 
sluit geen kasteel romances meer af. In het 
nieuwe huis-aan-de-overkant, opgetrokken 
met een bouwpremie op een stukske kasteel-
grond, vertellen we over de groei van het 

destijds politiek onmachtige Vlaanderen. 
Geen enkele weet nog hoe een almachtige 
adel — bij ons frankofoon — ooit heel Europa 
in enkele familienetwerken omspande. Een 
technokratisch-noodzakelijk Europa met een 
binnenmarkt van 325 miljoen inwoners; 
daartussen leven wij met onze Nederlandse 
levenswaarden. Rond ons Volk leven dus 15 
maal méér anderen. En die moeten wij ont
moeten. Of we dat graag horen of niet: het is 
de dagdagelijkse werkelijkheid in de TV, bij 
de muziekkultuur, in de ekonomie, in het 
toerisme enz... En alles wat daarvoor nodig 
is moet groeien aan de basis, in iedere 
leefkring. Indien één afdeling aan het weven 
van deze maatschappelijke mantel voorbij
gaat, laat ze haar leden in de kou staan... 

• Bratislava — Leuven 
1200 km van mekaar in Europa en toch zo 

dichtbij! Twee zangkoren beleven samen 
hun Europese kunde. Het Leuvens Meisjes
koor 0.1.V. Nicole Boogaerts, een kwieke 
lerares notenleer en Canens, uit de Slovaak-
se hoofdstad, o.l.v. een baardige Gabriel 
Rovnak. Samen zingen ze Mozart, Bernstein 
en... bezoeken Brussel! Ik vertel Lucia, Slav-
ka, Zuzana enz... hoe Brussel voor een deel 
verf ranste, zoals Bratislava ooit verduitste tot 
Pressburg en als Pozsony de hoofdstad van 
Hongarije was tijdens de Habsburgers! Onze 
Zuidelijke Nederlanden en de Slovaken on
dergingen dezelfde kosterlijke bevelen van 
de Oostenrijkse Jozef II, die er in Brussel 'n 
straat aan overhield, maar in Bratislava volle
dig verdween. Ik vertel hen over Mgr. Jozef 
Tiso, die in 1938 — als een soort Borms — 
zelfbestuur verwierf voor Slovakije. Maar ook 
zij kennen die naam niet meer... Evenmin die 
van Rudolf Slansky, in 1952 opgehangen — 
goed 50 jaar oud... Samen met Jozefa Has-
kova vormden zij een der ortodokse Joods-
Tsjecho-Slovaakse echtparen die geloofden 
in de kommunistische heilsgemeenschap en 
die te laat het permanente litteken van de 
diktatuurzagen...lndekerstkoudevan1986, 
bij het tienjarige bestaan van Ctiarta 77, 
ontmoette ik — klandestien — deze grote 
dame op een kaal Praags appartementje, 
eenzaam met haar herinneringen en gete
kend door haar jaren strafkamp... Neen zij 
weten niet meer of zij nog leeft. En ja, — 
midden in het gesprek — of ze mochten 
rolschaatsen? Ja, waarom niet? Op de rol
schaatsen van Marjan, Tine en Goedele 
vliegen — met wapperende haren en rokken 
— Lucia, Slavka en Zuzana doorheen de 
Herentse Swertmolenstraat... als een Euro
pese lente! 

De Kroatische Kulturele Sportvereniging Croatia 
van Antwerpen nodigt uit op een Kroatisch koncert, 
bedoeld onn de dankbaarheid uit te drukken ten 
opzichte van alle Vlamingen die morele, politieke, 
materiële en financiële steun verleend hebben aan 
het Kroatische volk. Het tema van deze avond is 
dan ook ,,Kroatië dankt Vlaanderen". 

• Oostrozebeke 
Neen, ik trok niet naar de Marnevallei om 

er de (voor de zoveelste maal verkochte) 
kopieën van Walt Disney, het Amerikaanse 
tekenwonder, te bekijken tussen cola en 
hamburger. In Oostrozebeke vierde burge
meester Lieven Demedts immers met een 
schitterende driedaagse in de ,,Mandelroos" 
(wat een prachtnaam voor een kultureel 
centrum!) Marcel-Honoree-Nestor Neels — 
beter bekend als Mare Sleen, joernalist, 
beeldverhaaltekenaar, kunstschilder, schrij
ver en filmman — 'n produkt van het Gentse 
St.-Lukas en nu: 70 jaar jong. Wat heeft die 
man met weinig middelen toch niet verzet? 
Zijn onsterfelijke Nero, zijn prikprenten in 
„Het Volk", „De Standaard", „Ons Volk" 
enz...; zijn ,,Allemaal Beestjes"; zijn Ronde 
van Frankrijk-verhalen enz... 45 jaar lang 
mensen in hun burgerlijk naamkaartje vast
pinnen; de veren van hun hoogmoed in 't 
eigen achterwerk steken... Prachtig! Wie 
promoot hem over de wereld ? 

• Belsele 
Vlug, diezelfde avond, over de E3, naar 

Belsele in het Waasland. Waar Isengrim en 
Reinaart ooit samenzweerden, leeft nu een 
„Sociëteit ter Bevordering der Triviale Kun
sten". Zij houdt aan de Eindestraat een 
Volksmuziekkafee open met een grote V, die 
staat voor: Vlaams-Vreemd-Vanalleswa en 
Verdomme.. .„'t Eynde" is ook een galerij en 
de bijhorende stal wordt omgebouwd tot een 
teatertje. Dirk van der Speeten loopt in dit 
kleinschalige centrummetje rond als een 
René de Clerck in miniformaat. Rondom hem 
een reeks Belselenaren, die tappen, die 
sparen voor 'n piano en nu ook Koerdisch 
eten venten. Daarom waren we er uitgeno
digd. Niet om te eten maar wel om er te 
vertellen over dat andere volk (zonder ve
ren!) dat met de regelmaat van een klok 
uitgedund wordt door Turkse, Araabse en 
Perzische imperialisten. Luisterend naar hun 
(jammerende!) muziek zitten we bij mekaar, 
zonder laffe sentimentaliteit, maar in waar
achtige menselijke eenheid. Beter dan ik het 
kon zeggen heeft Frank Toussaint — 'n 
andere Wazenaar met 'n ingevoerde aller
heiligennaam — het Koerdenvolk vastgelegd 
in een zacht-overtuigende foto-reeks, die niet 
zou misstaan in een wereldtijdschrift zoals 
„The Geographical". Maar ook hier: wie 
staat klaar om hem te promoten ? 

Willy Kuijpers 
Algemeen Sekretaris 

Tijdens het koncert zullen 40 artiesten optreden 
die deel uitmaken van de folkloristische studenten-
groep Ivan Goran Kovacic uit Zagreb. Het koncert 
heeft plaats op Paaszondag, 19 april 1992, om 20u. 
in het parochiehuis ,,Bart", in de St.Bartholomeus-
straat 9A te Merksem. 

De inkom is gratis! 

KROATIË DANKT VLAANDEREN 
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UIT DE REGIO 

R'?!^TERS VIEREN ^j BUITENBEEN VAN DE WEEK 
MEE IN PODIUM 

Sinds jaren is de bijzondere dichtbundel Podium 
een vaste waarde geworden. Dit jaar l<adert de 
uitgave in de 20-jarige viering van 't Kofschip. 

De literaire kring — uitgeefster van 't Kofschip, 
tijdschrift voor literatuur en beeldende kunsten, 
poëziebundels en proza — onderschrijft dit jubi
leum met de publikatie van een speciale editie van 
Podium. 

't Kofschip wil in deze bundel bijzondere aan
dacht besteden aan (nieuwe) gedichten en haiku's. 

Dichters die meer inlichtingen wensen, nemen 
kontakt met algemeen sekretaris Ugo Verbeke, 
Postbus 112, B 2180 Ekeren 1. 

KAARTEN VOOR 
ZANGFEEST 

Er zijn nog kaarten voor het ANZ-Zangfeest te 
verkrijgen bij Walter Luyten (03/482.11.93). Door 
storting op rek.nr. 850-8547383-12, van VU-Ber-
laar, p/a Heistsebaan 69 te Berlaar, worden de 
kaarten aan uw adres bezorgd. Op 17 april waren 
de plaatsen nrs. 3 t.m. 8 op rij 22 van tribune 5 nog 
beschikbaar. Alle belangstellenden kunnen infor
meren op ons tel. nr. 03/482.11.93. 

KOM, 
ZING MET MIJ 

,,ln het lied leeft wat een volk worden zal", 
schreef J. Muls, en terecht; in ons streven 
naar een zelfstandig Vlaanderen, neemt de 
kuituur van het volk, en dus zéker het eigen 
lied, een belangrijke plaats in. 

