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EERST DIT 

DE EERSTE BOTSING 
S geen nieuws goed nieuws, vroegen velen zich in 
verband met de dialoog van gemeenschap tot gemeen
schap af. Deze week werd duidelijk dat „stilte" niet gelijk 
is aan goed nieuws. In werkgroep 4 {Andere aangelegen
heden) ontstond dinsdag j . l . een kortsluiting omdat de 
Franstaligen de agenda die op de vergadering van vorige 
week afgesproken was in vraag stelden. 

Twee van de vier punten, met name de federalisering 
van de Sociale Zekerheid en het splitsen van de Rijks-
schuld, vonden de Franstaligen plots niet meer bespreek
baar. Deze weigering betekende dat men van Franstalige 

zijde zelfs niet van gedachten wou wisselen over die terreinen 
waar zich onaanvaardbare transferten van Vlaanderen naar 
Wallonië voordoen. 

Het ziet er dus naar uit dat de Franstaligen alleen maar 
willen praten over de lusten en niet over de lasten, over 
punten dus die voor hen voordelig zijn: geldzakenl Tussen 
haakjes de twee andere punten van de agenda, de bevoegd
heden van de deelgebieden en de omvorming van Rekenhof 
en Vast Wervingssekretariaat tot echte federale instellingen, 
leverden geen problemen op. 

Zo'n houding is natuurlijk onaanvaardbaar. De VU Vlaamse 
Vrije Demokreten heeft onmiddellijk 
protesteerd. Door de Franstalige ob-
struktie dreigt de dialoog op een geam
puteerd gesprek uit te draaien, op een 
disküssie over een mini-programma 
waarbij de Franstaligen aan de nodige 
geldmiddelen geraken en klaar is kees. 
Dat zou de regering-Dehaene boven
dien goed uitkomen, zij is als des 
duivels voor een Waalse opstoot die 
Busquin (Spitaels) altijd in de mouw 
heeft. 

De „kampen" stonden lijnrecht te
genover mekaar en dus werden de 
werkzaamheden stilgelegd en het poli
tiek buro gevraagd het pleit te beslech
ten. Dat gebeurde nog dezelfde dag, de Franstaligen bonden 
in. 

Maar zo'n afdreiging moet zich niet meer herhalen I De VU 
Vlaamse Vrije Demokraten is tot de dialoog toegetreden 
precies omdat hij een alles omvattend gesprek over de 
hervorming van dit land zou zijn, met als doel het samenleven 
tussen de twee gemeenschappen een zo definitief mogelijke 
basis te geven. Daarvoor ook werd vanuit een door vier 
Vlaamse partijen opgesteld programma vertrokken. Boven
dien gepatroneerd door een Vlaamse regering met een eigen 
minister voor Staatshervorming, en voor het eerst los van de 
lotgevallen van de Belgische regering. 

Een beetje aangedaan door de kordaatheid van Vlaamse 
zijde kwamen de Franstaligen terug op hun houding en 
toverden ,,onbespreekbaar" tot ,,beluisterbaar" om... 

Voldoende om ernstig door te gaan met dialogeren? De 
Vlaamse onderhandelaars kunnen gewoon niet aanvaarden 
dat van de oorspronkelijke bedoeling van de dialoog afgewe
ken wordt! 

Waarnemers wisten te vertellen dat het vanwege de Frans
taligen allemaal pose was, een aftasten van de toegevingsbe

reidheid van de Vlamingen. Best mogelijk, maar er zijn nu 
eenmaal standpunten waarover niet meer moet onderhan
deld worden. Best mogelijk dat zij bewust aansturen op het 
mislukken van deze dialoog. Best mogelijk dat Jean Gol en 
zijn partij, nationaal en regionaal in de oppositie, veel struiser 
willen doen dan PS en PSC die de Waalse leraren geld 
hebben beloofd. Wil Gol hen het leven zuur maken? Stuurt hij 
aan op chaos? Om dan vanuit die chaos... Ja, om wat vanuit 
die chaos? 

Want waar moet het naartoe wanneer deze dialoog mis
lukt? Ons antwoord daarop is niet ingegeven door liefde voor 
België, wel door de vrees dat chaos weinig perspektief biedt 
voor Vlamingen, noch voor Walen. Chaos kan geen goede 
voorbode zijn voor een afgelijnde regeling van een konfedera-
le staatsvorm. 

