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• y ^ 2520 EDEGEM 
^ 4 ^ ^ Te l : 03/457.23.89 

" 0 ^ DELILLE Jan 
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& Hypoteken 
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Grotestraat 83,3631 Maasmechelen 

Tel.: 011/32.49.86/81.46.25 
011/76.49.33 

Adverteren In WIJ 
rendeert 

02/219.49.30 
Probeer eens! 

PROMO PUZZLE 
Kies zelf het onderwerp 
van uw puzzel 

Daniël Cortier 
Tel. 02/428.69.84 
Fax 02/425.98.86 

FRANSSENS OPTIEK: 
Silhouette 
Marwitz 
Rodenstock 

Herentalsebaan 340, 2100 Deurne 
Tel. 03-321.08.96 

Kerkstraat 44, Antwerpen 
Tel. 03-235.64.75 

nv de winne-fabrisac 
< 

/ migrostraat 1S8 
\ , /'B 9S00 schoonaarde 

^ ' dendermonde 
052/42 33 04 - 42 39 16 
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typo - offset - repro 
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kettingformulieren 
boekdruk - direct mail 
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paan brugge-oostkamp^ 
s. 050/35 74 04 > 

PVBA 
J. BORREMANS-COCK 

& KINDEREN 
Algemene Bouwondernemingen 

Gentsestraat 238 
9500 Geraardst>ergen 

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

H^ 
N.V. ZAKENKANTOOR 

HERMAN STEENHOUDT 
1 STATIONSPLEIN, 

9500 GERAARDSBERGEN 
Tel. (054) 41 30 44 

Woonkrediet 
steeds iets beter! 

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



DE BETEKENIS VAN 1 MEI 

H
ET is met 1 Mei zoals met alle historische herden
kingen, na verloop van tijd weet men nog nauwe
lijks waarover het gaat en ware het niet dat het een 
vrije dag is wij zouden het niet eens meer weten. 

In wat tot voor kort de Sovjetunie was zal het 
voor het eerst zelfs een dag als een andere zijn en 
het Rode Plein zal zwart zien van... leegte. 

Als morgen her en der toch nog stoeten door de 
straten lopen zullen wij herinnerd worden aan een 
gebeurtenis die ooit zin en betekenis had, maar 
veel entoesisme zal niet gloren. Heeft een herden

king van 1 mei nog wel zin? De VU Vlaamse Vrije Demokra
ter! meent van wel en deelt naar aanleiding van wat men het 
Feest van de Arbeid is gaan noemen haar boodschap mee. 

Om te beginnen is het goed dat blijvend herinnerd wordt 
aan wat mensen ooit hebben moeten presteren om de leef- en 
werkomstandigheden te verbeteren. Wij hebben geen buiten
landse voorbeelden nodig om de wantoestanden uit vorige 
eeuw te schetsen en de haast heroïsche strijd die geleverd 
werd. 

Wie zich zich wil verdiepen in ,,toen" vindt voldoende 
materiaal om niet onwetend te blijven en te leren dat de 
verworvenheden tot op vandaag mee
spelen. Vandaag is echter toen niet 
meer, maar zoals eertijds de grondsla
gen voor vandaag werden gelegd zo 
moet vandaag aan morgen gewerkt 
worden. 1 mei-herdenken heeft dus zin 
wanneer men toekomstgericht denkt 
en handelt. 

De welvaart die verworven werd is 
geen doel op zich maar de bedding om 
het welzijn meer kwaliteit te geven. 
Welvaart zonder ekologisch welbeha
gen b.v. staat gelijk aan rijkelijk dine
ren op een mestvaalt. Dat in een welva
rende gemeenschap als de onze nog 
zwakkeren en minderen leven moet 
een bestendige aanklacht zijn. Dat is mooi gezegd, maar blijkt 
dat ook uit de politieke beslissingen? Zeker niet uit sommige 
maatregelen die de huidige rooms-rode regering heeft geno
men in het kader van de begrotingskontrole 1992. 

Het doet hartzeer dat de overheid, vroeger en nu, schaam
teloos de werkende mens ,,aanpakt" terwijl meer en meer 
blijkt dat zij grote bedrijven rijkelijk betoelaagd heeft, zoals 
Iedereen reeds vermoedde maar deze week in b.v. het 
dossier Beaulieu werd aangetoond. Het gaat niet om duizen
den franken maar om miljarden, a.u.b. 

Elk van ons is bereid een financiële bijdrage te leveren voor 
de waterzuivering, maar het doet zeer wanneer dit moet nadat 
een minister van Leefmilieu de echt grote vervuilers van 
belasting heeft vrijgesteld. 

Werkende mensen, zoals u en wij, die reeds voldoende een 
stuk van hun arbeid in 's lands schatkist storten krijgen nog 
eens 1 % ekstra sociale heffing op hun brutoloon aan het 
been. En dan te weten dat dit land reeds tot de absolute 
wereldtop inzake belasting van de arbeid behoort. U noch wij 
protesteren niet wanneer wij een steentje moeten bijdragen in 
de Sociale Zekerheid, maar verlangen wel dat iedereen dat 
doet, elk naar zijn eigen draagkracht. Maar is dat wel zo? 

1 Mei in 1992 herdenken is aan het Feest van de Arbeid de 
betekenis van vandaag geven. De vakbonden, die ten bate 
van de arbeiders ooit zo'n schitterend werk hebben geleverd. 

zijn machtige belangenorganisaties geworden die de politici 
niet op de vingers kijken; zij regeren mee! Door hun 
ongebreidelde macht in de overheidsdiensten bepalen zij wie 
wel en wie niet een job of een bevordering krijgt. Wie ze slaafs 
achternaloopt valt in de prijzen, wie op zijn onfhankelijkheid 
staat mag het vergeten. 

Deze machtspositie is mogelijk dankzij de horige politieke 
partijen, beide houden mekaar in evenwicht, de ene puurt 
macht uit het bestaan van de andere. Ach, de voorbeelden 
van verziekte overheidsdiensten zijn legio: de NMBS, de 
RTT, de BRTN, enz... 

En hun macht strekt zich ver uit. Gaat het nog langer op dat 
de vakbonden instaan voor de uitkering van werkloosheids-
gelden en daarvoor nog vergoedingen van de overheid 
ontvangen ook? Hebben zij aldus als het ware zelf geen 
belang bij een hoge werkloosheid die meebrengt dat grote 
sommen geld door hun handen gaan? Zijn zij nog wel de 
aangewezen instellingen om een zinvolle 1 mei of Rerum 
Novarum te herdenken? 

Zelfde opmerkingen kunnen gemaakt worden wat betreft 
de ziekenfondsen. Moet de loutere terugbetaling van genees
kundige zorgen nog langs hen gebeuren? Is in deze tijd met 

zijn technologische hoogstandjes de 
omweg langs het ziekenfondsloket nog 
wel nodig ? Wordt het niet dringend dat 
de mutualiteiten, groot en klein, hun rol 
gaan herzien en zich vooral als waar
achtige patiëntenverenigingen gaan 
beschouwen ? 

,,Uw mutualiteit" roept op om tussen 
12 en 31 mei een stem uit te brengen 
want,,Ziekenfondsen zijn grote organi
saties die werken voor uw gezondheid 
en welzijn. Op een demokratische ma
nier. Door een rechtstreekse vertegen
woordiging of verkiezingen." Zo luidt 
het in advertenties, nou moe... 

Op een demokratische manier? Ie
dereen herinnert zich de onfrisse praktijken met centen van 
de ziekteverzekering zoals tot uiting kwam in het ziekenfonds
proces... 

De ware geest van 1 mei is streven naar welvaart en welzijn 
voor elk lid van onze gemeenschap. Dat wil ook zeggen de 
federalisering van de Sociale Zekerheid, hét middel bij uitstek 
om elke gemeenschap haar eigen sociaal beleid te laten 
voeren. 

1 mei betekent ook de waarde van zinvolle arbeid tegen
over zinvolle vrije tijd te plaatsen. En de ekonomische 
eksplosie in evenwicht brengen met mensenlijke en kulturele 
identiteit. Daarover praten is niet langer verboden. 

De VU Vlaamse Vrije Demokraten heeft voor 1 mei 1992 
een boodschap aan de Vlaamse bevolking. Op vijf ,,histori
sche plaatsen" in elk van de vijf Vlaamse provincies wil zij 
deze tussen vandaag en Rerum Novarum bekendmaken. 
Want zolang in dit welvarende land tienduizenden mensen 
werkloos zijn, hun sociale toestand ze verhindert volwaardig 
deel te nemen aan het gemeenschapsleven, zolang minder-
begoeden te verwaarlozen zijn want onmondig, zolang ver
zuilde organisaties en machtigen met mens en kapitaal hun 
zin kunnen doen; zolang zal 1 mei een strijddag zijn. 

Maurits Van Liedekerke 

TJW 
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INHOUD 

7 
Op het Zangfeest trok ANZ-
voorzitter Richard Celis hard 
van leer. 

Jj g^ Het VU-partijbestuur 
l i l keurde een nota van de 
I ^ J werkgroep Vrede goed 

over de afschaffing van 
de legerdienst. 

11 Het arme Vlaanderen van 
gisteren ruimde plaats 
voor een dinamische en 
zelfbewuste gemeen

schap. Heeft een herdenking van 
1 mei nog zin? 

^ f^ Over de figuren van pries-
T J ter en Pieter Daens draait 

I ^ J Stijn Coninckx een film 
die in oktober in de bios

kopen komt. Een interview met een 
bewogen regisseur. 

15 
Volgens een Ipis-rapport 
marcheert de wapenhan
del nog steeds. Ook na de 
Golfoorlog. 

M • • Wie het intussen allemaal 
I ƒ al niet meer kan volgen, 
I g moet beslist dit lezen: 

een overzicht van een 
jaar volksnationale strijd tussen 
Kroaten en Serven. 

f\ / % ^*^ Dedapper is niet erg 
J I 1 te spreken over de Hand-

^ ^ ^ J leiding voor de Biologi
sche Groentetuin van 

Test Aankoop. 

ƒ ^ 0^ Onze reporters ter plaat-
J ^ se vonden het 55ste 

^ ^ ^ ^ Zangfeest een minder ge
slaagde aflevering. ANZ, 

let op uw zaak! 

J / l enkel beeldhouwwerk dat 
^ ^ " Y zoveel aandacht krijgt als 

de Madonna met Kind 
van de Florentijn Michelangelo. 

f \ ^ § Voetbal een feest? Hou 
J g het tof? En de aktie voor 

^ ^ g fair play van de voetbal
bond een voorbeeld voor 

Europa? Om u dood te lachen. 

(omslagfoto's Dann en R. Szommer) 
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Zo'n 24.000 jongeren lieten zich verregenen op de 38ste Dag van Jan en 
Alleman. Deze massamanifestatie georganizeerd door de jeugdbewegingen 
Chiro, KSJ-KSA-VKSJ en KLJ ging naar gewoonte door op de Hoge Rielen in 
Lichtaart. Voor elke leeftijdsgroep was er een specifiek aanbod voorizen, 
gaande van sport en spel tot optredens en massastunts. De klemtoon „Onder 
anderen" lag dit jaar op de ontmoetingskansen die deze dag biedt aan de 
jongeren. Met dat doel werd op de centrale ontmoetingsplaats een konstruktie 
gebouwd die KSJ, Chiro en KLJ met elkaar verbond. Daarnaast vond er zoals 
elk jaar ook de jongerenveldloop plaats. (foto vum) 

FUNDAMENTALISME 
In een reaktie op de Konferentie van Mos

lims in Europa in Genk haalde migranten-
kommissaris Paula D'Hondt scherp uit tegen 
het fundamentalisme. Op die konferentie 
had de Turkse fundamentalistische politikus 
Erbakan de aanwezigen opgejut met aanval
len op de westerse maatschappij. De islamiti
sche maatschappij wordt volgens Erbakan 
besmet door het westen. De vrome moslim 
zal zich hier nochtans moeten mee verzoe
nen. 

Paula D'Hondt benadrukte immers dat het 
samenleven van moslim-migranten en Vla
mingen of Franstaligen pas kan lukken wan
neer de basisbeginselen van het westerse 
pluralisme gerespekteerd worden. De funda
mentalistische moslims zijn daartoe niet ge
neigd. 

D'Hondt somde op over welke basisbegin
selen het juist gaat: scheiding tussen gods
dienst en staat, volledige gelijkheid van man 
en vrouw, en de kennis van de streektaal. 

VERKIEZINGS
UITGAVEN 

Tijdens de jongste kieskampanje werd 
voor het eerst de wet op de beperking van de 
verkiezingsuitgaven toegepast. Een kontro-
lekommissie van Kamer en Senaat trachtte 
deze week over de naleving van de wet een 
rapport goed te keuren, wat niet lukte. Noch
tans werd de wet volgens de kommissie goed 
nageleefd. Geen enkele parlij overschreed 
het toegelaten bedrag, en geen enkele kan
didaat waagde het om het bedrag voor zijn 
persoonlijke kampanje te overschrijden. 

Waarom kon het rapport dan toch niet 
goedgekeurd worden? Volgens sommige 
kommissieleden zouden nogal wat kandida
ten de wet feestelijk aan hun laars gelapt 
hebben. Niet omdat ze de toegelaten bedra 
gen overschreden, maar omdat ze een loop
je namen met de manier waarop de aangifte 
van de uitgaven ingevuld moest worden. 

In SP-kringen wordt de rekening van CVP-
boegbeeld Wilfried Martens daarbij nogal 
eens als voorbeeld aangehaald. De gewezen 
premier was blijkbaar niet in staat om zelf zijn 
aangifte in te vullen. Leo Delcroix, toen CVP-
sekretaris maar kennelijk ook manusje-van-
alles, nu minister van Defensie, deed dat 
voor hem. l\/lartens ondertekende zijn papier 
zelfs niet eigenhandig. 

LOON 
Volgens berekeningen van de Financieel 

Ekonomische Tijd stegen de loonkosten tus
sen 1980 en 1990 in de verwerkende nijver
heid in België met 79%. Maar bij onze zeven 
belangrijkste handelspartners stegen de 
loonkosten in die periode met 204%. De 
kloof tussen de Belgische loonkostenverho
gingen en die m het buitenland ontstond 

vooral in het begin van de jaren 80, vooral 
door de devaluatie van '82. 

Een andere opmerkelijke vaststelling be
treft de evolutie van de gemiddelde arbeids
duur. Die is bij de arbeiders gestegen van 
35,7 uur per week naar 36,8 uur per week. Bij 
de bedienden daalde de arbeidsduur van 
39,2 naar 38,3 uur. 

VERGADERZAAL 
De regering heeft opdracht gegeven om de 

bovenverdieping van de Sint-Annapriorij om 
te bouwen tot een komfortabele vergader
zaal voor de ministerraad, meldde De Stan
daard. De kostprijs wordt geraamd op 30 
miljoen frank. De benedenverdieping, waar 
de ministers onder het voorzittersschap van 
Dehaene totnogtoe vergaderden, voldoet 
blijkbaar met aan de behoeften van de pre
mier. 

Ook de moderne en komfortabele verga
derzaal van de Wetstraat 16 vond eerder al 
geen genade in de ogen van Dehaene. Maar 
dat had eerder te maken met praatgrage 
ministers die ervan hielden om in het gange
tje naar de lift van de Wetstraat 16 straffe taal 
te verkopen aan de joernalisten. Om zijn 
ministers te tegen overdreven loslippigheid 
te beschermen wil Dehaene nu ook nog eens 
30 miljoen op tafel gooien. 

BLAUWMUTSEN 
Bij het Belgische kontingent blauwmutsen 

in het voormalige Joegoslavië vielen de eer
ste gekwetsten te betreuren. Twee blauw
mutsen raakten zaterdag licht gewond bij 
een verkeersongeval. De jeep waar de twee 
militairen zich verplaatsten, sloeg over kop. 
Eén van de militairen liep een sleutelbeen
breuk op. Nadere omstandigheden voor het 
ongeval ontbraken nog. 

En later op de week meldde een Kroaats 
ziekenhuis dat er een Belgische kapitein 
binnengebracht was die gewond was door 
granaatsplinters. Een beetje voorzichtig we
zen jongens! 

Uit het voormalige Joegoslavië bereikte 
ons overigens ook het bericht dat er een 
nieuwe Bondsrepubliek Joegoslavië opge
richt werd. Die bestaat uit een federatie van 
de vroegere Servische republieken Servië en 
Montenegro. De nieuwe staat heeft ook een 
vlag: de oude Joegoslavische driekleur, zij 
het zonder de kommunistische ster. De er
kenning door andere staten loopt niet van 
een leien dakje. Rusland en China erkenden 
de nieuwe bondsrepubliek. De meeste ande
re staten wachten hiermee nog uit protest 
tegen de militaire interventies van het oude 
Joegoslavische (inmiddels zo goed als uit
sluitend Servische) leger o.m. in Bosnië en 
Kroatië. 
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DOORDEWEEKS 

Een ongewoon beeld uit Duitsland: stakende weri^nemers van de trammaat
schappij in München. Het was de eerste staking in de Westduitse openbare 
dienst sedert achttien jaar. In 1974 dwongen de vakbonden na drie dagen 
staking van de toenmalige sociaaldemokratische regering van Willy Brandt 
een loonsverhoging af van gemiddeld elf procent. Ditmaal eisen de stakers 
een opslag van 9,5%. De werkgevers waren slechts bereid tot een loonsverho
ging van 4,7%. Het wegvallen van het openbaar vervoer in enkele grote steden 
had kilometerlange files voor gevolg. (foto epa) 

VOEREN 
Alle parlementsleden van het Vlaams Blok 

uitgezonderd één hielden verleden vrijdag 
een aktie in Voeren. Zoals verwacht kon 
worden liep de zaak wat uit de hand, maar 
dat was de bedoeling, zowel van de Blokkers 
als van de Franstalige Voerenaars. 

Het VB wilde met de aktie protesteren 
tegen het feit dat de „traditionele partijen" 
de jongste jaren alle moeite van de wereld 
deden om Voeren uit de belangstelling te 
houden. Het VB verklaarde dat de Luiksge
zinden in Voeren de jongste jaren al hun 
eisen ingewilligd zagen. Ze noemden het 
Franstalig kultureel centrum, de mogelijk
heid voor de Voerenaars om op Waalse 
kandidaten te stemmen bij de parlements
verkiezingen, de uitbreiding van de Franse 
lagere school. 

We willen hier zeker niet gezegd hebben 
dat in Voeren alles koek en ei is, maar toch 
was het VB zoals gewoonlijk weer aan één 
oog blind. De grootste eis van de Luiksgezin
den, nl. de heraansluiting bij Luik, verzeilde 
juist op de achtergrond. Daarvan is minder 
dan ooit sprake. Onruststoker Happart werd 
niet meer benoemd als burgemeester. De 
Vlamingen verkregen een gegarandeerde 
vertegenwoordiging in het schepenkollege 
van de gemeente. 

Anderzijds dient gezegd dat het VB gelijk 
heeft waar de Vlaamse regering tekort schiet 
in haar aangekondigde politiek van positieve 
diskriminatie t.a.v. Voeren. Op die nagel 
klopt het gewezen Limburgs VU-kamerlid 
Frieda Brepoels, momenteel bestendig afge
vaardigde in de provincie, trouwens onafge
broken. Zonder de behoefte te voelen zich 
als martelaar te laten oppakken. Protesteren 
tegen de onverschilligheid van de Vlaamse 
regering is echter zeker op z'n plaats. 

Mogen we er trouwens aan herinneren dat 
TAK op 2 mei in Voeren gaat manifesteren. 
Wie zin heeft om nog eens in Voeren te gaan 
wandelen (de TAK-oproep zegt ekspliciet dat 
Voeren de Vlaamse zaak niet gediend zijn 
met knokpartijtjes en vandalisme) moet ge
bruik maken van de TAK-bussen. Er kan 
opgestapt worden in Kortrijk, Gent, Sint-
Niklaas, Aalst, Antwerpen, Asse, Overijse en 
Leuven. De wandeling zal uitsluitend door
gaan achter de Leeuwevlag, partijpolitieke 
tekens en vlaggen zijn niet toegestaan. Voor 
meer inlichtingen: Guido Moons, Kassel-
straat 22, Zaffelare (091/55.82.46) of Bart de 
Valck, Berkenlaan 85, Wilrijk (03/825.15.52). 

BELASTINGBRIEF 
Vanaf het aanslagjaar 1994 zullen zo'n 3,5 

miljoen van de ongeveer 5 miljoen loontrek-
kenden voor hun inkomen van 1993 verlost 
zijn van de vervelende klus om de belasting-
brief in te vullen. Er zal wel nog een uitvoerig 
aanslagbiljet opgestuurd worden met alle 
fiskale berekeningen. De belastingplichtige 

krijgt dan twee maanden de tijd om even
tueel verhaal aan te tekenen. 

Wie geen beroep doet op de forfaitaire 
belastingaftrek, en dus zelf zijn aftrekkosten 
bewijst, zal zelf zijn belastingbrief nog moe
ten invullen. Nog ongeveer 240.000 loontrek-
kenden verkeren in dat geval. 

Hiermee grijpt het ministerie van Finan
ciën terug naar een revolutionair wetsvoor
stel dat gewezen VU-senator Blanpain enke
le jaren terug indiende. 

ONVOLDOENDE 
Davidsfonds-voorzitter Lieven Van Gerven 

vindt het tienpuntenprogramma van de 
Vlaamse regering, de bazistekst voor de 
Vlaamse onderhandelaars in de dialoog van 
volk tot volk, plots onvoldoende. Van Gerven 
noemde op een studiedag van zijn vereni
ging over kunstbeleving dit programma on
volledig en onsamenhangend. 

Nochtans had Van Gerven tijdens de infor
mele informatieronde die minister van Insti
tutionele Hervormingen Sauwens in voorbe
reiding van de dialoog georganizeerd had 
gans andere taal gesproken. Tijdens die 
gesprekken met de kopstukken van de 
Vlaamse beweging werd vooral benadrukt 
dat er geduld geoefend moest worden omdat 
de Franstaligen vragende partij zijn, en dus 
uit hun schulp moeten komen om geld los te 
weken (zie WIJ nr. 13). Indien het de bedoe
ling van Van Gerven is om elk rezultaat van 
de dialoog al bij voorbaat te verketteren. 

waarom vertelde hij dat dan twee maanden 
geleden niet? De DF-voorzitter beoefent bi
zarre kunstjes. 

EYSKENS 
De gewezen minister van Buitenlandse 

Zaken professor Mark Eyskens laat zijn buis 
van 24 november niet aan zijn hart komen. 
Hij werpt zich recent op als de grote pleitbe
zorger voor een politieke herkaveling in... 
kristelijke richting. Hij wil de CVP omvormen 
tot een kristendemokratisch appel, en meent 
dat daarvoor nog een toekomst is ook. Daar
om roept hij de CVP'ers op om uit de 
katakomben te komen. 

In ellenlange interviews in de kranten De 
Standaard en Gazet van Antwerpen (ver
schenen op dezelfde dag, in bijna identieke 
bewoordingen) krijgt Eyskens de gelegen
heid om zijn ideeën uit de doeken te doen. 
Hij legt er uit dat het huidig politiek sisteem 
tot op de draad versleten is, dat de politiek 
gedepolitizeerd moet worden, dat de macht 
van de drukkingsgroepen beperkt moet wor
den, en nog van dat fraais. 

Wat Eyskens niet in zoveel woorden zegt, 
is dat uitgerekend zijn CVP, als partij die al 
meer dan veertig jaar aan de macht is, in de 
eerste plaats voor al de tekortkomingen die 
hij opsomt verantwoordelijkheid draagt. De 
mediatieke politikus beweert dat we duidelijk 
en eerlijk moeten zeggen wat we fout deden 
en de vraag stellen: kunnen we niet herbe
ginnen ? 
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KORTWEG 

• Volgens berekeningen van de 
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid 
zelf is de betalingsachterstand 
bij de RSZ van de Waalse werkge
vers (1,82%) voor de periode van 
1986-1990 meer dan dubbel zo 
groot als die van de Vlaamse 
(0,83%) en Brusselse (0,75%) werk
gevers. 

• De Italiaanse president Cossiga 
nam voortijdig ontslag. Hij moest 
normaal pas over twee maanden 
opgevolgd worden, in Oostenrijk is 
een tweede stemronde op 24 mei 
nodig om de opvolger van presi
dent WaUheïm aan te duiden. En 
in Duitsland vond Buitenlandminis
ter Geascher dat zijn tijd van gaan 
gekomen is. 

• Ook deze week werd weer een 
minister van Staat uitgeleide ge
daan: de socianstisciie burge
meester van Brugge Frank Van 
Acker overieed verleden week 
woensdag aan de gevolgen van 
een slepende ziekte. 

• In Afghanistan werd na veer
tien Jaar het kommunistlsch bewind 
omvergeworpen door liet verzet. 
Dat verzet is echter verre van eens
gezind. De vreugde over de verdrij
ving van de kommunisten werd ge
temperd door gevechten tussen de 
twee verzetsleiders Masoed en 
Hekmaktyar. 

• In Nederland wel men een file-
hefRng invoeren voor de automo
bilisten die tijdens de spitsuren in 
de Randstad met de wagen willen 
rijden. 

• Omdat er het afgelopen weekend 
nogal wat rellen met wtetbalhool» 
igans uitgevocttten werden, heeft 
minister van Binnenlandse zaken 
Tobback óe voetbalbond gevraagd 
de wedstrijden van volgend week
end aiiemiaai op zondagnamiddag 
af te haspelen. Daardoor zou de 
topmatch Standard-Anderlecht niet 
vrijdagavond, maar 's zondags ge
speeld worden. Probleem: de voet
balbond heeft een biezonder winst
gevend kontrakt met de betaal»n-
der Canal Plus voor die vrijdag
avondwedstrijden... 

• in de Antwerpse Noorderkempen 
is weer een meisje spoorloos ver
dwenen. Het gaan om een bijna 17-
jarige Ines. Ze zou met de Chtro 
meegaan naar de Dag van Jan en 
Alleman, maar verscheen niet op 
de afspraak. Haar flets werd in een 
veldweg aangefroffen. 

NEDERLANDS 
LET OP UW ZAAK 

Op het 55ste Vlaams Nationaal Zang
feest trok ANZ-voorzitter Richard Cells 
scherp van leer tegen de toenemende 
verengelsing van onze Vlaamse samenle
ving, en richtte hij een boodschap tot de 
deelnemers aan de dialoog van gemeen
schap tot gemeenschap. Enkele citaten 
uit zijn toespraak. 

Richard Cells nam op het Zangfeest be
paald geen blad voor de mond. Nogal wat 
waarnemers meenden te kunnen vaststellen 
dat de toespraak van de ANZ-voorzitter de 
„gewijzigde politieke verhoudingen" weer
spiegelde. Hij trok al meteen van leer tegen 
de Vlaamse partijen die aan de onderhande
lingstafel met de Walen zitten: Als ANZ-
voorzitter, dus ongebonden en vrijmoedig, 
zeg il< U: U bent al verkeerd begonnen voor 
U gestart bent. U bent ondemol(ratisch be
gonnen met een deel Vlamingen uit te sluiten 
en zo ruzie te zoeken in het eigen kamp, 
terwijl U al uw kracht en eenheid tegen die 
lepe Walen nodig zult hebben. Waar is dat 
Vlaamse front waar U de mond vol van hebt ? 

De ANZ-voorzitter wees er de onderhande
laars op dat Vlaanderen nooit mag, kan en 
zal aanvaarden dat de rechtstreekse verkie
zing van een Vlaams parlement, en dus ook 
van een Waals parlement, afgekocht moet 
worden met de onderwijsmiljarden voor Wal
lonië. 

Hij vroeg de Vlaamse onderhandelaars 
een tikkeltje dubbelzinnig niet alleen op hun 
zaak, maar ook op hun zak te passen: Wij 
eisen met de grootste nadruk dat geen frank, 
geen kwartje en geen centiem naar het 
Waalse onderwijs gaat, zonder dat er een 
einde wordt gesteld aan de jaarlijkse trans
ferten van meer dan 260 miljard van Vlaan
deren naar Wallonië, die belangrijker zijn 
dan de transferten van West- naar Oost-
Duitsland en waardoor het kapitaalkrachtige 
West-Duitsland naar adem moet snakken. 

In het tweede deel van zijn toespraak 
behandelde Celis het eigenlijke tema van het 
Zangfeest: Nederlands, let op uw zaak. Ii/leer 
dan anderhalve eeuw hebben generaties 
Vlaamsgezinden gevochten — trouwens niet 
zonder sukses — tegen het Frans kultuurim-
perialisme. Inmiddels tekent zich een nieuwe 
bedreiging af voor ons Nederlands. En dit
maal komt de bedreiging goeddeels opnieuw 
van onszelf We hebben het verfoeilijke ras 
van de franskiljons geruild voor het bespotte
lijk, maar niet minder ergerlijk ras van de 
Engelskiljons. 

Verwijzend naar de dwaze gewoonte om 
overal Engels te brabbelen die ons (universi-
teits)onden«ijs teistert, stelde Celis dat Leu
ven Vlaams weer aktueel is. Celis gaf een 
voorbeeld: Onze Vlaamse handelsreizigers 
noemen zich op hun naamkaartjes „sales 

(foto Stefan Dewickere) 

managers". In onze kranten en tijdschriften 
tracht men personeel te werven met Engels
talige advertenties, waarschijnlijk omdat 
„floor manager" chiquer klinkt dan „kuis
vrouw", hoewel het daarom niet beter be
taald wordt. 

De ANZ-voorzitter eiste verder dat de 
BRTN weigert om regenngsmededelingen 
zoals de tweetalig Frans-Engelse van De-
housse uit te zenden. Om de Europese 
pietwals op de Nederlandse kuituur een halt 
toe te roepen zal volgens Celis de verenigde 
kracht van alle Nederlanders nodig zijn. 
Toch vond hij het nodig de noordelijke Ne
derlanders een fikse veeg uit de pan te 
geven: Het noorden mag het Nederlands 
dan al komplekslozer en vrijer van vreemde 
smet hanteren, het doet het zorgelozer en 
vaak liefdelozer dan Vlaanderen. Het Alge
meen Geschaafd Kazernevlaams dat bij ons 
soms nog moet doorgaan voor kultuurtaal, 
mag dan al beschamend klinken, het ge-
slachtsloos gerocheld randstadhollands is 
geen spier beter. Waarmee de ANZ-voorzit
ter vreemd genoeg bedoelde dat wij tegen
over het noorden geen enkel kompleks moe
ten hebben, maar zeker ook geen enkele 
aversie. 

Tot slot dacht Celis dat het ANZ de Vlaam
se beweging een perspektief voor morgen 
heeft aangereikt dat de jeugd van vandaag 
kan bezielen: een Vlaamse bekommernis, 
een zelfstandig Vlaanderen dat ieder spoor 
van belgitude heeft uitgewist. (...) Een Neder
landse bekommernis, de bevestiging van 
onze eigen kulturele identiteit die Neder
lands is. (...) Een Europese bekommernis. 
(...) Dat is het toch wat wij willen: een 
onafhankelijke Vlaamse staat in een konfe
deratie der Nederlanden, in een Europa der 
volkeren. 

Als Europa, Nederland en die ,,lepe Wa
len" nu nog meewillen... 

(pdj) 

Voor een verslag van het Zangfeest, lees 
biz. 22 
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REPLIEK 

PERSSPIEGEL 
„Zang en sport" veredelt de 
mens, leerden wij aK(|d: Zang
feesten werden weieens ontsierd 
door „krijsers", maar dit is idein 
bier in vergelijking met wat voet
balvandalen uitspoken. 
Het zangfeest in Antwerpen met 
de kontronatle tussen Vlaamse 
beweging en politieke aktuaiiteit, 
het treffen tussen randgroepen 
van de vurige steden Luik en 
Antwerpen gaven stof aan de 
kommentatoren deze week. 