De Vlaamse verenigingen in Edegem heb
ben tien jaar geleden dit streven naar nieuwe 
kansen voor het samenzingen in daden om
gezet. 

Kom, Zing met mij, is aan zijn dubbel 
lustrum toe. Dat wordt groots gevierd in de 
Sporthal Den Willecom op zaterdag 16 mei 
om 20u. 

Zangkoren en kreatieve kindergroepen uit 
Edegem zelf. De Spelemannen, een volks
kunstgroep uit Limburg, Luce Mampuys, so
praan en als gastvedette Connie Neefs. 
Zoals bij alle vorige afleveringen is de alge
mene leiding in handen van Gust Teugels. 

De Vlaams Nationale Stichting Edegem, 
de plaatselijke afdeling van de Federatie voor 
Vlaamse Vrouwengroepen en de Kulturele 
Kring hebben al heel wat bijgedragen tot de 
promotie van het Vlaamse lied. 

De petitie met méér dan 100.000 handte
keningen startte tijdens een zangavond en 
tijdens het programma van dit dubbele lus
trum wordt een knap initiatief bekend ge
maakt. ,,Een nieuw Vlaams lied"... 

Geïnteresseerde Vlamingen kunnen kaar
ten bekomen bij J. Engelen (03/457.11.51). 
Vlamingen die het Edegems initiatief willen 
steunen kunnen een gift overmaken op KB 
402-2027549-52, Liederen voor ons Volk — 
Edegem. Deze milde schenkers worden in 
het programmaboek opgenomen. 

Dank aan alle WIJ-lezers! 

GROENE WEEK TE GISTEL 
Reeds eerder dit jaar werd de VU-afdeling 

van Gistel uitgeroepen tot het Buitenbeen van 
de Weel< en dit n.a.v. haar onderzoek naar de 
leef- en woonomstandigheden van de bejaar
den in eigen gemeente. Deze week prijzen wij 
haar Wee/t van het Milieu. 

Zo'n week is geen origineel idee van VU-
Gistel zelf want reeds eerder vertoond door VU-
Deerlijk, maar da's juist het mooie.,,Alles wat 
ik heb, heb ik van een ander", zong ooit 
Herman van Veen. En leren van mekaar, dat is 
toch mooi. Dus organizeert VU Vlaamse Vrije 
Demokraten van Gistel van 21 tot en met 25 
april een Week van het Milieu. 

ZEVEN DAGEN 

,,Wij wensen een bescheiden bijdrage te 
leveren tot meer bewustwording en een stukje 
gedragsverandering van de aktieve generaties 
zodat onze kinderen en kleinkinderen ook nog 
kunnen ademen in Vlaanderen. Daarnaast ho
pen wij met deze week een bijdrage te leveren 
om onze bevolking op de aangekondigde se-
lektieve huisvuilophaling voor te bereiden." 

Zo opent Rony Anseeuw namens het afde
lingsbestuur het programma. En dat zit boorde
vol boeiende dingen. Een opsomming. 

Het eerste luik bestaat uit een vaste tentoon
stelling die tijdens de schooluren geopend is, 
vooral ten gerieve van de schoolgaande jeugd. 
Die jeugd kan bovendien meedingen in een 
prijskamp die samen met de Stichting Leefmi
lieu wordt georganiseerd, 's Avonds, tussen 16 
en 20u., wordt vooral het volwassen publiek 
venwacht. Verenigingen kunnen een geleid 
bezoek aanvragen. Daarbij worden ze rondge
leid door Dirk Demeurie, stafmedewerker van 
het Lod. Dosfelinstituut en die reeds eerder zelf 
zo'n Milieuweek op poten zette. 

De tentoonstelling bevat o.m. volgende de
len: 

- over de verschillende vormen en oorzaken 
van milieuverontreiniging (Stichting Leefmi
lieu); 

- over de selektieve ophaling van soorten 
afval, zelfkompostering en de milieubox 
(OVAM); 

- Greenpeace over haar akties in de hele 
wereld; 

- over het werken met VAM-vaten; 

- een infostand van Wereldwinkel. 

En dan zijn er de avondaktiviteiten. 

Op dinsdag 21 april worden demonstraties 
gegeven met het zogenaamde VAM-vat, een 
interessante wijze van komposteren. 

Op woensdagavond 22 april wordt o.a. de 
werking van Greenpeace toegelicht, de mani
festatie gaat door i.s.m. VUJO regio Gistel. 

Op donderdagavond 23 april komt een me
dewerker van het Gentse Instituut voor Milieu
recht de juridische haken en ogen van de 
VLAREM-wetgeving toelichten. 

Op vrijdagavond 24 april gaat een pannelge-
sprek door over de selektieve huisvuilophaling 
in Gistel. Rond het tapijt zullen zitten: Luc Van 
Acker (OVAM), dhr Verburgh (Bond Beter Leef
milieu), Arnold Naert (schepen van huisvuilop
haling te Gistel) en Gilbert Beirens (VU-fraktie-
voorzitter te Gistel). Het spreekt vanzelf dat dit 
debat voor de Gistelnaren een leerrijke kon-
frontatie zal worden, te meer daar zij onmiddel
lijk betrokkenen zijn. 

De week wordt afgesloten op zaterdag 25 
april, tussen 9 en 12u. kunnen alle Gistelnaars 
hun putwater gratis laten ontleden op nitraten 
en nitrieten. Op de middag gaat ook de ten
toonstelling dicht en wordt de Gistelse Week 
van het Milieu gesloten. 

Men zal de VU-politici van Gistel niet kunnen 
verwijten geen oog voor het leefmilieu te heb
ben gehad, want aan hun plicht ,,de bevolking 
te informeren en warm te maken voor de 
kwaliteit (of het gebrek er aan) van het leefmi
lieu en van de verschillende vormen van vervui
ling die dit bedreigen " zullen zij niet te kort 
hebben geschoten. 

Dit initiatief kan, wellicht wat aangepast aan 
plaatselijke toestanden, in andere gemeenten 
en steden van Vlaanderen met sukses overge
nomen worden. Proficiat VU-Gistel I 

Info: Rony Anseeuw, Westbilklaan 4 
8470 Gistel (059/ 277 870) 

te 
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UIT DE REGIO 

WEST-VLAANDEREN 
APRIL 

18 lEPER: Surinaamse eet-avond in Trefcentrum 
West-Flandria, Capronstraat 15, vanaf 19u.30. Met 
toelichting door mevr. Mac Leod, Icult. 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.: VVVG-kanton Wervik-Geluwe, kan
ton Komen. 
22 BRUGGE: Dia-voordracht „Extremadura". 
Org.: VVVG-St.Kruis. 
23 OOSTENDE: Federale kwis. Org.: WVG-Oost-
ende. Info: 059/70.95.02. 
26 KOEKELARE: Met bus naar Zangfeest. Info: 
Paul Anseeuw 051/58.21.15. 
27IZEGEM: 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-Geluw^e, kanton Komen. 
28 BLANKENBERGE: Bezoek aan bloementuin te 
Lisse (Nederland). Org.: VVVG-Blankenberge. 
(050/41.30.70)/ 
29 VEURNE: Spreekbeurt met debat „de grondsla
gen van de ekonomie in Vlaanderen. Org.: VVVG 
Veurne/De Panne/Adinkerke. Info: 058/31.47.00. 

MEI 
1 WIELSBEKE: 13e Familiale Autozoektocht van 
de Vlaamse Vriendenkring Wielsbeke. Inschrijven 
van 12 tot 14u. in Taverne De Klokke, St.Brixius-
plein, kerk-Ooigem. Deelname: 200 fr. per wagen 
en per bijkomend formulier 100 fr. Geen speciale 
voorkennis vereist! Zorg dat je er bij bent! 
5 DEERLIJK: Samenkomst bejaarden VVVG bij 
Nelly Van Brakel, 11de Juliliaan 7 van 14u.30 tot 
17u. 

BESTUURS-
VERKIEZINGEN VU-
BRUGGE-NOORD 

De driejaarlijkse statutaire bestuursverkiezingen 
van Volksunie Brugge-Noord gingen dit jaar ge
paard met een entoesiast optreden van de volks
zanggroep Arjaun uit het Pajottenland; Er was een 
flinke opkomst en de groep kon de zaal menigmaal 
warm krijgen met speelse kwinkslagen. 

Op maandag 6 april werden dan de bestuurs-
funkties verdeeld. Voorzitter wordt OCMW-raadslid 
Kris easier uit Koolkerke. Ondervoorzitter Antoon 
Torfs, eveneens uil Koolkerke. Het sekretariaat 
gaat naar Gerard Vanhecke uit Sint-Jozef. Lieve 
Ryde-Noë zorgt voor de betrekkingen met de pers, 
terwijl Annie Buyse verantwoordelijk is voor organi
satie en propaganda. Carlos Vernieuwe heeft de 
zware taak van het beheer van de afdelingskas. 
Jozef Van Moortel is verantwoordelijk voor de 
ledenadministratie. Jan Decoster uit Dudzele staat 
in voor de jongerenwerking en Liliane Soudan 
neemt de vrouwenwerking ter harte. 