Nu betreuren, zoals prof Senelle in De Standaard (5 mei) 
doet, dat de dialoog twintig jaar te laat komt is wellicht terecht, 
maar de zaken zijn wat ze zijn. De prof heeft echter wel gelijk 
wanneer hij stelt „dat een duidelijke en onbetwistbare afbake
ning van de bevoegdheden van de nationale macht de eerste 
en onmisbare stap moet zijn met het oog op een vruchtbaar 
overleg." 

En dat is nu precies waarop het 
aankomt, hoe meer die macht kan 

r~~^r~~l afgebouwd worden, hoe meer macht 
L j L ^ sfi middelen de gemeenschappen aan 
^ ^ ^ * * hun reeds bestaande bevoegdheden 

kunnen toevoegen; hoe duidelijker de 
federatie wordt. Iedereen weet dat het 
die richting uitmoet, waarom nog ge
treuzeld? Daarom ook kunnen de on
derwerpen van de dialoog niet in stuk
jes gekapt worden en moeten alle on
derwerpen van het Tienpuntenpro
gramma aan bod komen! 

De houding van de Vlaamse partijen 
in het konfikt dat zich deze week voor
deed is bemoedigend. Hopelijk houdt 

deze eensgezindheid aan, ook wanneer de Franstaligen in 
ruil voor de bespreekbaarheid van b.v. de Sociale Zekerheid 
eisen zouden gaan stellen. De financiële wanverhouding 
tussen Vlaanderen en Wallonië moet toch eens geregeld 
worden, dat beseffen de Franstaligen maar al te best. Net 
zoals zij beseffen dat zij hun deel van de last zullen moeten 
dragen, zij kunnen zo'n regelend gesprek dus niet uit de weg 
gaan. Ook als hen dit pijn zal doen. 

Wellicht wordt dat het ogenblik van de waarheid. Ook voor 
de Vlaamse partijen die het Tienpuntenprogramma hebben 
aangenomen. Daarin staat immers dat fiskale en de financië
le verantwoordelijkheid voor de Gemeenschappen de weg 
moet openen om hun eigen problemen op te lossen zonder 
verdere afwenteling op de centrale rijksfinanciën. Net zoals 
de financieringsnormen die niet op op aanvaardbare solidari
teit zijn gestoeld, o.m. in de Sociale Zekerheid, moeten 
worden afgebouwd. 

De Vlaamse partijen aan de dialoogtafel hebben de plicht 
om dit waar te maken! 

Maurits Van Liedekerke 

3 WIJ — 8 MEI 1992 



Vlaams-Nationaal 
Weekblad 

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

Redakteuren: 
Tom Serkeyn 
Peter Dejaegher 
Toon Van Overstraeten 

Sekretariaat: 
Hilde De Leeuw 

Alle stortingen van abonnementen, publiciteit 
en redaktie op prk 000-0171139-31 van WIJ, 
Barnkadenplein 12, 1000 Brussel (Tel 
02/219.49.30) Telefax. 02/217 35.10 

Jaarabonnement 
Halfjaarlijks 
Driemaandelijks 
Los nummer 

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

Reklame: 

1.200 fr 
700 fr 
400 fr. 

33 fr 

Karel Severs, tel 02/219 49.30, toestel 231 
('s voormiddags) of privé, 
steenweg 797, 1653 Dworp. 
Tel. 02/380.04.78. 

Alsembergse-

INHOUD 

7 Het IJzerbedevaartkomitee 
protesteerde tegen het ge
bruik van de Vlaamse Leeuw, 
officieel simbool van de 

Vlaamse Gemeenschap, in associa
tie met ekstreem-rechts. 

9 
Hans Dietrich Genscher bood 
z'n ontslag aan als minister 
van Buitenlandse Zaken van 
Duitsland. 

10 
Vlaams premier Van den 
Brande stelde zijn be
leidsbrief voor m.b.t. het 
Vlaams buitenlands be

leid. 

11 TAK wandelde zaterdag 
jl. in Voeren onder het 
motto "Stop het Belgi
sche bedrog". Een proe

ve tot onderscheid tussen waarheid 
en bedrog. 

U
Luc Van Biesen vraagt de 
Vlaamse regering en de 
Vlaamse Raad om de 
Konferentie van Vlaamse 

Mandatarissen van de zes facilitei
tengemeenten rond Brussel op
nieuw op te richten. 

M ƒ% De Vlaamse Huisves-
I w\ t'i^Qsrnaatschappij is 
I ^ J klaar om de plannen van 

de Vlaamse regering in
zake sociale huisvesting mee te 
helpen verwezenlijken. 