GAZET 
VAN ANTWERPEN 

Jan Veestraeten met lof voor het zang-
feesttema „Nederlands let op uw zaak" 
met de Engelse dreiging in de toekomst, 
staat stil bij de „aktuele beslommerin
gen". 

„Tijdens het Zangfeest van morgen staat 
het „Nederlands let op uw zaak" centraal. 
Het ANZ verwijst hier ongetwijfeld naar de 
positie van het Nederlands, het gezamenlijke 
erfgoed van Nederlanders en Vlamingen, in 
Brussel, Vlaams-Brabant en in Europa. De 
positie van het Nederlands in Europa, en dus 
ook in Vlaanderen, is een behartenswaardi-
ge aangelegenheid. Maar hiernaast zijn er 
ook de ,,beslommeringen" van elke dag. 

in de Vlaams-Belgische verhoudingen is er 
veel ten goede gekeerd, maar Vlaanderen 
mag toch niet te vroeg juichen. De Vlaamse 
autonomie ligt weliswaar in handbereik maar 
ook hier wegen de laatste loodjes duidelijk 
het zwaarst. De dialoog van gemeenschap 
tot gemeenschap, die inmkJdels is opgestart, 
kan de weg effenen naar het laatste rechte 
stuk dat naar de eindmeet moet voeren. 
Maar wil iedereen die meet wel halen? Het 
ziet er naar uit dat sommige Waalse partijen 
nog snel een heleboel hindernissen willen 
inbouwen die de koers met de eindmeet in 
zicht, alsnog in een debScle doet eindigen. 

Voortekens kunnen uiteraard bedriegen. 
Als het van de Vlaamse partijen afhangt dan 
zullen er tijdens deze gemeenschapsdialoog 
wel degelijk spijkers met koppen geslagen 
worden. Maar hierbij blijft het wel rijden en 
omzien. Aan Vlaamse zijde wensen sommi
gen blijkbaar opnieuw een prijs te betalen 
voor een staatshervorming die Vlaanderen al 
dubbel en dik betaald heeft. Het „Neder
lands let op uw zaak" komt wellicht op tijd. 
Maar intussen blijft het raadzaam dat ook de 
Vlamingen op hun zaak letten." 

De Standaard 
Bij de rede van Richard Cells bekijkt L. 

De Clerck de Vlaamse onderhandelings
positie in de dialoog van de volksgemeen
schappen. 

„Voor de Walen gaat het er nu vooral om 
ook dat deel van het kijk- en luistergeld dat 
nog nationaal wordt geïnd, binnen te rijven. 
De Franse Gemeenschap heeft dat geld 
nodig om haar hoge onderwijskosten te kun
nen betalen. Vlaanderen zegt ja als dat aan 
de eigen financiële verantwoordelijkheid 
wordt gekoppeld. Dat vereist echter een 
wijziging van de financieringswet bij twee
derde meerderheid. De Walen hebben de 
Vlamingen bijgevolg nodig. Dat maakt de 
Vlaamse onderhandelingspositie ijzersterk. 
Zal daar gebruik van worden gemaakt om 
niet alleen de rechtstreekse verkiezingen 
van het Vlaamse parlement af te dwingen, 
maar ook om het territorialiteitsbegrip zuiver 
te stellen? Wil Vlaanderen een taaihomo
geen land worden dan is het nu het ogenblik 
om de oude eis „In Vlaanderen Vlaams" 
eindelijk waar te maken. De taalgrens moet 
een echte staatsgrens worden. Nu is ze nog 
te veel met uitzonderingen bezoedeld." 

LE SOIR 
Het Brusselse blad had een gesprek met 

woordvoerders van al de groepen die aan 
de gemeenschapsdlaloog deelnemen. Wij 
citeren uit de beschouwingen van Jaak 
Gabriels. 

,,Er zijn twee grote problemen: de verdie
ping van het federalisme wat wel geen breek
punt tussen Franssprekenden en Vlamingen 
zal geven. En dan is er het kommunautaire. 
Daar moeten de Franssprekenden zich re
kenschap geven dat voor alle Vlaamse partij
en het territoriumbeginsel uiterst belangrijk 
is. Als zij dit aanvaarden kan de dialoog zeer 
ver gaan. Misschien niet met al de partijen nu 
aan de tafel aanwezig, maar met een meer
derheid van twee derden. Half juni zal men 
moeten weten of het mogelijk is te lukken." 

HET BELAHi: 
YAH LIMBURG 

„Hou het tof", de mooie slogan van TV 
voor de voetbalfans, werd wel erg ont
sierd door de benden „voetbalfanaten" 
bij de wedstrijd Standard Luik-Antwerp. 
De harde hand past tegenover deze ben
den. 

„Het hooliganisme heeft ongetwijfeld een 

sociale achtergrond, maar het is naïef om het 
door goedmenende straathoekwerkers en 
sociologen te laten vergoelijken met gratuite 
teoriën over kansarme jongeren en dergelij
ke praatjes. Het gaat namelijk niet om een 
vorm van maatschappelijk protest van balda
dige tieners, het gaat zonder meer om krimi-
neel gedrag. Jammer, maar helaas, bij her
haling is in binnen- en buitenland aange
toond dat de hooligans slechts één wet 
verstaan — en respekteren — nl. de wet van 
de sterkste. 

Waar het nog kan, zijn alternatieve straffen 
zinvol. Waar het moet, dient krachtdadig 
ingegrepen te worden. Wangedrag is wange
drag en moet als zodanig behandeld worden. 
Het dragen van een sjaal in de klubkleuren 
kan geen vrijgeleide zijn om stadions te 
terroriseren, te vernielen en mensen in el
kaar te rammen. 

Dit is geen pleidooi voor een Ordnung-
muss-sein-aanpak. Dit is de simpele vaststel
ling dat het welletjes is geweest. De hooli
gans kunnen geen aanspraak meer maken 
op enige goodwill. Ze hebben alle krediet 
verloren." 

knack 
Professor-profeet Wils vreest dat België 

zal barsten en dat is de schuld van de 
„ouw zwarte" (of hun kinderen of klein
kinderen ondertussen). 

„ledere keer als de Leuvense historikus 
Lode Wils zich over de Vlaamse Beweging 
buigt, vallen er klappen. In zijn volgende 
boek echter neemt Wils niet alleen de Vlaam
se maar ook de Waalse beweging onder 
handen. En men zette zich schrap, want 
België barst ondanks de kommunatalre dia
loog. 

Lode Wils: Ik denk inderdaad dat wij dat 
nu meemaken. De toekomst voorspellen is 
uiteraard niet de taak van de historikus. Ik 
kan slechts konklusies trekken uit het verle
den. Maar we zitten in de Vlaamse beweging 
met een hele stroming van mensen wier doel 
het is België te doen splitsen, want dan 
worden hun vaders, hun broers of wie dan 
ook in hun familie gerehabiliteerd. Dat is nu 
nog bewust of onbewust de drijfveer. 

Bij een Marl( Grammens bijvoorbeeld? 
Wils: Dat lijkt me evident. Aan de andere 

kant zit de Waalse beweging nog met het 
gevoelen dat zij recht hebben op de Fransta
ligheid van heel België. Zij vindt dat wij de 
imperialisten zijn die Wallonië Voeren lieb-
ben ontnomen, die haar Vlaams-Brabant 
ontnemen; zoals Jules Destrée vond dat wij 
de imperialisten waren die hun Vlaanderen 
afpakten. Als die mentaliteit bij hen in brede 
kring leeft, dan zal die kommunautaire dia
loog biezonder moeilijk zijn." 

WIJ 1 MEI 1992 



HORIZON 

OVER DE EERSTE, 
TWEEDE EN DERDE WERELD 

Zondag jongstleden vergaderden de ministers van Financiën van 
de G-7, l<wam het Internationaal Monetair Fonds en de Wereldbanl< 
bijeen en werd er in Tol<io over liet GATT gesprol<en: op al deze 
vergaderingen stonden de ekonomische toestand in de wereld 
centraal en werd prioritair aandacht geschonl<en aan de toestand van 
het GOS waarvan de leden tot het IMF wensten toe te treden. 

De G-7-geïndustrialiseerde landen worden vooral door de Verenig
de Staten aangespoord om de ekonomische groei te stimuleren. Voor 
presidentskandidaat Bush is een slabakkende wereldekonomie In
derdaad geen beste troef om te trachten herkozen te worden. 

De twee andere partners, Japen en de Europese Gemeenschap, 
(„vertegenwoordigd" door Duitsland) bespreken in dergelijke bijeen
komsten, samen met de VS hun prioritaire verantwoordelijkheid in de 
wereldekonomie. Welke ook de resultaten zijn van deze laatste 
zesmaandelijkse bijeenkomst, het ziet ernaar uit dat deze drie (VS, 
Japan en Europa) de lokomotieven zullen zijn die deze wereldekono
mie in het begin van volgende eeuw zullen „trekken". 

1. Welnu, in de Washington Post las ik in dit verband een bijzonder 
interessant artikel. De Deken van het Massachusets Institute of 
Technology ontwikkelde er de tesis: „Why the Next Century will 
belong to the Europeans". 

Zoals de negentiende eeuw tot Groot-Brlttannië heeft behoord en 
de twintigste tot de VS, zo denkt 
hij dat de éénentwintigste zal 
beginnen onder Europese supre
matie. 

De voorwaarden hiertoe zijn 
echter tweeërtei: de Europese 
integratie moet verder doorgezet 
worden en Europa moet geleide
lijk de rest van het kontinent 
opslorpen. Zo krijgt het een pro-
duktieve basis met grote-schaal-
ekonomie en mogelijkheden die 
niemand kan evenaren. Europa's 
grote voordeel is volgens de au
teur het feit dat het merendeel 
van zijn bevolkingen goed zijn 
opgeleid en een uitgebreide talenkennis hebben. 

Wat Japan betreft: het groeit sneller maar blijft echter op zichzelf 
gekoncentreerd. „Japanners eten rijst, spreken geen Westerse taal 
en blijven trouw aan Boeddistische tradities"... Zo blijft het moeilijk te 
penetreren voor Westerse managers. Het sukses blijft gevestigd op 
een eksportekonomie maar daar ligt meteen ook de zwakte, gezien 
de weerstanden die het surplus elders in de wereld oproept. 

De VS tenslotte begint de éénentwintigste eeuw met méér proble
men dan de twee andere partners. Zijn opvoedingssisteem mist 
sterkte en zijn ekonomie is teveel een „high consumption, low 
investment"-ekonom\e. Overigens ploetert Amerika in een enorme 
schuldenravijn. 

Dit sluit echter niet uit dat Washington op dit ogenblik de ambitie 
heeft om de Nieuwe Wereldorde voor geruime tijd te leiden. 

2. In dit verband zijn twee andere dokumenten zeer sprekend. Het 
eerste werd geschreven door een groep onder leiding van Paul 
Wolfowitz, undersecretary of Defence, belast met politieke proble
men. 

Zijn verslag heeft tot doel ervoor te zorgen dat de Verenigde Staten 
hun positie van supermacht, zoals die versterkt uit de Golfoorlog is 
gekomen en na de val van de USSR, voor geruime tijd verder zouden 
kunnen bezetten. Daartoe is een voldoende militaire afschrikkings-

macht nodig en politiek gezien moeten de andere industriële partners 
ervan overtuigd worden dat de USA hen niet naar de eerste plaats 
zullen laten doorsteken. Niemand anders mag de ekonomische en 
politieke orde domineren. 

3. Een tweede verslag werd opgesteld door een ekspertengroep 
onder leiding van admiraal Jeremia, adjunkt van generaal Colin 
Powell. Dit verslag analiseert vooral de mogelijke konfliktscenario's. 
Er zijn er zeven: twee hebben te maken met het GOS, één met Irak, 
één met Noord-Korea, met Panama, de Filippijnen en met Rusland 
Indien het zou trachten zijn huidige grenzen te buiten te gaan, vooral 
In de Baltische Staten. 

4. Tenslotte vestig ik de aandacht op een laatste, merkwaardig 
verslag, nl. het jaarverslag 1992 van het United Nations Development 
Program. 

Dit rapport situeert de Derde Wereld tegenover wat hierboven werd 
uiteengezet. De belangrijkste konkluzie kenden we al: het verschil 
tussen rijke en arme landen is de jongste jaren spektakulair toegeno
men en de Derde Wereld wordt op dit ogenblik door het Westen 
vergeten vermits de Tweede Wereld of wat er nog van over blijft, al 
onze aandacht opeist. 

Het verslag dat de naam draagt van de voorzitter van het 
redaktiekomitee Mahbub UI Haq (Pakistan) somt echter ook de 

volgende bedragen op die nodig 
zijn opdat de Derde Wereld in het 
begin van de éénentwintigste 
eeuw, leefbaar zou zijn. 

1) 1,5 triljoen $ (miljoen, mil
joen) die zouden voortspruiten uit 
een besparing van 3% op de 
wereldbewapening; 

2) Tweederde van de ODA-
hulp zou voortaan naar de arm
ste landen moeten gaan in plaats 
van de huidige 25%; 

3) Het grootste gedeelte van 
de schulden van de Derde We
reld zou moeten worden kwijtge
scholden; 

4) Een olieverbruikstaks en een taks op steenkool zouden respek-
tievelijk 24 en 16 miljard $ moeten opbrengen; 

5) Tenslotte zouden de ontwikkelingslanden hun eksport met 40 
miljard per jaar moeten kunnen opvoeren. 

Stel u voor: dit zouden de minimum-inspanningen zijn opdat de 
Derde Wereld ons zou kunnen blijven volgen! Dat krijgt de wereld dus 
niet voor elkaar. Het verslag stelt bovendien een dringende reeks 
institutionele hervormingen voor van de UNO-familie die ondertussen 
niet meer aangepast schijnt om de werkelijke problemen op te 
lossen... Ik denk dat het „Human Development Report 1992" één 
van de belangrijkste dokumenten is die wij dit jaar al te zien kregen. 

Indien men al deze rapporten naast elkaar plaatst is één ding 
duidelijk: het grote belang van de juiste Europese koers. De ratifikatie 
van het Verdrag van Maastricht, van de Europese Associatie-
Akkoorden, van het verdrag van de Europese Ekonomische Ruimte 
(EER) en zelfs de ratifikatie van het Akkoord van Schengen, zijn 
mijlpalen in deze richting. Ze kunnen geen Europeaan, geen Belg, 
geen Vlaming onberoerd laten. 

Maar: Wie ligt daar in Vlaanderen op dit ogenblik van wakker? 

Hans De Belder 
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WETSTRAAT 

VU VOOR AFSCHAFFING 
LEGERDIENST 

D
E werkgroep Vrede, één van de 
zes werkgroepen die opgericht 
werden in hiet kader van het 
Toekomstplan voor Vlaanderen, 
heeft na uitgebreid studiewerk 
een nota over de VU en de 
legerdienst klaargestoomd, die 
nu ook van het VU-partijbestuur 
het nihil obstat heeft gekregen. 
In die nota vertrekt de werk
groep van enkele vaststellingen 

en uitgangspunten. Men stelde vast dat de 
verdediging van het land uitsluitend door een 
klassiek leger wordt bewerkstelligd, en dat 
een sociale verdediging niet ernstig in over
weging genomen wordt. Anderzijds is de 
eksterne militaire bedreiging gevoelig ver
minderd na de ineenstorting van de diktato-
riale kommunistische regimes van het voor
malige Oostblok en de opheffing van het 
Warschaupakt. 

Nieuwe uitdagingen voor onze maatschap
pij doemden op: de vervuiling van het milieu, 
de toenemende kloof met de derde en vierde 
wereld, de kriminaliteit, het verkeersgeweld, 
aids, de samenlevingsproblemen met mi
granten,... Oplossingen voor deze uitdagin
gen zullen geld kosten. 

DISKRIMINATIE 
De werkgroep stelt dat de organizatie van 

het leger aangepast moet worden aan de 
gewijzigde toestand: nieuwe taken, een 
nieuwe veiligheidsomgeving. De huidige 
dienstplicht wordt diskriminerend genoemd, 
zowel tussen de seksen onderling als binnen 
de mannelijke bevolking. Dat de legerdienst 
nodig blijft om een injektie van burgers in het 
militair apparaat te voorzien die dat verhin
dert om de demokratie te bedreigen, vindt de 
werkgroep geen argument; het leger kan, 
hoe ook zijn samenstelling is, een bedreiging 
vormen voor de interne demokratie. 

Wat wil de VU dan? 
Er moet een vredesinstituut komen dat de 

nieuwe noden aan landsverdediging onder
zoekt. De VU wil dat de mogelijkheden van 
een sociale defensie hier een belangrijk 
onderzoeksdomein vormen. Volgens de VU 
slorpt de traditionele defensie teveel midde
len op. Andere uitdagingen zijn even belang
rijk. Daarom moeten de beschikbare midde
len op de begroting grondig herschikt wor
den. 

De VU kiest voor de afschaffing van de 
veralgemeende legerdienst en de vorming 
van een klein leger. Ons land had in '90 
56.927 beroepsmilitairen en 37.029 mili
ciens. De werkgroep vindt dat een leger van 
33 a 34.000 man moet volstaan. Een eksakte 
getalsterkte kan evenwel ook door het vre
desinstituut bepaald worden. De werkgroep 
o.l.v. Vankrunkelsven vindt de invulling van 
een aantal opdrachten die niet tot de klassie
ke defensie behoren zinvol. Zo kan het 
sturen van een vredesmacht belangrijk zijn, 
en moet die niet altijd met het begrip politie
agent vereenzelvigd worden. Een leger dient 
ook een demokratische opbouw te hebben. 
De demokratische ingesteldheid van de be-

Op haar beurt pleit de VU Vlaam
se Vrije Demokraten voor de af
schaffing van de legerdienst. Een 
nota van de hand van Patrick 
Vankrunkelsven en de Werlt-
groep Vrede van de partij, werd 
op het partijbestuur van maan
dag jt. goedgekeurd. Daarin staat 
te lezen dat de veralgemeende 
dienstplicht voor de VU afge
schaft dient te worden, en een 
leger van 33.000 è 34.(X)0 man 
moet volstaan. 

trokkenen moet daarom één van de aanwer-
vingskriteria in het leger vormen. 

GEMEENSCHAPS-
DIENST? 

De defensie moet volgens de VU ingekap
seld blijven in een internationaal netwerk. De 
Navo ontstond en werd op punt gesteld 
tijdens een periode van konfrontatie tussen 
oost en west. Dit is nu veranderd. Op termijn 
meent de werkgroep dat deze struktuur afge
bouwd kan worden. Maar de Navo wordt op 
dit moment nog aanvaard tot er een valabel 
alternatief is uitgebouwd. De werkgroep Vre
de meent dat de Konferentie voor Veiligheid 
en Samenwerking in Europa mogelijkheden 
biedt om tot een nieuw Europees veiligheids
beleid te komen. 

Van Krunkelsven, in het kader van 
het Toekomstplan voor Vlaanderen 
verantwoordelijke van het VU-partij
bestuur voor de pijler Vrede, (foto wu) 

De werkgroep besprak ook de mogelijk
heid van gemeenschapsdienst als alternatief 
voor de militaire dienst. Gemeenschaps
dienst is evenwel niet makkelijk te realizeren. 
In ieder geval steunt de VU het houden van 
een grote studieronde om tot een nieuw 
konsept te komen met betrekking tot de 
gemeenschapsdienst. Zo'n studieronde 
moet antwoorden formuleren op een aantal 
belangrijke vragen terzake, en een aantal 
moeilijke knopen doorhakken. 

Een veralgemeende gemeenschapsdienst 
zou bvb. betekenen dat de overheid de 
opdracht heeft om jaarlijks 120.000 jongeren 
gedurende een geruime tijd (minimum een 
half jaar) aan een zinvol werk te helpen. Dit 
kan niet zonder gevolgen blijven voor de 
arbeidsmarkt. 

Men spreekt van een toenemende profes-
sionalizering van het leger. Maar dit is even
zeer een realiteit die geldt voor alle andere 
sektoren waar men jongeren zou inschake
len in het kader van een veralgemeende 
gemeenschapsdienst. 

Voor de VU is het ook ondenkbaar dat men 
een eventuele gemeenschapsdienst niet fat
soenlijk zou betalen. Kortom, een invoering 
van een of andere vorm van gemeenschaps
dienst is een tema dat volgens de VU nog 
heel wat nadere studie vergt. 

(pdj) 
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ARBEID: 
EEN NIEUWE INHOUD 

I
mei herdenken heeft nog zin. 

Alleen dient de herdenking niet 
langer in het teken te staan van 
de oude recepten, ideologiën en 
doelstellingen. Vandaag dienen 
we los te komen van een verou
derd arbeidsbegrip en van ver
molmde strukturen. Welvaart en 
welzijn van de gehele gemeen
schap moeten voorgaan op het 
loutere machtsbehoud en 

machtsuitbreiding van zuilgebonden organi
saties die slechts in naam de belangen van 
de werknemers verdedigen. 

1. „We moeten er ons op voorbereiden dat 
arbeid en sociale zekerheid in de éénentwin
tigste eeuw niet noodzakelijk meer herzelfde 
zullen betekenen als nu.", dit heeft de VU 
Vlaamse Vrije Demokraten neergeschreven 
in haar Toekomstplan voor Vlaanderen. 

De oude sociale doelstellingen zijn inder
daad grotendeels venwezenlijkt. Nieuwe so
ciale uitdagingen eisen de aandacht op. 
Welvaart zonder welzijn, levenskwaliteit, 
waardevolle arbeid en ekologisch welbeha
gen zijn inhoudsloos geworden. 

Op de drempel van de 21e eeuw dringt 
zich een maatschappelijk debat op over de 
ontwikkeling van de arbeid in de komende 
jaren. Herverdeling van arbeid, arbeidstijd 
en inhoud van de arbeid zijn belangrijke 
tema's. De grenzen tussen loon- en niet-
loonarbeid staan ter diskussie. Er moeten 
vragen gesteld worden over onderwerpen als 
de einde-loopbaanproblematiek en de relatie 
onderwijs-arbeid vereist diepgaande studie. 
Een nieuwe arbeidsorganisatie zal onvermij
delijk worden. Dit kan via het toepassen van 
diverse formules, zoals deeltijdse arbeid 
voor man en vrouw, in- en uitstapmogelijkhe-
den, de waardering van maatschappelijk zin
volle aktiviteiten. Reeds jaren pleit de VU 
Vlaamse Vrije Demokraten voor de invoering 
van het recht op een basisinkomen. Het 
vastleggen van dit recht kan de venwezenlij-
king van de hierboven voorgestelde formules 
alleen maar bevorderen. 

2. Waardering voor arbeid betekent even
eens het niet bovenmatig belasten van het 
gegeven arbeid. Hoewel België in dit ver
band reeds tot de wereldtop behoort, werd 
tijdens de jongste begrotingskontrole beslist 
nog maar eens een ekstra sociale bijdrage 
van 1 % op het brutoloon te heffen. En dit op 
de vooravond van 1 mei I 

De VU Vlaamse Vrije Demokraten heeft 
daarentegen steeds voorgehouden dat so
ciale verantwoordelijkheid door de ganse 
gemeenschap moet worden genomen, ieder 

naar zijn draagkracht. Hieruit spruit onver
mijdelijk voort dat alle inkomsten, en niet 
enkel de inkomsten uit arbeid, dienen bij te 
dragen in de financiering van de Sociale 
Zekerheid. 
3. Arbeid laat zich ook niet inkapselen in 
verzuilde strukturen, niet zomin als de zuilor
ganisaties de arbeid vertegenwoordigen of 
beschermen. De bescherming van hun bui
ten proportie grote macht lijkt hun enige 

Toen het littermöomal Soclafi»-
tisch (kmgres op 21 {uli 1889 
besliste om van 1 mei de jaarliik-
se dag van de werkende idasse te 
maken, heerste er een ongebrei
deld 19de eeuws kapitalisme nmt 
schrifnende sociale wantoesfón-
den. Vandaag heeft het arme 
Vlaanderen de plaats geruimd 
voor een dinamische, zelfbewus
te gemeenschap, midden in het 
hart van Europa. 
Heeft een herdenking van 1 mei 
In 1^2 nog wet zin? 

bekommernis. Deze sociale zuilorganisaties 
verbreden de kloof tussen de have's en de 
have nots in onze samenleving, tussen die
gene die erbij horen en diegene die niets of 
niemand kennen. Paradoksaal genoeg bren
gen deze sociale organisaties slechts bitter 
weinig bij in de bestrijding van de kansar
moede, de maatschappelijke vereenzaming 
of de dreigende duale samenleving. 

De VU Vlaamse Vrije Demokraten wil dat 

de loutere uitbetaling van de sociale uitkerin
gen uit de handen van de zuilen wordt 
genomen. De overheid dient haar verant
woordelijkheid te nemen en zuilen kunnen 
hier onmogelijk de taak overnemen of voor 
onderaannemer spelen. 

Het gaat niet op dat vakbonden instaan 
voor de uitkering van de werkloosheidsver
goedingen, en daarvoor fikse vergoedingen 
van de overheid ontvangen. Ze hebben als 
het ware zelf belang bij een hoge werkloos
heid die meebrengt dat hoge sommen geld 
door hun handen passeren. Net zomin als de 
loutere uitbetaling van de geneeskundige 
verzorging, zeker in een komputertijdperk, 
niet meer via machtige ideologisch gebon
den instituties dient te gebeuren. De geldver
slindende verzuiling moet doorbroken wor
den om ons sociaal stelsel zelf te redden van 
de financiële strop. 

• • • 

1 mei vormt voor de VU Vlaamse Vrije 
Demokraten de aanleiding om enkele be
langrijke nieuwe sociale uitdagingen aan te 
stippen: de herdefiniëring en herwaardering 
van het begrip arbeid, de daadwerkelijke 
aandacht voor de zwaktsten in onze samen
leving en de bestrijding van de uitwassen 
van de verzuiling. Daarvoor wil de VU Vlaam
se Vrije Demokraten strijden. 

Slechts als de welvaart en het welzijn van 
een vrij, pluralistisch en demokratisch Vlaan
deren zich over de wereld uitstrekken, kan 
de VU Vlaamse Vrije Demokraten 1 mei een 
echte feestdag noemen. 

Jaak Gabriels 
Algemeen voorzitter 

Willy Kuijpers 
Algemeen 
Sekretaris 

(foto Jos Verhoogen) 
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DAENSFILM, 
EEN BEWOGEN BEELD 

D
E Daensfilm is wat de volks
mond zegt een lastig kinderbed 
geworden. Onmiddellijk na het 
verschijnen van Pieter Daens, 
het boek van Louis Paul Boon 
(1971), kon Robbe De Hert de 
rechten verwerven en zette zich 
samen met Fernand Auwera aan 
het schrijven van een scenario. 

Boon had zijn verhaal laten 
vertellen door Pieter Daens, de 

„gazetteschrijver" en man in de schaduw 
van zijn broer, priester Adolf Daens. Maar 
eigenlijk bracht Boon de geschiedenis van 
het socialisme in Aalst. In de titel van het 
boek stond dat reeds voluit te lezen: Pieter 
Daens of hoe in de negentiende eeuw de 
arbeiders van Aalst vochten tegen armoede 
en onrecht. 

KORREKTIES 
De Hert zag zijn film toen als een socialisti

sche film, de jaren zeventig waren daar rijp 
voor, maar het duo De Hert-Auwera geraakte 
noch uit de dialogen, noch aan de nodige 
centen. De Hert gaf dan het projekt aan 
Favourits Films te Brussel door: producer 
werd Dirk Impems, regisseur Stijn Coninckx. 
Beide vonden vrij vlug 140 miljoen voor het 
projekt. 

Het aanvankelijke scenario werd door de 
Franse scenarist Chevalier met meer vaart 
en dramatiek aangepast en uit de studie van 
Karel Van Isacker en de doktoraatsverhan-
deling van Frans Jos Verdoodt werden histo
rische gegevens gepuurd. Ook de tweede 
versie werd door het duo Verdoodt-Van Isa
cker kritisch gelezen en aangepast. Ver
doodt nam tenslotte de derde, definitieve 
versie nog eens door. Een niet overbodige 
„laatste hand", het boek van Boon — hoe 
belangrijk ook voor de doorbraak van Daens 
— was de persoonlijke interpretatie van een 
romancier. 

Het koppelen van de figuur van Daens aan 
Boon is publicitair belangrijk, zeker voor 
Nederland, maar het hele opzet met zijn 
haam vereenzelvigen is niet fair tegenover 
historici die voor de kennis van de daensisti-
sche beweging baanbrekend werk hebben 
geleverd. 

Stijn Coninckx: „Hef is goed dat die 
korrekties er zijn gekomen. Toch hebben wij 
er geen film voor specialisten willen van 
maken maar bestemd voor een breed pu
bliek. Wij zijn ook niet bij mensen geweest 

Regisseur Stijn Conincicx midden de feestvierende Aalsterse „bewaarders' 
Op de Grote IVIarld wordt de tegenspeler van Daens, Charles Woeste gehul
digd... (foto P. Van Den Abeele) 

die het daensisme nog als kind hebben 
meegemaakt omdat het onze bedoeling was 
het fenomeen Daens als een universeel tema 
te brengen. De strijd die Daens eind vorige, 
begin deze eeuw uitvocht is van alle tijden." 

• IVIaar kon het advies van Luc Delaforte-
rie, de kleinzoon van Pieter Daens, u niet 
nuttig geweest zijn? 

Stijn Coninckx: „Misschien hebben wij 
ten onrechte dhr Delaforterie over het hoofd 
gekeken. IVIaar ik heb het volste vertrouwen 
in de deskundigheid van de historici Van 
Isacker-Verdoodt, zij hebben ons enorm ge
holpen. Bovendien waren wij ook gebonden 
aan tijd, het daensisme is als studieobjekt 
bestendig in beweging. Men ontdekt als het 
ware dagelijks nieuwe elementen over 
Daens en over de beweging." 

De daensSsten zullen wel nooit 
durven denken hebben dat hun 
leven en strijd ooit onderwerp 
van zoveel letterkundig en stu-
diewerk zouden worden. Dat hun 
voormannen, Aöolf en Pieter 
Daens, de hoofdrolspelers in een 
heuse langspeelfilm zouden wor
den evenmin. En toch Is het zo
ver, want in oktober aanstaande 
is Daens dé affiche van de kine-
ma. 
WIJ had, tussen het beeldmonta-
gewerk door, een gesprek met 
regisseur Stijn Coninckx. Voor de 
man, die bekendheid verwierf 
met z'n Urbanusfllms, de ontdek
king van een bewogen leven dat 
tot de dag van vandaag tot het 
hart van alle rechtvaardigen 
spreekt. 
Voor Stijn Coninckx zijn Daens en 
het daensisme een openbaring 
geworden, zijn film een bewogen 
beeld. 

UNIVERSEEL TEMA 
• in welke faze bevindt uw fiim zich op dit 
ogenblik? 

Stijn Coninkx: „De beeldmontage is rond, 
nu wordt de klank aangepakt. Onder meer 
het aanpassen van de stemmen. U weet dat 
wij een deel van de film in Polen gedraaid 
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hebben omdat daar lokaties zijn die wonder
wel op het oude Aalst lijl<en. Die Poolse 
stemmen worden nu door Vlaamse vervan
gen. Daarna volgt de l<lankmontage met de 
muziel< die door Dirl< Brosse geleverd werd. 
In juni komt dan de mixage aan de beurt. 

Ik verwacht dat Daens tegen juli rond zal 
zijn. De première is voorzien voor het Filmge-
beuren in Gent en dan komt de film in de 
zalen, dat zal dan oktober zijn." 