Deze groep staat voor de grote uitdaging om de 
demokratische Vlaamse beweging in Brugge ver
der gestalte te geven en zal de zware taak krijgen 
om een strategie te helpen uitbouwen naar de 
gemeenteraadsverkiezingen van oktober '94. 

SCHEPEN PATRICK 
ALLEWAERT: 
„WIJ GAAN VAN 
RUMBEKE IETS 
MOOIS MAKEN!" 

Rumbeke, deelgemeente van Roeselare, met 
zijn 10.000 inwoners, wordt door het Roeselaars 
schepenkollege onder impuls van VU-schepen Pa
trick Allewaert zeker niet verwaarloosd. 

Allewaert is 1ste schepen en ook schepen van 
Financiën, verder is hij verantwoordelijk voor fees
telijkheden, wijkanimatie en informatika. 

Een greep uit een aantal realisaties: 
— voetpaden vernieuwd in diverse wijken; 
— vernieuwen van de landelijke wegen; 
— ruimen van de grachten, door het opstellen van 
een beurtrolsisteem; 
— aanleggen van een containerpark; 
— het hoogtepunt is echter de vernieuwing van de 
gemeentelijke feestzaal. 

VERANTWOORDE INVESTERING 

Deze toneelzaal is volledig in een nieuw kleedje 
gestopt en kreeg meteen ook een nieuwe naam 
mee nl. Ontmoetingscentrum Alexander Roden-
bacti. Er werden voor ongeveer 25 miljoen fr. 
werken uitgevoerd om vooral de plaatselijke toneel
verenigingen beter te dienen. Omtrent dit presti
gieus projekt hadden wij een gesprek met VU-
schepen Patrick Allewaert. 

• Is deze zware investering verantwoord In vgl. 
met het Roeselaars kultureel centrum met zijn 
250 miljoen? 

P. Allewaert:,,Omdat men, naast een centralise
rende en hoogstaande kulturele uitstraling die 
verwacht wordt van het nieuwe kulturele centrum 
naar de regio toe, ook oog moet blijven hebben 
voor de plaatselijke gezelschappen en verenigin
gen, ben ik overtuigd van het nut van deze investe
ring. Zo'n instelling richt zich vooral tot de eigen 

Alexander Rodenbach (1786-1869) was de 
grootoom van Albrecht en gedurende 25 
jaar burgemeester van Rumbeke. Naar 
hem werd het ontmoetingscentrum van 
deze deelgemeente genoemd. 

Schepen Patrick Allewaert: „Wij gaan van 
Rumbeke iets moois maken, zeker we
t e n ! " . 

kulturele ontwikkeling en blijft vooral vrienden, 
familieleden en kennissen aantrekken. 

In Rumbeke bestaat trouwens een zeer sterk 
sociaal kultureel leven, vooral op toneelgebied. 
Vandaar dus deze verantwoorde investering." 

• Hoeveel kost dit projekt? 
P. Allewaert: ,,Ongeveer 25 miljoen voor een 

oppervlakte van 650 m ,̂ met een nieuwe regieka
mer, nieuwe verlichting en verwarming, nieuwe 
zitplaatsen met tribune en een podium." 

KLANKBORD 

• Waarom werd bij de naamgeving gekozen 
voor Alexander en niet voor Albrecht Roden
bach? 

P. Allewaert: ,,ln Rumbeke ontstond enkele jaren 
geleden een dorpsraad, een VU-initiatief en verte
genwoordiging. Deze was niet echt een officiële 
instelling doch was bedoeld als klankbord van de 
bevolking naar het Roeselaars schepenkollege toe. 
Deze raad wordt twee maal per jaar gehoord door 
het voltallige schepenkollege. Vanuit deze raad 
werd gesuggereerd de naam Alexander te gebrui
ken. Deze man was jaren burgemeester in de 
gemeente en tevens ook volksvertegenwoordiger. 
Alexander, die blind was, heeft ondanks zijn handi-
kap, ontzettend veel betekend voor onze streek; 
denken we maar aan de aanleg van de vaart 
Roeselare-Leie. Als belangrijke binnenhaven staat 
Roeselare in Vlaanderen trouwens op de 2de of 
3de plaats." 

• Staat dit ontmoetingscentrum open voor an
dere manifestaties? 

P. Allewaert: „Inderdaad, het is een ontmoe
tingsplaats voor èlle socio-kulturele verenigingen, 
een eksklusiviteit als het ware voor èlle verenigin
gen." 

• Past deze vernieuwing in het kader van de 
heraanleg van het dorpscentrum? 

P. Allewaert: ,,Jazeker, we zijn nu volop bezig 
met het verkeersveiligheidsplan van Rumtieke en 
met een globale verfraaiing en herinrichting van de 
dorpskern. Het hele centrum wordt in een totaal 
nieuw kleedje gestoken. De proefperiode gaat in op 
dinsdagnacht 2 juni '92. We gaan van deze deelge
meente iets moois maken, reken maar!" 

(John Huvaere) 
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DEZE WEEK IN 

Het ozon-gevaar 
De ozonlaag wordt langzaam 
maar zeker aangetast. Als ze 

verdwijnt, dan wordt het leven op 
aarde zoals dat nu bestaat, 

onmogelijk. De schade is ernstig, 
het gevaar is reëel. 

Deze week in Knack. 

Louis Vanvelthoven 

De voorzitter van de Vlaamse Raad dwingt 
respekt af met zijn stijl en inzichten. Bovendien 
doel SK Lommei het dit seizoen voortreffelijk. 
Een interview met Louis Vanvelthoven, deze 

week in Knack. 

ii* 

Leo Apostel 

Een hedendaags filozoof moet over 
wereldbeelden durven nadenken. Over alles 
spreken, natuurfilozoof zijn. Dat zegt Leo 

Apostel. In een gesprek bekommentarieert hij 
zijn filozofische biografie. Deze week in 

Knack, 

Geproefd en beproefd 

Vurige dampen in het Italiaanse Viterbo. Het 
voor 6 miljard frank gerestaureerde Dorchester 

Hotel in Londen. Een huidcrème met 
kaviaarextrakten. En wijn zo mooi als pure 
kunst. Deze week geproefd en beproefd in 

Weekend Knack. 

En verder... 
• Expo: De hitte van Sevilla • Gezondheid; de 
Vlaamse ziekenhuizen (deel 2) • Buitenland: 

Oost-Europa en /ijn ex-leiders • Portret: Norbert 
Joris • Ekonomie: het effekt van besparingen • 

Kuituur: twee keer nieuw van Bruce Springsteen • 
Sport. Morena Argenün 

3 MAGAZINES INI: 
KNACK + WEEKEND 

+ TELE KNACK (64 pag.) 
ELKE WOENSDATï 

TE KOOP 

UIT DE REGIO 

Het VU-bestuur van Deerlijk tijdens haar perskonferentie. Aan liet woord: voorzitter Rik 
Knockaert, rechtstaande OCMW-raadslid Kris Christiaens. (foto HOL, Kortrijk) 

VU-DEERLIJK 
SCHERPT DE KLAUWEN 

Tijdens een perskonferentie maakte de VU-
Vlaamse Vrije Demokraten Deerlijk een balans op 
van drie jaar oppositie. De gemeenteraadsverkie
zingen v»aren voor onze afdeling een mijlpaal, 
aldus kersvers voorzitter Rik Knockaert: voor het 
eerst was er een (volledige) VU-lijst en werd Janne-
ke Verbrugge als eerste VU-raadslid te Deerlijk 
verkozen. Op een 20-tal stemmen werd een tweede 
zetel gemist. En vanaf april zetelt Kris Christiaens 
in het OCMW. 

Maandelijks werden en worden (opbouwende) 
punten toegevoegd aan de agenda van de raadszit
tingen. Tot nog toe werden reeds een kleine 100 (!) 
punten toegevoegd. 

Hierbij ging vooral aandacht naar: Vlaamse iden
titeit, milieu, veiligheid (ook voor de zwakke wegge

bruiker), welzijns- en handikaptenbeleid, wijkwer-
king en openbaarheid van Bestuur. 

Verschillende van onze voorstel werden — som
mige weliswaar lichtjes gewijzigd en schoorvoe
tend — door de CVP-meerderheid overgenomen 
(thuiszorg, fietspadenbeleid, voorstellen i.v.m. 
openbaar van bestuur, duidelijker Vlaamser profile
ring enz.), aldus voorzitter Knockaert. 