^fllgf«"^%t«aw. o o s t 

'^OHACO 

0^ ^^ Op initiatief van EP-lid 
J l l J. Vandemeulebroucke 

^ ^ ^J werd een gloednieuwe 
kaart van Europa samen

gesteld. Het Europa van de Volke
ren en Regio's in kaart gebracht. 

ƒ ^ f^ Dat Strombeek ondanks 
J * de massale immigratie 

^ ^ ^J van Franstaligen officieel 
Vlaams is gebleven, is in 

niet geringe mate te danken aan 
Ernest Soens. 

26 
Annemie van Winckel 
zocht 12 vrouwen op die 
hét maakten en schreef 
"Keien in de vijver". 

f^ f^ Het hooliganisme staat 
^ J hoog op de agenda bij de 

^ / ^ ^ publieke opinie en verant
woordelijken van sport

bonden, ordediensten, sportklubs 
en beleid. 

(omslag Carto) 

WIJ — 8 MEI 1992 

\ 



De vrijspraak door een jury zonder zwarten van vier blanke politiemannen die 
de zwarte motorrijder Rodney King afgetuigd hadden, zorgde in de Verenigde 
Staten voor de lievigste rassenrellen sedert jaren. Videobeelden van deze 
mishandeling waren nochtans wereldwijd vertoond. In het Californische Los 
Angeles werd massaal brand gesticht, gemoord en geplunderd. Op de foto 
kijkt de eigenaar van een supermarkt ontzet toe hoe zijn zaak in vlammen 
opgaat. Federale troepen moesten de orde komen handhaven en er werd een 
uitgaansverbod ingesteld. Er vielen meer dan 50 dodelijke slachtoffers, het 
hoogste dodental bij sociaal en rassengeweld in de VS deze eeuw. De 
vrijspraak van de politiemannen was blijkbaar een druppel die een grote 
emmer had laten overlopen. Er kwam een beeld naar voor van het echte, maar 
verborgen Amerika: een gesegregeerde, sociaal onrechtvaardige samenle
ving waar ideeën als vrijheid, gelijkheid en de Amerikaanse droom een fiktie 
zijn. De levensverwachting bij de zwarten in Los Angeles is lager dan die in 
Bangladesh. Wie daarentegen meer dan 100.000 dollar (3,5 miljoen f r.) per jaar 
verdient, betaalt slechts 2 8 % belastingen (hier: meer dan 60%). (foto Reuter) 

DIALOOG... 
U hebt het al geraden, lezer, het gaat over 

de uitspraak van ANZ-voorzitter Richard Ce-
lis op het jongste Zangfeest, die duidelijk 
sloeg op de afwezigheid van o.m. het Vlaams 
Blok op de dialoog van gemeenschap tot 
gemeenschap. 

Waarom de voorzitter meende aldus de 
Vlaamse beweging te moeten betrekken bij 
wat in wezen slechts een puur partijpolitiek 
spel is mag een raadsel heten. Want laten we 
wel wezen. Voor de VU mocht het Blok 
gerust aanwezig zijn al was het maar om hen 
te verplichten hun gemakkelijke slogans 
thuis te laten en een serieuze diskussie aan 
te gaan. Van de andere kant had het Blok 
aanvankelijk duidelijk verklaard niet te willen 
deelnemen, omdat het weigert met de Walen 
te praten. Nadien eiste de partij dan weer 
een plaats op maar, zo zegde men, om te 
beletten dat de dialoog rezultaten zou ople
veren. Kan men het dan sommige partijen 
kwalijk nemen dat zij menen hun tijd niet te 
moeten verliezen in dovemansgesprekken ? 

...VERKEERD 
BEGONNEN? 

Hoe dan ook, dit heeft met demokratie 
niets te maken maar alles met propaganda 
en daarom verrast ons de uitspraak van de 
ANZ-voorzitter. 

Intussen vergeten we niet dat precies de 
Vlaamse beweging in januari aandrong op 
de vorming van een ruime Vlaamse regering 
en op een dialoog van gemeenschap tot 
gemeenschap. Precies daarom heeft de VU 
Vlaamse Vrije Demokraten, vanuit een on-
komfortabele positie haar nek uitgestoken en 
er voor gezorgd dat de wensen van de 
Vlaamse beweging werden verwezenlijkt. Op 
het Zangfeest hoefde men ons hiervoor niet 
te feliciteren, maar het door het Vlaams Blok 
uitgelokte konflikt(je) kwalificeren als ,,een 
slecht begin" is toch wel wat kras. 