• Het is Jan Decleir die in de huid van 
priester Daens zit. Voelt hij zich betroldcen 
bij zijn rol? 

Stijn Coninkx: „Decleir stond onmiddellijk 
achter het projekt, niet in het minst omdat hij 
zelf enorm veel belang hecht aan rechtvaar
digheid. Decleir is als het ware behept met 
een goed- en kwaad-instinkt. Het lag voor de 
hand dat hij wat graag dat rechtvaardigheids
gevoel van Daens gestalte gaf." 

• Zal Daens een politieke film zijn of 
brengt u slechts het verhaal van een be
weging? Neemt u ook een standpunt in? 

Stijn Coninifx: „Daar waar onrecht heerst 
zal er steeds een figuur als priester Daens 
nodig zijn. Er zijn in de geschiedenis veel 
Daensen terug te vinden, het tema van 
onderdrukking en uitbuiting is universeel. Of 
met andere woorden: waar de kleine man 
onderdrukt wordt staat er altijd iemand op die 
probeert tegen dat onrecht wat te doen. Bij 
ons was het Daens, in Polen was het priester 
Popielusko. Die iemand moet het dan wel 
opnemen tegen vastgeankerde sistemen die 
deze miserie veroorzaken en tegen mensen 
die de wantoestanden in leven houden, met 
alle persoonlijke gevolgen vandien. 

En deze strijd heeft Daens gestreden." 

TV-REEKS 
• Kijkt u met tevredenheid tegen het rezu-
laat aan? 

Stijn Coninl(x: „Het daensisme en de 
figuur van Daens zijn een aaneenschakeling 
van markante gebeurtenissen. Het was niet 
gemakkelijk om er de belangrijkste elemen-

JAN DECLEIR: „ ALDOLF DAENS 
WAS EEN MODERN MAN" 

Aan Jan Decleir legden wij enkele uitspra
ken van Stijn Coninckx voor. 

• Is het juist dat u zich goed voelde in de 
huid van priester Daens? 

Jan Decleir: „Toen het boek van Boon 
verscheen hadden Dirk, mijn broer-zaliger, 
en ik plannen om het te verfilmen tot een TV-
reeks. Ik ben toen veel rond Daens en de 
daensisten gaan lezen. Ook Van Isacker 
hadden wij bij ons projekt betrokken. Eigen
lijk heeft Daens mij sinds die tijd nooit meer 
losgelaten en ik was wat blij toen Coninkx mij 
vroeg om de rol van Daens te spelen." 

• U zou een ingebakkken rechtvaardig
heidsgevoel hebben... 

Jan Decleir: „Als men dat niet heeft is men 
een slecht mens, geloof ik." 

• Hoe ziet u zelf de figuur van priester 
Daens? 

Jan Decleir: „Adolf Daens was helemaal 
geen boerenpastoor, hij was een erudiet 
man, een geleerde. Men mag niet vergeten 
dat liij een internationaal geëerd ekspert in 
de letteren was en voor zijn tijd een modern 
man. Hij was op de hoogte van de nieuwe 
dingen, van de sociale bewegingen in bin

nen- en buitenland. Hij wist bovendien ook 
iets van ekonomie af." 

• Vreest u niet dat men zal zeggen: De
cleir brengt weer een oud verhaal? 

Jan Decleir: „Wat is oud? De Oerknal is 
zo'n 15 tot 20 miljoen jaar oud en levert nog 
steeds stof tot nieuws, in vergelijking daar
mee is het daensisme hedendaagse ge
schiedenis. Bovendien is het mijn persoonlij
ke overtuiging dat geschiedenis vertellen en 
tonen meer dan belangrijk is en van alle 
tijden." 

ten uit te puren. Dat was de moeilijkste 
opdracht, men kan niet alles zeggen en 
tonen. Mensen die het daensisme kennen 
zullen wellicht oordelen dat er te weinig 
details in zitten, zij die niet vertrouwd zijn met 
het gegeven dat er te veel in zitten. 

Een film die een bepaalde duur moet 
respekteren kan niet alles tonen, hoe be
knopter hoe moeilijker het ook is om te 
nuanceren. Gelukkig kunnen wij een uitge
breider en vollediger beeld brengen in de 
vier afleveringen van een TV-reeks die later 
zal getoond worden. 

Maar persoonlijk ben ik wel tevreden met 
het rezultaat." 

• Heeft Daens nog een boodschap voor 
vandaag. 

Stijn Coninkx: „Daar ben ik van overtuigd. 
Het onrecht is de wereld niet uit. Is het niet 
hier, dan is het elders, en men moet daarvoor 
niet naar de andere kant van de wereld. Als 
ik zie wat in ons eigenste Europa nog alle
maal mogelijk is, dan antwoord ik volmondig 
ja op uw vraag." 

(m.v.l.) 

f ^TH01LIE3KE :KHinCi «IL' % 

Daens, de rug naar de Katholieke Kring gekeerd, stapt resoluut 't klein volk van Aalst tegemoet... (foto H. oe schrijver) 

13 WIJ — 1 MEI 1992 



1 MEI 

LUC DELAFORTERIE: 
„PIETER DAENS WAS 
GEEN BESCHAAMDE 
SOCIALIST" 

Ondervraagd over het feit dat de Daens-
film op het boek van Boon is gebazeerd 
antwoordde Delaforterie: 

„Een film geeft nooit een historisch juist 
beeld van een figuur of gebeurtenis. Toch is 
het goed dat er een film over Daens wordt 
gemaakt, omdat de mensen liever beelden 
zien dan iets met aandacht te lezen. Boon 
heeft de grote verdienste dat hij de gebroe
ders Daens in Nederland heeft doen kennen. 
Dat mochten wij wel van zijn groot vertellers
talent vera/achten. Over de manier waarop 
hij Pieter Daens voorstelt, moeten wij nocht-
hans voorbehoud maken . 

Louis, met wie ik bevriend was, zag Pieter 
als een beschaamde socialist, wat hij zeker 
niet Is geweest. Hij was een moedig man die 
stout voor zijn overtuiging uitkwam en hij 
bleef een diep overtuigde kristen. Deze Pie
ter Daens komt in het boek van Boon niet tot 
uiting. 

Boon, die ik nu en dan bezocht en aan wie 
ik de weekbladen van Pieter Daens bezorgde 
toen hij over hem aan 't schrijven was, 
vertelde mij dat hij in het archief van de 
Vooruit een brief van Adolf Daens aan An-
seele gericht gelezen had waarin hij hem er 
op wees dat de socialisten nooit de meerder
heid in dit land zouden vera/erven zolang zij 
tegen de godsdienst waren. De houding van 
de socialisten speelde in de kaart van de 
konservatieven, die de godsdienst konden 
gebruiken om sociale verwezenlijkingen te
gen te houden. 

Louis was niet gelovig, maar ook niet 
antigodsdienstig. Zijn huis hing vol ikonen 
van Onze-Lieve-Vrouw. 

Tenslotte moet ik de voorstelling van de 
film afwachten om er een oordeel over te 
vellen, aangezien ik over de inhoud niet 
geraadpleegd werd." 

(Delaforterie in Daens Vandaag, dec.'91) 

DAENS VANDAAG 
Het Priester Daensfonds beoogt het 

behoud en de verspreiding van de 
daensistische grondgedachten. Het 
geeft het driemaandelijks tijdschrift 
Daens Vandaag uit. Voorzitter van het 
Fonds is Herman Slagmulder, hoofdre-
dakteur is Frans Van Campenhout. Lid
maatschap en abonnement: 500fr. Se-
kretariaat: Grote Markt 3 te 9300 Aalst 
053/77.06.84. 

PROVINCIALE 
1 MEI-HERDENKINGEN 

Naar aanleiding van het Feest van de 
Arbeid organiseert de VU Vlaamse Vrije 
Demokraten in de vijf Vlaamse provincies 
zinvolle 1 Mei-herdenkingen. . 

Op drie plaatsen (Aalst, Leuven, Oost-
duinkerke) hebben de manifestaties deze 
week plaats, op andere (Mechelen, Has
selt) tussen 1 mei en Rerum Novarum. 

Wij vragen onze lezers zo massaal als 
mogelijk aan deze herdenkingen deel te 
nemen. Op elk van deze lokaties wordt 
de 1 mei-boodschap voorgelezen aange
vuld met een plaatselijk aksent. 

AALST 

LEUVEN In de stad van de gebroeders Daens 
legt de VU op donderdag 30 april om 20u. 
bloemen neer aan het Daens-monument 
op de Werf. Het VU-manifest zal er wor
den voorgelezen. 

Daarna gaat in lokaal De IJzer, Vlaan-
derenstraat 13 te Aalst een diskussle-
avond door met Daens-kenner Frans Jos 
Verdoodt en kamerlid Paul Van Grember-
gen. Beide zullen het tema behandelen: 
Lessen trekken uit de geschiedenis, 
Daens en de Vlaamse beweging. 

OOSTDUINKERKE 

Het aantal uitkeringsgerechtigde volle
dig werklozen in het arr. Leuven steeg in 
het voorbije werkjaar met 10%. Onder
tussen verhoogde de grond- en woonprijs 
binnen dat arrondissment tot de hoogste 
van het hele land. 

De VU-1 mei-manifestatie van de pro
vincie Brabant wordt dan ook gehouden 
voor de toegangspoort van het gesloten 
Philipsbedrijfsgebouw te Leuven-Hever-
lee.(Parkpoort-Ring) Afspraak op 1 mei 
om 9u.30. Naast het VU-manifest zal ook 
het dossier Wonen en werken in Vlaams-
Brabant voorgesteld worden. 

Op donderdag 30 april om 19u. samen
komst aan het erepark van de op zee 
gebleven vissers, aan het Visserijmu
seum, Pastoor Schmitzstraat te Oost-
duinkerke-Dorp. Spreker is senator Jan 
Loones, lezing van het VU-manifest. 

De plaats is simbolisch gekozen omdat 
zij herinnert aan de onfortuinlijkste onder 
de Vlaamse vissers die op zee hun leven 
lieten. Het is ook een dank aan de oud-
IJslandvaarders die een van de ontroe
rendste arbeids-epossen van Vlaamse 
arbeid hebben geschreven. 
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DE WAPENHANDEL 
MARSJEERT... 

H
ET wereldbefaamde Zweeds on
derzoeksinstituut SIPRI bere-
l<ende in haar jaarboek 1991 dat 
de handel in konventlonele wa
pens gedurende dat jaar ge
daald was met maar liefst 35% 
tot zo'n goede 715 miljard BF. 

Daarbovenop bleken ook de 
militaire verkopen van de be
langrijkste 100 militair-industrië
le bedrijven in de wereld met 

4% gedaald te zijn tussen 1988 en 1989. 
SIPRI becijferde dat er in de komende 5 jaar 
nog 300.000 tot 500.000 banen zouden ver
loren gaan in de Europese wapenindustrie. 

COCOM 
Maar vooral het besef dat de oorlogsma

chine van Sadam Hoessein ondenkbaar was 
zonder Westerse kommerciele wapenleve-
ringen zorgde ervoor dat men in verschillen
de landen en op verschillende niveaus werk 
maakte van strenge(re) wapenuitvoerkontro-
le. In Duitsland loopt er een gerechtelijk 
onderzoek tegen Daimler-Benz omdat het 
bedrijf zou meegewerkt hebben aan illegale 
militaire leveranties aan Irak. In Italië be
sprak het parlement een eventuele verstren-
ging van de Italiaanse wapenwet. Zowel de 
VS als Frankrijk lanceerden voorstellen voor 
internationale kontrole op de wapenuitvoer 
en de militaire technologie. President Bush 
stelde voor gebruik te maken van het Coördi
natie Comité (COCOM). COCOM stond jaren 
in voor de beperking van de voor militaire 
doeleinden bruikbare goederen en diensten 
naar de kommunistische landen en had zijn 
deugdelijheid bewezen. Wie herinnerd zich 
de affaire van de Pégard-boormachine niet 
meer? De COCOM zou volgens Bush omge
vormd moeten worden tot een instrument ter 
kontrole van de wapenhandel naar het Zui
den in plaats van het Oosten. 

Ook in de Verenigde Naties kwam de 
internationale wapenhandel ter sprake. In 
het najaar van '91 kwam de Algemene Ver
gadering overeen om een register op te 
zetten over de internationale wapentranspor-
ten. Maar daar men slechts op vrijwillige 
basis registreert en de produktie buiten be
schouwing blijft kan men hier moeilijk spre
ken over een volwaardig kontrole-instrument 
op de wapenhandel. 

Op Europees vlak werd eveneens weinig 
bereikt. In het Europees Parlement deed 
voormalig VN sekretaris-generaal Perez de 

Cuellar een dramatische oproep om de wa
penhandel aan banden te leggen. Er werd 
een resolutie aangenomen die, als ze ooit 
politieke werkelijkheid zou worden, de wa
penhandel uit de EG flink zou bemoeilijken. 
De regionalisten, onder leiding van VU-er 
Jaak Vandemeulebroucke, en de groenen 
trachtten tevergeefs de budgetten voor de 

„De Golfoorlog had waarschijn
lijk voorkomen kunnen worden 
Indien de geïndustrialiseerde tart-
den wat voorzichtiger waren ge
weest met wat ze naar wie uit
voerden. Dat is een fout die ze 
liever niet willen herhalen." Zo 
vatte de gezaghebbende financi
al Times op 1 maart 1991 de 
gemoedgesteitenia van de Wes
terse wereld samen ten aanzien 
van de wapenhandel, één dag 
voor de VN-VeiNgheidsraad reso-
lutie 6S£ goedkeurde waardoor 
er een formeel staakt-het-vuren 
tot stand kwam met Irak. 
Het klimaat leek gunstiger dan 
ooft voor een strenge wetgeving 
op de Internationale wapenhan
del. Met de komst van Gori>atsJov 
in het Kremlin ontstond er een 
klimaat van ontspanning. De on
dertekening van verschillende 
ontwapeningsakkoorden (INf, 
CFE-1, START), de onderhande
lingen over de chemische wa

de SNF, CF&1 Ws en 2 
m, de Amerikaanse 

en Russische ontwapeningsvoor
stellen, de te verwachten onder
handelingen in het kader van het 
HelsinkIproces onderbouwden 
de stelling dat de koude oorlog 
definitief tot het verleden behoor
de... 

omschakeling van de wapenindustrie op te 
trekken. 

In eigen land werd onder druk van de VU 
Vlaamse Vrije Demokraten in de zomer van 
1991 een strengere wet op de wapenuitvoer 
goedgekeurd. Zo werd wapenuitvoer naar 
het overbewapende Midden-Oosten onwet-

Regionale konflikten vormen steeds 
een prachtig afzetgebied voor wa
pens, (foto R. Szommer) 

telijk. Ook de Vlaamse regering bouwde een 
in internationaal opzicht baanbrekend beleid 
uit met haar rekonversiepolitiek. Zo werd het 
failliette PRB, de belangrijkste Belgische 
fabrikant van explosieven, omgeschakeld tot 
de suksesvolle NV Demico, gespecialiseerd 
in het opruimen van munitie. 

SHERATON 
Helaas, slechts enkele dagen nadat de 

gevechten in de Golf waren beëindigd moest 
de VU Vlaamse Vrije Demokraten, samen 
met leden van de Vlaamse vredesbeweging, 
al aktie voeren aan de toegangsdeur van het 
prestigieuze Brusselse S/?eraton-hotel. Daar 
vond immers een militair-industriële konfe-
rentie en tentoonstelling plaats waarop des
kundigen beraadslaagden rond het thema 
„Oorlogsvoering buiten het NAVO-gebied". 
Het militair-industrieel kompleks was vast 
van plan de unieke kans die de Golfoorlog 
bood niet voorbij te laten gaan. 

> 
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In een beknopte maar rijk gestoffeerd 
brochure van de Internationale Vredesinfor-
matiedienst (Pax Christi Vlaanderen) schetst 
polemoloog Ernst Gülcher de evolutie van de 
internationale wapenhandel na de Golfoor
log. Gülcher ziet drie sterk groeiende afzet
markten in de wereld na operatie Desert 
Storm. 

In de herbewapening van het Midden-
Oosten namen de Verenigde Staten het 
voortouw. Al in de eerste helft van 1991 werd 
aan Saoedi-Arabië het beroemde Patriot-
raketsisteem beloofd ter waarde van een half 
miljard dollar, aangevuld met een bestelling 
gepantserde voertuigen en anti-tank raket
ten voor zo'n slordige 4 miljard dollar (samen 
149 miljard BF). In maart 1991 kondigde de 
Amerikaanse regering aan dat ze voor 53 
miljard BF wapentuig ging leveren aan Egyp
te, waaronder 46 F-16 vliegtuigen en 40 
fragmentatiebommen. In mei 1991 was het 
duidelijk dat de Amerikaanse regering zich 
voorgenomen had om in hetzelfde jaar aan 
Amerikaanse bondgenoten overal ter wereld 
voor maar liefst 1.089 miljard BF wapens te 
leveren. Tweederde daarvan zijn naast 
Saoedi Arable en Egypte bedoeld voor Tur
kije, de Verenigde Arabische Emiraten, 
Oman, Bahrein en Marokko. 

Al gauw volgden Frankrijk en Groot-Brltta-
nië het voorbeeld van de grote broer. In mei 
1991 liet de socialistische regering van 
Frankrijk toe dat er drie luchtafweer fregatten 
voor een totale waarde van 112 miljard Bfr. 
aan Saoedi-Arabië werden geleverd. Met 
Jordanië (de bondgenoot van Irak!) worden 
de onderhandelingen heropend over de ver
koop van Mirage 2000 gevechtsvliegtuigen. 
British Aerospace sleepte een kontrakt bin
nen voor de bouw van een militair komplex in 
Saoedi-Arabië. 

Ook andere landen laten zich niet onbe
tuigd. China kwam in mei 1991 in het nieuws 
vanwege onderhandelingen met Syrië over 
de levering van M9-raketten met een reik
wijdte van 600 km, ver genoeg om Israël te 
treffen. Ook Iran, Irak, Libië, Egypte en 
Jordanië behoren tot de klanten van Peking. 
Zuid-Afrika liet eveneens van zich horen door 
een levering van 12 155mm-houwitzers aan 
Quatar. 

WAALSE WAPENLOBBY 
Het vroegere oostblok was eveneens van 

de partij. Tjechoslovakije maakte in mei 1991 
bekend dat het 300 stuks van de allernieuw
ste T-72 tank gaat leveren aan Syrië. Ook het 
Gemenebest van Onafhankelijke Staten, de 
voormalige Sovjet-Unie, sleepte in juli '91 
een kontrakt binnen waarbij het MIG-29's 
gaat leveren aan Iran. Het eksplosieve Mid
den-Oosten, met zijn Koerden, zijn Palestij-
nen, zijn islamitisch fundamentalisme, zijn 
gebrek aan demokratie, zijn Arabisch-lsraë-
lisch konflikt, zijn Libanees wespennest, 
wordt ondanks de Golfoorlog verder volge
stouwd met wapentuig. De nieuwe wereldor
de van Bush lijkt verdacht veel op de vorige. 

In de IPIS-brochure Internationale Wapen
handel na de Golfoorlog besteed Ernst Gül
cher ook aandacht aan de groeiende wapen-
markt in Zuid- en Zuidoost-Azië, in '87 al 
goed voor 23% van alle wapenaankopen. De 
regio gaf volgens het gezaghebbende Jane 's 
Data Division in '91 3.270 miljard Bfr. aan 
defensie uit, een stijging op 1 jaar van maar 
liefst 15%. Volgens waarnemers zou dit 
bedrag tegen 1995 verder stijgen tot jaarlijks 
6.600 miljard Bfr. De spanningen tussen 
Indië en Pakistan, Indonesië, Maleisië en 
Thailand, gekoppeld aan een ekspansieve 
ekonomische groei zijn hiervoor verantwoor
delijk. Ook het stijgende defensiebudget van 
China en Japan, na de VS en het GOS in 
absolute cijfers het hoogste van de wereld, 
baart de vredesbeweging zorgen. 

Tenslotte wijst Gülcher op de nieuwe 
markt voor militaire industrie in Oost-Europa, 
waar westerse wapenbedrijven sistematisch 
op zoek gaan naar know-how. En dan is er 
natuurlijk de oorlog in het voormalige Joego
slavië, waar tussen juni en oktober 1991 al 
voor meer dan 490 miljoen BF aan wapen
systemen is geleverd aan Slovenië, Servië, 
Kroatië en Bosnië via de ,,zwarte markt". 

In dit uitzonderlijk gunstige klimaat voor 
handelaren in de dood gingen de Vlaamse 
kristen-demokraten en socialisten door de 
knieën voor de Waalse wapenlobby. De VU, 
die weigerde de nieuwe wapenwet te ver
krachten door uitvoervergunningen te verle
nen voor het Midden-Oosten, stapte uit de 

regering. Een half jaar, een verkiezing en 
een nieuwe regering later heeft diezelfde 
Waalse wapenlobby nog steeds vrij spel. De 
zogenaamde regionale ministerkomitees 
werden vervangen door een Waals en een 
Vlaams minister (Claes en Urbain) die elk 
voor de bedrijven van hun Gewest wapenuit-
voervergunningen verlenen. Meer nog, het 
Pentagon is er in NAVO-kringen in geslaagd 
het begrip „nieuwe bedreigingen" ingang te 
doen vinden. In dit kader werd er in Neder
landse regeringskringen vernomen dat de 
nieuwe Belgische regering niet afkerig zou 
staan tegenover het Global Protection^ 
Against Limited Strikes-systeem (GPALS), 
een peperdure en vernieuwde versie van 
Reagans Star Wars. 

Tijdens het Golfdebat in de Kamer op 26 
februari 1991 verklaarde CVP-defensiespe-
cialist Van Wambeke: „Gaat men de interna
tionale wapenhandelaars toelaten onge
stoord hun kommercie voort te zetten? Zal 
men werkelijk nooit de lessen uit het verle
den trekken?". Deze zogenaamde centrum
linkse regering heeft haar antwoord al gege
ven. 

Bart Somers 

— Internationale wapenhandel na de 
Golfoorlog. Ernst Gülcher. IPIS-brochure 
50. Deze brochure kan besteld worden 
door storting van 115 Bfr. (+ 35 fr. port-
kosten) op rekening 000-0251461-46 van 
IPIS, Italiëlei 98A, 2000 Antwerpen 
(03/225.00.22). 

Willy Kuijpers en Nelly Maes, samen met VU-jongeren verstoren een konferentie over 
wapenhandel in het Brusselse Sheraton-hotel. Daar was het militair-industrieel kom-
pleks van plan om de unieke kans die de Golfoorlog bood niet voorbij te laten gaan. 

(foto R. De Moor) 
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KROATEN 
Het jaar 1991 biedt ons het beeld van een 

echte Balkan-oorlog tussen vooral Kroaten 
en Serviërs. Geen burgeroorlog, zoals de 
desinformerende westerse media ons steeds 
weer willen doen geloven, maar een oorlog 
tussen twee volkeren. 

Weliswaar spreken Serviërs en Kroaten 
eigenlijk eenzelfde taal, met verschillen die 
niet veel groter zijn dan die tussen ,,Hol
lands" en „Vlaams". Maar hun beider ge
schiedenis verloopt al sedert de middeleeu
wen in tegengestelde richting. Sommigen 
beweren zelfs dat hun etnische onderlaag 
eigenlijk volstrekt verschillend is. 

DEINZETVANDESTRÜD 
Het is moeilijk van Kroaten te spreken 

zonder het tegelijk over Serviërs te hebben; 
en vice versa. We doen toch een poging en 
beginnen met de Kroaten. Ze zijn slechts met 
half zovelen als de Serviërs en kunnen 
tegenover het Joegoslavische, in feite Servi
sche, leger slechts de weerbare wil van licht 
gewapende vrijwilligers en politie plaatsen. 

De Servische legerleiding lijkt een dubbel 
doel na te streven: 1. Proberen de opstandi
ge Kroaten (opstandig tegen het Joegoslavi
sche, in feite Servische staatsgezag) klein te 
krijgen en dus Kroatië binnen Joegoslavië te 
behouden ofwel, als dit niet lukt, 2. tenminste 
grosso modo de door een Servische meer
derheid bewoonde streken van Kroatië inlij
ven binnen een Grootservisclie staat die 
groter zou uitvallen dan de huidige deelrepu
bliek Servië: dit voor het geval een Joegosla
vische staat definitief onhoudbaar blijkt. 

In feite woedt de strijd het hele jaar door 
rond die Servische gebieden binnen Kroatië. 
De Serviërs zijn daarbij aan de winnende 
hand. Het federale leger kan steunen op de 
Serviërs die ter plaatse wonen en die geen 
enkele poging schijnen te ondernemen om 
tegenover hun officiële Kroatische overheid 
enigszins loyaal op te treden. 

VOORSPEL 
Juridisch vordert de afscheidingsbewe

ging wel. In februari beslist het Kroatische 
parlement zo goed als eenparig dat de Kroa
tische regering geen acht moet slaan op 
federale wetten die met de Kroatische in 
strijd zouden zijn. En de noodtoestand uit
roepen in vredestijd kan niet meer zonder 
toestemming van dezelfde regering. 

Begin maart verklaart de Krajna, een 
streek rond het stadje Knin (Dalmatië), zich 
„autonoom". De Kroatische Serviërs maken 

Soldaten van het Belgische kontin-
gent blauwmutsen marsjeren voor 
hun witgeschilderde vrachtwagen. 

(foto VUM) 

het bont in hun streek: ze pesten de inheem
se Kroaten weg en roven wapens uit Kroati
sche politieposten. 

Uit schrik voor het optreden van het duide
lijk overmachtige „federale" leger houdt de 
Kroatische regering zich koest. 

Ook nog wanneer op 1 april, en niet als 
aprilgrap, de ,,autonome provincie" Kranja 
deel gaat uitmaken van Servië. Al ziet men 
niet goed in hoe dit mogelijk is, want Bosnië-
Herzegovina ligt daar tussen in. Protesteren 
is al wat de Kroatische president Franjo 
Tudjman doet. 

Op 19 mei spreken de Kroaten zich met 
een overgrote meerdertieid bij volksraadple
ging uit voor onaftianl<elijl<tieid. 

Wanneer tenslotte begin juni de eigenlijke 
ooriog tussen het federale leger van Joego
slavië en de deelrepubliek een aanvang 
neemt, is het doordat Joegoslavische tanks 
oprukken naar Vukovar, een (voorheen) idil-
lisch Donaustadje op de grens met de bij 
Servië ingelijfde Vojvodina Batsjka. 

mm 
ONAFHANKELIJK 

Op 25 juni maakt Kroatië zich officieel los 
van Joegoslavië. De daaropvolgende nacht 
betaalt het dit al met een urenlang vuurge

vecht tussen Servische en Kroatische bur
gers te Glina, niet ver ten zuiden van de 
hoofdstad Zagreb, en met een vijftal doden 
en meer gewonden. 

VSA-president Bush en de verzamelde 
EG-ministers van Buitenlandse Zaken waar
schuwen de „opstandige" republieken Kroa
tië en Slovenië dat ze niet van zins zijn ze te 
erkennen, dat ze integendeel gehecht blijven 
aan de eenheid van Joegoslavië. De EG 
verschaft Joegoslavië zelfs nog een lening 
van 34 miljard Bfr. met een looptijd van vijf 
jaar. Het is nogal wiedes dat Joegoslavië's 
Servische bazen dit alles als een internatio
nale vrijbrief beschouwen om ongehinderd 
los te slaan op de „nationalistische rebel
len". De schuld van het staatsdenkende 
Westen aan de menselijke ellende op de 
Balkan is niet gering. 

Wij kunnen in dit jaaroverzicht niet alle 
incidenten of door incidenten getroffen plaat
sen vermelden. Wat wij wel willen vermel
den, en wel met nadruk omdat het een zware 
etnisch-politieke betekenis heeft en omdat 
het Westen er blijkbaar niet zwaar aan tilt, is 
de vrij grootschalige voll<svertiuizing die met 
de gevechten gepaard gaat. Overal waar het 
federale leger en vooral waar de Tsjetniks 
(extreemnationalistische Serviërs, meestal 
even goed bewapend als vechtlustig) baas 
worden, gaan de Kroaten lopen of worden ze 
verdreven. Zo wordt een definitieve inlijving 
bij Servië doeltreffend voorbereid. Het ge
beurt te stelselmatig om toevallig te zijn. 
Begin oktober bezetten de Serviërs metter
daad en beschouwen als verworven: Krajna, 
Slavonië, Baranja en Srem. Voor hen zijn de 
nieuwe grenzen tenminste tot daar getrok
ken. 

Op 15 september krijgt Zagreb zijn eerste 
luchtalarm te verwerken. Er wordt gevochten 
tussen Kroaten die Joegoslavische kazernes 
omsingelen en de aldaar gelegerde 70.000 
militairen. De Joegoslavische luchtmacht be
stookt Vukovar en Essig. De zeemacht heeft 
het gemunt op Ploce. 

De EG verkrijgt dat Kroatië zijn onafhanke
lijkheidsverklaring opschort tot 7 ol<tober. 
Hans van den Broeck, voorzitter van de EG-
Ministerraad als minister van Buitenlandse 
Zaken van Nederland en als dusdanig al 
bijna voorbestemd om van nationaliteiten-
vragstukken niets te begrijpen, venwijt de 
Kroaten hun opstandig gedrag en ,,dus" hun 
medeplichtigheid aan de oorlog. Wel roept 
hij tevens het Joegoslavische leger op tot 
terugtrekking. De Serviërs hebben wel oren 
naar zijn eerste verklaring, niet naar zijn 
tweede. 

De daarop volgende dagen ontbrandt de 
strijd langs de hele lange grenslijn van Kroa
tië met Bosnië-Herzegovina en met Servië, 
ook binnenslands overal daar waar nog fede
rale troepen gekazerneerd liggen. Kroatië 
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verklaart op 16 september officieel de oorlog 
aan het binnenvallende „Joegoslavië". 

Op 7 oktober gaan een aantal EG-sankties 
in tegen „Joegoslavië"; einde november 
worden ze eindelijk gericht tegen de ware 
schuldigen: Servië en Montenegro. 

AFBROKKELEND 
KROATIË 
WEIGERACHTIG 
WESTEN 

Op 10 oktober spreken de Servische en 
Kroatische regering af dat eensdeels de 
Serviërs de blokkade van de Kroatische 
havens opheffen en anderdeels de Kroaten 
die van de federale kazernes. 

De EG beslist, erkenning van nieuwe sta
ten te doen afhangen van de daadwerkelijke 
bescherming van „nationale minderheden". 

De blokkades blijven evenwel gehand
haafd. Er spelen zich apokaliptische tafere
len af in de prachtige maar door Servische 
artillerie moedwillig in puin geschoten Kroa-
tisch-Dalmatische renaissance-stad Dubrov-
nik. Daarop weigeren de Kroaten hun beleg 
voor de kazernes op te breken vooraleer alle 
federale troepen weer de grens over zijn. 

In Vukovar woeden lijf-aan-lijf-gevechten. 
Er is sprake van een Kroatisch „Stalingrad". 
De onbetwistbare Servische veroveringsoor
log brengt Duitsland in de verzoeking, de 
onafhankelijkheid van Kroatië, zoals van Slo
venië, te erkennen zonder nog langer op het 
EG-getreuzel te wachten. 

In december spreekt een Europese kato-
lieke bisschoppensinode zich uit voor Kroa
tië. VN-sekretaris-generaal Perez de Cuellar 
daarentegen meent, in zijn nadagen, de 
Europese landen nog te moeten waarschu
wen tegen een erkenning van Slovenië en 
Kroatië: ze zou het oorlogsgevaar vergroten. 
Zijn mening wordt gedeeld door de EG-
waarnemers ter plaatse. 