Voor wat de toekomst betreft, wil de VU-Deerlijk 
op dezelfde weg verder gaan. De entoesiaste 
bestuursploeg werd bij de bestuursverkiezingen 
nog uitgebreid. 

In Deerlijk is er dank zij de VU opnieuw ,echte' 
(opbouwende) oppositie! 

(d.d.) 

VU-WERVIK-GELUWE 
KOOS NIEUW BESTUUR 

De afdeling Wervik-Geluwe organiseerde haar 
bestuursverkiezing op 30 maart ).l. Alle 12 kandida
ten werden vlot verkozen waarbij burgemeester 
Rosa Lernout-Martens met het maksimum der 
stemmen. Na de verkiezing schetste zij drie jaar 
beleid in Wervik-Geluwe. Steeds bekommerd om 
de welvaart en het welzijn van alle inwoners lag de 
VU steeds aan de basis van vernieuwing en innova
tie. In Wervik-Geluwe is de VU-Vlaamse Vrije 
Demokraten dan ook een vaste waarde geworden. 
Op de eerste bestuursvergadering van 6 april 
werden Wilfried Delaere, aftredend sekretaris, als 
voorzitter en Joliar} Leroy als sekretaris verkozen. 
Ondervoorzitter: Urbain Keersebiicl<; penning
meester: J.Marie Delbaere. De andere funkties 
werden aan één of meerdere leden toegewezen. 
Bestuursleden: li^onique Balcaen, Jozef Claeys, 
Annie Debrabandere, Albert Debusschere, Ernie 
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Demuysere, Rosa Lernout-Martens, Laurent Pec-
toor en Fiiiep Simoens. 

Peter Debrouwer uit Geluwe werd als eerste 
jongere gekoöpteerd. hiervé Vandamme (uittre
dend voorzitter), die zich om gezondheidsredenen 
geen kandidaat meer stelde, werd tot ere-voorzitter 
verkozen. Zetelen ambtshalve in het nieuwe be
stuur: Hendril< Decruyenaere, Werner Lernout en 
Wout Maddens. 

Tot slot van deze eerste sfeervolle bijeenkomst 
benadrukte voorzitter Wilfried Delaere het belang 
van deze verkiezingen die benevens een scharnier
moment een wissel moeten zijn op de toekomst met 
een krachtige en blijvende ondersteuning van onze 
beleidsmensen in de eerste lijn, burgemeester 
Rosa Lernout-Martens en schepen Jozef Claeys, 
en al onze VU-mandatarissen. (w h i ) 



UIT DE REGIO 

APRIL 

17 TONGERLO/WESTERLO: Om 20u. „De 
Vlaamse Wacht", spreekbeurt door Arthur Ser-
neels, OWK-voorzitter. In Kapellekeshof. Org.: 
SMF-Kempen. 
18 EDEGEM; Kaartavond in Drie Eiken. Inschrijven 
op voorhand. Org.: VNSE 
20 MOL: Natuurwandeling „Drevenpad". Vertrek 
aan lokaal Malpertuus, Turnhoulsebaan 15 te Mol 
om 14u. Org.- VVVG-iVloi. 
21 MOL: Tiendaagse reis naar Tossa de iVlar 
(Spanje) tot 30/4. Org.: VVVG-Mol (014/31.28.95). 
21 MOL: Werkgroep Kalligrafie in lokaal Malper
tuus, Turnhoutsebaan 15, om 9u.30. Org.: WVG-
Mol. 
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 
Kring Berchem. 
21 EDEGEM: Van 20 tot 21 u, in Drie Eiken: Vlamat 
— Vlaamse Ziekenkas. 
22 EDEGEM: Om 20u. in Drie Eiken: voordracht 
door Karel de Goeyse ,,Kronkelwegen van de 
informatie". Org.: Kulturele Knng. 
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. 
22 MORTSEL: Onveligheid en kriminaliteit, laat 
ons de cirminaliteit niet al te krimineel benaderen. 
Diskussieavond met volksvertegenwoordiger Hugo 
Covellers, om 20u. in zaal Atrium (naast St.Berna-
dettekerk). Toegang vrij. Org.: VU-Mortsel. 
23 MOL: Natuurwandeling „Merenpad". Vertrek 
lokaal Malpertuus, Turnhoutsebaan 15, om 14u. 
Org.: VVVG-Mol. 

23 DEURNE: Dagtnp 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. 

24 OUD-TURNHOUT: Kwis voor ploegen, maks. 6 
personen. Om 20u. in de Heischuur, Schuurhoven 
2 te Oosthoven. Org.: Rodenbachfonds arr. Turn
hout. Inschrijven: 014/51.59.40. 
25 MERKSEM: Kaartavond in Vlanac, Bredabaan 
360. A£(nvang 20u. Deelname 100 fr.p.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. Na betaling op bankrek. 
KB 416-1009691-12 brengen wij de kaarten aan 
huis. Iedereen welkom. 
26 BERLAAR: VU-Berlaar reserveerde plaatsen 
voor ANZ-Zangfeest. Kaarten bij Walter Luyten 
(03/482.11 93), bij voorkeur door storting op rek. 
van VU-Berlaar p/a Heistsebaan 69 te Berlaar, 850-
8547363-12. Op 17 april waren er nog de plaatsen 
nrs. 3 t.m. 8 op rij 22 van tribune 5 in gezelschap 
van Walter Luyten te koop. Deze kaarten zijn 
beschikbaar voor alle belangstellenden. 

27 MORTSEL: vienng 20 jaar VVVG-Mortsel. Info: 
03/448.15.53. 
27 MOL: Natuurwendeling ,,Favorietjespad" te 
Westerlo. Vertrek aan lokaal Malpertuus, Turnhout
sebaan 15 te Mol om 14u. Org.: VWG-Mol. 

28 KALMTHOUT: Bezoek tentoonstelling „Ameri
ka, Bruid van de Zon". Bijeenkomst Museum van 

Schone Kunsten te Antwerpen om 13u.45. Wie 
meerijdt met FVV-Kalmthout tel. naar José Van 
Thillo-Verbruggen (666.57.77). 
28 EDEGEM: VU: Een verleden. Nog een toe
komst? Gespreksavond met André De Beul. In 
Gemeenschapscentrum Drie Eiken, Drie Eiken
straat 128. Om 20U.30. Org.: Vormingscentrum L. 
Dosfel en Vü-Edegem. 
30 EDEGEM: Met FVV naar Friesland van 24 t.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.: VWG-
Deurne. Info: 03/322.07.73. 
30 ZWIJNDRECHT: Stadbezoek Brussel en rondrit 
Klein-Zwitserland. Org.: WVG-Zwijndrecht. Info: 
03/252.77.98. 
30 MOL: Natuunwandeling ,,Reuzelse Bossen". 
Vertrek lokaal Malpertuus, Turnhoutsebaan 15 te 
Mol, om 14u. Org.: VWG-Mol. 

MEI 

8 SINT-KATELIJNE-WAVER: Bierproefavond in 
het Chalet van SK Wavria (O.L.V.-Waver Gastspre
ker is Herman Candnes. Org.: VU-St.Katelijne 
Waver. 
8 EKEREN: Lunch met Paul Buysse, voorzitter 
Kamer van Koophandel en Nijverheid te Antwerpen 
over ,,Antwerpen, Groeipool?". Om 12u.30 in de 
Salons van Hof ter Delft, Laar 42 te Ekeren. 
Inschrijven: sekretariaat Coremanskring, tel. 
238.82.08 tussen 9 en 16u. Deelnameprijs: 1.500 
fr. 

ZOEKERTJE 
— GEZOCHT — 45-jarige man uit Lokeren, met 
ervaring in verkoop, personeelsbeleid, marketing, 
boekhouding, publiciteit, etalage, doe het zelf-
technieken, zoekt werk. Aanbiedingen aan erese-
nator Oswald Van Ooteghem (091/30.72.87). 

VU-PROTEST TEGEN 
CHINA-REIS VAN 
MECHELS 
STADSBESTUUR 

De VU-jongeren van Mechelen hebben verleden 
zondag in aanwezigheid van Vü-gemeenteraadslid 
Koen Anciaux de Mecheise Grote Markt tot Tien-
an-Mehnplein omgedoopt Het standbeeld van 
Margareta van Oostenrijk moet tijdelijk dienst doen 
als ,,Vrijheidsbeeld". Op deze wijze wil VUJO 
protesteren tegen het officiële bezoek van het 
Mecheise stadsbestuur aan China. 