Aan de voornaamste opdracht van de 
dialoog, die tussen haakjes dan toch 80% 
van de Vlaamse bevolking vertegenwoordigt, 
en die er in bestaat het Vlaamse zelfbestuur 
nogmaals een flinke stap vooruit te helpen, 
werden niet zoveel woorden besteed. Jam
mer. 

VLAMINGEN IN 
FRANSTALIG 
ONDERWIJS 

In dit land zijn er twee Franstalige gemeen
ten met taaifaciliteiten voor de Vlaamse in
woners waar een Vlaamse school bestaat: 
de basisschool van het gemeenschapson
derwijs in Komen (44 leerlingen) en de 
Vlaamse afdeling van het Koninklijk Ate-

neum van Moeskroen (9 leerlingen). In de 
garnizoenstad Aarlen is er ook een basis
school van het gemeenschapsonderwijs, 
waar 16 kinderen school lopen. Er zijn dus in 
totaal 69 kinderen die Nederlands leren in 
gemeenten bezuiden de taalgrens. 

Omgekeerd ligt dat aantal heel wat hoger: 
in Vlaanderen lopen 3.439 leerlingen school 
in Franstalige afdelingen. Vooral in Vlaamse 
gemeenten met faciliteiten voor de Franstali-
gen wordt er nogal wat gebruik gemaakt van 
de mogelijkheid om Franstalig onderwijs te 
volgen. 

Pikant detail: de Franstalige afdelingen 
van het ondenwijs dat in Vlaanderen verstrekt 
wordt, worden zoals de wet het voorschrijft 
betaald door de Vlaamse belastingbetaler. 
De Vlaamse afdelingen in Aarlen, Komen en 
Moeskroen worden ook betaald door de 
Vlaamse gemeenschap. In Komen en Moes
kroen is nochtans de Franse gemeenschap 
verplicht om dit te doen. Maar de Franse 
gemeenschap weigert er het Nederlandstalig 
onderwijs te financieren, tegen de wet in. 
Minister van Ondera/ijs Van den Bossche 
wist een en ander te vertellen als antwoord 

op een vraag van Vlaams Blok-kamerlid Van 
Nieuwenhuysen. We zijn benieuwd naar de 
reaktie van de Vlaamse regering. 

GRIMBERGEN 
In het open-dicht-spelletje rond het vlieg

veld van Grimbergen werd een nieuw rondje 
gereden. Het overleg-komitee regering-deel-
regeringen wees het tweede beroep van de 
hoofdstedelijke eksekutieve teegen de slui
ting af. 

Vlaamse minister Johan Sauwens kondig
de deze week aan dat het vliegveld nog deze 
maand definitief dicht gaat. Door de beslis
sing van het overlegkomitee is immers vol
daan aan de voorwaarde die de rechter in 
kort geding stelde om het vliegveld nog 
zestig dagen open te houden. 

Minister Sauwens verklaarde dat vier stu
dies hem tot de sluiting van het vliegveld 
deden besluiten omwille van de grote eks-
ploitatietekorten en de geluidsoverlast. 
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DOORDEWEEKS 

Gewetensbezwaarde Peter Claes zit in een simbolische cel op de Slnt-
Jansvliet in Antwerpen. Daarmee protesteert hij tegen het feit dat hij zijn 
legerdienst niet kon uitoefenen in het kader van de sociale verdediging. Claes 
weigerde daarom elke burgerdienst en legerdienst. Een rechtbank veroordeel
de hem verleden jaar tot 8 dagen cel. Omdat het zo lang duurt vooraleer hij zijn 
straf moet uitzitten besloot hij daar dan zelf maar mee te beginnen, (foto VUM) 

GESNEUVELD 
De burgeroorlog in Bosnië-Herzegovina 

heeft een dodelijk slachtoffer gemaakt bij het 
Belgische kontingent aldaar. EG-waarnemer 
kommandant Bertrand Borrey, een geboren 
Genkenaar, werd doodgeschoten in het 
dorpje Cula bij Mostar, toen hij met een 
andere EG-waarnemer twee arbeiders ver
gezelde die een elektriciteitscentrale gingen 
herstellen. Het groepje werd beschoten door 
soldaten van het Joegoslavische federale 
leger. Borrey was als EG-waarnemer noch
tans duidelijk herkenbaar. Het Joegoslavi
sche leger had bovendien duidelijke toe
stemming gegeven voor de opdracht die 
Borrey uitvoerde. Wou het leger verlost zijn 
van die vervelende EG-pottekijkers in Bos
nië? 