Naar Kerstmis toe treedt enige ontspan
ning in: federale troepen mogen uit Kroati
sche kazernes weg en laten schepen toe in 
Dubrovnik. Gevangenen worden geruild. 
Maar er wordt nog steeds zo wat overal 
gevochten. 

Duitsland zegt zijn verkeersovereenkomst 
met Joegoslavië op en krijgt van hetzelfde 
laken een broek. 

De Servische gezagdragers van Kranja, 
Baranja en West-Srem bevestigen eerst hun 
onafhankelijkheid en dan, in één adem, dat 
ze als nieuwe deelrepublieken tot Joegosla
vië willen toetreden. 

Na Joegoslavië lijkt ook Kroatië zich in 
ontbinding te bevinden. Maar de strijd is nog 
niet beslecht. 

SERVIËRS 
De strijd tussen Serviërs en Kroaten is zo 

intens dat de verleiding bestaat, gewoon 
naar het hoofdstuk „Kroaten" te verwijzen. 
Waarbij de Serviërs de rol van aanvallers 
spelen en de Kroaten die van verdedigers. In 
1991 wordt deze evidentie in het Westen nog 
slechts schoorvoetend erkend. Politiek en 
media hangen nog vast aan Joegoslavië als 
anti-Duits produkt en als ,,interessant" links 
eksperiment, buiten de Sovjet-invloedssfeer 
dan. Bovendien wordt de Kroaten nog steeds 
zwaar aangerekend dat hun uiterste rechter
vleugel tijdens de tweede wereldoorlog met 
de hulp van nazi-Duitsland een min of meer 
onafhankelijke staat heeft opgericht. 

De Serviërs weten deze troeven goed uit te 
spelen in hun poging, de Kroaten gewapen
derhand te beletten uit Joegoslavië te ont
snappen of tenminste zo groot mogelijke 
stukken van de (deel)republiek Kroatië in te 
palmen. 

HARDE MINDERHEDEN 
De afkeer van oorlog en zelfs, later, oor

logsmoeheid, belet het vechten niet. De 
Serviërs binnen Kroatië verwerpen de ge
dachte, officieel Kroaten te moeten worden. 
Zij vrezen een slechte behandeling in de 
toekomst. Nochtans was hun statuut in Kroa
tië (weliswaar zolang dit slechts deelrepu
bliek binnen een Servisch geleid Joegoslavië 
was) eerder een van bevoorrechten. Bevoor
rechten die hun voorrechten dreigen te ver
liezen voelen zich echter zwaarder te kort 
gedaan dan achteruitgestelden die hun toe
stand gewoon zijn. 

De Servische minderheden binnen Kroatië 
zijn inderdaad ,,harde minderheden" (Met 
deze uitspraak kenschetste ooit minister van 
Binnenlandse Zaken Gilseon (PSC) de 
Franstaligen in de Brusselse rand, in tegen
stelling tot de Vlaamse minderheden in Wa
terloo, Terhulpen en elders). Afgezien van 
het feit dat zij ontegensprekelijk de meerder
heid vormen (en ook historisch „thuis" zijn) 
in drie, niet aan elkaar grenzende, gebieden 
(gelegen in Dalmatië, Banija en Slavonië), 
kunnen ze best vergeleken worden met Wa
len of verfransten in Vlaanderen: het baas 
spelen gewoon, zeker van hun meerdenwaar-
digheid, dus niet geneigd zich aan te passen, 
zelfs niet naar buiten toe. Om hun houding 
nog te verduidelijken: daar waar zij de meer
derheid vormen leggen zij niet het minste 
begrip aan de dag tegenover andere volks
groepen (bv. Hongaren in Batsjka, Skipeta-
ren in Kosovo). Zodat hun preventieve alarm
kreten over een gevreesde achteruitstelling 
als weinig geloofwaardig overkomen. Ze zijn 
met 600.000, d.i. 11% van Kroatië's bevol
king; velen wonen verspreid in Kroatische 
steden. Ze gedragen zich zeer militant. In 
,,hun" gebieden terrorizeren ze de Kroati
sche bewoners en slagen er in, met de hulp 

Een Servische politieman helpt een 
oude Serviër Serajevo ontvluchten. 

(foto Reuter) 

van het federale leger, hun grondgebied uit 
te breiden. 

De openlijke anti-Kroatische veroverings
oorlog heeft niet de steun van alle Serviërs. 
Buiten de pacifisten zijn er ook nog de 
Serviërs die zowel in Vojvodina Batsjka als in 
de vanouds Servische gebieden van Kroatië 
al eeuwen wonen. De militante wrede Tsjet-
niks hebben bij hen weinig aanhang. Deze 
laatste wordt hoofdzakelijk onder recentere 
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VOLKEN EN STATEN 

Servische inwijkingsgolven aangeworven: 
Serviërs die na de eerste en na de tweede 
wereldoorlog zeer ongevraagd de plaats zijn 
l<omen innemen van vermoorae en/of uitge
dreven Kroaten en Duitsers (het drama van 
deze laatsten vormt een afzonderlijk hoofd
stuk). 

SOMBERE HERFST 
In januari waant het voorzitterschap van 

Joegoslavië zich nog sterk genoeg om, In 
bedekte bewoordingen, Slovenië en Kroatië 
op te roepen tot ontwapening van hun mili
ties. Terwijl Servië zelf voor 46.800 miljoen 
Bfr. dinar-biljetten laat drukken teneinde zijn 
financiële behoeften te dekken. 

Het ware fout, alle Serviërs gelijk te stellen 
met hun huidige, nog kommunistische, poli
tieke en militaire leiding. Ofschoon die dan 
toch — in 1990 — via voor het eerst vrije 
verkiezingen, aan de macht Is kunnen blij
ven; precies wegens hare chauvlnlstlsch-
natlonalistlsche Ingesteldheid. 

Hoe dan ook, In maart komen te Belgrado 
naar schatting honderdduizend Serviërs op 
straat om hun ongenoegen over het oorlogs
geweld en over de kommunistische leiding te 
uiten. Ze worden er, ten koste van verschil
lende doden, met politie en pantsers verdre
ven. 

Servië's president Milosevic dringt daarop 
bij het voorzitterschap van Joegoslavië aan 
om de staat van beleg uit te roepen. De 
meningen zijn daar verdeeld. De Servische 
vertegenwoordiger trekt er uit. Milosevic wei
gert nog langer, het gezag van het Joegosla
vische voorzitterschap te erkennen.. Hij be
gint een Servische,,ordedienst" te moblllze-
ren. Wat de westerse staten niet belet, het 
hele jaar door, vast te houden aan de Joego
slavische fiktle. 

Als Joegoslavisch blijft zich, naar buiten 
uit, het federale tegergedragen: om „afvalli
ge" republieken mores te leren en „burger
oorlog" te voorkomen. Lees: om de heer
schappij van de Serviërs, die in het legerka
der overheersen, manu milltari te handha
ven. Zoveel is zeker: deze legerleiding ont
snapt volledig aan om het even welke 
politieke kontrole. 

In oktober, vlak nadat het tiende wapenbe
stand Is bereikt en dadelijk nadien weer 
geschonden, verwerpt president Milosevic 
aan de onderhandelingstafel in Den Haag 
een EG-vredesplan. 

Een maand later wordt een nieuw vredes
plan opgesteld met, eraan verbonden, de 
dreiging dat Servië door sankties zal getrof
fen worden Indien het blijft dwars liggen. 
Inmiddels herneemt het ,,Joegoslavische" 
leger de beschieting van Dubrovnik en van 
Vukovar. 

Toch blijft ook de vloed van deserties uit 
dat leger aanhouden. Servië heeft niet offi
cieel de staat van oorlog uitgeroepen; om 
evidente politieke redenen. Dientengevolge 
blijven burgerlijke rechtbanken bevoegd; 

deze kunnen slechts een maand gevangenis 
opleggen. 

Vanzelfsprekend zijn de meeste deser
teurs anderen dan Serviërs. Zodat het Joe
goslavische federale leger stilaan niet alleen 
naar kader maar ook naar troepen maar 
Servischer wordt. 

Men hoort steeds meer over protestakties 
van vredesbewegingen; zonder enige poli
tieke Invloed evenwel. 

Op 5 december neemt het Kroatische 
parlement een wet aan die de mensenrech
ten en de rechten van nationale minderhe
den moet beschermen. De gebieden met 
Servische meerderheid verwerven zelfs au
tonomie. Of dit de Serviërs zal doen afzien 
van hun plan om aan te sluiten of in te lijven 
bij een groter Servië is weinig waarschijnlijk. 
Het kan wel helpen om de nog steeds aarze
lende EG-staten (met als tegenwringers 
Frankrijk, Italië en Griekenland) te bewegen 
Kroatië (en Slovenië) als staat te erkennen. 
De door hen gestelde voorwaarden (die nota 
bene niet aan Servië gesteld worden) zijn nu 
immers vervuld. 

SERVIËRS VERBREKEN 
SOLIDARITEIT IN 
BOSNIE-HERZEGOVINA 

Bosnlë-Herzegovina wordt onrustig. In dit 
gebied wonen Kroaten, Serviërs en... Muzel
mannen (geïslamizeerde Kroaten en Ser
viërs die een eigen groep willen vormen). Zij 
wonen door elkaar, maar niet helemaal zoals 
Walen en Vlamingen te Brussel. Als een 
lappendeken ziet deze deelrepubliek er uit. 

met gebieden waar telkens de ene of de 
andere groep de meerderheid uitmaakt, 
maar dan wel in deze zin dat daar soms 
homogene andere gebieden tussen zitten. 

Uit de verkiezingen van november 1990 
komt in februari een regeringskoalitie voort 
van 3 nationalistische partijen: SDA (muzel
mannen), SDS (Serviërs) en HDZ (Kroaten). 
Ook daar zit nochtans het venijn In de 
Servische partij. Zij heeft oren naar de slre-
nenzang van Slobodan Milosevic; de Kroa
ten daarentegen wensen geenszins in een 
Groot-Kroatië op te gaan. 

Tegen de zomer aan doet zich een eerste 
onheilspellende gebeurtenis voor. In de Dal-
matische kuststreek Krajina woont een meer
derheid van Serviërs. Zij is In twee delen 
gescheiden door de Bosnisch-Kroatische 
grens. Wanneer het Kroatische deel zich 
„onafhankelijk" verklaart, volgt meteen het 
Bosnische. 

Samen met Makedonië stelt Bosnlë-Her
zegovina in juni een blauwdruk voor, met het 
oog op een nieuw, losser, konfederaal Joe
goslavië. Hiermee wordt vooral bedoeld, In te 
gaan tegen het streven van Servië, alle 
Serviërs bulten de grenzen — dus ook de In 
Bosnlë-Herzegovina verspreid levende Ser
viërs — binnen een Groot-Servische staat te 
krijgen. Zij weten immers waarop dit moet 
uitdraaien: Inlijving en mishandeling van 
heel wat niet-ServIërs. Verder dan een 
blauwdruk komt het niet. 

Het Bosnisch-Herzegovinse parlement 
verklaart op 15 oktober zichzelf „soeverein ", 
precies om niet ulteengerukt te worden. Dit 
tegen de zin van de Servische partij die 
weigert aan de stemming deel te nemen. De 
Serviërs In die republiek verenigen zich trou
wens In een „Servische Nationale Raad". 

Karel Jansegers 

/f/ H 
1 / i y 
VIAAMS Zfi(B«:ONDS BRABANTIA 

PROMOTIEAK 
* U verlaat uw kleurmutua 
* U wordt lid van een VL/ 
* U ontvangt meteen een p 

INFO: 02/523.87.77 
NINOOFSESTEENWEG 2f 

Open alle dagen: 9 — 12 
Ook op zaterdagvoormiddc 
Talrijke bijkantoren in Vlaa 

ADVERTENTIE 
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EKOFRONT 

DE HANDLEIDING VAN 
DE GEMISTE KANS 

4 i'ii ':•: '.y. &r. 
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Rik Dedapper vond in de Handleiding voor de Biologische Groentetuin van Test Aankoop niets over de diverse 
groenbemesters, waar hij zelf in z'n - naar eigen zeggen - allerlaatste boek wel veel ruimte aan besteedde, (foto Archief) 

T
UINIEREN is duidelijk een 
handleiding voor de liefhebber
teler en dat is geen bezwaar, 
integendeel. Maar met de hoof
ding zelf zit het reeds fout. Bij 
lezing kan men zich niet van de 
indruk ontdoen te maken te heb
ben met een handleding over de 
geïntegreerde land- en tuin
bouw in plaats van met biolo
gisch tuinieren. Deze geïnte

greerde metode, waar zoveel over gepraat 
en geschreven wordt, is enkel nog maar pas 
schroomvallig gestart in de fruitteelt. 

NUCHTERE MENSEN 
Vooreerst deze opmerking; de blo-telers in 

Vlaanderen zijn géén „gestrenge puristen", 
maar nuchtere mensen die wanneer ze het 
echt moeilijk krijgen in een bepaalde teelt het 
gewas met tuingaas bedekken; daarover 
vinden wij in het boek niets terug. Dit tuin
gaas hebben wij zo'n 20 jaar geleden op punt 
gesteld en ten behoeve van de bio-telers 

Test-Aankoop mag sinds jaren op 
steun en simpatie van velen reke
nen, de kritisch pittige aanpak 
van deze Verbruikersvereniging 
wordt echt gewaardeerd. De ver
wachtingen over haar Handlei
ding voor de Bioiogische Groen
tetuin waren dan ook zeer hoog 
gespannen. 
Maar, zo bekent fl* Dedapper 
met spijt, het boek Is één grote 
teleurstelling geworden. Niet dat 
er geen zinnige dingen is te lezen 
zijn, maar het geheel is een ont
goocheling. 
Rik Dedapper legt uit waarom. 

gelanceerd. Zij zijn dan ook nooit ,,de wan
hoop nabij", zoals op biz 62 te lezen staat. 

Op bladzijden 68 en 69 lezen wij: ,,Ten 
andere bestaat en geen efficiënte biologi
sche manier tegen alle parasieten... 

...Voor sommige ziekten en parasieten 
waarvoor wij geen specifieke biologische 
behandeling kennen, zullen we eventueel 
een of andere methode van ,,chemische" 
oorsprong vermelden... 

...Als u uw kompost op de juiste wijze 
bereid hebt en vooral als u hierbij verschei
dene basisgrondstoffen gebruikt hebt, zal u 
waarschijnlijk geen last van parasieten on
dervinden"... 

Ons kommentaar: zelfs in de gangbare 
land- en tuinbouw bestaan er geen all-round 
remedies tegen alle ziekten en plagen. 

In de daaropvolgende passus moeten wij 
dan maar... chemisch spul gebruiken. 

In de derde uitgebreide volzin wordt de 
bio-teler dan toch weer een hart onder de 
riem gestoken met de verzekering dat „juist 
bereide kompost" zowat dé remedie tegen 
alle mogelijke kwalen zou zijn. Begrijpe wie 
kan. 

Nergens lezen wij iets over het geregeld 
bestuiven met bazaltmeel in het kader van 
een biologisch verantwoorde gewasbescher
ming. Hierdoor bouwen de gewassen in 
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lengte van tijd, mee door de hierin aanwezi
ge kiezel, een weerstand tegen ziel<ten en 
plagen op. Dit is iets wat reeds jaren in de 
Landbouwwetenschap {Wageningen) wordt 
aangenomen. 

STIKSTOF 
Evenmin wordt gewaarschuwd voor een 

overdreven en eenzijdig gebruil< van stikstof, 
vooral dan op humusrijke dalgronden. Een 
eminent wetenschapper als Francis Cha-
boussou deed dit reeds jaren in zijn stan
daardwerk Les Plantes malades des Pestici
des. Hierover is in al die jaren geen tegen
spraak geweest vanuit de gangbare land
bouwwetenschap. 

Een weide ais uitgangspunt (biz 33). Wij 
hebben daar een veel doelmatiger, maar 
biologisch verantwoorde metode voor. Te
vens waarschuwen wij voor het gevaar van 
aantasting in de volgteelten voor ritnaalden 
(larven schadelijk voor aardappel en biet) en 
emelten (wormen die kiemplantjes afkna-
gen), iets waar Test-Aankoop geen weet 
schijnt van te hebben. 

Oude braakliggende grond (bIz 33). Hier
over adviseren wij een aanpak die zijn deug
delijkheid reeds jaren bewezen heeft. Schijn
baar heeft men bij Test- Aankoop geen last 
van doorlevende onkruiden als kweekgras 
(pessemen), wat in de meeste braakgronden 
wél het geval is. Deze worden door onze bio-
telers o.a. met haver en wikken bedwongen. 

Wij hebben trouwens nergens iets gevon
den over de diverse groenbemesters, al dan 
niet vlinderbloemigen, die dan buitengewoon 
belangrijk zijn in de bio-teelt, ook nog als 
onkruidonderdrukkers. In ons allerlaatste 
boek hebben wij daar veel ruimte aan be
steed. 

De mensen van Test-Aankoop schijnen in 
de aardbeiteelt geen last te hebben over 
vruchtrot. Is dit voor hen met belangrijk? 

Waarom moet men met spinazie drie tot 
vier jaar wachten om deze op dezelfde plaats 
te telen ? Zelfs met zomerspinazie ? Teeltwis-
seling is een mooi gegeven, maar dan in het 
kader van de plantenfamilies. ( Lees daar
over Handbuch des Gemüsebaues, J.Bec-
ker-Dillingen). 

Pyrethrine wordt aangelengd met het che
mische synergeticum ,,piperonylbutoxide". 
Wijzelf gebruiken dit nooit in onze proeftuin. 
Onkruiden worden in de bio-teelt mekanisch 
of termisch bestreden, ook door 
de liefhebber. Hierover hebben wij in de 
voorliggende handleding niets teruggevon
den. 

OPEN DEUREN 
Rassenkeuze in het kader van de gewas

bescherming, maar ook inzake rendement 
en bewaarvermogen komt in dit werk niet 
aan bod. 

Evenals over natuurasperges, zeer inte
ressant voor zware gronden, wordt er niets 
vermeld. 

Een cultivator is een ding met 3 of 5 
gebogen tanden, wat op bIz 123 van de 
handleiding staat afgebeeld is een aanaard-
ploegje... 

Omtrent de kalender van de tuinbewerkm-
gen (bIz 129) wordt zelfs géén open deur 
ingetrapt. Voor augustus, de maand van de 
diverse weeuwenzaaisels én de groenbe
mesters, staat enkel:,, Het zaaien en planten 
voor het jaar zijn bijna volledig beëindigd." 
Wat leerrijk! 

Liefhebbers van aardappelen worden op 
een verkeerd been gezet door de medede
ling dat de aardappelziekte voor bepaalde 
rassen (Bintje) met te bestrijden is met Bor-
delese pap. Het telen van resistente rassen ( 

ADVERTENTIE 

Prior, Première, Desiree, Vivaks, Nicola en 
andere) is voor de bio-tuinder een veel galan
tere oplossing. 

En zo zouden wij nog een tijdje kunnen 
doorgaan, echt spijtig voor een zo gewaar
deerde instelling als Test-Aankooop. Onder 
de ook goede dingen die wij in de handlei
ding lazen vermelden wij graag de adressen
lijst met de Bodemontledingslaboratoria. 
Vooral dat van de Bodemkundige Dienst van 
de provincie Henegouwen, Rue Paul Pas
teur, 11 te 7800 Ath (068/22.21.90). Dit is een 
labo met een onbeperkte aktieradius. En dat 
is pas een goede tip, ook voor de Vlaamse 
bio-telers. 

Rik Dedapper 

— Tuinieren. Handleiding voor de Biologische 
Groentetuin. Uitg Test-Aankoop, 139 bIz. 310 fr. 

domus - ujoningen 
Ruwbouw of sleutelklaar! 

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

Met traditionele 
«VAN DEN BRANDEN»kwal i tei t 

Keuze uit verschillende types. 
Ook voor uyv eigen « schets » - idee 
hebben wij een sleutelklare 
oplossing. 
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R A M VOOR INLICHTINGEN 
• • ^ ^ • ^ ( OPSTUREN A.Ü.B.) 

N A A M : 

A D R E S : 

TEL. : 

B O U W G R O N D TE : , 

wenst inlichtingen en dokumentatie ( types , beschrijving, prijzen ) 
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ANZ LET OP UW ZAAK! 

A
ANVANKELIJK zat het snor. 
De Geuzentriptiek bij wijze 
van Heelnederlandse ouvertu
re, prachtig georl<estreerd 
door Juliaan Wilmots, beloof
de veel goeds. Na twee oor
spronkelijke Geuzenliederen 
weerklonk een daverend Lied 
van Koppelstock. De toe
spraak van ANZ-voorzitter Ri
chard Celis zorgde voor enig 

animo in de velodroom (lees ook biz. 7). Celis 
veroorloofde zich zelfs enige kwinkslagen 
zodat hij de lachers op z'n hand had. 

Maar daarna liep het fout. 
Het werd snel duidelijk dat van de vernieu

wende, frissere aanpak die de voorbije edi
ties van het Zangfeest kenmerkte, weinig 
restte. Het werd een lang, zéér lang Zang
feest met geen échte hoogtepunten. Een 
matte bedoening met verdienstelijke, maar 
te lange bindteksten. De babbel van Jot 
Theys over de Brusselse rand was een 
aangename verstrooiing, maar het „sketc-
hke" Hai babe of doe niet zo stoer haalde 
amper het nivo van een Chirogroepsfeest. Te 
veel „belcanto", te weinig samenzang, en 
licht dat voortdurend aan— en uitflikkerde 
zodat we ons op den duur in een diskoteek 
waanden. De Amoureuze suite van het 
Zangfeestkoor was teer maar mooi, doch 
weinigen wisten ze naar waarde te schatten. 
Wellicht had dit ook iets te maken met het 
late uur waarop de suite was geprogram
meerd, een deel van het publiek zat al te 
suffen, een ander deel was al in gedachten 
naar Sportweekend aan het kijken. Waarom 
moest het prachtige, Oudnederlands lied per
sé uitgebeeld worden? Als de regisseur zo 
doorgaat beeldden ze binnen een paar jaar 
ook nog De Blauwvoet en De Vlaamse 
Leeuw uit. 

Een pluim voor Frank Cools, voor de 
tweede maal te gast op het zangfeest, die 
weet hoe hij met Brei en Shaffy moet om
springen. Maar ook die andere Cools, Miei, 
is nog steeds een graag geziene gast in het 
sportpaleis. Toen hij Houden van op tekst 
van Jaak Dreesen zong ontving hij een 
warm herkenningsapplaus. 

O, WEE, KVHV! 
Het Zangfeest was opgebouwd rond een 

aantal deeltema's van het motto Nederlands 
let op uw zaak. Na de ouverture begon het 
met Kind zijn...in het Nederlands. Drommen 
kinderen op het middenplein die wat doel
loos door elkaar krioelden, sommigen ver
kleed anderen niet. Af en toe ging de bende 
eens zitten om te luisteren naar een liedje. 
Tientallen armpjes gingen zwaaiend, in pure 
VTM-stijl de hoogte in...even daarvoor had 
de ANZ-voorzitter het nog over kulturele 
afstomping gehad. Enkele weken geleden 

Geen échte hoogtepunten op het 55ste Vlaams Nationaal Zangfeest, (foto 
St6T8n DBWlCKOr©) 

Reeds jaren gaan wij naar het 
Vlaams Nationaal Zangfeest. 
Deze, toch wel unieke gebeurte
nis wordt ons door veie andere 
bewegingen benijd. Het is door 
de onvermoeibare werkltracht 
van liet Algemeen Nederlands 
Zangverbond en de onbaatzuch
tige inzet van een heel garnizoen 
vrijwiliigeni dat ieder Jaar op
nieuw zuilt een feest kan door
gaan. Wie doet bet hen na? Uit
eindelijk gaat het om een kuiture-
Ie, maar zeker ook politieke mani
festatie. En duizenden mensen 
daarvoor bijeen krijgen is dan 
ook weer niet zo eiddent. 
Jaariljks wordt een indrukwek
kend programma gerealiseerd. 
Het ene Jaar is dit al krachtiger, 
boeiender en meer afgewisseld 
dan het andere. De SSste editie 
van het Zangfeest zal voor velen 
weiiicht geboekstaafd blijven als 
een minder moment in de ge
schiedenis van het ANZ. 

schreven we dat het Zangfeest kindvriende
lijk is. En ja hoor, voor een andere groep 
kinderen hadden de organisatoren een alter
natieve vorm van kinderoppas bedacht. De 
kleintjes werden, gebonden aan een touw en 
de voetjes in rolschaatsen gestoken, als 
galeiboefjes het middenplein opgetrokken 
door een afgedankt VAB-Renaultje. 

Nu we het toch over het wagenpark van 
één der hoofdsponsers van het Zangfeest 
hebben, wat jaren geleden als een stunt 
werd ervaren, wordt nu tot vervelens toe 
heropgevoerd. Praktisch ieder jaar mag de 
VAB demonsteren welke nieuwe depanage-
wagens ze heeft aangekocht. Deze keer 
torsten de wagens piepschuimen bouwblok
ken, waarmee een tijdje later ,,Het Vlaamse 
huis in opbouw" werd gesimboliseerd. Een 
huis dat prompt werd bekliederd en bespo
ten met aloude strijdleuzen van de Vlaamse 
Beweging. 

Het KVHV (Katholiek Vlaams Hoogstuden-
tenverbond) bestaat 90 jaar. Maar de kans is 
groot dat elke Vlaamsgezinde student die de 
ouverture Studentikoos, geëvokeerd door 
kunstgroep Alkuone, heeft gezien, in nog 
geen 100 jaar zal aansluiten bij „Het Ver
bond". Wat het ANZ verstaat onder,,studen
tikoos" gaat ons studentenpetje ver te bo
ven. Vermeende commilitones hadden blijk
baar de grootste moeite om hun rubberen 
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ledematen in bedwang te houden Dat ze 
zich zo aanstelden had wellicht te maken 
met de schare vampen die in de arena werd 
losgelaten Uitdagend draaiden de wulpse 
meiden met hun kontjes, waarop de hele 
studentenheerlijkheid zich als een meute 
bronstige stieren op de giechelende knelkip-
jes stortte De echte KVHV'ers stonden er 
aan de kant wat verweesd naar te kijken, een 
bordje met ,,Leuven Vlaams" erop als een 
lollie in de hand geklemd 't Is schoon, 't 
studentenleven i 

GOED VOELEN IN 
HET NEDERLANDS 

De akt op Ik voel me goed van Johan 
Verminnen was eveneens een slag in het 
luchtledige Wij voelden ons in ieder geval 
met goed worden Een aantal jongelui maak
ten rare bewegingen op Verminnens mee-
stamper Maagkrampen' Wellicht hadden 
ze een moeilijk verteerbare hot-dog veror
berd aan de ingang van het sportpaleis 
Toegegeven, dansgroep Ekkart had pech, 
want een deel van de groep scheen betrok
ken te Zijn geraakt in een auto-ongeval Maar 
of ze nu met twintig of met dertig staan te 
breakdansen verandert mets aan de zaak 
Een tip volgend jaar BB Jerome and the 
Bang Gang uitnodigen, die kereltjes zijn 
beter geknipt voor zulke klus 

ADVERTENTIE 

De muziekkapellen gaven een krach
tig nummer ten beste. 

(foto Stefan Demickere) 

Het optreden van de jeugdmuziekkapellen 
IS de jongste jaren in positieve zin geëvo
lueerd De muziekkorpsen van het VNJ, 
KSA-Geraardsbergen en de jarige KSA-
Hanske De Krijger gaven een kort maar 
krachtig nummer weg, op een behoorlijk 
muzikaal peil, gespeend van overbodige ma
neuvers Geen klem bier om dne muziekka
pellen —op zich IS een muziekkapel toch een 
log gegeven— samen toch nog fris te laten 
klinken Die eer valt koordinator Oscar Van 
Malder en dingent Dirk Dossche te beurt 

Maar daarna dienden trom en trompet 
neergelegd De muzikanten moesten wezen
loos turend m een knngetje gaan zitten en 
na de bindtekst van Herman Vos zetten 
koor, orkest en massa Vrienden, komt zit 
neder in de ronde in Maar te zien aan de 
lange gezichten van de blazers en trommel-
jongens genoten ze in geen geval ,,van deze 
stonde" 

WIJ eerlijk gezegd ook met, en dit moeten 
we jammer genoeg zeggen van het 55ste 
Vlaams Nationaal Zangfeest over de ganse 
lijn 

ANZ, let alstublieft op uw zaak, want het 
Zangfeest is te mooi om het te laten verwate
ren Daarom nog deze tip (bij wijze van 
positieve kntiek) kort het hele Zangfeest met 
een uur in, selekteer strenger op het vlak van 
de programmalle en laat de mensen wat 
meer samenzingen, uiteindelijk is het toch 
daarvoor dat ze komen 

(ts) 

Met VktamsNatiamat SutM^Gmtram vm organiseert 

Tweedaagse vm de Sociaïe Eekerheid 
2?ifer<3ag 9 «n W mei 1992 vaïi 10 tot 13 uw 
VLEKHOy Koningsstraat 336/ 12tO Bmsgei 

De sociale zekerheid op weg naar 2010 
zaterdag 9 mei '92 

inleider: Hans Bracquené, lid VU-Partijbestuur 
De demografische viitdaging 
Robert Cliquet, prof. dr. RUG, hooid van het 
Centrum voor Bevolkings- en Gezinsstudies 
De ouderdomsverzekering 
vertegenwoordiger van de ASLK 
SZ-beleid in het licht van 2010 
Danny Pieters, prof. dr. KUL - Instituut voor 
Sociaal Recht 
De f inancieringsproblematiek 
Wilfried Naessens, onderdirekteur Kredietbank 

Sociale zekerheid, federalisme en Europa 
zaterdag 16 mei '92 

inleider: Jaak Vandemeulebroucke, 
Euro-parlementslid 
De Eviropese uitdaging 
Steven Van Steenkiste, KUB-Tilburg - Departe
ment voor Sociale Zekerheidswetenschappen 
Voorstellen tot federalisering 
Piet Van Schuylenbergh, koordinator Vlaan\s 
Nationaal Studiecentrum 
Beschouwingen bij de federalisering 
Gonzales d'Alcantara, prof. dr. UFSIA - hoofd 
adviesbureau European Studies 

Voor meer informatie kan u steeds terecht bij Filip Delos op het Vlaams Nationaal Studiecentrum vzw, 
tel. (02) 219.49.30 
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MONUMENTEN 

MICHELANGELO 
IN BRUGGE 

In Brugge is er geen enkel beeld
houwwerk dat zoveel aandacht 
krijgt als de Madonna met Kind 
van de Florentijnse beeldhouwer, 
kunstschilder, bouwmeester en 
dichter Michelangelo Buonarotti 
(Caprese/Florence, 1475 
Rome, 1564). Het bevindt zich in 
de Onze-Lleve-Vrouwkerk, in een 
nis van het altaar van Onze-Lieve 
Vrouw (rechterzjjbeuk). Het is 
één van de vier beelden van Mi
chelangelo dat zich buiten Italië 
bevindt en tevens het enige dat 
nog tijdens zijn leven het land 
verliet. 
De waarde van het kunstwerk is 
onschatbaar. Het werd gemaakt 
door de grootste kunstenaar uit 
de renaissance, die in alles wat 
hij schiep blijk gaf van een ge
niaal talent, waardoor hij op zijn 
tijd ver vooruit was. Zijn werk was 
immers van beslissende beteke
nis voor de ontwikkeling van de 
kunst In de 16de eeuw en dit 
zowel voor wat de klassicistische 
tendenzen als de ontwikkeling 
van het maniërisme betreft. Maar 
ook de 17de eeuwse barok greep 
graag naar zijn voorbeelden te
rug. 
Onze medewerker Herwig Verley-
en die in Brugge woont kwam als 
zovelen onder de indruk van het 
beeld en verhaalt ons het verhaal 
van deze merkwaardige Madon
na. 

jICHELANGELO was bijna 
dertig jaar toen hij — even 
na 1500 (1504-1505'') — 
zijn Madonna met Kind 
(hoogte 128 cm , gewicht 
800 kg) uit een blok wit 

I Carrara-marmer kapte 

Het kunstwerk was be-
I stemd voor de Dom van Sie-
1 na, waar het een altaar dien-
' de te sieren, dat kardinaal 

Francesco Piccolomini — de later paus Pius 
III — had besteld Die plaats zou het echter 
nooit bereiken 

'Madonna met Kind", een puntgaaf beeldhouwwerk van Michelangelo 

In die tijd leefde er immers te Brugge een 
rijke koopmansfamilie, die — omdat haar 
stamboom wellicht in Moeskroen wortel 
schoot — de naam (Van) Mouscron droeg 
Twee broers. Jan en Alexander, hadden als 
handelaars filialen in Rome en Florence Ze 
waren er trouwens zo bekend dat de Italia

nen als spoedig hun familienaam m het 
Italiaans vertaalden Moscheroni^ 

In 1506 bezochten de kapitaalkrachtige 
broers het atelier van Michelangelo en koch
ten er het beeld voor honderd dukaten Het 
werd, via Viareggia, naar Vlaanderen ver
scheept en er in 1514 — na de bouw van een 
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MONUMENTEN 

altaar in renaissance-stijl — aan de Onze-
Lieve-Vrouwkerk geschonken. 