VUJO vindt het onbetamelijk dat de CVP-SP-
meerderheid op reis gaat naar de grootste diktatuur 
van de wereld. Terwijl de minister van Ontwikke
lingssamenwerking niet naar Tibet mag reizen, 
lijken burgemeester Vanroy en zijn schepenkollege 
zich mets meer te herinneren van de bloedige 
onderdrukking van het studentenprotest en van de 
reeds decennia aanslepende bezetting van Tibet 
door de Chinese machtshebbers. 

Arrondissementele VUJO-voorzitter Mark Hen-
drickx nep de Mechelaars op de door de stad 
geplande China-tentoonstelling in het Kultureel 
Centrum te boycotten, evenals de volgende HEMO-
jaarbeurs die in het teken van China zal staan. VU-
fraktieleider Koen Anciaux kondigde aan dat hij het 
schepenkollege aan de tand zal voelen over deze 
onoirbare reis. 

ADVERTENTIE 

Bij ons bent u thuis. 

meubelcentrale K heylen 
Leuvensesteenweg 781, KORTENBERG (Erps-Kwerps) - 02/759.89.91 
Baan naar Bree 123, PEER (meubelboulevard peer) - 011/6039.39. 

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

45 WIJ — 17 APRIL 1992 



UIT DE REGIO 

OOST-VUANDEREN 
APRIL 

21 KRUIBEKE: Bezoek aan Dendermonde Org 
en info VVVG-Kruibeke (03/774 20 01) 
21 WONDELGEM: Voordracht „Laat nog een 
boom voor je kleinkinderen" Org VVVG-Wondel-
gem Info 091/2618 96 
24 SINT-NIKLAAS: FVV bezoekt tentoonstelling 
Femme Fatale, Stedelijk Museum, Zamanstraat te 
St Niklaas Aansluitend naar teatervoorstelling om 
21 u Samenkomst om 19u Bijdrage tentoonstel
ling + toneel leden 300 f r , met-leden 330 fr 
Tentoonstelling alleen 100 f r , 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 4191) Org VU-Gent-Brugsepoort 
25 SINT-NIKLAAS: Algemene ledenvergadenng 
vu-Vrouwen Van 9u 30 tot 17u in de Stedelijke 
biblioteek te Smt-Niklaas Deelname 200 fr 
27 MARIAKERKE: Rendez-vous met de toekomst, 
door prof Chris Vandenbroeke Om 20u in Kolle-
kasteel Org Vlaams Kultuurcentrum Mariakerke-
/Drongen 

NIEUWE VU-
BESTUUR TE ST-
DENIJS-WESTREM 

Het nieuwe VU-bestuur van St -Denijs-Westrem 
ziet er als volgt uit Anne Dekeukeleire (voorzitter 
dienstbetoon), Karel Van Hoorebeke (ondervoorzit
ter) Rik Goethyn (sekretaris), Arthur De Vylder 
(penningmeester leden en abonnementen), Pa
trick Minnaert (organisatie & propaganda, pers & 
publikaties). Geert Vlerick (jongerenwerking-
VUJO), Marleen Sleurs (vrouwenwerking), Magda 
Ranschaert en Joris De Waele (bestuursleden) 

ZOEKERTJE 
— GEZOCHT — 38-jarige alleenstaande dame met 
diploma hoger secundair onderwijs afdeling Han
del, met bijkomende opleiding steno-daktilo en 
komputer, met ervanng in mimsteneel kabinet en 
openbare dienst, zoekt passende betrekking in 
Brabant of Oost-Vlaanderen Voor inlichtingen zich 
wenden tot senator dr J Valkeniers 
(02/569 16 04) 

MERE-ERPE-ERNDEGEM 
IN HET NIEUW 

Begin maart werd in de afdeling Mere-Erpe-
Erondegem een nieuw bestuur verkozen Samen
stelling en nieuwe taakverdeling zien er als volgt 
uit 

André Everaert voorzitter, Inge Temmerman 
sekretaris, Lut Masscho ondervoorzitter, vrouwen
werking, verantwoordelijke leden en abonnemen
ten , Frans Van Moortel penningmeester, Geert De 
Coensel, Anja De Vuyst en Joost Moereels organi

satie en propaganda Carlos De Brouwer gemeen
teraadslid, dienstbetoon, pers en publikaties, Fran
cis Van Praet jongerenwerking, VUJO, Peter Van 
Der Eist vorming, Willy Van Der Eist OCMW-
raadshd, dienstbetoon, Edgard Van Den Brulle en 
Monique Cooman wijkwerkmg 

Binnen de dertienkoppige ploeg tellen wij vier 
vrouwen en vijf jongeren Veel sukses' 

(a.e.) 

DERDE WANDELZOEKTOCHT 
DOOR GENT 

De Volksunie-afdeling van Gent-Centrum-Zuid 
organiseert dit jaar haar derde Wandelzoektocht 
door tiet tiistorisclie 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 het yaar-
lijks feestelijk leden- en vriendensamenzijn Juiste 
datum en andere praktika worden ten gepast tijde 
medegedeeld 

Informatie wordt u heel graag verstrekt door de 
afdelingssekretans R Roels, Burggravenlaan 243, 
900 Gent (tel 091/22 72 37) Bij voorbaat van harte 
welkom i 

NIEUW VU-BESTUUR 
TE AALST 

Het nieuwe afdelingsbestuur van Aalst-Erembo-
degem (Centrum) en Hofstade ziet er als volgt uit 
Tony Derde voorzitter, Jan Nevens en Frans 
Roggeman ondervoorzitters, Emi Feusels sekre
taris, Jozef Standaert penningmeester, Marcella 
De Ganck leden en abonnementen, Antoine Van-
derheyden, Luc Schatteman en Piere Van Acker 
organisatie & propaganda, pers & publikaties en 
verslaggeving, Jan Caudron dienstbetoon, Theo 
Seminck en Georges Draps wijkwerkmg, Karel 
Van Reeth pers en publikaties Overige bestuurs
leden Herman en Magda Daelman, Danny Denay-
er, Johan De Veylder, Geert Permentier en Simone 
Van De Velde 

ADVERTENTIE 

SCHOENEN 

N E R D I ^ Ï 

DOCKSIDES 

AIGLE 
TRETORM 
RCMVIIKA 

ITEKOI 
AMBIORIX 

BAMA 

adidas 
G U M A 

(tjabor) 

• ' I . I I J l » 

aiaclora 
MEPHISTO 

Tit«i>S 
SKBAGO 

Willy VERDIEVEL-
Hilde DEMAREY 

Albert l-laan 171A 
8620 NIEUWPOORT BAD 

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

WEEK-END altijd open 
Woensdag gesloten 

ZOEKERTJES 
- GEZOCHT - Man, (°17 01 61, kok, hoger sek 
beroep, spec grootkeuken en traiteur Zoekt werk 
in de omgeving van Brussel 0/Ref 920147 Voor 
ml 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 m 
de omgeving van Brussel, Aalst of Gent 
0/Ref 920148 Voor ml 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) 

- GEZOCHT — Ervaren boekhouder, gewezen 
verantwoordelijke kommerciele dienst, zoekt een 
betrekking Inlichtingen kabinet staatssekretaris 
Anciaux, 02/646 33 50, toestel 22 

- GEZOCHT - Vrouw, (»08 05 72), hoger sek 
onderwijs Afdeling kantoorwerken, spec kantoor
automatisering Zoekt werk in de omgeving van 
Brussel 0/Ref 920112 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 m de omgeving van Gent 
0/Ref 920121 Voor ml kontakteer kamerlid E Van 
Vaerenbergh 02/519 86 94 (van 7u 30 tot 15u ) 
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UIT DE REGIO 

BRABANT 
APRIL 

23 JETTE: Apnlvisreis Vertrek aan St Pieterskolle-
ge om 13u30 Org VBG-Jette 

24 TIENEN: Kantonale gespreksavond in Den 
Driesch (vroegere taverne Ten Poel), Grote Markt, 
om 20u Luk Vanhorenbeek beantwoordt al uw 
vragen Org. VU-arr Leuven 

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

KANTONALE 
GESPREKSAVOND 
TE TIENEN 

Tijdens een uitgebreide diskussie-avond met de 
afdelingsvoorzitters, werd de wens geuit dat onze 
kaderleden en leden beter zouden worden geïnfor
meerd over het reilen en zeilen van onze partij 

Om hieraan tegemoet te komen is er voor het 
kanton Tienen-Glabbeek-Landen-Zoutleeuw een 
kantonale gespreksavond op vrijdag 24 april om 
20u 

Waar' In Den Dnesch (vroegere ,,Taverne Ten 
Poel), Grote Markt te Tienen 

Tijdens deze gespreksavond zal Luk Vanhoren
beek proberen op al uw vragen, opmerkingen, 
bedenkingen ja zelfs kritiek een antwoord te 
verstrekken 

VU-DIEST: 
NIEUW BESTUUR 

Zoals reeds in een eerdere editie werd vermeld, 
hield de afdeling Diest haar bestuursverkiezing in 
cafe De Lamme Goedzak op dinsdag 10 maart j I 

Alle 13 kandidaten werden verkozen Tijdens de 
eerste vergadering van het nieuwe bestuur werden 
de funkties als volgt verdeeld Willy Claes, voorzit
ter, Jeanine Theys, ondervoorzitter en vrouwen
werking, Paul Cresens, sekretaris en leden en 
abonnementen, Magda Vandevorst, schatbewaar
der, Frans Seurs, organisatie en propaganda, 
Lambert De Wijngaert, pers en publikaties, VUJO, 
Renaat Rijnders, dienstbetoon, Guy Vicca, vor
ming. Geert Nijs, wijkwerking, Paul Wuyts, milieu, 
Karel Vandevorst, mindervaliden, Martien Tulkens, 
streekpers, redaktie, Herman Brems, kuituur 

WIJ maken van de gelegenheid gebruik om het 
oude bestuur en in het bijzonder mevrouw Josep/?/-
ne Swinnen, uittredend bestuurslid met wie het 
aangenaam werken was, te bedanken voor haar-
/hun belangeloze inzet Het gloednieuwe bestuur 
wordt veel sukses en doorzettingsvermogen toege
wenst 

(l.d.w.) 