Het leger en de Servische milities gingen 
fel tekeer in Bosnië. In de hoofdstad Saraje
vo werd zo hevig gevochten dat de EG-
waarnemers aan terugtrekken dachten. Het 
wordt steeds duidelijker dat de Serven aan
sturen op veroveringen met een Groot-Servië 
(zij het dan Bondsrepubliek Joegoslavië ge
noemd) tot doel. 

BTW-HERVORMING 
De hervorming van de btw en de aksijnzen 

die de roomsrode regering Dehaene op 
1 april doorvoerde is niet van aard om de 
samenleving sociaal rechtvaardiger te ma
ken. Zoals dat meestal het geval is winnen 
ook bij deze hervorming de rijkste gezinnen 
het meest. De lage inkomensgroepen moe
ten zelfs bijpassen. Een en ander werd 
berekend op bazis van gezinsbudgetenquê
tes uit '87-'88, meldde De Standaard. 

Een gemiddeld Belgisch gezin wint jaar
lijks 517 frank aan de btw- en aksijnzenher-
vorming. De rijkste gezinnen winnen echter 
4.194 frank frank per jaar, de armste gezin
nen schieten er 569 frank per jaar bij In. De 
grootste ongelijkheid doet zich voor bij de 
niet-aktieven (gepensioneerden). De tien 
procent armste gepensioneerden verliezen 
jaarlijks 579 frank, maar de tien procent 
rijksten winnen 7.584 fr. 

De verklaring voor deze onrechtvaardige 
herverdeling ligt bij het feit dat een aantal 
levensnoodzakelijke produkten, zoals steen
kool bvb, duurder werden, terwijl de prijzen 
van luksegoederen als bont en kaviaar ver
laagden. 

VERKIEZINGS
UITGAVEN 

Samen gaven de Vlaamse kandidaten die 
bij de verkiezingen van 24 november een 
kamer- of senaatszetel In de wacht sleepten 
139,5 miljoen frank uit. In totaal deklareer-
den alle kandidaten uit dit land voor hun 

persoonlijke kampanjes 544,7 miljoen frank. 
Wanneer men daar ook nog de uitgaven van 
de partijen bijtelt, wordt het astronomisch 
bedrag van 943,6 miljoen bereikt. 

Bij de kampanje voor 24 november moch
ten de kandidaten voor het eerst een wette
lijk vastgelegd bedrag niet overschrijden, en 
werden ze verplicht aangifte te doen van hun 
uitgaven. Alle Agaiev- en Rossemverkoze-
nen verklaarden geen frank te hebben uitge
geven voor hun persoonlijke kampanje. De 
kleinste bedragen werden aangegeven door 
Vlaams Blok-verkozenen. Karim Overmeire 
verklaarde bvb. 1.200 frank uitgegeven te 
hebben. De CVP-verkozenen gaven samen 
51,3 miljoen uit, de PVV-verkozenen 40,4 
miljoen, de SP verkozenen 34,3 miljoen, de 
VU-verkozenen 9,7 miljoen. 

De grootste bedragen werden uitgegeven 
in het kiesarrondissement Brussel. 8 verko
zenen, onder wie VU-staatssekretahs VIc 
Anciaux, gaven daar meer dan 2 miljoen uit. 
De uitschieters waren evenwel CVP'er Wil-
fried Martens (2,68 miljoen), PVV'er Anne-
mie Neyts (2,64 miljoen), CVP'er Jean-Luc 
Dehaene (2,58 miljoen), SP-er Roger De 
Wulf (2,58 miljoen), en PVV'er Francis Ver
meiren (2,55 miljoen). De Standaard, die de 
gegevens samen met de KU Leuven verza
melde, meldde verkeerdelijk dat naast de 
Antwerpse Vlaams Blok-verkozenen ook de 

VU-kandIdaten in Brussel Etienne Van Vae-
renbergti en Jef Valkeniers, ondanks de 
wettelijke verplichting, geen aangifte deden 
van hun verkiezingsuitgaven. De betrokke
nen dienden wel degelijk aangifte van hun 
persoonlijke kampanje-uitgaven. 

JEROEN BROUWERS 
De Orde van de Vlaamse Leeuw 1992 

wordt toegekend aan de Nederlandse schrij
ver Jeroen Brouwers. Deze onderscheiding 
vormt een blijk van waardering voor perso
nen die zich verdienstelijk maken door een 
konsekwente houding in de sociale en kultu-
rele ontvoogding van de Vlaamse gemeen
schap, die prestaties leverden die de integra
tie van de Nederlanden bevorderen, en die 
akties en initiatieven op touw zetten voor de 
uitstraling van de Nederlandse taal en kui
tuur. 