In 1521 bezocht de Duitse kunstschilder 
en graveerder/Atorec/jfDürer (1471-1528) de 
kerk en schreef in zijn dagboek; „Darnach 
sahe ich das alabaser Marienbild zu Unser 
Frauen, das Michael Angelo von Rohm ge-
macht had". Verkeerdelijk noteerde hij al
bast in plaats van marmer. 

Het beeld wekte ook en vaak de belang
stelling van kopers op. Eén van hen was de 
Britse staatsman R. Wolpole (1676-1745). Hij 
bood er dertigduizend goudflorijnen voor, 
maar diende met lege handen terug huis
waarts te keren. 

In 1579 werd het beeld van de vernielings-
zucht van de Geuzen gered door kanunnik 
Samuel Haghedoorne. In 1794 kreeg het 
beeld bezoek van de Franse soldaten (Fran
se Revolutie), die het als oorlogsbuit naar 
Parijs brachten. Pas na tweeëntwintig jaar — 
meer bepaald enkele dagen na Nieuwjaar 
1816 — bevond het zich opnieuw te Brugge. 

Tijdens de Eerste Wereldoorlog slaagde 
men erin om het veilig te verbergen (in de 
kerkl) voor de gretige handen van de Duit
sers. Helaas, tijdens de Tweede Wereldoor
log kwamen zij op hun stappen terug, roof
den het beeld (7 september 1944) en brach
ten het naar een oude zoutmijn in Alt-Aus-
see, die als opslagplaats voor ,,verkregen" 
kunstwerken fungeerde. Tussen deze kunst
schatten bevond zich trouwens ook Het Lam 
Gods van van Eyck. In augustus 1945 werd 
de opslagplaats door Amerikaanse soldaten 
ontdekt, zodat het werk zich ongeveer drie 
maanden later opnieuw te Brugge bevond. 

Er wordt gefluisterd dat bisschop Lamiroy 
een rol speelde bij de ontvreemding van het 
beeld, maar welke rol is nooit helemaal 
duidelijk geweest. Ten slotte dient ook de 
vraag gesteld of de Duitse overheid {Her
mann Goering\), die een grote kunstliefde 
had, niet eerder het beeld in veiligheid wou 
brengen dan het voor eigen bezit te stelen? 
Vreesde zij niet dat, in haar ultieme poging 
om de oorlog te winnen, haar op ons land 
gerichte V-wapens ook de kunstwerken zou
den vernielen? 

BETEKENIS 

Ongetwijfeld heeft Michelangelo in dit 
beeld ook een tragische gebeurtenis uit zijn 
eigen leven geprojekteerd. Zijn bij elk groot 
kunstenaar leven en werk niet nauw met 
elkaar verbonden? 

Hij was amper zes jaar oud toen hij zijn 
eigen moeder Francesca verloor. Dus, onge
veer dezelfde leeftijd als die van de gebeeld
houwde knaap. Het vergt weinig verbeelding 
om te geloven dat Michelangelo in de figuur 
van het droevige Jezuskind zichzelf heeft 
gebeeldhouwd, — lijdend om de dood van 
zijn moeder... 

CURIOSA 

Wie het beeld bekijkt, komt diep onder de 
indruk van de droefheid die zowel Maria als 
Kind uitstralen. Het is inderdaad geen vreug
devol beeld. Wellicht wou Michelangelo uit
drukken, hoe beiden reeds denken aan het 
onmenselijke leed dat elk van hen te wach
ten staat. Zien zij beiden reeds — dwars door 
de nevels van de tijd heen — het visioen van 
de gekruisigde Kristus? De blik van de 
knaap Jezus is teneergeslagen, zijn mond
hoeken zijn laag. Met haar linkerhand om
klemt Maria zijn rechterhand om Hem gerust 
te stellen. Ook haar blik is een en al droef
heid. Op haar rechterdij rust een gesloten 
boek, — het simbool van de nog onbekende 
lijdensweg die Hem, haar zoon, naar het 
kruis zal brengen? 

Evenzo is het aan te nemen dat hij in de 
figuur van Maria zijn eigen moeder vereeu
wigde. Want, hoe droevig haar gelaatsuit
drukking ook moge zijn, zij is een bijzonder 
mooie vrouw (sierlijke neus, fijne lippen, 
ranke vingers enz.). En wil niet elke kunste
naar het mooiste beeld dat hij van zijn 
moeder bewaarde in een kunstwerk vereeu
wigen? 

Het beeld werd gemaakt om, in de Dom 
van Siëna, een altaarstuk te bekronen. Daar
toe diende het op een hoogte van ongeveer 
tien meter geplaatst te worden. In Michelan
gelo's tijd was het gebruikelijk dat de beeld

houwer het Kind Jezus op de arm van Maria 
liet rusten. Michelangelo diende hierop een 
uitzondering te maken en plaatste — gezien 
de grote hoogte — Jezus onder Maria's arm. 
Koos hij voor de gebruikelijke werkwijze, dan 
zouden de naar boven kijkende gelovigen 
het Kind Jezus niet kunnen bemerken, daar 
het verscholen bleef achter (of boven) de arm 
van Maria! 

Dat het beeld gemaakt werd om ook ver
eerd te worden, blijkt uit de blik van Maria en 
die van Jezus. Hun ogen zijn, op slechts een 
paar meter voor hen, op hetzelfde punt 
gericht: de plaats waar gelovigen (niet in 
Brugge, maar in Siëna!) zouden knielen om 
hen te aanbidden. Het is dan ook de enige 
juiste plaats van waaruit het beeld dient 
bekeken te worden, de enige plaats ook waar 
de bezoeker hun blikken op zich voelt rusten. 
Jammer dat dit te Brugge niet kan en dit als 
gevolg van veiligheidsmaatregelen (de kom-
muniebank houdt de bezoekers op grote 
afstand). 

Een derde curiosum! Toen de familie 
(Van) Mouscron het beeld aan de Onze-
Lieve-Vrouwkerk schonk, stelde zij één voor
waarde, namelijk voor het beeld begraven te 
worden, wat gebeurde... Wie goed toekijkt 
bemerkt, hoe de ogen van Maria en Jezus op 
het graf gericht zijn... 

Herwig Verleyen 

DE PIKTURALE BIOGRAFIE 
VAN FRED BERVOETS 

De aktieve uitstralingspolitlek van het ijve
rige Provinciale Museum voor Moderne 
Kunst te Oostende wordt momenteel inge
vuld door een sprankelende overzichtsten
toonstelling van het werk van de „nieuwe 
wilde-ekspressionist", Fred Bervoets. 

De revolutionaire artisticiteit van deze Ant
werpse kunstenaar staat als een paal boven 
water. Het is weer hetzelfde liedje: was hij in 
het buitenland geboren, dan was hij nu reeds 
lang ook een beroemdheid op het internatio
nale pikturale forum! Dat hij nu als een 
,,vaste waarde" in het PMMK te Oostende 
wordt erkend en geëerd, betekent wellicht 
voor Bervoets een forse sprong voorwaarts 
naar die grotere vermaardheid in het buiten
land. Hij is in dit huis op zijn plaats na de 
suksesrijke eksposlties over Cobra en Roger 
Raveel. 

KIND VAN COBRA 
De huidige tentoonstelling kadert trou

wens ook in de algemene stroomversnelling 
van grotere waardering en erkenning van 
onze eigen kunstenaars. 

Fred Bervoets werd op 12 mei 1942 te 
Burcht bij Antwerpen geboren. In de periode 
1957-1966 studeerde hij aan de Koninklijke 
Akademie en het Nationaal Hoger Instituut 
voor Schone Kunsten te Antwerpen. Hij volg
de er onder andere lessen bij waardevolle 
kunstenaars, als Antoon Marstboom, Rik 

> 
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TENTOONSTELLING 

Slabbinck, Juliaan Creytens en René De 
Coninck. Belangrijke studiegenoten waren 
Hugo Heyrman, Panamarenko en Ysbrandt. 

Van 1964 tot '68 verblijft hij geregeld in 
Parijs, samen met Maurice Wijckaert, die 
hem in kontakt brengt met de beroemde 
Deense Cobra-artiest Asger Jorn. Hij werkt 
dan ook in de geest van Cobra, aan zijn 
zogenaamde ekspressionistische „Co
bra's". Vanaf 1969 begint Bervoets deel te 
nemen aan de aktiviteiten en tentoonstellin
gen van de toonaangevende Antwerpse ga
lerij De Zwarte Panter. 

In 1970 verandert zijn stijl en ontstaan de 
zogenaamde Spaghetti-schilderijen. In 1974 
vervaardigt Bervoets vooral Totems en Kas
ten. 

Ter nagedachtenis aan zijn diep betreurde 
kunstbroeder Jan Cox (die zelfmoord pleeg
de), ontstaat een hele reeks etsen Hommage 
aan een vriend. 

In 1982 kreeg Fred Bervoets een eerste 
overzichtstentoonstelling in het Koninklijk 
Museum voor Schone Kunsten te Antwer
pen. Na reeds allerlei onderscheidingen en 
prijzen voor zijn oeuvre behaald te hebben, 
ontvangt hij in 1991 de staatsprijs voor beel
dende kunst. 

PIKTURALE BIOGRAFIE 
Het werk van Fred Bervoets bestaat in een 

uitgesproken dualisme van een duidelijke 
narratieve (vertellende) inhoud en een opval
lende gestuele ingeving. Bervqets is een 
geboren schilder. Hij blijft dit medium dan 
ook trouw. Zijn schilderijen zijn de weerslag 
van zijn rijk gevoels- en gedachtenleven, 
alhoewel hij geen man van veel woorden is. 
Zijn oeuvre vormt een pikturale autobiogra
fie. 

Al tekenend groeien de ideeën, waaruit het 
beeld ontstaat, dat dan met spontane geba
ren snel en direkt wordt omgezet tot een 
schilderij en een ets, waarin verhaal en 
gebaar elkaar in een subtiel evenwicht hou
den. 

Op basis van formele en temafische over
eenkomsten kan het oeuvre van Bervoets 
onderverdeeld worden in een aantal reek
sen. Zijn eerste zelfstandige artistieke vrij
heid verovert hij met zijn „Spaghetti's", 
doeken van groot formaat, gekenmerkt door 
een organisch kluwen van slang- en dar
machtige vormen in een uitgesproken ,vrees 
voor het ledige'-sfeer (de zogenaamde yorror 
vacui, waardoor iedere vierkante centimeter 
van het doek werd opgevuld). 

Met de Totems en Kasten sinds 1974, 
treedt een zekere versobering in zijn schil-
derswijze op. In de Totems wordt de chaos 
als het ware „gehiërarchiseerd" en zijn de 
monumentale Kasten zowat het resultaat van 
een destruktie- en rekonstruktie-beweging. 
Diverse etsen in de droge naald-techniek op 
bruin papier worden op doek gekleefd en met 
behulp van touwtjes, franjes, linten en spij
kers tot een monumentale ,,konstruktie" sa
mengevoegd. 

De volgende periode in zijn ontwikkeling 
wordt gekenmerkt door zijn zogenaamde 
„Grijzen", een volgehouden sober kleuren
palet met slechts enkele agressieve kleurak-
senten. 

Na de periode van droefheid om het heen
gaan van vriend en kunstbroeder Cox, ge
kristalliseerd in een aantal aangrijpende 
schilderingen op zinkplaten en sterk emotio
neel geladen etsen, reageert Bervoets zich 
af in een reeks „Far Wesf'-scènes o.a. 
Wounded Knee, die opvallen door hun krach
tig koloriet en een sterke gestuele, pastueu-
ze schilderswijze, waarbij zelfs de figuratie 
uit de lijstbeperking van het doek breekt. 

TERUG THUIS 
Daarop volgt een aantal „geschilderde 

tekeningen", op hun beurt gevolgd door de 
Cicatrices, waarbij Bervoets overschakelt op 
acrilverf, waardoor zelfs ongeprepareerde 
doeken onmiddelijk voor gebruik klaar staan. 

Na een reis naar de Death Valley (VSA) en 
de neerslag daarvan in zijn reeks Nevada's, 
verwerft Bervoets een schralere en soberder 
manier van werken. Dit evolueert naar zijn 
reeks Witten, waarbij slechts één gebaar de 
kompositie beheerst en een belangrijke rol 
toebedeeld blijft aan de uitgespaarde witte 
ruimte van het doek zelf. 

In het begin van de jaren negentig start 
Bervoets opnieuw met een reeks Etsen (in 

feite schilderijen in zuur), waarvan de bladen 
tot samenhangende gehelen worden bijeen
gebracht en opgehoogd met acrilverf. 

Deze werken, onder de logische titel Wel
come liome hebben als tematiek: het familia
le en huiselijke leven, wellicht bepaald door 
zijn eigen vaderschap en het rijper worden in 
levensjaren, waarbij echter toch nooit een 
sfeer van eenzaamheid ontbreekt. 

Dit overzicht met tweehonderd werken 
toont eigenlijk voor het eerst het oeuvre van 
Bervoets in zijn totaliteit en getuigt voor de 
direktheid, de eerlijkheid en de originaliteit 
van deze kunstenaar. 

Ter gelegenheid van dit overzicht, werd 
door de Vrienden van de Galerij De Zwarte 
Panter een schitterende monografie, met 
tekst van kunsthistorikus Johan Pas en met 
inleiding van konservator W. Van den Bus-
sctie, uitgegeven, die tevens dienst doet als 
katalogus bij de besproken tentoonstelling. 
Prijs van dit boekwerk is 2.000 fr. (na 8 juni 
2.400 fr.). Deze tentoonstelling mag ons 
inziens niet gemist worden. 

Dirk Stappaerts 

— Overzichtstentoonstelling Fred Ber
voets. Provinciaal Museum voor Moderne 
Kunst, Romestraat 11 te 8400 Oostende 
(centrum van de stad, goed bewegwijzerd, 
vanuit afrit autoweg). 059/50.81.18 — 
50.19.79. Tot 8 juni. Dagelijks van 10 tot 
18u. (gesloten op dinsdag). Toegangs
prijs: 100 fr. (reduktlehouders: 50 fr.). 

Fred Bervoets: "Zelfportret met drie vrouwen" (detail) in 1983. 

(foto PMMK-Oostende) 
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SPORT 

TOF IS ANDERS 

D
E Uefa heeft gewoon bakzeil 
gehaald voor de niet mis te ver
stane dreigementen van minis
ter Tobback, in zijn klassiek wor
dende onbehouwen stijl riep de 
minister van Binnenlandse Za
ken de arrogante voetbalbonzen 
een krachtig halt toe. 

's Lands wetten gelden voor 
iedereen en niet in het minst 
voor de opgeblazen heren met 

witte boorden uit Zurich. Dat was zo vanzelf
sprekend dat niemand in binnen- en buiten
land de Uefa nog ernstig nam toen de?e 
meende de Belgische rechtspraak te moeten 
wraken. Inmiddels heeft men ook in Zwitser
land begrepen. 

HOFHOUDING 
Voorzitter D'Hooghe, nooit verlegen om 

goedkope publicitaire effekten, greep zijn 
kans. De grote verzoening was verwezenlijkt. 
Een nieuwe pluim op zijn hoed. België zou 
zelfs opnieuw in aanmerking komen voor de 
organisatie van grote Europese finales. Is dat 
niet schitterend. Jammer genoeg bezit ons 
land geen „waardige nationale voetbaltem
pel" maar misschien kan de failliete staat op 
aansporing van Zurich en de nationale 
bondsvoorzitter werk maken van de vernieu
wing van het Heizelstadion. Dat wordt wel 
dringend want in Anderlecht springt niemand 
nog van blijdschap omhoog wanneer de 
bond om redenen van algemeen belang het 
Astridpark bijna „opeist". 

Michel D'Hooghe hoeft zich anders geen 
illusies te maken. Zijn prestige beperkt zich 
tot zijn eigen hofhouding. Verder reikt ze 
niet. Ook niet in voetbalkringen. Maar hele
maal is de euforische Bruggeling daar nog 
niet van doordrongen. De tijd zal ook hem 
raad brengen. 

BLOK AAN BEEN " ^ 
Toch willen we nog even op belangrijke 

voetbalzaken terugkomen. Het heet dat de 
eksperimenten in Europacup I tot eenieders 
voldoening zijn verlopen. Men wil het poule-
sisteem in de toekomst ook tot de andere 
Europabekers uitbreiden en men denkt er 
zelfs aan ook de halve finales in ere te 
herstellen. 1A-2B en 1B-2A. Daardoor zou
den alle wedstrijden in de poules tot het 
laatste fluitsignaal gegarandeerd belangrijk 
moeten blijven, zal men nog een paar mat
chen meer kunnen spelen en zullen de 
schatbewaarders de bankbiljetten nog hoger 
mogen optassen. Dit laatste dreigt noodza
kelijk te worden. Van overal bereiken ons 

berichten dat de loonlast voor de klubs 
ondraaglijk wordt. Tot tachtig percent van 
het globale budget zou er door worden 
opgeslorpt. In de gegeven omstandigheden 
heeft men inderdaad maar weinig keuze 
meer. 

Dat de nationale kompetitie(s) door een en 
ander nog meer in de verdrukking zullen 
komen wordt voor kennisgeving aangeno
men. Over de nationale ploegen willen de 

Het mag geweten zijn: we houden 
niet van de man. Voorzitter 
D'Hooghe van de Voettolbond is 
geen monument van gefoofwaar* 
digheid. Hij vertelt wat hem goed 
uitkomt en schaamte of beschei
denheid zijn niet aan hem be
steed. 
Voetbal Is een feest Hou het tof. 
We tjeginnen er genoeg van te 
icrijgen. Thuis en uit misdroegen 
Brugse supporters zich in de 
dubbele Iconf rontatle met Werder 
Bremen, in iMk gingen de sup-
pQsttms van Antwerp en Standard 
op de vuist en in Mecheien>An> 
derlecht versiimt de scheids
rechter een strafschop te fluiten 
m rode loarten uit te delen in een 
bi| momenten ai te ruwe top-
match, in het Vanden Stocicste-
dion had de nationale pioeg niet 
de minste overschot tegen Mt 
tmr bescheiden Cyprus. Ander
maal bleken de besten onder 
onze voetballers niet bekwaam 
de match te maken tegen een 
zwakkere tegenstander. Deson
danks driewerf /loeravoor Michel 
en zijn Voetbalbond. De grote 
verzoening met de Uete is im
mers Mn teit en de aktte voor fair 
play met de Voetbalbond wordt 
Europa tot voc^beeid gesteld. 
Om u do(Ki te lachen. 

topklubs liever niets horen. Die zijn hun nu al 
een blok aan het been. 

De belangen van „de groten", de nationa
le ploeg en de gewone klubs lopen al lang 
niet meer parallel. Onderhouds zijn de span
ningen goed voelbaar en men moet geen 
profeet zijn om te voorspellen dat het daar 
wel niet zal bij blijven. 

Die bovennatuurlijke gaven zijn ook niet 
langer nodig om de komende landskampioen 
te identificeren. Club Brugge zal vrijwel ze

ker Anderlecht opvolgen. De Brusselaars 
hebben hun beste kruit verschoten en boven
dien wordt de nochtans uitgebreide spelers
kern door kwetsuren geteisterd. Een teken 
op zich... Musonda, Nilis, Versavel, De Wil
de : het is veel om verteren in de beslissende 
fase van de kompetitiemaraton. 

Daar moet wel worden aan toegevoegd dat 
de klub met het grootste budget méér dan 
eens verontrustende signalen uitstuurde. 
Een landskampioen verliest thuis niet tegen 
Genk en Beveren. Daarvoor moet altijd tol 
worden betaald. Bovendien is de verdedi
ging oud en beperkt in aanleg. Vooral op de 
flanken heeft het dit jaar pijn gedaan. De 
Wolf overleeft zichzelf met bewonderens
waardige energie en Crasson moet het veel 
meer hebben van wilskracht dan van talent 
en inzicht. Kortom er scheelde veel meer dan 
men wilde toegeven. 

Hoe Anderlecht op dit slecht aflopende 
seizoen zal reageren — er zal dit jaar niets 
maar dan ook niets worden gewonnen — valt 
voorlopig niet te voorspellen. In tegenstelling 
tot PSV en Marseille, die hun vergelijkbare 
financiële overmacht nationaal wel in blij
vend meesterschap kunnen vertalen, moet 
Sporting volgend seizoen in de Uefacup naar 
het grote geld op zoek gaan en dat was niet 
onmiddellijk de bedoeling van de voorzitter 
en de manager. 

Flandrien 
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SPORT 

ELF, TIEN, 
NEGEN... 

We hebben altijd een zwak gehad voor 
Herman Kuiphof, de inmiddels gepensio
neerde voetbalkommentator van ,,de oude 
NOS". 

Een belezen, bevlogen en toch ook afstan
delijke objektieve man die niet alleen onder
houdend en deskundig kon praten over voet
bal maar er vandaag ook nog geregeld gevat 
over schrijft in de NRC. Zijn wekelijkse co
lumn slaan we maar zelden over. 

Vorige week legde hij een vinger in de 
wonde. Hij merkte op dat de topvoetballers 
van vandaag atleten zijn geworden. Dat ze 
oneindig veel meer en vaak ook nog harder 
lopen dat hun voorgangers, dat ze tegelijker
tijd verdediger en aanvaller zijn geworden en 
dat er daardoor almaar minder kombinatie-
ruimte overblijft op de velden. Gevolg: har
der spel, minder spektakel, weinig doelpun
ten. Een wellicht onvermijdelijke ontwikke
ling waar niet iedereen zich mee kan verzoe
nen, laat staan zich verheugen. 

In een spitse en spitsvondige bijdrage 
vraagt Kruithof zich af of de voetbalvaderen 
er nog nooit hebben aan gedacht de elftallen 
tot tientallen en zonodig tot negentallen te 
herleiden. Om op die manier meer ruimte en 
meer kombinatiemogelijkheden te kreëren. 
Openingen vallen vandaag nog enkel wan
neer iemand in de fout gaat en de,.talenten" 
die op een zakdoek ruimte hun tegenstander 
op het verkeerde been kunnen zetten zijn 
zeldzamer dan de vingers van één hand. In 
Nederland heten ze Romario en Bergkamp 
en daarmee is het verhaal verteld. 

Kuiphof is echter Hollander en dus ook 
realist. Hij herinnert zich dat ploegen die tot 
tien spelers herleid worden vaak gemakkelijk 
stand houden tegen de overmacht (?). Ver
groten van de voetbalvelden biedt vermoe
delijk ook geen oplossing. Niet enkel zou dit 
onoverzichtelijke financiële en materiële pro
blemen met zich brengen, de gevarenzone 
— de ruimte (afstand) waarbinnen de doel
mannen zich bedreigd voelen — blijft dezelf
de. 

Toch raadt Kuiphof de voetbalbazen aan 
eens goed over de problematiek na te den
ken. Hij is van oordeel dat denkwerk daarom
trent minstens even belangrijk is als „voet-
balpolitiek" waaronder hij de uitzichtloze 
palabers omtrent veiligheid, verantwoorde
lijkheid en supportersbegeleiding verstaat. 

Kuiphof is het in de eerste plaats om het 
voetbalspel te doen. Het is goed dat daar nog 
eens aan herinnerd wordt door een gezag
hebbende stem. Overigens beschikkende de 
beleidsvoerders in deze over voldoende, niet 
aangewende, middelen: het reglementen
boekje. Hoelang is het geleden dat dit nog 
eens grondig werd nagelezen? 

Olaf Ludwig is op z'n 32ste nog de snelste in de Amstel Gold Race. (foto VUM) 

RASSPURTER VAN 32 
Olaf Ludwig heeft de Amstel Gold Race 

gewonnen en Nederland kon daar vrede mee 
nemen. De gewezen Oostduitser rijdt im
mers in loondienst van Peter Post en daar
achter kan Holland zich voorlopig verschui
len. Want laten we wel wezen: de tijd dat de 
Nederlandse finishers, waarvan Raas en 
Kuiper toch echte prototipes waren, hun 
stempel drukten op de finales van topkoer-
sen schijnt voorgoed voorbij. Nijdam, Maas-
sen. Rooks, Theunisse, Verhoeven en Bouw-
mans zijn goede koereurs maar echte top
klasse is toch anders. Ook in Nederland is in 
de wielrennerij na de zomer de herfst ingetre
den en als we Jan Raas mogen geloven is de 
lente nog niet voor morgen. „Er zijn geen 
echte kaaskoppen meer" liet de meervoudi
ge winnaar van klassiekers en kampioen
schappen veelbetekenend boven een recent 
interview blokletteren. 

NIET NIKS 
Peter Post moet dat ook zo begrepen 

hebben want de gevierde ploegleider bouw
de zijn nieuwste Panasonicformatie vooral 
rond buitenlanders. Fondriest, Ekimov en 
Ludwig. In en rond Maastricht voldeden zij 
vorige zaterdag alle drie hun verplichtingen. 

Ze reden een geweldige finale. Vielen beur
telings aan, kontroleerden de koers en beslo
ten zegevierend de massaspurt. Ploegwerk 
in ouderwetse stijl. 

Ludwig is eigenlijk een fenomeen. Hij is 
een rasspurter. Vermoedelijk de snelste van 
het peloton. Dat hij op zijn tweeëndertigste 
nog over zulke rappe benen beschikt is bijna 
niet te begrijpen. Echte spurters bloemen 
doorgaans uit voor hun dertigste. Ludwig dus 
niet. In Oost-Duitsland bleef hij noodgedwon
gen lang amateur en vermoedelijk daardoor 
moest hij voor zijn vijfentwintigste nooit echt 
in zijn reserves tasten. 

Ludwig heeft nog overschot want hij heeft 
zich in de finale van de Amstel geen moment 
verscholen. Wat van de andere spurters, die 
hij nochtans met groot overwicht klopte, niet 
kon worden gezegd. Peter Post zal het 
overigens een zorg wezen. Hij heeft dit 
seizoen al veel plezier beleefd aan zijn Duit
ser. In Parijs-Roubaix was deze op één na de 
beste en in de Ronde van Aragon won Olaf 
drie ritten. Dat is niet niks. 

Het doek is nu gevallen over het klassieke 
voorseizoen en de oogst is voor de favorieten 
(ploegen zowel als renners) schraal geweest. 
Tijdens de grote ronden zal niemand zich 
kunnen veroorloven op zijn lauweren te rus
ten. 
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AUTOWEG NAAR DE HEL 

Een „hels" tafereel. 

De aanvangslijn van de begeleidende bro
chure voor de joernalisten, bij de eerste 
Amerll<aanse film van de Nederlander y4fe de 
Jong (die reeds signeerde voor Een vlucht 
regenwulpen en diverse andere Nederland
se produkties) Highway to hell — daterend 
uit 1990 en voor het eerst op het 10de 
Internationaal Festival van de Fantastische 
Film van Brussel 1992 vertoond — luidt: De 
weg naar de hel is geplaveid met goede 
bedoelingen. 

DAAR BLEEF IE STEKEN 
Juist, zou ik zeggen. Highway to hell zit vol 

goede bedoelingen, maar die komen dan ook 
nergens aan de oppervlakte. Dit is een der 
meest oppervlakkige, slechtgemaakte, niet 
lollige, on the road (in dit geval naar de hel) 
films die ooit werden gemaakt. Het is de 
elfendertigste versie van het Orpheusver-
haal, waarin de akteurs het allemaal zouden 
moeten oplossen, maar als je slechte lijnen 
te zeggen krijgt, blijven het slechte lijnen. 

Trouwens Charlie Sykes (Chad Lowe in 
een'slechte Tom Hulce-imitatie) die op zoek 
gaat naar zijn door de duivel (Patrick Begin, 
gewoon belachelijk met zijn stel horentjes) 
en zijn helper geschaakte meisje Rachel 
(Kristy Swanson die in Pretty in Pink en 
Ferris Bueller's day off bewees dat ze meer 
kan) komt zo zielig over dat je ook maar 
nergens gelooft dat ie er nog zal in slagen 
ook, zelfs geholpen door zijn trouwe hond 
(die je — geloof het of geloof het niet — ook 
maar nergens een drol ziet droppen). 

Het is niet voor niks dat deze film reeds 
enkele jaren stoffig lag te worden op een of 
andere plank bij een of ander filmhuis. Het is 
niet omdat ie van een Nederlandse regisseur 
is dat ie per se moet worden uitgebracht zou 
ik zeggen. 

TRILLEN 
In iedere triller zit er hier en daar wel iets 

dat je als kijker niet neemt. Als je The silence 
of the lambs bijvoorbeeld bekijkt en je ziet de 
twee domme agenten in de kooi bij de 
moordenaar gaan, om op een gruwelijke 
wijze vermoord te worden, weet je sowieso 
dat je in gelijkaardige omstandigheden niet 
zo zou hebben gehandeld. Dat is dus een 
plek waar de regisseur (en de auteur uiter
aard ook) er niet in geslaagd is je helemaal 
mee te nemen naar zijn fantasieland. 

Er is een goeie regisseur nodig om zo'n 
teiltjes in een scenario op te vangen en zo'n 
goeie is Damien Harris, de maker van Decei
ved. Met de hulp van kineast Jack Green 
schept hij een stemmige visualisering van 
het psichologisch aspekt van het verhaal, 
zodat je nauwelijks de tijd krijgt om naar 
foutjes te zoeken, die meestal ook worden 

weggewassen door de sterke akteurspresta-
ties. Trillend, ijzig en overtuigend is Goldie 
Hawn als Adrienne. 

EEN GOED LEVEN 
Adrienne is van New York. Ze is eksperte 

op het gebied van kunstrestauratie. Ze is 
getrouwd met Jack (John Heard, eveneens 
erg overtuigend) een man die erg romantisch 
kan zijn, en samen hebben ze een lieve 
dochter Mary (Ashley Peldon). Jack heeft 
een kunsthandeltje. Wanneer een vervalsing 
wordt ontdekt in het museum, wijst alles in de 
richting van Jack. 