VU-DIEST PAKT 
UIT MET MIGRANTENNOTA 

VU-Diest IS van oordeel dat de huidige meerder
heid reeds een migrantennota had moeten opstel
len Daar dit tot op heden nog met is gebeurd, 
neemt zij het voortouw Zij roept alle partijen op, via 
de burgemeester, om aan de hand van deze nota 
een politiek platform (met vertegenwoordigers van 
alle partijen) op te richten 

De nota is vooral van toepassing op de plaatselij
ke migrantensituatie in Diest zijn er ongeveer 900 
migranten waaronder ruim 600 Turken, die prak
tisch allen in de binnenstad wonen In vergelijking 
met de grootsteden zijn er echter weinig echt grote 
problemen, m sommige wijken bestaat er daarente
gen wel wrevel 

Oorzaak van de grote koncentratie in Diest is de 
nabijheid van de industriezones van Tessenderio, 
Benngen, Limburg en het feit dat er in Diest heel 
wat minderwaardige woningen worden verhuurd 
door huisjesmelkers 

VU-Diest pleit voor integratie, in deze nota somt 
ZIJ de voorwaarden hiervoor op (taalkennis, huis

vesting, gedrag, inpassing, naturalisatie) Stem
recht kan echter alleen bi) naturalisatie' Zij stelt ook 
duidelijk dat rechten onvermijdelijk verbonden zijn 
aan plichten, voor iedereen Verdraagzaamheid 
moet van twee kanten komen' 

VU-Diest IS het beu dat politici doen of hun neus 
bloedt Die houding lost helemaal mets op Zij is 
zich er echter ook van bewust dat met deze nota 
alle problemen met eensklaps worden opgelost 
maar hoopt echter dat het een aanleiding mag zijn 
om samen rond de tafel te gaan zitten om het 
probleem (als we daar in Diest over kunnen spre
ken) samen aan te pakken Er dient intussen 
opgemerkt te worden dat het Cleynaerts-centrum 
een positieve respons krijgt 

(l.d.w.) 

— Geïnteresseerden kunnen de nota verkrij
gen bij het sekretariaat van de VU-Diest, c/o 
Paul Cresens, Azalealaan 2 te 3290 Diest 
(013/33.31.62). 

DIESTSE MEERDERHEID 
SCHAATST OVER DUN LAAGJE IJS 

Tijdens de jongste gemeenteraadszitting was de 
meerderheid (CVP-VVD-SP-VU) het met eens over 
de goedkeuring van de overeenkomst met de vzw 
Vlabnc houdende automatisenng van een reeks 
stadsdiensten (o a het personeelsbeheer en de 
lonen- en weddenberekening, ) De SP onthield 
zich 

Korte historiek in een schepenkollege in 1990-
1991 werd het besluit genomen om via het Paloma-
sisteem van de vzw Vlabnc te automatiseren De 
SP heeft op dat moment geen bezwaren geuit, ze 
was het ermee eens Een tweede stap was dat er 
een KB werd opgesteld waarin uitdrukkelijk werd 
vermeld dat de stad Diest scheep bing met de vzw 
Vlabnc Diest is bijgevolg kontraktueel verbonden 
met Vlabnc tot 1996 

VU-Diest IS van mening dat de problemen binnen 
de meerderheid zelf en met op een publiek forum 
dienen te worden uitgepraat Als elke partij uit 
elektoraal belang willekeurig op eerder genomen 
beslissingen zou terugkomen dan wordt het bestu

ren van een stad onmogelijk, wat met 4 partijen in 
de meerderheid ook geen lachtertje is In het 
belang van de stad moet men zich soms bij de 
meerderheid kunnen neerleggen zelfs al strookt dit 
met altijd met je eigen mening Wij vinden dan ook 
dat dergelijke praktijken met meer voor herhaling 
vatbaar zijn 

(l.d.w.) 

LIMBURG 
APRIL 

20 GENK: paasviering om 15u in De Slagmolen, 
Slagmolenweg 76 Org VVVG-Genk 
29 GENK: Infonamiddag ,,Sociale verkenning 
OCMW-Genk" Om 14u Vertrek aan 
Gemeentehuis Org VVVG-Genk 

H O F DE D R A E C K 
Groen, rust en gastronomie 
in VOEREN 

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

Pas heringencfite luxekamers 

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

Hoofstraat 6 
3793 Teuven 
Tel (041) 81 10 17 
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UIT DE REG O 

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 lema'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 weerwerk-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 apnl 1977, zegge de 300e verjaardag, 
had voor de eerste maal een Zwijgende Voettocht 
door het slagveld plaats, die jaarlijks herhaald zou 
worden. Raf Seys was er de initiatiefnemer van. 

De 16e Zwijgende Voettocht heeft plaats op 
zaterdag 25 apnl met samenkomst om 14u.30 en 
vertrek om 15u aan de kerk van Noordpeene 
Noordpeene is, zoals Zuidpeene, tegen aan de 
Kasseiberg 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 
— TE KOOP — Komputerprogramma voor het 
berekenen van de personenbelasting voor loon- en 
weddetrekkenden, vennoten, bestuurders en zelf
standigen. -1- Berekening van de werkelijke be-
drijfslasten. + Duidelijke handleiding. IBM-compa-
tibel onder MS/DOS op diskette 3.5' of 5.25' 
(kleur/mono). Ideaal voor uw sociaal dienstbetoon' 
Prijs: 1000 fr. (verzendingskosten inbegrepen). Te 
bestellen op tel. nr. 052742.25.05 (A. Vergeylen). 

TAK NAAR VOEREN 

Op twee mei wil het Taal Aktiekomitee 
opnieuw gaan wandelen in Voeren. Volgens 
TAK-woordvoerder Guido Moons werd de 
Vlaamse pacifikatiepolltiek in Voeren een 
Vlaamse kapitulatiepolitiek. TAK is vooral 
over drie zaken niet te spreken: het ontbre
ken van een aktieve Vlaamse huisvestings
politiek In de faciliteitengemeente, de uit
bouw van de bestaande kmo-zone en de 

stimulering van de Vlaamse toeristische sek-
tor in Voeren. 

Het aktiekomitee herinnerde ook aan de 
recente opening van het Franstalig sport- en 
kultureel centrum in Sint-Martens-Voeren, 
de niet-verwezenlijking van de nieuwbouw 
voor de Vlaamse muziekakademie, de wei
gering van bevoegdheden aan de Vlaamse 
schepen, de niet-naleving van de verplich
ting om Nederlandstalig onderwijs te ver
strekken en de dagelijkse pesterijen waar de 
Vlaamse Voerenaars het slachtoffer van zijn. 

ZONDAG 26 APRIL '92 - 14,30 u. 

Koatiemerioopr 
ANZ-sefcretorioof 
ScH-on Ohonitloon 20 
Antwerpen 

,,Teb 103)237 93 92 : 

GROEP J. ymi BREDA 
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HERVERKAVELING (1) 
Ik deel de mening van Paul Van Grember-

gen, die een eventueel samengaan van VU 
en PVV, wegens belangrijke verschillen in 
programma en nog veel meer in het beleven 
ervan, afwijst. 

Op het vlak van de nagestreefde staats-
struktuur, sociale bekommernis, milieuzorg, 
wapenverkoop, benoemingspolitiek zijn de 
verschillen tussen beide partijen zeer groot. 
En bij het verdedigen van die programma
punten in het parlement en elders blijkt dat 
nog duidelijker. 