Brouwers heeft met zijn omvangrijke en 
veelzijdige literaire oeuvre de Nederlandsta
lige letteren op een unieke manier verrijkt. 
Hij heeft bovendien in talrijke geschriften en 
kritische beschouwingen blijk gegeven van 
een grote kennis van en warme belangstel
ling voor de Nederlandse taal en literatuur in 
Vlaanderen. Brouwers heeft twaalf jaar in 
Vlaanderen gewoond en bij uitgeverij Man-
teau gewerkt. 
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KORTWEG 

• Een tweede kandidaat voor de 
opvolging van Jaak Gabriels ais 
voorzitter van de VU Vlaamse Vrije 
Demoitraten diende zicii aan: partij-
bestuurslid Patrik Vankrunkels-
ven uit Laal(dai. 

• De Vlaams-Zuidafrikaanse 
vriendschapsgroep Protea hieft 
zichzelf op. Zeker na het geslaagde 
referendum in Zuid-Afrika over het 
hervormingsbeleid waren enkele 
doelstellingen van de vereniging 
grotendeels verwezenlijkt. 

• Kippenkwekerijen in de provin
cies West-Vlaanderen en Antwer
pen werden geteisterd door pseu-
dO'Vogeipest. Er werden onmid
dellijk beschermende maatregelen 
getroffen. Voor 16 mei moet aile 
pluimvee ingeënt worden. Wedstrij
den en markten met pluimvee wor
den verboden. Alleen de duiven 
worden gespaard. Of beter mis
schien, de duivenmelkers. 

• Alsof vogelpest nog niet genoeg 
was, er brak ook een rattenplaag 
uit. De rattenziekte maakte al één 
dodelijk slachtoffer. Deze ziekte 
wordt overgebracht wanneer het 
menselijk lichaam via een open 
wond met rattenurine of -uitwerp
selen in aanraking komt. 

• Met vogelpest of rattenziekte 
heeft het vermoedetijk weinig te 
maken, maar ook in de Mechelse 
CVP vielen slachtoffers. 12 CVP-
mandatarissen, onder wie de bur
gemeester en twee schepenen, 
worden er uit de partij gezet omdat 
ze een bestuursakkoord uit '88 niet 
naleefden. 

• Na Delacre in Vilvoorde sluit nu 
ook Chamebel uit Macheien haar 
deuren. Het bedrijf, gespeciali-
zeerd in gevelbekleding, had nog 
slechts 10.000 frank in kas. 450 
werknemers verliezen hun job. 

• Het aanbod van taallessen 
voor migranten zal verhoogd wor
den. De kursussen zullen boven
dien erkend worden als beroepsop
leiding. Daardoor kunnen werkloze 
migranten die weigeren om een 
kursus in de streektaal te volgen, 
van het recht op een uitkering uit
gesloten worden. 

• Groot-Brittanniè's eerste vrou
welijke speaker (voorzitter van het 
Lagerhuis), Betfy Boothroyd, kapt 
met een eeuwenoude Engelse par
lementaire traditie. Ze weigert bij 
het uitoefenen van haar funktie de 
bijhorende paardeharen pruik te 
dragen. 

VLAANDEREN: 
RECHTS EN RACISTISCH? 

T V 1 o f T V T w e e, ' t m 

„Geachte heer Administrateur-Gene
raal, 

Op korte tijd werd de Vlaamse gemeen
schap zwaar beledigd mét medeweten van 
de BRT, de omroep van de Nederlandstali
ge gemeenschap. 

Een Belgische minister spreekt de 
Vlaamse bevolking toe in het Engels, met 
medeweten van de Belgische regering en 
de Belgische Radio en TV. 

Nu brengt TV1 en 2 in diverse weekbla
den een twee-pagina-grote advertentie 
onfder de titel „De Leeuw van Vlaanderen 
of de opkomst van uiterst rechts". Hier
mee brengt onze eigen openbare omroep 
zeer zware schade aan aan de Vlaamse 
gemeenschap. Vooreerst door het mis
bruik van de Vlaamse simbolen. De Vlaam
se leeuw is officieel erkend als simbool 
van de Vlaamse gemeenschap. Ten twee
de door associatie van deze simbolen met 
uiterst rechts. Dit is niet alleen een beledi
ging voor de Vlaamse Raad en de Vlaamse 
Eksekutieve maar voor de hele Vlaamse 
gemeenschap die streeft naar demokrati-
sche, sociale en rechtvaardige verhoudin
gen binnen de autonome strukturen van 
Vlaanderen." 