Adrienne begint langzaam een spoor van 
bedrog te onderkennen en dan op een dag 
sterft Jack in een verschrikkelijk auto-onge
val. Iemand van de sociale dienst vertelt 
Adrienne dat Jack niet was wie hij was, want 
de echte Jack stierf al een tijdje eerder. De 
niet dode echtgenoot — een autostopper ligt 
in zijn plaats in het graf — begint nu in het 
huis te spoken, op zoek naar een Egyptisch 
halssnoer. Adrienne is echter vastbesloten 
de zaak op te lossen en ontdekt steeds meer 
deeltjes van de puzzel, waaruit blijkt dat haar 
man een oplichter was en is. Er ontstaat een 
kat en muis spel dat steeds trillender wordt 
en uitmondt in de puurste horror. Goede 
ontspanning. 

Willem Sneer 

HOF DE DRAECK 
Groen, rust en gastronomie 
m VOEREN 

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

Pas heringerichte luxekamers. 

Midweekarrangement: drie 
overnachtingen met ontbijt en 
3 viergangendiners: 4.950 B.F. 
per persoon. 

Hoofstraat 6 
3793 Teuven 
Tel. (041) 81.10.17 
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TELEVISIE 

IMmsiwr^ 2ÖNBA5 i MS 
T V 1 

10 30 Vak-werk, rond arbeid, 11 00 Bijbenen, De 
werkzoekers en Veiliger wonen, 11 30 Sprechen 
Sie Deutsch?, Duitse les, 12 00 Babel, voor 
migranten, 14 50 Sunrise at Campobello, film, 
17 10 Okavango, jeugdserie, 17 55 Tik Tak; 18 00 
Nieuws; 18 10 Sclioolslag, spelprogr, 18 40 
Vlaanderen vakantieland, toeristische mfoserie, 
19 20 Joker- en lottotrekking; 19 30 Nieuws. 
20 00 Caravans, serie 
20 30 Sluipende angst, film 
22 05 Night court, komische sene 
22 30 Sport op zaterdag 
23 00 Vandaag 
23 20 De legende van de zeven gouden vanmpie-
ren, film 

VTM 

15 00 Nieuws; 15 05 Ewoks, tekenfilmserie, 15 30 
Hanna Barbera, tekenfilms, 16 20 Clip Club, ver-
zoekklips, 16 35 Superforce, jeugdserie, 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 Working girl, film 
23 00 Nieuws 
23 15 VTM-Sport 
23 25 When comedy was king, film 
00 50 Nieuws 

Ned. 1 

08 00 Het uitstapje, tekenfilmpje, 08 10 Naar Tim-
boektoe; 08 15 De dag toen alles misging; 08 43 
Ko de Boswachter Show, kinderprogr , 09 02 Een 
wereldverhaal, sprookjes, 13 00 Nieuws; 15 35 
Morgen kan 't beter, kursusreeks, 16 00 Nieuws, 
16 08 De architektuur estafette, Groningen en 
Den Haag, 16 24 Heb ik iets gemist?, TV-hoogte-
punten, 17 05 Oisneyclub; 18 00 Boggle, woord
spel, 18 28 Everest 1992, dok , 1 8 58 Land in 
zicht, toer mag , 1 9 26 Sportpanorama, 20 00 
Nieuws 
20 25 Kijk op sport, sportkwis 
21 05 Lovejoy, serie 
22 50 Glamourland 
23 24 Karel, praatshow 
00 15 Bananas, film 
01 35 Nieuws 

Ned. 2 

13 00 Nieuws, 1515 Impact, dok , 16 00 Nieuws, 
16 08 Museumschatten; 16 17 Bobbie en Onyx, 
tekenfilmserie, 16 30 Groentjes, 16 41 Alfred J. 
Kwak, tekenfilmserie, 17 07 Wings, serie, 17 32 
Man over de vloer, serie, 18 00 Nieuws; 18 19 
Vroege vogels, milieuprogr , 18 59 Vijf tegen vijf, 
spelprogr , 1 9 26 Jules Unlimited, techniek en 
avontuur 
19 59 De Verenigde Algemeene, serie 
20 27 Flying doctors, serie 
21 18 Sonja op zaterdag, praatshow 
22 13 Achter het nieuws, aktualiteiten 
22 47 Per sekonde wijzer, kwis 
23 23 De schreeuw van de Leeuw, showprogr 
23 59 Natuurmoment 
00 07 Nieuws 

Ned. 3 

08 55 Nieuws; 18 00 Nieuws; 1815 Sesam
straat; 18 30 Jeugdjoernaal ekstra; 19 00 5 x 16, 
serie, 19 28 Wilde ganzen; 19 30 Werken aan 
slaap, dok , 20 00 Nieuws. 
20 24 Kenmerk, aktualiteiten 
20 55 Burgerweeshuizen, een terugblik, dok 
21 45 't Is een vreemdeling zeker, portret M S 
Rabbani 
22 00 Nieuws 
22 15 Studio sport 

T V 1 

09 00 Samson; 10 00 Eucharistieviering, 11 00 
De zevende dag, praatkafee, 12 45 Sportmiddag; 
13 15 Twee jongens en de zoo, jeugdfilm, 14 50 
Thank you M'am, kortfilm, 15 05 Dossier Ver
hulst, serie, 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 
Zapp, rock, 19 00 De Cosby show, serie, 19 30 
Nieuws, 19 45 Sportweekend 
20 30 Secret army, serie 
21 30 Tijd voor Koen, licht klassiek 
22 00 I.Q., kwis 
22 30 Vandaag 
22 50 Ziggurat, kunstprogr 

TV 2 

13 45 GP F1 van Spanje, autorennen 

VTM 

12 00 Super 50; 13 00 Nieuws; 13 05 Carson's 
law, advokatensene, 13 50 Tekenfilm; 14 00 
Love boat, serie, 14 50 Marnie, film, 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 Marblehead manor, serie 
22 25 Nieuws 
22 40 De sportshow 
23 45 Wild, wild world of animals, apen in India 
00 10 Nieuws 

Ned. 1 

13 00 Nieuws; 15 05 Morgen kan 't beter, kursus
reeks, 15 30 Waar blijf je anders?, praatprogr , 
16 00 Nieuws; 16 05 Heb ik iets gemist?, hoogte
punten, 17 00 Kiekeboe, kinderserie, 1710 Oren 
van je kop, poppenreeks, 17 20 Kleur rijk, serie, 
17 40 De sprookjesstoel, sene, 17 55 Boggle, 
woordspel, 18 20 Nummer 28, sene, 18 35 Hotel 
Amor, komische serie, 19 00 Perfect strangers, 
serie, 19 30 Belgen, serie, 20 00 Nieuws 
20 15 Oude liefdes, spelprogr 
21 10 Je zult het zien, fitness en gezondheid 
21 45 Brandpunt, aktualiteiten 

Ned. 2 

09 00 Wil Kwak Kwak; 09 05 Babar; 09 30 De 
slimme muis; 09 40 Mannetje en Mannetje; 
09 50 Achterwerk in de kast internationaal, 
1005 Charliel, kinderfilm, 1015 Meneer Rom
mel, kinderserie, 10 30 Sterren van de hemel, 
gitaar, 1100 Reiziger in muziek, 12 02 Tros 
Voetbal plus; 13 00 Nieuws; 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 Onrust, subkultureel mag ; 
20 00 Nieuws. 
20 14 Mr. Bean rides again, komische sketches 
20 43 Van Dis in de IJsbreker, praatshow 
21 37 Prima vistaI, kultureel mag 
22 31 Margarit en Margarita, film 

Ned. 3 

08 55 Nieuws, 09 30 Het allochtoon video-cir-
kuit, 10 00 Jaouaz, voor Marokkanen, 10 30 Ak-
tuel, voor Turken, 11 00 lOS Magazine, 11 30 
Omrop Fryslan Edukatyf, 12 00 Het Capitool, 
live-debat, 13 00 Schoolse zaken; 13 30 Het fan
tastische in de kunst, school-TV, 14 00 Roesalka, 
registratie opera-sprookje, 1815 Sesamstraat; 
18 35 Studio sport; 20 00 Nieuws 
20 10 Sartre, 3-delige dok 
21 49 Nachtelijke bezoekers, tekenfilm 
22 00 Nieuws 

MAANDAG 4 MEI 
TV 1 

14 30 TV-Tam-Tam, schooltelevisie, 15 00 Klas
sieke mechanika, schooltelevisie, 17 30 De dag 
dat Anton..., jeugdserie, 17 55 Tik tak; 18 00 
Nieuws; 18 10 Mooi en meedogenloos, serie, 
18 35 Top score, woordspel, 19 03 Buren, sene; 
19 25 Mededelingen, 19 30 Nieuws. 
20 30 Denksportkampioen, kwis 
21 05 Vrij als een vogel, serie 
22 00 Op de koop toe, konsumentenmag. 
22 30 Vandaag 
22 55 Uitzending door derden 

TV 2 

18 50 Nieuws; 19 00 Frans: La vie quotldienne, 
schooltelevisie, 19 30 Het Capitool, sene, 19 53 
Benny HUI, humor 
20 00 Uitzending door derden 
21 00 Veiliger wonen, de struikelblokken 
21 10 Noordstraat 17, sene 
21.30 Nieuws 
22 00 Bloedbroeders, film 

VTM 

15 00 Nieuws; 15 05 Riviera, sene, 15 30 Dynas
ty, sene, 16 20 Santa Barbara, serie, 16 45 Clip 
Club; 17 00 Webster, sene, 17 30 Home and 
away, serie, 18 00 Nieuws; 18 05 Cijfers en 
letters; 18 30 Familie, sene, 19.00 Nieuws; 19 30 
Rad van Fortuin. 
20 00 De gouden jaren, serie 
20 30 Mac Gyver, sene 
21 30 De vraag van 1.000.000, kwis 
22 15 Nieuws 
22 30 Star, filmmag 
23 10 Hattrick, sport 
23 40 Nieuws 

Ned. 1 

13 00 Nieuws; 15 09 G'oud en nieuw, muzikale 
reeks, 16 00 Nieuws; 16 05 Tekenfilmfestlval; 
16 20 Service salon, 17 22 De roze panter, 17 29 
Winnie the Pooh, 17 51 De roze panter, 17 58 
Boggle, woordspel, 18 23 Sport op 1; 18 48 Weg 
van de snelweg — Nederland, Walcheren, 19 13 
De geuzen, dok serie, 19 55 Dodenherdenking; 
20 10 Nieuws. 
20 30 Jessica Fletcher, sene 
21 17 Hier en nu special, aktuahteiten 
22 06 Prettig geregeld, komische reeks 
22 24 Muziek tussen vier en vijf mei, zangprogr. 
22 54 Document: Een tweede leven, dok. 
23 35 Nieuws 

Ned. 2 

13 00 Nieuws; 16 50 Santa Barbara, sene, 17 35 
Baanbreker, informatieve reeks, 18 00 Nieuws; 
18 15 De Heilige Koe, automag , 1 8 45 Count
down, pop, 19 25 Nieuwslijn dok., portret Henk 
van Moock, 19 55 Nationale herdenking; 
20 10 Een hondeleven voor twee, animatiefilm 
21 50 RUR, praatshow 
22 25 Midnight cowboy, film 
00 10 Nieuws 

Ned. 3 

08 55 Nieuws; 16 55 Ruimteschip aarde, teleac, 
17 25 Britse en Amerikaanse literatuur, Wilfred 
Owen, 18 00 Nieuws; 18 15 Sesamstraat; 18 30 
Jeugdjoernaal; 18 40 Het klokhuis, 18 55 Natio
nale herdenking, 19 30 Onbekend monument, 
verslag herdenking, 19 45 Nationale herdenking 
20 30 Hartzeer, kortfilm 
20 55 Droom en daad, gesprekken 
21 30 Varen, teleac 
22 00 Nieuws 
22 10 Studio sport joernaal 
22 30 NOS-laat 
23 00 Databasemanagement, teleac 
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TELEVISIE 

DINSDAG 5 MEI 
TV1 
14 30 Geografisch kennen en kunnen, schoolte
levisie; 14 50 De vergissing van Columt^us, 
schooltelevisie, 15 00 Kampioen van het veilig 
verkeer, schooltelevisie, 17 30 Pions, 17 35 Lie
gebeest, serie, 17 50 Duupje; 17 55 Tik tak; 
18 00 Nieuws; 1810 Mooi en meedogenioog, 
serie, 18 35 Top score, woordspel, 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 Geografisch kennen en 
kunnen, schooltelevisie, 19 20 De vergissing van 
Columbus, schooltelevisie, 19 30 Het Capitool, 
serie, 19 53 Benny HUI, kolder 
20 00 Uitzending door derden 

20 35 National Geographic, dok serie 
21 30 Nieuws 
22 C. Joe Dancer, Grote haaien, TV-film 

VTM 

15 00 Nieuws, 15 05 Riviera, sene, 15 30 Dallas, 
serie, 16 20 Santa Barbara, serie, 16 45 Cilp 
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, sene 
21 30 Empty nest, serie 
22 00 Nieuws 
22 15 Telefacts, nieuwsmag 
23 00 Odd Couple, sene 
23 30 Nieuws 

Ned. 1 
10 00 Vrouw zijn; 10 50 TV-Frultmand; 11 10 
Sphinx,dok , 1300Nieuws; 1600Nieuws; 1609 
Het kleine huls op de prairie, serie, 16 57 ik ben 
Benjamin Ben; 17 30 Tijdsein 1, aktualiteiten, 
18 10 50 kamers, jongerenprogr, 18 35 Blackout, 
woordspelletje, 19 05 Op weg naar Avoniea, se
rie, 19.50 Mijmeringen, 20 00 Nieuws. 
20 25 De schuilplaats, film 
22 39 God verandert mensen, praatprogr 
23 30 Nieuws 

Ned. 2 
13 00 Nieuws, 17 05 Dommel, tekenfilmserie, 
1719 Boes, tekenfilm, 17 30 Oe grote meneer 
Kaktus show, kinderprogr , 18 00 Nieuws; 1817 
Dubbeldekkers, sene, 18 41 Daar kommen de 
schutters, serie, 19 16 Vijf tegen vijf, kwis, 19 45 
Police rescue, sene 
20 30 Oppassen!, komische serie 
21 07 De verleiding, reeks over reklame 
21 50 Achter het nieuws, aktualiteiten 
22 25 Golden girls, serie 
22 54 Met Witteman, praatprogr 
23 42 Museumschatten 
23 54 Nieuws 

Ned. 3 
08 55 Nieuws; 16 55 Ca va?, teleac, 17 25 Pron
to, teleac, 18 00 Nieuws; 1815 Sesamstraat; 
18 30 Jeugdjoernaal; 18 40 Het klokhuis; 19 00 
Metropolitan cats, dok , 1 9 20 Antiiliaans ver
haal, dok, 19 55 Nationaal bevrijdmgsfeest; 
20 00 Nationale 5 mei-viering 
20 25 Groosland, registratie 
22 00 Nieuws 
22 15 Studio Sport joernaal 
22 30 NOS-iaat 
23 15 Parlement en politiek, teleac 

WOENSDAG 6 MEI 
TV1 
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, sene, 
19 25 Mededelingen; 19 30 Nieuws. 
20 00 Tatort, misdaadserie 
21 40 Married with children, komische sene 
22 00 Alle 5, wetenschap progr 
22 30 Vandaag 
22.55 Qu'est-ce que je vous. De Franse kolonie 

TV 2 
18 50 Nieuws; 19 00 Vak-werk, info, 19 30 Het 
Capitool, serie, 19 53 Benny HUI, humor 
20 00 Sportavond 
22 00 FIght of the night, bokswedstrijd 
22 30 Sportavond 

VTM 

14 00 Super 50, 15 00 Nieuws; 15 05 Riviera, 
sene, 15 30 Dynasty, serie, 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 Sissi, Schicksaljahre einer Kaiserin, film 
22 25 Nieuws 
22 40 Sanseveria, verhalen 
23 25 HUI Street Blues, politieserie 
00 15 Nieuws 

Ned. 1 

13 00 Nieuws; 16 00 Nieuws, 16 05 Tekenfilm-
festival, 16 23 Service Salon, informatief mag , 
17 30 Tao Tao, tekenfilmsene, 18 00 Boggle, 
woordspel, 18 30 Transport, dok , 19 00 Land van 
de arend, dok , 20 00 Nieuws 
20 25 Sleeper, film 
21 55 Pyramide, kwis 
22 30 Politiek kafee, diskussieprogr 
23 05 Nieuwsnet 12, dramaserie 
23 55 Nieuws 

Ned. 2 

13 00 Nieuws; 16 00 Nieuws; 16 09 Bekijk het 
maar, kinderprogr , 1712 Santa Barbare, sene, 
18 00 Nieuws; 18 22 Dear John, sene, 18 50 
Candid camera, verborgen kamera, 19 15 Ingang 
Oost, dok sene 
19 47 Derrick, misdaadserie 
20 51 Tros aktua, aktualiteiten 
21 22 in de schaduw van de overwinning, sene 
22 15 Concert Berend Moiier, registratie 
23 15 Expo '92 Seviiia — Tussen 2 werelden, 
reeks 
23 43 Nieuws 

Ned. 3 

08 55 Nieuws; 10 00 Hindoeïsme, school-TV, 
10 30 Blo-bits, school-TV, 18 00 Nieuws; 18 15 
Sesamstraat; 18 30 Jeugdjoernaal; 18 40 Het 
klokhuis; 19 00 Honeymooners, sene, 19 25 Van 
gewest tot gewest, regionaal nieuws, 19 55 Poli
tieke partijen; 20 00 Nieuws. 
20 05 Werder Bremen-AS Monaco, finale Europa-
beker 
22 00 Nieuws 
22 15 Studio sport joernaal 
22 30 NOS-iaat 
23 15 Nieuws 

DONDERDAG 7 MEI 
TV 1 
14 30 TV-Tam-Tam, schooltelevisie, 15 00 Klas
sieke mechanika, schooltelevisie, 17 30 Draaimo
len, kindersene, 17 40 Prikballon; 17 55 Tik tak; 
18 00 Nieuws; 1810 Mooi en meedogenloos, 
sene, 18 35 Top Score, woordspel, 19 03 Buren, 
sene, 19 25 Mededelingen, 19 30 Nieuws. 
20 00 Schwarzwaldkilnik, serie 
20 45 Under cover, spionageserie 
21 30 Panorama, aktualiteiten 
22 30 Vandaag 
22 55 Uitzending door derden 

TV2 
18 50 Nieuws; 19 00 Kampioenen van het veilig 
verkeer, schooltelevisie, 19 30 Het Capitool, se
rie, 19 53 Benny HUI, kolder 
20 00 Next stop Europa, Duitsland en Nederland 
20 30 Tekens, kunstmag 
21 30 Nieuws 
22 00 Première Film & Video, filmnieuws 
22 30 Amarcord, 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, sene, 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 Hunter, serie 
22 00 Nieuws 
22 15 Jambers, Portret van een ex-alkoholist 
23 00 Miami Vice, sene 
23 50 Nieuws 

Ned. 1 

13 00 Nieuws; 16 00 Nieuws, 16 06 Tekenfilm-
festival, 16 25 Service salon, informatief progr , 
17 30 Ferris Bueller, tienerserie, 17 58 Boggle, 
woordspel, 18 22 Fbrzal, jongerenmag , 18 52 De 
sleutels van Fort Boyard, spelprogr , 20 00 
Nieuws 
20 25 Lovejoy, sene 
21 26 Televizier, aktualiteiten 
22 06 L.A. Law, advokatensene 
22 56 Solliciteren met sukses, nieuwe kursus 
23 00 Paradijsvogels, reeks portretten 
23 34 De architektuur estafette, Drente 
23 52 Nieuws 

Ned. 2 

13 00 Nieuws; 17 00 Santa Barbara, sene 17 45 
Star Street, serie, 18 00 Nieuws, 18 15 Empty 
nest, sene, 18 45 Top 40, 19 20 Veronica Film & 
Video, 19 50 Nederland Muziekland, showprogr 
20 40 Nieuwslijn, aktualiteiten 
21 10 Native American Sportgala, Indianen en 
Eskimo's 
22 00 for a few dollars more, film 
00 15 Nieuws 

Ned. 3 

08 55 Nieuws; 18 00 Nieuws; 18 15 Sesam
straat; 18 30 Jeugdjoernaal; 18 40 Het klokhuis, 
jeugdinfo, 19 00 Honeymooners, serie, 19 25 
Thuis is een mooi woord, dok , 20 00 Nieuws. 
20 25 De mankementenshow, satirische reeks 
21 01 Winteravond, eenakter 
22 00 Nieuws 
22 15 Studio sport joernaal 
22 30 NOS-Laat, achtergrondinfo 
23 15 De Kelten, kursus 
00 15 Nieuws 
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EEN FILM PER DAG 

VRIJDAG 8 MEI 
T V 1 

14.30 Geografisch kennen en kunnen, schoolte
levisie; 14.50 De vergissing van Columbus, 
schooltelevisie; 15.00 Kampioenen van het veilig 
verkeer, schooltelevisie; 17.30 Er was eens Ame
rika, tekenfilmserie; 17.55 Tiktak; 18.00 Nieuws; 
18.10 Mooi en meedogenloos, serie; 18,35 TV1-
TopSO; 19.03 Buren, serie; 19.25 Mededelingen; 
19.30 Nieuws. 
20.00 Sledge Hammer, serie 
20.25 Baraka, spelshow 
21.40 Matlock, advokatenserie 
22.30 Vandaag 
22.55 Thriller: Dodelijk nummer, trillerserie 

TV2 
18.50 Nieuws; 19.00 Klassieke mechanika, 
schooltelevisie; 19.30 Het Capitool, 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 Pianorecital Marinus de Jong, koncert 

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, Katrien Devos 
21.00 My body, my child, film 
22.50 Nieuws 
23.05 VTM-bolksgala Waregem, live-uitzending 
00.00 Nieuws 

Ned. 1 
13.00 Nieuws; 16.00 Nieuws; 16.05 Tekenfilm
festival; 16.24 Service Salon, informatief mag.; 
17.31 Parker Lewis can't lose, jeugdserie; 17.59 
Boggle, woordspel; 18.29 Weg van de snelweg: 
Europa, de noordelijke Bodensee; 18.59 Zo vader, 
zo zoon, raadspel; 19.29 Cosby show, serie; 
20.00 Nieuws 
20.26 Rondom Tien, angsten 
21.13 Cheers, serie 
21.42 De Stoel overzee, boeiende mensen 
22.12 Dokument: eet gezond, eet een tomaat, 
dok. 
22.51 The commish, serie 
23.38 Miniatuur 

Ned. 2 
13.00 Nieuws; 16.00 Nieuws; 18.00 Nieuws; 
18.21 The Teenage Hero Turtles, tekenfilmserie; 
18.48 Wetenswaardevol Wubbo Ockels, populai
re wetenschappen; 19.17 Eigen baas, informatie
ve spelreeks 
19.52 Gordon in Schotland, muziekspecial 
20.23 Landelijke fietsdag '92, reportage 
20.33 De leukste thuis, komische video's 
21.08 Sjans, komische reeks 
21.39 Crime time, misdaadmag. 
22.20 Billionaire Boys Club, 2-delige dramaserie 
23.55 A stranger is watching, film 
01.25 Nieuws 

Ned. 3 
08.55 Nieuws; 10.00 Nieuws uit de natuur, 
schooltelevisie; 11.00 Schooltv-weekjoernaal; 
18.00 Nieuws; 18.15 Sesamstraat; 18.30 Jeugd-
joernaal; 18.40 Het klokhuis; 19.00 Honeymoon-
ers, serie; 19.25 Turquoise, dok.; 19.55 Politieke 
partijen; 20.00 Nieuws. 
20.25 Verhalen van verre, dok. 
22.00 Nieuws 

Working Girl, een Amerikaanse kaskraker met Sigourney Weaver en Melanie 
Griffith. Zaterdag 2 mei op VTIM om 21 u. 

ZATERDAG 2 MEI 

WORKING GIRL 
Komische film van MIke Nichols (1989) 

met Melanie Griffith, Harrison Ford en 
Sigourney Weaver. Sekretaresse less 
McGill ts erg kompetent maar toont zich 
niet Inschikkelijk genoeg tegenover man
nelijke kollega's. Maar daar vindt ze wel 
iets op... (VTM, om 21u.) 

ZONDAG 3 MEI 

MARNIE 
Een aantrekkelijke blonde vrouw, een 

kleptomane, wordt gedwongen te trou
wen met haar baas, een agressieve we
duwnaar die op de hoogte Is van haar 
afwijking. Amerlk. triller van Hitchcock 
(1964) met Sean Connery en Tippl He-
dren. (VTIM, om 14u.50) 

MAANDAG 4 MEI 

BLOODBROTHERS 
Amerlk. film van Robert Mulligan 

(1978) over een 19-jarlge jongeman (Ri
chard Gere) uit de Italiaanse wijk van 
Brooklyn die moet kiezen tussen een job 
als bouwvakker of een toekomst als so
ciale werker. (TV2, om 22u.) 

DINSDAG 5 MEI 

DE SCHUILPLAATS 
De religieuze maatschappij van TV-

zendellng Bllly Graham fungeerde als 
producent van deze verfilming van het 
autobiografische werk van Corrie Ten 
Boom. Dit dokudrama uit 1975 laat zien 

hoe de familie Ten Boom het opneemt 
voor bedreigde joden tijdens WO II. (Ned. 
1, om 20U.25) 

WOENSDAG 6 MEI 

WOODY EN 
DE ROBOTTEN 

Amerlk. komische film van en met 
Woody Allen (1973) waarin hij kritiek 
spuit op het totalitaire sisteem in de vorm 
van een slapstick. Vooral politici, psichia-
ters en ordehandhavers zijn het doelwit 
van zijn spot. (Ned. 1, om 20u.28) 

DONDERDAG 7 MEI 

AMARCORD 
Schitterende semi-autobiografische 

film van Fellini, waarin hij speelt met 
herinneringen aan zijn jeugdjaren te Ri
mini in de jaren twintig en dertig. In 1974 
kreeg deze film de Oscar voor de beste 
buitenlandse produktie. (TV2, om 
22U.30) 

VRIJDAG 8 MEI 

A STRANGER 
IS WATCHING 

Amerlk. triller van S. Cunningham 
(1982) met Kate Mulgrew, Rip Torn en 
James Naughfon. Een lustmoordenaar 
wordt na de getuigenis van een klein 
meisje ter dood veroordeeld. Enkele tijd 
later wordt het kind achtervolgd en dan 
beseft zij dat de veroordeelde man on
schuldig is. (Ned. 2, om 23u.55) 
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OPGAVE 131 
HORIZONTAAL 

4. Alles in orde in de VS (2) 
6. Slotsom (10) 

10. Zo smartelijk dat de belangrijkste spier 
uiteengereten wordt (16) 

11. Een komplot smeden tenwijl een heel 
gezelschap aan een aandoening lijdt 
(11) 

OPLOSSING OPGAVE 129 
Horizontaal: 4. uit zijn duim; 9. bor
stel; 10. diefstal; 12. klankbeeld; 14. 
esteet; 15. dagelijks; 16. re; 17. paas
haas; 19. leeuw; 20. pers. 

Vertikaal: 1. dubbelganger; 2. rijste
brij; 3. Edelweiss; 5. tirannen; 6. muil; 
7. stielman; 8. flaters; 11. fusies; 13 
doop; 16. Raf; 18. zwart; 20. pa. 

Luk Van Duytsel uit de F. Vander-
muerenstraat 29 In 2530 Boechout 
wint een prijsje. Zijn gele briefkaart 
met de juiste oplossing van opgave 
129 werd uit de talrijke korrekte in
zendingen geloot. 

Wij verwachten uw gele briefkaart 
met de oplossing van opgave 131 ten 
laatste op dinsdag 12 mei op de 
redaktle: Barrikadenplein 12, 1000 
Brussel. 

12. Palmvruchten (6) 
13. Wat gebroken is, kan hierin verpakt 

worden (4) 
15. Konsument die de baan opgaat (12) 
16. Hij was een prooi van het grootste zoog

dier (5) 
17. Bliksemgevaar (6) 
18. Bedreiging voor ondergronds televisie

net (4) 
19. Nederlands (5) 

VERTIKAAL 

1. Zo in elkaar gevlochten dat 't nauwelijks 

is los te maken (12) 
2. Niet erg gerieflijk, want je mist een 

lichaamsdeel (7) 
3. Ze wordt gelikt door de kat (9) 
5. Ademhalingsinstrument (5) 
7. Eendagsgewaad (10) 
8. Je hersens pijnigen over mogelijke toe

komstige bedreigingen (10) 
9. 't Allitereert wel mooi, maar 't blijft onbe

nullig geklets (10) 

10. Deze was lijkt voorbehouden aan vrou
wen, maar dat is zeker niet zo (9) 

14. Duitse volstrekte weigering (4) 

SATERDAG 

AHASVERUS 
„Defa-filmstudlo's verkocht", 
las Ahasverus 
Sag mir wc die Blumen sind.., 

Zetduivei: 

Voetbal is een beest! 

Genscher ultgeBonnjoerd 

Peruanen zijn ware Hercules 

Cells boos: 
Richard Leeuwenhart 

Servië is tegen UNO 
bestand 

Het Zangfeest van 
de harde noten 
•si-

Oerknal: Big Bangeriken 

Ti-
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UIT DE REGIO 

OP DE 
BARRIKADE 

Drie maal Brabant! Vrijdag 24 april, 'n 
avond zoals de andere? Vik Anciaux spreekt 
in Leefdaal-aan-de-Voer hoeverre Brussel-
wel-van-ons-is. Een eind verder, aan de 
Gete-in-Tienen praat Luk Vanhorenbeek 
over de eerste samenspraak van Volk-tot-
Volk. En in Etterbeek, aan de Maalbeek, 
spreken wij o.l.v. Sandor Szondi over Brus
sel, hoofdstad van Europa ?. Szondi is een 
voorbeeld van integratie: in Boedapest gebo
ren en als pleegkind opgegroeid in Avelgem. 
In 1960 bracht hij tussen het Schumannplein 
en het gemeentehuis van Etterbeek de 
„Maalbeek" op gang. Dat was — na ,den 
Egmont' — het eerste Vlaams Kultureel 
Centrum in Brussel-19. De Maalbeek — een 
bijriviertje van de Zenne — loopt nu vergeten 
onder de betonmassa's van Brussel-Europa. 
In de diepte van de Belliardstraat ligt nog 
steeds den Broebeleer, de evenzeer verge
ten bronnen van de Maalbeek die destijds de 
rijkaards aanlokten omwille van hun fris bor
relend water. Tijdens de Spaanse bezetting 
verkreeg Diego Henriquez de Castro, de 
nummer één van de Spaanse Krijgsraad in 
de Nederlanden, er zijn domein. En de ko
ning van Spanje verhief op 10 november 
1673 vanuit Madrid, daarvoor Etterbeek tot 
baronie! In de Maalbeekvallei streek een 
klad Spaanskiljonse kollaborateurs neer, 
naast enkele kasteleinen van Brussel die er 
reeds hun buitenverblijf hielden. Veel later, 
in 1851, groeide daar de dierentuin van 
Brussel, want het broebelend water blééf 
goed, ook voor dieren! In 1886 sloot het 
prachtige natuurhistorisch museum er zich 

bij aan. De verfransing van Etterbeek ge
beurde na het bouwen van de kazernes en 
het aantrekken van de bijhorende man
schappen. Het militair oefenveld werd in 
1880 omvormd tot het triomfalistische, Pa
rijs-nadoend Jubelpark met 'n triomfboog om 
50 jaar Belgisch feit te herdenken. De bijho
rende musea trokken op hun beurt een 
frankofone bovenlaag aan. Hendrik Con
science heeft het, vlakbij, als konservator 
van het Wiertzmuseum, een tijdje meege
maakt. En wij zien nu hoe de Europawijk 
rondom de Belliardstraat (Auguste Belliard 
was als Franse ,leengeneraar de éérste 
minister van Landverdediging in België!) als 
een derde bouwwoede zich verder recht 
trekt. Heel wat van de aannemers zijn Vla
mingen, dat wél, maar het grootste deel van 
het graaf- en stortwerk gebeurt door gastar
beiders... En 's avonds vertrekken zij, net als 
de ongeveer 300.000 andere pendelende 
Vlamingen. De Belliardstraat wordt dan een 
cloaca maxima, de moerriool van het oude 
Rome, die onder het Forum naar de Tiber 
vertrok. Bumper-aan-bumper schuiven de 
duizende wagens over den Broebeleer de 
Belliard-duikweg in, weg uit Brussel-19, rich
ting Leuven, Tienen, Hasselt, Luik, enz... 