Bovendien heeft niemand het recht om 
boven de hoofden van honderden kaderle
den en militanten, ook zelfs maar voorberei
dende gesprekken te voeren, en dat heeft 
niets te maken met het ontwijken van de 
realiteit. 

Herman Van den Abbeele, Schoonaarde 

HERVERKAVELING (2) 
De Volksunie Vlaamse Vrije Demokraten 

heeft de heilige plicht het gedachtengoed 
van de Vlaamse beweging niet verloren te 
laten gaan. De aloude eisen moeten verwe
zenlijkt worden en de waarden van vrijheid, 
vrede en verdraagzaamheid moeten doorge
geven worden aan onze jongeren. Over mid
delen en strategie valt te twisten, de waarden 
zelf zijn niet ,,verhandelbaar". 

Misschien slaagt men erin ons aantal 
volksvertegenwoordigers tot een minimum te 
herleiden. De macht van bedrieglijke rekla-
me en media is daartoe in staat. Ook het 
simplistisch manipuleren van een moege-
tergd en ge-vtm-d volk door sluwe demago
gen speelt hier een rol. Maar een sterk 
afgeslankte fraktie die blijft strijden voor een 
echt onafhankelijk, sociaal-rechtvaardig en 
milieuvriendelijk Vlaanderen is veruit te ver
kiezen boven een monsterfraktie van oppor
tunisten die enkel stemcijfers skoren en die 
verder volharden in de boosheid: politieke 
benoemingen, de kloof rijk-arm vergroten, 
moordwapens leveren om broedervolkeren 
uit te moorden, en de trieste opsomming kan 
nog eindeloos aangevuld worden... 

Vrienden en bondgenoten heb je nodig, 
maar die vriendschap moet gebaseerd zijn 
op respekt, eerlijkheid en goede wil om 
samen iets te bereiken. Zonder je eigenwaar
de of idealen op te geven. Daar komen geen 
gecijfer of koele berekening bij te pas. Trou
wens, met gebonden handen kun je geen 
vrienden tegemoet gaan. 

André September, Opwijk 

HERVERKAVELING (3) 
De zg. denkoefeningen volg ik skeptisch 

en vol argwaan. Als medeoprichter van de 
eerste en grootste afdeling Antwerpen, die 

ook met mijn intense medewerking als hoofd-
redakteur van De Schelde de doorbraak van 
de VU heeft gerealiseerd, wens ik te verwij
zen naar de grondslagen van onze partij. 

1. Verdraagzaamheid en pluralisme. Ver
zoening door amnestie. 

2. Brussel onze hoofdstad. Geen facilitei
ten in de rand. 

3. Onverfranst, onverduitst. Verder in te 
vullen met de andere talen en inwijkelingen 
die zich dienen aan te passen aan onze 
gemeenschap. 

4. Unitair néén, federaal ja! Met België als 
het kan, zonder als het moet. 

In deze optiek, in één radikale opstelling, 
zijn onze natuurlijke bondgenoten: de kie
zers van het Vlaams Blok. 

Laat ons, de ontgoochelden en de onge-
duldigen, samen met de echte Vlaams-natio
nalisten, uit het Vlaams Blok, zoeken naar de 
grootste gemene deler die ons samenbrengt. 

De redaktle ontvangt graag brie
ven voor de lezersrubriek Weder
woord, istaamloze brieven gaan 
de sclieurmand in, evenals 
scheld- en smaadbrieven. Oe an
dere publiceert zij, naargelang er 
plaats beschii(baar Is. De redalc-
tie 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. 

en niet vitten over details of ongelukkige 
uitlatingen. 

Hugo Schiltz is geen belgicist, en Karel 
Dillen geen neo-nazi. 

Stop het steriele scherpslijpen, want de 
verdeel- en heerstaktiek van de traditionele 
partijen kan op langere of zelfs kortere ter
mijn, het einde betekenen van het ideaal 
waarvoor zovele tienduizenden hebben gele
den, zelfs hun leven hebben gegeven. 

Denk aan dr. Borms voor het vuurpeloton 
en zijn laatste hartekreet ,,Leve Vlaande
ren". 

Geef dit verdeelde volk zijn eigen onafhan
kelijkheid. 

Mr. Jan Dierick, Boutersem 

KLARE TAAL 
„De v u moet voor een aantal maatschap

pelijke problemen terug het voortouw nemen 

met duidelijke en begrijpbare standpunten. 
Als het moet met voorstellen die niet noodza
kelijk populair overkomen maar stop dat 
vage, omfloerste woordgebruik." Dat zegt 
Bert Anciaux (in WIJ, 28 febr.j.l.). 

Het spijt me, maar die duidelijkheid is er 
nog niet. Een paar voorbeelden. 

— Migrantenproblematiek = plichten en 
rechten. Betogen tegen racisme is heel mooi 
maar kan niet als men alleen loopt acher 
slogans over rechten! 

— Kriminaliteit = geen verstoppertje meer 
spelen. Durven optreden. 

— Voetbalhooliganisme wordt onbetaal
baar voor de maatschappij. Daders zijn ge
kend en kunnen iedere week hun spelletje 
spelen! 

— Verkeersonveiligheid aanpakken met 
onpopulaire maatregelen als het niet anders 
kan (weekendslachtoffers!) of mijn vrijheid is 
heiig! 

— Legerdienst afschaffen of het huidige 
sisteem met luksepaardjes (profvoetballers, 
zangers... die hun dikke boterham tijdens de 
legerdienst verder kunnen verdienen). 

— Woningnood: onbetaalbare huurprij
zen, onbetaalbare.bouwgronden! Maar toch 
Europa achternahollen en Vlaams-Brabant 
kapot maken I 

— Politieke geloofwaardigheid vb. overlo-
perij na gemeenteraadsverkiezingen! 

Allemaal maatschappelijke problemen 
waar klare antwoorden op venwacht worden 
i.p.v. veel woordkramerij en weinig resultaat. 

Renaat Rijnders, Diest 

VERDRAAGZAAMHEID? 
De voorbije maanden zijn er verschillende 

handtekeninginzamelingen opgezet voor 
een verdraagzaam Vlaanderen, er was de 
Hand in Hand-betoging, de pers schenkt nog 
steeds aandacht aan 24 november, enz... 

Toch heb ik bedenkingen bij dit alles. Ik 
ben voor verdraagzaamheid, maar toch moet 
men oppassen met deze term en de mate 
van toepassing. 

Tijdens één van de TAK-akties voor am
nestie en waarbij we ons vastketenden aan 
het hek voor het parlement werden we opge
pakt, met als resultaat dat we 8 volle uren 
vast werden gehouden. 

Tijdens migrantenrellen werden er auto's 
en winkelramen tot ,,moes" geslagen, werd 
een man messteken toegebracht,... met als 
resultaat dat een aantal migranten werd 
opgepakt. Na 2 uur werden ze vrijgelaten. Is 
dit de verdraagzaamheid waarvoor we strij
den? 

Zou de Volksunie zich niet beter bezig 
houden met ,,onze" zaken? 

Jurgen Ryon, Steenokkerzeel 
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TEGENDRAADS 

PLEIDOOI VOOR BESCHEIDENHEID 
Het debat over de politieke her

verkaveling in Vlaanderen is zel
den zo aktueel en zo intensief 
besproken als na de jongste ver
kiezingen. Het gonst van gissin
gen in de pers. Halfslachtige ver
klaringen en ontkenningen vor
men een vruchtbare voedingsbo
dem voor de fantasie van sommi
ge joernalisten. 

De verklaringen van VU-voorzit-
ter Gabriels op de partijraad van 
zaterdag 11 april waren erg open
hartig, verstandig en genuan
ceerd. Het debat dat er op volgde 
was rustig, vrijmoedig en vooral 
zeer sereen wat de volwassen
heid bewijst van deze raad. De 
motie die op het einde van de 
partijraad werd goedgekeurd laat 
alle mogelijkheden open. De fusie 
met één enkele partij wordt afge
wezen maar men erkent de nood
zaak om het debat op gang te 
brengen binnen de geledingen 
van de partij en daarbuiten. 

Het politiek milieu in Vlaande
ren vertoont sinds 24 november 
grote tekens van onzekerheid, de 
plankvastheid van partijtenoren is 
verdwenen, de zelfzekerheid 
slechts schijn, de twijfels zijn des 
te groter en behoedzaamheid is 
geboden. Tijdens de gesprekken 
die geleid hebben tot de vorming 
van de huidige regering zijn de 
standpunten meerdere malen ge
wijzigd en bijgestuurd, niet in één 
enkele partij maar bij iedereen. 

Het is overduidelijk dat de poli
tieke partijen geen weg weten met 
het fameuze signaal van de kie
zer. Het is immers uitermate moei
lijk toe te geven dat men zich 
heeft vergist, dat men de verkeer
de tema's bespeelt en niet de 
juiste antwoorden formuleert op 
de verwachtingen van de kiezer. 