Het is het IJzerbedevaartkomitee, bij mon
de van voorzitter Lionel Vandenberghe, die 
de advenentiel<ampanje van de BRTN he-
l<elt. Het l<omitee stuurde bovenstaande brief 

a r h o e j o h e t b e k i j k t . 

aan Cas Goossens, Administrateur-Generaal 
van de openbare omroep. 

We vroegen Lionel Vandenberghe waar
om hij zo verbolgen is. De associatie van de 
Vlaamse beweging met ekstreem rechts is 
toch niets nieuws onder de zon? 

• Het Vlaams Blok wordt niet als dusda
nig vernoemd in de BRTN-advertentie. 
Toch wordt er duidelijk op gezinspeeld. 
Vele Vlaams-nationalisten zijn het er over 
eens dat het Blok de Vlaamse beweging 
inderdaad misbruikt. Het aantal IJzerbe-
devaarders die simpatiseren met de Blok-
ideologie is niet gering. Ook binnen het 
IJzerbedevaartkomitee zijn een aantal 
mensen van Blok-signatuur aktief. Is het 
IJzerbedevaartkomitee dan wel goed ge
plaatst om zo heftig te reageren op de 
advertentie van de BRTN? 

,,Wlj hebben enige ervaring met gewron
gen en verwrongen berichtgeving In kranten. 
Tot voor enkele jaren hadden sommige kran
ten méér oog voor een handvol rare vogels, 
die hun zaterdagavond voor de IJzerbede
vaart vulden met pijnlijke nostalgie, dan voor 
de duizenden Ijzerbedevaarders. Deze tijd 
Is voorbij, zeker In de Vlaamse pers. De 
buitenlandse verslaggevers laten soms nog 
een grote steek vallen. Dit stoort alle bede
vaarders, ook de sympatisanten van het 
Vlaams Blok." 

(lees verder biz. 19) 
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PERSSPIEGEL 
Een natte één mei-viering heeft 
geen nieuw vuur itunnen brengen 
in de liarten van de lomeraden-
socialisten. Bi) hun ministers ool( 
niet. Vuriger ging het er aan toe in 
de Voer. Hoewel... Vlaamse Tal<ti-
visten zijn heel wat bedaarder 
dan Waalse metallo's. 
En „de dialoog" blijft ook op het 
menu van ons persoverzicht. 

(W. Luyten) 

De Standaard 
Droevig weer en droevige kastoestand. 

Weinig begeesterend om 1 mei-toespra
ken te houden als de kameraden minister 
zijn. 

„Het feest van de arbeid is voorbijgetrok
ken zoals het weer Wat wolken, wat wind, 
wat zon en wat regen Nergens stegen er 
begeesterende toespraken op of klonken er 
geluiden van bezielende toekomstprojekten 
Het politieke landschap ligt er vandaag even 
grijs en monotoon bij als voordien De opkla-
nngen zijn duidelijk nog met voor morgen 

Onze politieke bestuurders hebben andere 
katten te geselen Zij zitten verkrampt te 
kijken naar een schatkist, waaruit jaarlijks 
650 miljard fr rentelasten wegvloeien Zij 
worden vooral in beslag genomen door de 
vraag hoe ze opnieuw geld in die schatkist 
kunnen krijgen Want het staat als een paal 
boven water dat elk toekomstgericht projekt 
van enige betekenis bij gebrek aan geld 
geen kans maakt" 

HETLAATSIENIEDWS 
René Adams noemt die 1 mei ,,een 

gemiste kans" om aan socialistische zelf-
bezinning te doen. 

,,Bij het uitblijven van een massale demon
stratie, had men gehoopt dat de socialisti
sche leiders toch van de gelegenheid zou
den gebruik gemaakt hebben om hun deel
neming aan het regeringsbeleid in een bre
der perspektief te plaatsen Wanneer men 
solidariteit vraagt moet men kunnen zeggen 
rond welke doelstelling deze zich zou moe
ten scharen De toespraken der kopstukken 
bleven echter beperkt tot een vergoelijken
de, soms verontschuldigende ondersteuning 
van de regeringsmaatregelen SP-voorzitter 
Frank Vandenbroucke heeft het daarbij zelfs 
gepresteerd, ter zelfverdediging, zijn publiek 
te verbazen met de uitroep dat het land er 

met PVV-voorzitter Verhofstadt nog slechter 
aan toe zou zijn Het was een pijnlijke sa
menvatting van het gebrek aan eigen visie 
Of ligt de oorzaak bij interne verdeeldheid"? 
Binnen de partijleiding worden ongetwijfeld 
nieuwe denkbeelden aangedragen Men had 
ze op 1 mei een publieke kans moeten 
geven " 

LE PEUPLE 
Geeft echo aan die verontwaardiging 

van Mister Wallonië en maakt van de 
Taktlvistlen „les activistes". Of daar Is 
Von Bissing weer. 