Zal Etterbeek verder van Vlaanderen, dat 
pas aan zijn eerste samenspraak-met-de-
buren begon, vervreemden? Ontwikkelt het 
jonge Vlaanderen voldoende praktische stra
tegie voor 't vervreemde Brussel-19? Boven
dien ligt, doorheen het Zoniënwoud, Brussel-
19 op slechts 4 km van de taalgrens! De 
beschermende Vlaamse randfederaties uit 
1970 werden zes jaar later op een onvergeef
lijke wijze door de kleurpartijen opgeheven. 
En ik weet wel dat door de Groene Gordel 
méér dan 1.600 ha bouwgrond rond Brussel 
naar de groenzone verhuisde. Maar bijna 4 
jaar beleid-a-la-Waltniel en het bekende 
Vlaamse geldgewin liet die gordel op vele 
plaatsen uithollen tot een gruyèrekaas. En 
dèèr schuilt het gevaar. De 18.939 Euro
ambtenaren bedreigen Brussel-19 in wezen 
niet; 5.928 ervan wonen in Luxemburg. Zo
wat 1/3e van deze verzameling Eurokraten 
zijn Nederlander of Belg. Een niet te versma
den Nederlandstalige tewerkstelling en in-
vloedsmacht! 

Je kan ze zelfs ,gebruiken' voor Vlaande
ren als je maar strategisch genoeg handelt. 
Daèrvoor is het nog niet te laat. Vlaanderen, 
in 't bijzonder zijn vastgoedmaatschappijen 

en bedrijven, moeten zich in Brussel neste
len. Vlaanderen moet een inwijkingsbeleid 
voor Brussel-19 voeren. En dat kan, mits een 
simpatieke aanpak. Daarvoor moeten we 
geld ter beschikking stellen én bestuurs
kracht ontwikkelen. Het is dan niet zo 
vreemd dat dezelfde avond Luk Vanhoren
beek het heeft over het totstandkomen van 
die kracht, dat Vik Anciaux over de strategie 
en ondergetekende over het integreren van 
Europa praat. Mogen de Antwerpenaren e.a. 
beseffen dat de Voer, de Gete, de Maalbeek 
en de Zenne de Schelde voeden ? De levens
kracht van een wereldhaven en zijn omme
land — en dat is Vlaanderen toch! — wordt in 
overgrote mate mede bepaald door de 
Vlaamse bestuurskracht in de Vlaamse 
hoofdstad. Die revolutie voer je niet met 
slogans of liederen (hoe mooi die ook klin
ken !), die voer je wèl met een volgehouden 
netwerk op te zetten van overleg, groei en 
strategie tussen al de Vlaamse strukturen, 
die we op 16 januari 1989 zelfstandig maak
ten én de Vlaamse Burgers. Het kankerend 
woordenopbod van het-gaat-nog-niet-ver-ge-
noeg en het egocentrisch investeren in zijn 
beschut winstgevend projektje, naamloos 
liefst in Luxemburg, betekenen opium voor 
ons Volk. Konkrete politieke voorlichting 
hebben we nodig aan iedere beek, aan ieder 
riviertje in Vlaanderen opdat „ Waar Maas en 
Schelde vloeien..." ons waarachtig nationaal 
lied zou kunnen zijn. 

Wiliy Kuijpers 
Algemeen Sekretaris 

P.S.: Peter Benoit's „Waar Maas en 
Schelde vloeien..." is ooit voorgedragen 
geweest als Vlaams-nationaal lied... 

ADVERTENTIE 

WERKAANBIEDING 
RUSTOORD WINDEKINDS VZW zoekt om 
onmiddellijke indiensttreding 

— 1 voltijdse verpleegster A1/A2 
— 2 halftijdse verpleegsters 

(tussen 17 u.-21 u.). 

Voor nadere inlichtingen: 
DHR. DIERICK WILFRED 
MEVR. DEBOES CHANTAL 

RUSTOORD WINDEKINDS V.Z.W. 
Lange Heergractit 61, 2800 MECHELEN 
015/21.06.05 

SCHOENEN 

N E R D I ^ E L ^ 

Wil ly VERDIEVEL- Hi lde D E M A R E Y 

Albert I-laan 171,8620 NIEUWPOORT-BAD 
Tel. (058) 23 51 96 - Fax (058) 23 51 96 

DOCKSIDES 

AIGLE 
TWETORM 
RCMMIKA 

BAMA 

adidas 
G U M A 

(Gabor) 

JËD 

diadora 
MEPHISTO 

TX«PS 
S E R A G O 

WEEK-END altijd open 
Woensdag gesloten 

Docksides 

SEBAGO 
T—Pt 
AMIIIOKIX 

26 kleuren 
20 kleuren 
6 kleuren 

'D i t jaa/i te/iug kei M E E S T aantak 
Weu/tew vaiA gans de K U S T 
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UIT DE REGIO 

HET PARTIJBESTUUR 
DEELT MEE 

Na afloop van het VU-partijbestuur van 27 
april verspreidde voorzitter Gabriels volgen
de mededeling aan de pers. 

Het partijbestuur van de VU Vlaamse Vrije 
Demokraten heeft bijzondere aandacht be
steed aan de aanvang van de werkzaamhe
den in de dialoog van Vlamingen en Walen. 

De VU heeft deze dialoog gewild en voor
gesteld om, op een ogenblik dat er geen 
tweederde meerderheid kan gevormd wor
den in de federale regering en verschillende 
Vlaamse partijen te kennen gaven dat zij 
hoedanook hun kiezers niet wensten te ver
tegenwoordigen in verantwoordelijke funk-
ties, toch een mogelijkheid te kreëren om de 
afwerking van de staatshervorming in konfe-
derale zin te verwezenlijken. Op vraag van 
de Vlaamse Beweging heeft de VU de vor
ming van de Vlaamse regering afgedwongen 
en heeft zij de basis gelegd van een Vlaams 
regeerprogramma waarin voor het eerst in de 
geschiedenis een breed Vlaams eisenpro
gramma ten opzichte van de federale rege
ring werd verwoord. PVV en Agaiev hebben 
dit programma vanuit de oppositie mee on
derschreven. De VU is er dus ook in ge
slaagd om de politieke vertegenwoordigers 
van 85% van de Vlamingen in dit konfede
raal gareel te plaatsen. Hierdoor werden de 
franstaligen tevens gedwongen om aan de 
onderhandelingstafel plaats te nemen en van 
volk tot volk te dialogeren over de toekomst 
van dit land. 

Deze week gaan de echte werkzaamhe
den in deze dialoog van start. Deze dialoog 
op voorhand afschrijven en/of zulkdanige 
eisen op de kar gooien die elk gesprek in 
demokratische kontekst onmogelijk, overbo
dig en verdacht maken is een vorm van 
politiek hooliganisme dat niet thuishoort in 
een demokratisch bestel. 

De VU heeft haar uitgangspunten voor 

deze dialoog vastgelegd. Deze werden deels 
bekrachtigd in het Vlaams regeerakkoord. 
De VU wil: 

- de rechtstreekse verkiezing van de 
Vlaamse Raad in 1994 

- de hervorming van het tweekamerstelsel 
op tweeledige basis 

- de bevestiging van de federale staats-
struktuur In alle federale instellingen 

- de toekenning van maksimale bevoegd
heden aan de deelstaten 

- de toekenning van de restbevoegdheid 
aan de deelstaten 

- de verruimde financiële en fiskale verant
woordelijkheid voor de deelstaten 

- de verdragsrechterlijke bevoegdheid en 
internationale vertegenwoordiging van de 
deelstaten 

- een Europese zetelverdeling op basis van 
de bevolkingscijfers 

- de afbouw van financiële transferten in 
het bijzonder in de sociale zekerheid, die niet 
door objektieve faktoren kunnen worden ver
klaard 

- de bevestiging van het territorialiteitsbe
ginsel (o.a. geen stemrecht) en het principe 
van de niet-inmenging 

- de splitsing van Brabant en het kiesarron
dissement Brussel-Halle-Vilvoorde 

- het doortrekken van de waarborgen voor 
de Vlamingen in alle Brusselse bestuursin
stellingen 

- de volwaardige bevoegdheid van Vlaan
deren inzake lokale besturen. 

De VU hoopt dat alle Vlaamse partijen hun 
verantwoordelijkheid voor Vlaanderen opne
men en mede ijveren voor de uitvoering van 
dit Vlaams programma. Ook dient er op korte 
termijn duidelijkheid te komen over de inten
ties van de franstaligen in deze dialoog. 

VLAAMSE KRING BERLAAR NAAR KLEEF 
in samenwerking met het Davidsfonds wordt een 

autobusreis naar het Land van Kleef georgani
seerd. 

Het Land van Kleef of het land aan de Duitse 
Nederrijn heeft altijd een bijzondere band gehand 
met de Lage Landen. Niet alleen bestonden er 
politiek-historische maar ook nauwe handelsrela
ties. De sterkste band vormde echter de taal. Tot in 
de 19e eeuw werd er Nederlands gesproken en pas 
sinds 1830 werd Hoogduits de officiële voertaal. 

Deze uitstap biedt ons de mogelijkheid l<ennis te 
maken met de geschiedenis, de Nederri)nse kunst, 
volksgebruiken en taal van een prachtig stukje 
land. We doorl<ruisen een gevarieerd landschap 
met oude stadjes, dorpen, kastelen en molens. 
Vooral de steden Kleef, Kalkar en Xanten zullen 

onze aandacht genieten. 

Historikus Walter Luyten, gids met jaren erva
ring, zal ons de mooiste hoekjes van het Land van 
Kleef leren kennen. 

PRAKTIKA 

Datum: zondag 10 mei 1992. Vertrek om 7u.15 
aan St.-Pieterskerk te Berlaar. Terugkeer om
streeks 22u. Middagknapzak meebrengen, 's 
Avonds mogelijkheid tot warm eten. 

Bijdrage: leden 350 fr., niet-leden 400 fr., kinde
ren 250 fr. 

Inschrijven tot 7 mei Walter Luyten, Liersesteen-
weg 235, tel. 482.11.93 of bij René Verbeylen, 
Itegembaan 132, tel. 482.32.69. 
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Zoekend socialisme 
Het Europees socialisme ligt niet in de 
kiezersgunst. Een nieuw links projekt 

moet zich profileren in een politiek 
landschap dat de vrije markt ziet 

triomferen. Met de bluts en de buil. 
Een reportage, deze week 

in Knack. 

Edvard Sjevardnadze 
HIJ speelde een belangnjke rol als 

buitenlandminister m de Sovjetunie. Nu is hij 
president van Georgië, dat geen deel uitmaakt van 
de Gemeenschap van Onafhankelijke Staten. Een 

verrassend, open interview met Edvard 
Sjevardnadze, deze week in Knack. 

F. Springer 
F. Springer is een Nederlands schrijver die 

meewarig vertelt over opscheppers en 
buitenstaanders m den vreemde. Als het hem 
teveel wordt, stuurt hij een kudde olifanten 

over hen heen. Een gesprek, deze week 
m Knack 

Fit en gezond 

Tijd voor de lenteschoonmaak. 
Fit, gezond en mooi de zomer tegemoet. Een 

special over wat te doen en te laten. Voorts: de 
positieve invloed van huisdieren op onze 

gezondheid en hoe de stress te lijf te gaan 
Allemaal deze week m Weekend Knack. 

En wrder... 
• Verslag uit Frans-Ouyana. bij de lancering van 
de vijftigste Ariane-raket • Europa, gesprek met 

Ciaudio Magris • Serie; Barcelona en de 
Olympische Spelen • Sport- formule 1 • Portret. 
Toots Thielemans • Tentoonstelling' de Vikings 
in Parijs • Film: interview met Paul Verhoeven 

over "Basic instinct" 

3 MAGAZINES INI: 
KNACK + WEEKEND 

+ TELE KNACK (64 pag.) 
ELKE WOENSDAi; 

TE KOOP 
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DE FAMILIE BROOS 
EN HET HAGELAND 

Op Paasmaandag 20 april hebben Bekkevoort en 
omgeving Jef Broos (16.02.1908 — 13.04.1992) 
begraven. Een koninklijke uitvaart, vanuit de neoro-
maanse St.-Pieterskerk met honderden aanwezi
gen, die een laat Hagelands eerherstel leek te zijn 
voor de scha-en-schande die deze Vlaams-nationa-
le familie (en in feite oostelijk Brabant) zo ongena
dig na de 2e. W.0. onderging. 

Louis de Lentdecker heeft destijds — zeer moe
dig en objektief — de hele tragedie van Meensel-
Kiezegem uit de doeken gedaan. En Maurits de 
Wilde is hem daarin gevolgd tijdens zijn TV-bijdra-
gen over De Nieuwe Orde. Pastoor Jan Keuster-
mans lichtte met grote tederheid Jef's bewogen 
leven en blijvend vertrouwen in de Heer en zijn volk 
toe. 

Met Kamiel, de jongste broer, wandelen we 
vanuit het kerkhof langsheen de druk-bereden 
steenweg Diesl-Leuven, (aangelegd tussen 1778 
en 1781) naar de parochiezaal. Het was deze weg 
die in de 19e eeuw het Hageland,ontsloot'. Tot dan 
toe geschiedde het nijverheidsvervoer grotendeels 
met platte boten langs de Demer, de Grote- en 
Kleine Gete. De families Broos, Merckx, De Geest, 
Wolfs, Jonckers, Engelen, Van Goidsenhoven, 
enz... zouden het geestelijk overdoen in de 20e. 
eeuw. Zij werden gevormd in de normaalschool van 
Tienen, in het Klein Seminarie van Hoogstraten, in 
de tuinbouwscholen en in de Vlaamse beweging. 
Zij wilden hun volk Vlaams optillen tegen de wen
sen van de franskiljonse grondheren, die met een 
katoliek-liberaal netwerk van notarissen, dokters en 
de suikerfabriek het Hageland koloniseerden. 

WERK IN EIGEN STREEK! 

Voor dat deze slogan een politiek programma 
inhield bewerkstelligde vader Felix Broos dit 
Vlaams-Sociaal oogmerk voor zijn Meensel-Kieze-
gem. Reeds in 1927 was hij er een populair en 
vakkundig schepen en hij bleef dit, ook tijdens de 
2e. wereldoorlog. In januari 1906 werden in het 
station van Scherpenheuvel 3.117 werkabonne-
menten afgeleverd, zo vermeldt Emiel Vliebergh 
het in zijn Bijdrage tot de Ekonomische Geschiede
nis van liet Hageland (1921). 

HOTEL - RESTAURANT 

aitino 

fan 
Berg 17 - B 3790 St. Martens-Voeren 

Tel. 041/81.09.08 - 041/81.09.29 

Gastronomie in een groene oas6 

Diverse forel spec, en streekgerechten 
Marktverse produkten 

Groepsarrangementen 

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

en grote parking. 

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

•I 

F t 

1886 —1936. Het 50-jarlg huwelijksfeest te Meensel-Klezegem van Felix Broos groot en 
fier samen met Bertha van Laer tussen zes van hun acht kinderen: Gaston (1918), 
Alouiza (1916), Jef (1908), Maria (1911), Frans (1910), Juul (1913); Kamiel (1920) en 
Louis (1915) ontbreken op de foto. 

Waalse pachters kwamen tot in Bekkevoort en 
bespraken er met de pastoor wie van het Hage
lands bevolkingsoverschot ,den biet' kon gaan 
verzorgen in Wallonië: 45 fr. per man en per dag. 
Het zou ook een Hagelandse pastoor zijn, Ferdi
nand Mellaerts, die in 1887 in Heist-op-den-Berg 
,weerwerk' leverde en de eerste boerengilde in het 
leven riep. Felix Broos en Bertha van Laer bouwden 
op hun manier daaraan mee met hun kwaliteitshoe
ve; groot voor het sterk-verkavelde Hageland — 
gemengd van struktuur met 7 ha fruitteelt, wat 
bossen, 40 stuk rundvee, 12 melkkoeien en 7 ha 
landbouw. 

Felix Broos kweekte keurfruit op het ijzerhouden-
de Diestiaans massief en werd nummer één op vele 
fruitmarkten tussen Leuven en Hoogstraten. Zo 
groeide wat familierijkdom en tevens zijn onafhan
kelijkheid. Ook politiek. 

De Ie. wereldoorlog met de fronttragedie raakte 
zijn groot rechtvaardigheidsgevoel. Zelf lootte hij er 
zich uit, maar de vele kameradenverhalen en 
vooral de slachtoffers, sterkten zijn Vlaamsgezind-
heid. Tussen 1908 en 1920 werden zijn kinderen 
geboren. Voor elk wenste hij het méér kennis en 
méér kunst toe. Ook daarvoor werkte hij. En ook dat 
werkte de afgunst en zelfs de politieke haat in de 
hand. De oorlogsmoorden op Pittomvils (Felix' 
landbouwhelper), op Gaston Merckx (zijn vriend) en 
de Verbelenaktie moeten teruggeplaatst worden in 
de maatschappelijke gewelddadigheid van die oor-
logsstrijd. Enige verklikking was Felix vreemd. En 
dat bewees hij ook vrank en vrij voor mr. Van der 
Veeren, de Leuvense rechtbankvoorzitter. Maar 
niets baatte. Hij die bij hem twee door de Duitsers 
gezochten liet onderduiken en de plundering van 
zijn boerderij in 1943 er bij nam, werd ter dood 
veroordeeld. 

In augustus 1950 verliet hij — na 8 jaren! — de 
gevangenis, ongeveer 10 miljoen armer maar on
gebroken. Zijn rijkdom waren zijn kinderen gewor
den. De mythe rond Meensel-Kiezegem werd ge-
kultiveerd om de afgunstdoden, de afrekeningen 
en de notarisbelangen van Glabbeek te dekken... 

JEF BROOS 

Alle kinderen droegen vaders boodschap uit. 
IJzerbedevaart, Zangfeest, het Vlaamse Volksto
neel... Steeds werd er door de Broos'en verzame
len geblazen. 

In het kleine Meensel-Kiezegem met zowat 800 
inwoners telde het VNV, dat Jef er oprichtte, méér 
dan 60 leden. Op 7 mei 1940, even voor de Duitse 
inval, huwde Jef met Irma Goedhuys en ,trouwde 
in', een eind verder in Bekkevoort. Een keurige 
Hagelandse boerderij, waar opnieuw 6 kinderen 
hun leven vonden. Louis en Gilberte zetten nu aan 
de Oude Tiensebaan het bedrijf verder. 

De 27 maanden gevangenis hadden Jef evenmin 
gebroken. Irma sloeg er zich doorheen met de hulp 
van o.a. de Jonckers'en en van de familie. Maria, 
Juul en Kamiel waren in de fruithandel gestapt en 
bleven zo verbonden met het Hageland. En ook zijn 
kinderen veriieten ,het fruit' niet. Die Hagelandse 
trots wordt nu Europees geroemd! Maar Jef zocht 
nooit enige roem voor zichzelf. Hij beriep zich zelfs 
niet op zijn leed. Nooit heb ik hem horen klagen. 
Zijn Vlaams-politiek plichtsbewustzijn, ook naar de 
Volksunie toe, bleef onverminderd. Net zoals zijn 
jongere broer Frans, die landbouwingenieur werd, 
maar suksesvol het verzekeringswezen in trok, 
stelde hij mij steeds de meest nauwkeurige vragen. 
Met zijn vinnige ogen beluisterde hij de antwoor
den. Nooit spuide hij loze kritiek. Achterklap was 
hem vreemd. Jef bleef een teder man. En dit beeld 
draag ik ook weg bij zijn 6 kinderen en 16 kleinkin
deren. Van hem hebben zij geen klachten gehoord, 
geen negativisme. 

Op 16 februari vierden zij samen — intens — Jefs 
84e. verjaardag. Dan scheen hij klaar te zijn 'om te 
gaan'. En toen hij wat te vroeg wakker werd die 
13e. april, de maandag van de Goede Week 
vertelde hij Irma hoe mooi de vogels de lente 
infloten. Alleen de merel hoorde hij nog onrustig 
scharrelen. Samen baden zij de dag open. En plots 
stokte dat goeie hart van hem. Hij zou de paasbloe-
men niet meer plukken en de wieler-toeristen (met 
grote beloften!) over de Hagelandse paaswegen 
niet meer zien rijden. Jef was immers een sportief 
man. Zijn jongste broer Kamiel vertelt het nog eens, 
nu we — mijmerend — langsheen een Bekkevoort-
se fietsenwinkel, over die kaarsrechte Maria Terezi-
aweg stappen. Hijzelf — de jongste van de acht, 
ooit .verbannen' en onder politietoezicht in West-
Vlaanderen! — fietst vrij, niettegenstaande zijn 72 
jaren, doorheen zijn tweede thuis: de kuststreek. 
Nee, de Broos'en geven zich niet gemakkelijk... 

Willy Kuijpers 
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WEST-VLAANDEREN 
MEI 

I 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 Julillaan 7 van 14u.30 tot 
17u. 
6 ROESELARE: V-Klub „Sport en spel in het 
Sterrebos". Om 13u.45 aan de ingang. Meebren
gen: bij slecht weder eventueel laarsjes. Inkom 50 
fr. Org.: Vlanajo. 
I I WERVIK: Daguitstap Vleteren-Proven. Vertrek 
om 9U.30 op de Steenakker. Org.: VVVG-Wervlk-
Geluwe-Kanton Komen. 
15 BRUGGE: Diavoordracht: Pygmeeën en het 
Evenaarswoud. Om 20u. in De Gulden Spoor, door 
Daniel Vangroenweghe. Org.: Informativa. 
18 WERVIK: Kaartnamiddag in de Moriaen, aan
vang 14u. Org.: WVG-Wervik-Geluwe/Kanton Ko
men. 

ARR. BRUGGE ZET 
VERJONGING DOOR 

Bij de verkiezingen van het nieuwe arrondisse-
mentsbestuur in Brugge werd de jonge ploeg bij 
elkaar gehouden en verder aangevuld. Vooral de 
inbreng van VUJO in het arrondissementeel werk 
zal in de toekomst nog meer opvallen. Opmerkelijk 
is trouwens dat de afgevaardiging voor de Partij
raad namens het arrondissement naast de voorzit
ter en de sekretaris bestaat uit twee VUJO'ers. Van 
de 51 leden van de Brugse arrondissementsraad 
zijn er nu liefst 16 jonger dan 35 jaar (meer dan 
30%). 

De nieuwe samenstelling van het AB: Luc Groot-
aerdt (voorzitter), Gilbert Vanoverschelde (sekreta
ris). Joel Boussemaere, Ward Baert, Henk Barre-
maecker, Frans Alpaert, Patrick De Groote (VUJO-
voorzitter), Michel De Laere, Hilde Jaques, Hugo 
Hillewaert, Johan Lemiengre. Afgevaardigden voor 
de Partijraad: Luc Grootaerdt, Gilbert Vanover
schelde, Zeger Collier, Peter-Jan Bogaert, Frans 
Alpaert (namens VUJO). De provincieraadsleden 
Jean-Marie Bogaert en Ingrid Reubens worden 
toegevoegd aan het AB. 

Bob Vanhaverbeke stelt zich kandidaat voor de 
koöptatie door de Partijraad. 

Volgend AB en AR: 8 mei in 't Leitje te Asse-
broek. 

ZOEKERTJES 
- GEZOCHT - Vrouw, ("10.03.72), handel (A2), 
kennis Fr., Eng. Duits, tekstverwerking, daktilo en 
handelskorresp. Zoekt werk in de omgeving van 
Brussel. O/Ref.920163. Voor inl. kontakteer kamer
lid E. Van Vaerenbergh 02/519.86.94 (van 7u.30 tot 
15u.). 

— TE KOOP — Alleenstaand woonhuis gelegen in 
de Zangvogelslaan 26 te 1150 St.-Pieters-Woluwe, 
ruime woonkamer, salon, bureau, keuken, 4 slaap
kamers, badkamer, WC, garage voor 2 wagens, 
kelder, ruime zolder en tuin. Vrij vanaf 1 april 1992. 
Voor informatie tel.: 02/687.55.79. 

NIEUW BESTUUR KORTRIJK-STAD 
Zittend: Penningmeester: Jef Labaere. Voorzitter: Hilda Douchy-Comeyne. Leden en 
abonnementen: IMarie-Jeanne Van Damme-Noppe. Staande: Best.lid Johan Vanbier-
vliet. Pers en publikatles: Walter Deconinck. Dienstbetoon: Walter Maes. Ondervoorzit
ter: Kristine Bossuyt-Acke. Overige niet op de foto bestuursleden: Sekretaris: Joost 
Ballegeer. Organisatie en propaganda: Wilfried Bogaerts. Vujo: Johan Sanders. 
Vorming: Antoon Maelfait. Eddy Debusschere, Lieven Decaluwe, Riet Declercq, Piet 
Lanssens en José Desohaepmeester. 
Veel sukses! (foto WEVAKO) 

BESTUURS VERKIEZINGEN ARR.IEPER 
Op donderdag 14 mei a.s. hebben de Arr. Be-

stuursverkiezingen plaats in het arr. leper. Deze 
gaan door in leper in het Kultureel Centrum De 
Meersen in de koncertzaal, waarvan de ingang zich 
bevindt op de hoek van de St-Jansstraat en de St-
Niklaasstraat, om 20u. 

Die dag zullen 7 leden in de arr. raad gekoöp-
teerd worden. Er zullen een voorzitter, een sekreta
ris en 7 bestuursleden verkozen worden en een 
partijraadslid aangeduid worden. 

Kandidaturen dienen uiterlijk op 7 mei a.s. toe te 
komen per post (niet aangetekend) bij de arr. 

voorzitter, Mare Meersseman, Popenngseweg 77, 
8900 leper, met vermelding waarvoor de kandida
tuur geldt en met in bijlage een beknopt curriculum 
vitae. 

Kandidaten voor koöptatie moeten lid zijn van de 
VU en kunnen zich tevens kandidaat stellen voor 
het arr. bestuur, voorzitter, sekretaris of partijraads
lid. 

Hun kandidatuur voor het arr. bestuur is slechts 
geldig indien ze effektief gekoöpteerd worden. 
Énkel leden van de arr. raad kunnen zich kandidaat 
stellen voor het arr. bestuur of de partijraad. 

ADVERTENTIE 

4.500 m2 TOONZALEN 

De grootste en meest gespecialiseer
de sierschouwenzaak. 

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

Doe-het-zelvers ontvangen bij het 
materiaal een duidelijke werkteke-
ning. 

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

OPEN HAARDENBOUW, Esserstraat 1, 3688 KINROOI. 
Open van 9 tot 19 u. 's Zaterdags tot 18 u., 's Zondags 17 uur. 
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HET BUITENBEEN VAN DE WEEK 

DE BESTE ZIJDE VAN ARENDONK 

Na gedane arbeid even samen op de foto: de tevreden aktievoerders en de gulle 
vrachtwagenbestuurders. (foto wu) 

ANTWERPEN 
APRIL 

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.: VWG-Zwijndrecht. Info: 
03/252.77.98. 
30 MOL: Natuurwandeling „Reuzelse Bossen". 
Vertrek lokaal Malpertuus, Turnhoutsebaan 15 te 
Mol, om 14u. Org.: WVG-Mol. 

MEI 

3 MERKSEM: Natuurwandeling o.l.v. gids in het 
Domein Vordenstein te Schoten. Bijeenkomst om 
13U.30 aan de ingang (Horstebaan). Org.: Vlaamse 
Kring Groeninghe Merksem. Iedereen wandelt 
meel 
8 KONTICH: Jaarlijks Dansfeest van VU-Kontich-
Waarloos. Met orkest Duo Guido Torfs en gastve-
dette Helmut Lotti. In de Magdalenazaal te Kontich. 
8 SINT-KATELIJNE-WAVER: Bierproefavond in 
het Chalet van SK Wavria (O.L.V.-Waver. Gastspre
ker is Herman Candries. 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. 
10 BERLAAR; Vlaamse Kring: dagtocht naar Het 
land van Kleef (oud-Nederlands gebied in Duits
land) o.l.v. Walter Luyten. Inschrijven tot 1 mei via 
tel. 03/482.11.93 of 03/482.32.69. 
10 KONTICH: Fietszoektocht. Inschrijvingts. 12en 
13u. in zaal D'Ekster, Ooststatiestraat 1. Einde om 
17u. Prijsuitreiking: 18u. Prijs per inschrijvingsfor
mulier: 50fr. Info: Vlaamse Kring Kontich 
03/457.36.97. 
10 MORTSEL: Voorstelling van „Houten Clara", 
door toneelgezelschap „Streven". Om 20u.in het 
Mark Liebrechtcentrum. Kaarten 200 fr., bestellen 
op tel. 440.77.90 (Moreau) of bij bestuursleden van 
VU-Mortsel. 
11 DEURNE: Voordracht over de natuurgebieden 
rond de stad Antwerpen door J. Slembrouck in CC 
Rix, de Grijspeertstraat 86, om 14u.30. Org.: 
WVG-Deurne. Info: 03/322.07.73. 
11 ZWIJNDRECHT: Blijf-Fit-verblij te Dudzele, tot 
15/5. Org.: VVVG-Zwijndrecht i.s.m. Bloso. Info: 
03/252.77.98.M 
16 ANTWERPEN: DF-afdeling Jan Blom verkent 
streek Eupen en Malmédy, o.l.v. Walter Luyten. 
Vertrek om 7u.30 aan St.Laurentiuskerk, hoek 
Markgraslei en Van Schoonbekestraat. Prijs: 420 
fr. (maaltijden fakultatief ter plaatse door iedereen 
zelf te betalen). Inschrijven door storting op rek. nr. 
402-5522661-60 van I. Schroder, bosmanslei 1, 
2018 Antwerpen. Info op tel. nrs.: 03/482.11.93, 
03/238.02.13 of 03/216.32.58. 
18 MERKSEM: Om 20u. in Vlanac, Bredabaan 
360: info-vergadering voor potentiële tentoonstel
ling tijdens de 30e Kunst- en Hobbytentoonstelling 
op 29 en 30 aug. Alle kunstenaars en hobby-isten 
op post! 

ZOEKERTJE 
— GEZOCHT — Vlaamse persoon zoekt een klem 
huisje met tuintje en 1 slaapkamer, ca. 5.000 fr. 
Bellen naar Kabinet van Bert Anciaux, Stadhuis, 
02/512.10.78. 

Het Buitenbeen brengt ons deze week naar 
Arendonk waar, als wij „de boeken" mogen 
geloven, de kousenwevers wonen. Maar daar 
heeft ons verhaal niks mee te maken, wel met 
kledij, véél kledij. Want op 11 april waren de 
Arendonkenaars verzocht om zoveel mogelijk 
kledij af te staan voor de aktie Arendonk helpt 
Koerdistan. 

Reeds vroeg in de morgen, toen je zowat 
overal in de gemeente plastiekzakken aan de 
voordeuren zag verschijnen, kon je het al 
raden: Arendonk speelde wat graag in op de 
vraag. Zo royaal dat het rezultaat van vorig jaar 
ver overtroffen zou worden. 