Het overlegmodel dat ons land 
kenmerkt sinds de tweede wereld
oorlog waarin politieke partijen, 
vakbonden en patroonsorganisa
ties naar een konsensus streven, 
heeft ook geleid tot verstarde 
strukturen, onbetaalbare privile
ges en strukturele misbruiken in 
de Sociale Zekerheid, de ziekte
verzekering, de overheidsbedrij
ven, het openbaar ambt, enzo
voorts. 

De machtsverdeling van weleer 
zal moeten herzien worden en de 
verdoken machten aan-de opper
vlakte gebracht. 

De kiezer zet zich steeds meer 
af tegen de ondoorzichtigheid, het 
geeft hem een gevoel van onze
kerheid en onveiligheid. De bur
ger stelt vast dat hij steeds meer 
moeilijkheden ondervindt om zijn 
essentiële rechten te laten gelden 
zowel binnen de administratie, als 
bij het gerecht en de diverse para-
statale instellingen. 

Er is dus duidelijk behoefte aan 
een andere manier om aan poli
tiek te doen, een nieuw maat
schappelijk projekt dat een toe
komstgericht antwoord biedt op 
de bekommernissen van de bur
ger. 

De bindingen met de traditione
le ideologische stromingen wor
den steeds losser en dit is niet 
alleen bij ons het geval maar in 
alle landen van Europa. De recen
te verkiezingen in diverse landen 
vertonen een gelijkaardig pa
troon. De bombastische propa
ganda, waarbij het enige grote 
gelijk wordt vooropgesteld en de 
anderen afgeschilderd worden als 

demonen, lukt niet meer. Steeds 
meer burgers hebben begrepen 
dat de historische politieke struk
turen geen antwoord kunnen ge
ven op de echte grote uitdagingen 
waarvoor wij staan. Problemen 
zoals milieuverloedering, vluchte
lingenstroom, noord-zuid relaties, 
demografische evoluties enz... 
overschrijden de grenzen van de 
naties en de krachten van de 
politieke partijen. 

Bescheidenheid van de politie
ke klasse is dan ook een eerste 
voorwaarde om de geschonden 
geloofwaardigheid te herstellen. 
Maar daarnaast zal het vooral het 
optreden van de individuele politi
ci zijn die deze geloofwaardigheid 
kan verbeteren. Zolang men niet 
konsekwent handelt naar de ei
gen verklaringen kan er geen ge
loofwaardigheid komen. De bur
ger beseft dat niet al zijn wensen 
kunnen vervuld worden, dat voor 
alles een prijs moet betaald wor
den. Maar hij wil ook dat hem 
duidelijk wordt gezegd waarom 
bepaalde beslissingen wel en an
dere niet worden genomen. Hij 
begrijpt niet waarom de duidelijke 
misbruiken niet worden bestre

den, waarom de rechtsbedeling 
zo traag verloopt, waarom de las
ten toenemen zonder dat de 
dienstverlening verbetert, enz... 

Politici en al de aktieve krach
ten uit de sociale, kulturele, aka-
demische geledingen van de 
maatschappij zullen zich moeten 
bezinnen over hun rol in de sa
menleving van morgen. Een sa
menleving die gekenmerkt wordt 
door een gevoelige wijziging in de 
leeftijdsstruktuur van de bevol
king met alle problemen die hier
uit voortspruiten op het vlak van 
de pensioenleeftijd, pensioenuit-
kefingen, kosten voor bejaarden
verzorging, ziekteverzekering, 
enz... Een samenleving die ook 
een steeds belangrijkere interna
tionale dimensie krijgt. 

Deze tendens relativeert het be
lang van de politieke diskussie op 
het thuisfront omdat de burger 
met de ellebogen aanvoelt dat de 
invloed en beslissingskracht van 
de eigen politici beperkter wordt. 
Nieuwe doelstellingen formuleren 
waar grote bevolkingsgroepen 
zich in herkennen is dan ook de 
uitdaging waarvoor politici zich 
vandaag geplaatst zien. Het is 
duidelijk dat de verantwoordelijk
heden binnen het maatschappe
lijk gebeuren opnieuw duidelijker 
moeten vastgelegd Worden. De 
drukkingsgroepen blijven een be
langrijke rol behouden maar de 
vermenging van drukkingsgroe
pen met politieke partijen is aan 
een grondige herziening toe. 

De burger wenst vrijheid mét 
verantwoordelijkheid, hij wil een 
geloofwaardig perspektief, een 
pluralistische samenleving waarin 
wederzijds respekt geen ijdel be
grip is. Hij wil een vreedzame en 
rechtvaardige samenleving waar
in alle burgers gelijke rechten en 
plichten hebben. Indien de bezin
ning tussen de aktieve groepen in 
een samenleving toekomstgerich
te perspektieven kan formuleren 
zou daaruit een nieuwe politieke 
hergroepering kunnen ontstaan 
die de eigenheid en de welvaart 
van ons volk kan veilig stellen in 
de wereld van morgen. 

Lamoraal 
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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 

Kostuums naar maat 

HERENKLEDING 

L'Ad tiV^'^^ 
Steenhouwersvest, 52 

ANTWERPEN 

Adverteren In WIJ 
rendeert 

02/219.49.30 
Probeer eens! 

nv 

% 

de winne-fabrisac 
< 

/ mlgrostraat 128 
^ \ . / IB 9200 schoonaarde 

dendermonde 
08S/42 33 04 - 42 39 16 

drukkerij 

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

BLOEMEN ROUWKRANSEN 
BRUIDSTUILEN 
ZAALVERSIERING 

f ETRA P.V.B \. 

w | / HEIHOEFSEWEG 1 
y ' ^ 2520 EDEGEM 
0ii^SK Tel: 03/457,23.89 

PROMO PUZZLE 
Kies zelf het onderwerp 
van uw puzzel 

Daniël Cortier 
Tel. 02/428.69.84 
Fax 02/425.98.86 

OEVRIESE 

baron ruzettelaan 78 
8310 brugge 4 

b̂aan brugge-oostkamp, 
i. 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 

Houtzagerij 

DE ROOSE N.V. 
Algemene hout- en platenhandel 

Schaverij 
AFD. NINOVE - 9400 

Steenweg naar Aalst 496 
Tel.: 053-66.83.86 

AFD.: OKEGEM - 9471 
Leopoldstraat 114 
Tel.: 054-33.17.51 

054-33.11.49 

1 ^ 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 

FRANSSENS OPTIEK: 
Silhouette 
Marwitz 
Rodenstock 

Herentalsebaan 340, 2100 Deurne 
Tel. 03-321.08.96 

Kerkstraat 44, Antwerpen 
Tel. 03-235.64.75 

H^ 
N.V. ZAKENKANTOOR 
HERMAN STEENHOUDT 

1 STATIONSPLEIN, 
9500 GERAARDSBERGEN 

Tel. (054) 41 30 44 

Woonkrediet 
steeds iets beter! 

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



T I R I O N W K U L T U U 

• Het Griekse Vuur 

De hedendaagse invloed 

van de Griekse beschaving 

OLIVFR lAPIIN 

Dit veelzi|dig boek toont dat 

geen enkele cultuur grotere 

invloed uitgeoefend heeft op de 

hedendaagse wereld dan de 

klassieke Griekse cultuur 

295 biz. - 1.200 fr. 

ENCYCIDPEDIE 
V A N D E 

M MfiWt uw mm 

i 

O U * " ' 

3P 
• 1 . 
w 

• De Dode Zeerol len 

en de verzwegen waarheid 

MICHAEL BAIGENl LN 

RICHARD ILR H 

De mysterieuze Dode Zeerollen 

geven een heel nieuwe verklaring 

voor de oorsprong van het 

christendom en een alternatieve 

versie van het Nieuwe Festa 

ment 

288 bIz. - 995 fr. 
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• Encyclopedie 

van de Mythologie 

Naast de klassieke culturen 

komt ook de mythologie van de 

oosterse wereld en de primitieve 

volken ruimschoots aan bod 

3 12 bIz. - 795 fr. 

• Niccolo Machiavelli 

KARL MITFLRMMER 

Een verrassend beeld van deze 

fascinerende persoonlijkheid en 

de boeiende tijd waarin hij 

leefde 

524 bIz.- 1.395 fr. 

L E G E N D E N 

U I T EEN VER V E R L E D E N 

• Egyptische Mythen 

• Griekse Mythen 

• Mesopotamische Mythen 

• Oudnoorse Mythen 

Deze legenden brengen oude 

culturen weer tot leven door mythen 

en legenden goden en godinnen, 

helden en demonen 

80 bIz. - 395 fr. per deel 
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