De koördinatoren van de aktie: Jan Boulliard 
(plaatselijk VU-voorzitter) en Herman Hermans 
(VU-gemeenteraadslid) hadden er duidelijk zin 
in. Ook de andere medewerkers en vrijwilligers, 
zo'n twintig samen, glunderden. 

Toen de vrachtwagen, door de firma Ravago 
gratis ter beschikking gesteld, te klein bleek 
was er wel even een verontrustende blik bij de 
organisatoren. Maar de firma Van Steenbergen 
Transport stak al vlug een vrachtwagentje toe... 

Na afloop bleek er ruim 12 ton kleding te zijn, 
bijna drie ton meer dan vorig jaar. Na verkoop 
aan een gespecialiseerde firma bracht de 
schenking een netto bedrag van 140.000fr. op, 
volledig ten goede van de aktie. 

HALABJA 

Aan Herman Hermans dan ook de vraag wat 
met deze som geld zal gebeuren. 

H.Hermans: „Het nieuwe projekt dat men 

APRIL 

30 AALTER: Vormingskursus rond het boek van 
Chris Vandenbroeke ,,Rendez-vous met de toe
komst. De vergrijzing van Vlaanderen". Om 20u. in 
zaal Het Hoeveken, Bellemstraat te Aalter. Org.: 
Rodenbachfonds O.VI. i.s.m. Goossenaertskring 
Aalter. 

MEI 

1 BUGGENHOUT: Friesland ontdekken op een 3-

hiermee wil finacieren is de bouw van een 
ziekenhuisafdeling in Halabja, u weet wel dat 
plaatsje dat wereldbekendheid venwierf door 
zijn gruwelijke gifgasmoord op de Koerdische 
bevolking. Die UO.OOOfr. is natuurlijk onvol
doende, daarom zijn wij bezig om bij ABOS een 
dossier in te dienen dat, als het goedgekeurd 
wordt, voor elke frank liefst vier frank zou 
kunnen bijleggen. 

Naast deze mogelijkheid zijn er nog andere 
projekten. Zo is er een alfabetisatieprojekt. Dat 
is wat positiever dan de zopas goedgekeurde 
levering door België van 4 miljard wapens." 

OPGETOGEN BURGEMEESTER 

Het doel waarvoor vorig jaar de ophaling 
gebeurde is met algemene tevredenheid afge
rond. Met de 107.000 fr. werd de reparatie van 
een waterpomp met pomphuisje gerealizeerd. 
De burgemeester van het Koerdische t\/lizizah, 
waaronder de deelgemeente Xerabya (vorig 
jaar door de Arendonkse VU-afdeling geadop
teerd) liet dit onlangs met genoegen aan de 
aktievoerders weten. 

Het duo Bouillard-Hermans dankt dan ook, 
namens de medewerkers, allen die meege
werkt hebben aan het welslagen van de aktie. 
Toch even op een rijtje: het gemeentebestuur 
van Arendonk, Ravago plastics, Van Steenber
gen Transport, radio Eagle, de pers en de 
reklamebladen, de vele vrijwilligers en niet in 
het minst de Arendonkse bevolking. 

Allen lieten ze zich van hun meest gulle kant 
zien! 

daagse reis met verblijf. Org.: Vlaamse Kring 
Buggenhout. 
8 SINT-AMANDSBERG: Diareportage, met kom-
mentaar, over Zuid-Afrika, door Jaak Taghon. Om 
20u. in zaal St.-Elooi, Antwerpsestwg. 275. Org.: 
Dr. Goossenaertskring St.Amandsberg. Deelna
me : 50 fr. 
16 ZELE: Bal van burgemeester Jozef De Bruyne 
in zaal De Zeven, Koevliet. Deuren 20u. Ten dans 
21u. Inkom 150 fr., wk 100 fr. Hartelijk welkom. 

OOST-VLAANDEREN 
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UIT DE REGIO 

BRABANT 
MEI 

8 LEUVEN: Installatie van de nieuwe Arr Raad en 
statutaire verkiezingen m het Thierbrauhof, Ter-
vuursevest Kandidaturen voor uiterlijk tegen 1 mei 
e k aan arrondissiementessekretaris Annie Ruy-
tings, Boutersemstraat 5 te 3211 Binkom 
9 BRUSSEL: Bezoek aan het parlement o l v 
Walter Luyten Vertrek om 10u stipt aan ir jang 
Leuvenseweg 11 (achterzijde parlement, va Ko
ningsstraat, 10 mm van Centraal Station) Einde 
rond 1-2u 30 Fakultatief middagmaal ter plaatse 
mogelijk aan 700 fr p p , mits vooraf inschrijven op 
tel 03/482 1193 
9 JETTE: Moederviering Org VBG-Jette Info 
02/479 22 25 
16 ZAVENTEM: 6de Befaamd haantjes- en steak-
festijn Van 12 tot 21 u in de refter van de Gemeen
teschool te Sterrebeek-Centrum (naast oud ge
meentehuis) op de Mechelste Steenweg Org VU-
afd Groot-Zaventem 

MEI 
5 BERINGEN: Begeleid studiebezoek aan het ver-
nieuwe provinciehuis te Hasselt, om 14u Org 
WVG-Beringen/Heusden-Zolder/Lummen Info 
011/42 59 95 
6 GENK: Verbroedering met seniorenorganisatie 
uit Geleen Vertrek om 13u 30 aan station te Genk 
Org VWG-Genk 

NIEUW BESTUUR 
AFDELING GROOT-
HOESELT 

Op zaterdag 7 maart werd in de afdeling Groot-
Hoeselt een nieuw bestuur gekozen, onder toezicht 
van gedeputeerde Frieda Brepoels Het uittredend 
bestuur kreeg opnieuw het volste vertrouwen van 
zijn leden en is als volgt samengesteld Nicole 
Snellinse (voorzitter), Patrick Gielen (ondervoorzit
ter), Jozef Wolfs (sekretaris), Mare Souveryns (pen
ningmeester) en overige bestuursleden Jos Ver-
tessen, Sonja Jeunssen, Paul Boelen, Philippe 
Hermans en Willy Craenen 

De afdeling groeide in vijf jaar tijd van 118 tot 249 
leden, tot op heden Dit bestuur zal zich dan ook 
weerom ten volle inzetten voor zijn afdeling in bloei 

Veel suksesi 

VU-DIEST: ZORGEN OVER 
NIVELLERINGSWERKEN 

Op een terrein gelegen aan de Zelemseweg 
tegenover de sporthal van het St -Jan Berchmans-
kollege en grenzend aan de spoorlijn Hasselt-Diest 
worden door de firma Henri Enkels nivelleringswer-
ken uitgevoerd Aanvankelijk werden de afspraken 
nageleefd, er mocht worden opgehoogd tot 0,5m 
en er mocht geen bouwpuin worden gestort Er is 
geen bouwvergunning nodig als de 0,5m met wordt 
overschreden Voor het storten van inerte materia
len (o a bouwpuin) is echter een vergunning nodig 

Sedert maart echter bevonden zich op het geni
velleerde deel langs de Zelemseweg twee aarden 
wallen en reden vrachtwagens tot 's avonds laat 
aan en af om achter op het terrein hun vracht met 
onbekende inhoud te lossen 

Op maandag 30 maart 1992 werd er door raads
lid Renaat Rijnders in opdracht van het VU-bestuur 
een nota op het schepenkollege gebracht met een 
duidelijke vermelding van de feiten en een vraag-
stellling naar het nivelleren (termijn), de gebruikte 
materialen en de afwatering van de Sparrenlaan 
Diezelfde dag wordt er vastgesteld dat op het 
bewuste terrein aan de kant van de spoorlijn een 
hoge berg geelachtig zand, die blijft aangroeien, 
wordt opgeworpen Een kraan met grijper is bezig 

de grond te mengen Waarschijnlijk wordt hier zand 
opgeslagen dat later voor wegenaanleg zal ge
bruikt worden 

VU-Diest stelt vast dat, hoewel het terrein enkel 
moest worden genivelleerd, er nu aktiviteiten ge
beuren waarvoor nooit toelating werd gevraagd 

Daar er enkel een aanvraag voor nivelleringswer-
ken, en met voor stortaktiviteiten, werd aange
vraagd, stelde VU-Diest op 1 april 1992 het sche
penkollege voor de toegang tot het terrein voor alle 
vrachtwagens te verbieden en de werkzaamheden 
stil te leggen Op 3 april 1992 werd de opdracht 
effektief gegeven door het schepenkollege 

VU-Diest stelt ook nog voor een gesprek met de 
eigenaar van de grond en met de betrokken firma 
aan te knopen Aan de firma zouden o a volgende 
zaken moeten worden opgelegd en medegedeeld 
juiste timing van de mvellenngswerken, kontrole op 
de uitvoering van de werken, plaatsing van een 
afsluiting aan de Sparrenlaan en een oplossing 
voor de afwatenng via een hennbuizmg Zou het 
tevens met aangeraden zijn OVAM en AROHM te 
verwittigen' 

(Ud.W.) 

VU-GROOT-LEEUW 
IN HET NIEUW 

De Volksunie-afdelingen uit de Leeuwse deelge
meenten Sint-Pieters-Leeuw, Ruisbroek en Vlezen-
beek-Oudenaken-Berchem werkten reeds geruime 
tijd samen m een politieke raad Deze samenwer
kingsvorm werd nu doorgetrokken tot de oprichting 
van éen fusie-afdelmg met drie plaatselijke kernen 
Het nieuwe bestuur van Groot-Leeuw werd op 13 
maart j I verkozen en ziet er uit als volgt Enk 
Rolies, 36 jaar, uit Sint-Pieters-Leeuw, voorzitter. 
Gust Crabbe, 41 jaar, uit Vlezenbeek, sekretaris, 
Linda Vermoesen, 43 jaar, uit Oudenaken, pen
ningmeester. Nestor Vanderschelden, 60 jaar, uit 
Ruisbroek, ondervoorzitter Willy Verdoodt, Bart 
Schepen en Steven Collet bestuursleden 

Maken eveneens deel uit van dit bestuur, de 
mandatarissen van VOLKSbelangen Ivo Debruyn, 
fraktievoorzitter en gemeenteraadslid Rink, Sint-
Pieters-Leeuw, Frans Adang, gemeenteraadslid, 
Zuun, Etienne Van Cutsem, gemeenteraadslid. 
Vlezenbeek Adelin Boon, gemeenteraadslid. Ruis
broek en André Lemaire, OCMW-raadslid, Sint-
Pieters-Leeuw 

Veel suksesi 

ZOEKERTJE 
- GEZOCHT - Vrouw, (°06 02 71), hoger sek 
onderwijs Kennis Fr, Eng Duits, en informatika 
Zoekt werk in de omgeving van Brussel 
O/Ref 920105 Voor ml kontakteer kamerlid E Van 
Vaerenbergh 02/519 86 94 (van 7u 30 tot 15u) 

- GEZOCHT - Vrouw, (=04 05 72), kwalifikatie-
getuigschrift kantoorwerken Zoekt werk in de om
geving van Brussel O/Ref920104 Voor ml kon
takteer kamerlid E Van Vaerenbergh 02/519 86 94 
(van 7u30 tot 15u) 

— GEZOCHT — Interessante bijverdienst in eigen 
streek voor Vlaamsgezinden (m/v) auto en tele
foon vereist, werkuren zelf te bepalen Tel 
02/332 25 10 

- GEZOCHT - Vrouw, (°01 10 69), pedagogisch 
hoger onderwijs, afdeling kledingkunde techni
sche Zoekt werk in de omgeving van Gent 
O/Ref 920121 Voor ml kontakteer kamerlid E Van 
Vaerenbergh 02/519 86 94 (van 7u 30 tot 15u) 

ADVERTENTIE 

GEMEENTE ZEMST 

Aanwerving 
veldwachters m/v 

De voorwaarden zijn 

1 Belg zijn, aan de dienstplichtwetten vol
doen en van onberispelijk gedrag zijn, 

2 leeftijd mm 18 — max 35 j , 
3 houder zijn van een diploma of getuig

schrift dat m aanmerking genomen wordt 
voor de aanwerving m de betrekkingen 
van niveau 2 m de Rijksbesturen en een 
rijbewijs van ten minste categorie B bezit
ten, 

4 slagen in het examen een lichamelijke en 
schriftelijke proef, een psycho-techmsch 
onderzoek en een mondelinge proef, af te 
leggen bij het Opleidingscentrum voor 
Politie te Brussel, 

5 geen handel drijven of enige bijbetrekkmg 
uitoefenen, 

6 de woonplaats moet gevestigd zijn binnen 
een straal van 10 km van de werkplaats 
binnen de zes maanden na de benoe
ming, 

7 minimum 1,68 m groot zijn 

De eigenhandig geschreven kandidaturen, 
met curriculum vitae, dienen gericht aan het 
College van burgemeester en schepenen, 
aangetekend ter post of afgegeven tegen 
ontvangstbewijs op het gemeentesecretari
aat, ten laatste op 5 juni 1992 voor 11 uur 
Een afschrift van het diploma of getuigschrift 
vermeld onder punt 3 dient bijgevoegd 

Voor bijkomende inlichtingen zich wenden tot 
het gemeentesecretariaat, tel 015/61 11 20 

I O De Secretaris 
get L Van Releghem 

De Burgemeester 
get R Merckx 
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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 * restaurant 
* snacks * zaal voor 50 pers 

Adverteren in WIJ 
rendeert 

02/219.49.30 

Probeer eens! 

g,„^m 37%'s-(!^omv<}em 

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

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

Banketbakkerij 

ANTWERPIA 
JOOST GOSSYE 

Geraardsl>ergsestraat 
38 
9300 Aalst 
Tel. 053-21.35.33 

Sedert 1910 
JAN PAUWELS-DE BRAUWER 

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

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

^ Caié ^o.(A 9:JoteC ^ 
— Cambftlwus — 

•cKCoostetótAaat 3»S960CB»ee 
011/47.28.97 

M 

'tboerenhof 
CAFE-RESTAURArfr-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 
— specialteiten bruitoften en banket

ten 
Overelnde 8 AS 

011/65.73.05-65.89.40 
Bi| vertonen van VU-lldkaart: 
één aperitief gratis. 

Brood- en 
tianketbakkeri] 

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

SPECIALITEIT VAN ALLE 
GELEGENHEIDSGEBAK 

Hostellerie 

ygttttg 
Oerenstraat 13 8190 Alverir>gem 

tel 058/288 007 

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

Wi) bieden U 
14 luxueuze hotelkamers met alle denkbare komfort 
Fijne Franse keuken & la carte en 8 menus van 605 fr tot 1600 fr 
Een hart voor de kinderen eigen speelruimten en aangepaste menu s 
Kamer (2 pers ) met uitgebreid ontbijt vanaf 1750 fl-
Eveneens pension en half pension mogelijkheden 
Week end verblijf 

SEMINARIEMOGELUKHEDEN conferentiezaal met alle nodige multifunctionele apparatuur 

Voor gratis informatiepakket nopens onze mogelijkheden 

Oerenstraat 13 8690 Alveringem tel. 058/288 007 
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VOORUIT EN 
VOORTGEDAAN 

Sinds 26 maart bestaat het Taal-Aktie-
Komitee 20 jaar, al die tijd ludieke en scher
pe akties, in de geest van Uilenspiegel en 
Grammens, waarbij het TAK steeds kon 
rekenen op de steun van menig VU-parle-
mentslid. Slechts de jongste paar jaar laten 
zo goed als geen, op enkele sporadische 
verschijningen van een Willy Kuijpers of 
Walter Luyten na, VU-verkozenen hun ge
zicht nog zien op de vele TAK-akties. 

Ik hoop echter dat verscheidene VU-verko
zenen, samen met Vlaams Blok-verkozenen 
a.h.w. „hand in hand" mee opstappen met 
TAK in de Voer op 2 mei. Niet alleen ter 
herdenking van 20 jaar TAK, maar zeker ook 
om wat er de jongste weken en maanden 
weer niet gebeurde in dat rustiek stukje 
Vlaamse Overmaas. 

Inderdaad, de geschiedenis herhaalt zich, 
wéér zullen wij, Vlaams-nationalisten in Voe
ren moeten opstappen, en dat alleen omwille 
van enkele frankofone imperialisten als An-
selme of Happart. 

Vlamingen: vooruit en voortgedaan! 

KDR, Grimbergen 

ZUID-AFRIKA 
Voor het eerst sedert 1952 gaat er opnieuw 

een Nederlandse premier op bezoek naar 
Zuid-Afrika. De Nederlandse politieke wereld 
geeft hiermee te kennen, vertrouwen te heb
ben in de hervormingspogingen van presi
dent De Klerk. Hoe de toenadering van 
Nederland in Zuid-Afrika zal ontvangen wor
den is een open vraag. 

De voorstanders van apartheid, en van 
iedere mildere vorm van blanke overheer
sing, zullen wel geen goed woord over heb
ben voor de Nederlandse kultuurbroeders 
die jaren lang oppositie voerden. 

Belangrijker is echter de vraag hoe de 
demokratische meerderheid in Zuid-Afrika 
(en die bestaat voor het overgrote deel alleen 
uit zwarten) op de toenadering van Neder
land zal reageren. 

Wij moeten willen herinneren dat onder 
meer de bloedige rellen in Soweto begonnen 
n.a.v. een scholierenprotest tegen het onder
wijs van het Zuidafrikaans. 

Zullen de toekomstige machthebbers in 
Zuid-Afrika de zustertaai van het Nederlands 
blijvend associëren met de taal van de ver
drukker? Zal men in Zuid-Afrika het be
staansrecht van het Zuidafrikaans erkennen, 
onafgezien van de vroegere houding van het 
grootste deel van de Zuidafrikaans spreken
de bevolkingsgroep? 

Na het referendum heeft Nelson Mandela 
herhaald dat hij, ondanks de hoopgevende 
uitslag, een bezoek van de Nederlandse 
bewindslieden voorbarig vindt. 

De diplomatie tussen Nederland en Zuid-
Afrika en de houding van het ANC zullen ook 
de toekomstige verhouding van Vlaanderen 
tot Zuid-Afrika bepalen (WIJ, 24 april j.l.). 

Tot op heden is de diskussie omtrent Zuid-
Afrika hier nooit ver uitgediept. In de Vlaam
se beweging bracht die diskussie in haar 
prilste begin steeds de diepe gedachtenkloof 
in de Vlaamse beweging aan de oppervlakte. 
Omwille van de heilige schijneenheid — die 
in werkelijkheid over geen enkele fundamen
tele optie bestond — ging men de kritiek op 
het Zuidafrikaanse regime stijfkoppig uit de 
weg. 

De Vlaamse beweging vertrekt stelselma
tig vanuit 3 grondbeginselen: Vrede (Nooit 
meer oorlog). Verdraagzaamheid (Godsvre
de), Zelfbestuur. 

Voor alle mogelijke volkeren heeft men 
terecht en zonder ophouden de toepassing 
van deze principes bepleit. Alleen voor de 
politiek monddood gemaakte Zuidafrikaanse 
meerderheid waren er altijd opnieuw rede
nen om de uitgangspunten opzij te zetten. 

De redaktle ontvangt graag brfe-
ven voor de lezersrubriek Weder
woord. Naamloze brieven gaan 
de scheurmand in, evenals 
scheid- en smaadbrieven. De an
dere publiceert zl], naargelang er 
plaats beschikbaar is. De redak-
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. 

Hét dwingende argument was onze stamver
wantschap met de uitvinders en uitvoerders 
van het apartheidsregime. 

Nu in Zuid-Afrika zelf de redelijkheid op
nieuw de bovenhand schijnt te halen, moet 
het ook in de Vlaamse beweging maar eens 
gaan dagen. 

De Vlaamse beweging staat voor volgende 
keuze: 
— of de eigen principes blijven opofferen aan 
de schijneenheid in Vlaanderen, en bijgevolg 
blijven teren op kontakten met Zuidafrika
ners die nog slechts achterhoedegevechten 
leveren; 
— of kontakt zoeken met demokratische 
krachten in Zuid-Afrika in de hoop dat er in 
de toekomst nog over de kulturele kontakten 
met Zuid-Afrika moet gesproken worden. 

En om die kontakten was het ons, terwille 
van ons gemeenschappelijk kultureel erf
goed, toch begonnen... 

E.H., Antwerpen 

VOORBEELD 
Het is een verheugend feit dat de bevol

king nog eens weet krijgt van een konse-
kwent en volgehouden politieke houding inz-
zake het naleven van de wet op de ruimtelij
ke ordening zoals dit in Bree andermaal 
gebeurde (WIJ, 24 april j.l.). 

Als ik mij niet vergis is dit in Bree ook nog 
eens toegepast zo'n 15 jaar terug. Zo'n 
politiek vereist moed en moet als voorbeeld 
worden bekendgemaakt. 

In mijn gemeente wordt er meer en meer 
gebouwd zonder vergunning zonder dat het 
ooit tot afbraak komt. Een belachelijk kleine 
som voor de overtreding is alles wat moet 
betaald worden indien het al aangeklaagd 
wordt. 

Als de wetten niet meer moeten nageleefd 
worden en de boete niet meer in overeen
stemming staat met de meerwaarde wordt de 
politiek inderdaad ongeloofwaardig en krij
gen de mensen de neiging om radikaal te 
stemmen om hun ongenoegen te uiten. 

E. Keymolen, Asse 

IN MEMORIAM 
ABDON HEYSE 

Onder grote belangstelling werd op don
derdag 23 april 1992 de Stekense ere-burge-
meester Abdon Heyse ten grave gedragen. 

In de periode van de doorbraak van de 
Volksunie in het Land van Waas speelde hij 
een belangrijke rol als arrondissementsvoor
zitter. 

Als slachtoffer van de repressie werd hij 
door de Stekenaars op handen gedragen 
omwille van de grote zorg die hij tijdens de 
oorlogsjaren aan de dag gelegd had voor de 
verdediging van zijn mensen. Ze beloonden 
hem dan ook met een overweldigend aantal 
voorkeurstemmen zodat hij jarenlang als 
burgemeester van Stekene hun vertrouwen 
genoot en zijn gemeente resoluut op weg 
zette naar een nieuwe toekomst, 

Als kind was hij vertrouwd met de sociale 
bekommernissen van zijn ouders. Hij stamde 
immers uit een socialistisch milieu, uit de 
buurt van de steenbakkerij, maar onder de 
invloed van Victor Leemans werd hij een 
overtuigd Vlaams-nationalist, die echter 
nooit zijn sociale bekommernis heeft verloo
chend. 

Abdon Heyse heeft zijn lang leven mogen 
slijten als vader en echtgenoot in een prach
tig gezin, te midden van dankbaarheid van 
de Stekense gemeentenaren en de gene
genheid van de Vlaams-nationalisten uit het 
Land van Waas. 

Nelly Maes 
senator 
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TEGENDRAADS 

HOLDINGS VOOR ALLES EN NOG WAT 
De Sociaal-Ekonomische Raad 

voor Vlaanderen (SERV) heeft het 
moeilijk met de begrotingsmaatre
gelen van de Vlaamse regering. 
Deze raad groepeert vertegen
woordigers van werkgevers- en 
werknemersorganisaties en for
muleert daardoor meestal even
wichtige en gefundeerde advie
zen. Zoals alle begrotingen vergt 
ook de uitvoering van de Vlaamse 
begroting '92 een programmadek
reet. De Vlaamse regering voor
ziet in dit dekreet belangrijke in
grepen in de milieuheffingen en 
de oprichting van een holding 
voor sociale woningbouw. Het zijn 
vooral deze twee ingrepen die bij 
de SERV op heel wat vraagtekens 
stuiten. De raad vreest dat de 
regering erg ondoordacht te werk 
gaat. Het zijn ook twee punten die 
gevoelig liggen in de samenle
ving. 

De overheid heeft het sinds vele 
jaren moeilijk om een geloofwaar
dig milieubeleid tot stand te bren
gen. De invoering van milieube
lastingen op alle bestuursniveau's 
komt bij de burger daarenboven 
slecht over. Te meer daar hij wei
nig merkt van wat er met dat geld 
wordt gerealiseerd. Milieumaatre
gelen zijn nu eenmaal een werk 
van lange duur en erg kostelijk, 
daarenboven zijn ze vaak onzicht
baar. Zo is een van de meest 
intensieve en noodzakelijke inves
teringen deze in het aanleggen 
van riolering. Het storten van huis
vuil volgens de regels wordt hoe 
langer hoe duurder omwille van 
de talrijke voorzorgsmaatregelen 
die moeten getroffen worden en 
wanneer men wil overgaan tot het 
volledig verwerken van de afval
berg zal het prijskaartje nogmaals 
verhogen. 

Het is erg moeilijk de publieke 
opinie duidelijk te maken dat zij 
hiervoor een belangrijke ekstra-
bijdrage moet leveren wanneer 
tegelijk de grote bedrijven steeds 
vrijuit gaan, zelfs bij bewezen 
overtredingen. Er is een mentali
teitswijziging nodig bij alle betrok
kenen, partikulieren, bedrijven en 
overheid. Vervuiling kan slechts 
efficiënt worden aangepakt aan 
de bron, dit wil zeggen bij de 
produktie. Uiteindelijk is het wel 
de konsument die betaalt en daar-

Vlaamse vice-premier De Batselier l<an nog lachen, de 
SERV minder met de begroting '92 van de Vlaamse 
regering. (,oto VUM) 

om precies is het nodig over Euro
pese normgeving te beschikken. 

Wanneer de overheid eenmaal 
algemene regels heeft bepaald en 
beslist milieuheffingen in te voe
ren dan doet ze er goed aan zich 
aan de eigen regels te houden en 
hieraan zo weinig mogelijk wijzi
gingen aan te brengen. De enige 
manier waarop wijzigingen kun
nen verantwoord worden is een 
grondige evaluatie van de effekti-
viteit van de heffingen en een 
wetenschappelijke analise van de 
kost van de verwerking in verhou
ding tot de heffingen. Precies om
dat deze basisprincipes niet wer
den in acht genomen vinden de 
maatregelen van de Vlaamse re
gering geen genade in de ogen 
van de SERV. Daar komt nog bij 
dat de heffingen in de loop van het 
jaar gewijzigd worden hetgeen de 
rechtszekerheid aantast. Onlangs 
nog was de Raad van State niet 
mals voor de nationale regering in 
haar advies over de fiskale maat
regelen precies omdat steeds op
nieuw de spelregels worden ge
wijzigd waardoor elke rechtsze
kerheid zoek geraakt! 

Een tweede slecht punt in de 
voorstellen van de Vlaamse rege
ring is voor de SERV de oprichting 

van een gemengde holding voor 
de financiering van een urgentie
plan voor sociale woningbouw. In 
het verleden heeft de sociale wo
ningbouw reeds gezorgd voor een 
onvoorstelbare schuldenberg van 
rond de 250 miljard fr. Het oprich
ten van een nieuwe holding naar 
het voorbeeld van de milieu-hol
ding roept dan ook heel wat vra
gen op. De neiging van de Vlaam
se regering om verschillende 
overheidstaken die vroeger veelal 
via parastatale instellingen wer
den opgenomen nu over te dra
gen aan gemengde holdings, 
heeft positieve en negatieve kan
ten. Positief is dat de privésektor 
een inbreng doet en medezeg
genschap heeft en de kans groot 
is dat de beheersmetoden gezon
der zullen zijn. Het nadeel is ech
ter dat er geen demokratische 
kontrole meer mogelijk is of toch 
in zeer beperkte mate. Hierdoor 
ontstaat het risiko van kolonise
ring van deze instellingen door de 
zuilen op een onrechtstreekse 
manier. Een ander nadeel is dat 
de privé-investeerders in dergelij
ke holdings (bv. bij Aquafin) gega
randeerde opbrengsten toegewe
zen krijgen op het geïnvesteerd 
kapitaal, zodat hierdoor de indruk 
wordt gekreëerd dat de baten ge

privatiseerd worden en de kosten 
door de overheid worden gedra
gen. 

Wanneer dergelijke holdings 
opgericht worden moeten er dui
delijke en goed kontroleerbare re
sultaatsverbintenissen tot stand 
komen tussen deze instellingen 
en de overheid. Het lijkt dan ook 
aangewezen dat er een grondige 
evaluatie komt van het bestaande 
sisfeem en de diverse mogelijke 
alternatieve financieringssche
ma's vooraleer men overgaat tot 
nieuwe strukturen, zeker wanneer 
het gaat over een sektor waarin 
vele miljarden worden geïnves
teerd. 

De noodzaak van sociale wo
ningen is onbetwist maar de over
heid moet opletten de markt niet 
te ontregelen. Kenners reageer
den dadelijk na de bekendmaking 
van het Vlaams regeerakkoord op 
de aangekondigde investering 
van 30 miljard fr. in deze sektor. 

De minister van Begroting, 
mevr. De Meester, heeft nu reeds 
aangekondigd dat het bedrag ge
voelig lager zal liggen, zowel om
wille van de budgettaire gevolgen 
als omwille van de marktversto
rende invloed die dergelijke inves
tering zou hebben. 

In het verleden heeft de over
heid vaak beroep gedaan op de 
zogenaamde fondsen teneinde 
begrotingsmiddelen te beheren 
waarvan de cijfers gedeeltelijk 
buiten de begroting bleven omdat 
via deze fondsen leningen werden 
aangegaan waarvan alleen de in
tresten op de begroting versche
nen. Enkele jaren later kwam dan 
meestal de ware financiële dimen
sie te voorschijn met alle gevol
gen vandien. Deze fondsen heb
ben aanzienlijk bijgedragen tot 
onze huidige overheidsschuld. 
Het is te hopen dat de nieuwe 
neiging om voor alles en nog wat 
holdings op te richten in de toe
komst niet hetzelfde negatieve ef-
fekt zal hebben op de Vlaamse 
begroting. Een permanente kriti
sche analise blijft noodzakelijk, 
we rekenen op de leden van de 
Vlaamse Raad om de nodige 
waakzaamheid aan de dag te leg
gen. 

Lamoraal 
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Jan De Nul N.v. 
Tragel, 23 
9308 Hofstade-Aalst 
Belgium 

Phone (53) 760.511 
Telex 12340 de nul 
Fax (53) 78.17 60 

ONS CONTACT 
GEEFT ENERGIE. 

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

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

ELECTRABEL 
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HET VERLEIDELIJK MEIKLOKJE 

SPECIAAL VOOR U HEEFT S.K.M. TIJDENS 
DE MAAND MEI EEN HEERLIJK GEURENDE 
VERRASSING. 
BIJ AANKOOP VANAF 5.000,- FR. 
KRIJGT U VAN ONS EEN SCHITTEREND 
FLESJE PARIJSE PARFUM. 

SPECIAAL VOOR U EEN HEERLIJK 
j GEURENDE PARIJSE PARFUM 
j BIJ EEN AANKOOP VANAF 5 000,- FR. 
I DE BON AFGEVEN AAN DE KASSA. 
I Naam: 

I Straat 

I Gemeente: 

c/L 
BON IS GELDIG VAN 2 MEI 

TOT 30 MEI 1992. 
WIJ 

DOE MEE AAN DE JUBILEUMWEDSTRIJDEN BIJ SKM. MEER DAN EEN 1 MILJOEN FR. IN GELDPRIJZEN. 
VRAAG UW DEELNEMINGSFORMULIER AAN EEN VAN ONZE KASSIERSTERS! 

A12 Boomsesteenweg 35 Aartselaar 

OPEN VAN 9 TOT 18 U. 

VRIJDAG: OPEN TOT 21 U. 

OP VRIJDAGAVOND WINKELEN BIJ S.K.M. 
DAT MOET U ZELF BELEVEN! 

EN WIN TUSSEN 18 EN 21 UUR 

EEN WEEKEND PARIJS VOOR 2 PERSONEN 

ZON. EN FEESTDAGEN GESLOTEN 