,,Het stilzwijgen van de Vlaamse minister
president, zoals heel het Vlaamse politieke 
wereldje, is op zijn minst onrustwekkend, 
zeker nu men met een groei van ekstreem-
rechts te doen heeft Is er geen gevaar dat de 
publieke opinie in het Noorden van het land 
dit zal uitleggen als groen licht voor manifes
tanten waarvan het agressief en geweldda
dig karakter met meer moet bewezen wor
den 

Erger is dat men anderzijds moet vaststel
len dat de gendarmerie vooraleer het bevel 
te krijgen om te chargeren zich hoogst merk
waardig heeft laten overrompelen door een 
40 manifestanten die er in lukten door te 
dringen tot in het centrum van Voeren waar 
de manifestatie door burgemeester Droeven 
nochtans was verboden Daarom moet men 
de minister van Binnenlandse Zaken Louis 
Tobback interpelleren Hij die zich terecht 
geroepen voelt de orde te waarborgen in de 
voetbalstadions moet dit overal doen " 

GAZET 
VAN ANTWERPEN 

De Antwerpse krant had een uitvoerig 
gesprek met senator Schlltz over het ver
loop van „de dialoog". 

• ,,Beseft u dat de zaak met te redden is met 
een vrijblijvend gesprekje' 

H S Precies daarom is het zo belangrijk 
dat er langs Vlaamse zijde eensgezind en 
vastberaden wordt opgetreden We moeten 
het de Franstaligen duidelijk maken dat zij 
met moeten spekuleren op een Vlaamse 
verdeeldheid De houding van de PVV is hier 
van essentieel belang Gaat de PVV front 
vormen met de andere Vlaamse partijen' Of 
wagen aan een opbod zonder iets binnen te 

halen' Ik wil hier mets insinueren, maar wil 
alleen duidelijk maken dat de PVV een 
sleutelrol speelt in deze dialoog Ten slotte 
zijn er geen vier of vijf formules denkbaar 
voor een tweederde meerderheid 

• U pleit met alleen voor eensgezindheid, 
maar ook voor een snelle onderhandeling 

H S Het zou een slechte zaak zijn het 
gesprek te rekken tot na de vakantie Dan 
ontstaan er spanningen in alle Vlaamse par
tijen De bevolking heeft trouwens recht op 
de klare konklusie van een diskussie die al 
tientallen jaren aansleept Is er een onmacht 
om tot een konklusie te komen dan zou dit 
slecht aanslaan bij de bevolking 

• Wat als de dialoog er met in slaagt een 
aantal knopen door te hakken' 

H S Dan ontstaat er een zeer labiele 
toestand Ik noem geen namen, maar ik 
venwacht dat sommige regenngen en raden 
dan eigenmachtig gaan optreden en dat we 
een penode van illegaliteit tegemoet gaan Ik 
heb hier vroeger al voor gewaarschuwd " 

DE NIEUWE GAZET 
Bekijkt de bazen achter de schermen 

van deze regenng onder een ACV-er De-
haene. 

,,Een ACW'er moet met noodzakelijk lid 
zijn van de CVP Maar hoe meer ACW-leden 
CVP'er worden, hoe meer kans we hebben 
om ons maatschappelijk projekt te realise
ren Het IS een veelzeggend citaat uit een 
interview in ,,De Morgen" met Theo Rom-
bouts, boegbeeld van de kristelijke arbei
dersbeweging Rombouts laat weinig aan de 
verbeelding over De CVP is van belang voor 
het ACW zolang ze machtig is Van het 
moment af dat dit zou veranderen is de partij 
met meer nuttig ,,Dan stelt zich voor ons 
een probleem", luidt het letterlijk Zelden 
hebben we een drukkingsgroep zo duidelijk 
haar bedoelingen horen formuleren infil
treer, overmeester de sterkste partij om op 
die manier — zonder zelf ooit openlijk aan 
politiek te moeten doen of verantwoording te 
moeten afleggen — de wetten gestemd te 
krijgen, die haar maatschappijvisie vertalen 

Het dient gezegd dat het ACW daar met 
bravoure m slaagt Ondanks de afkalving van 
de CVP bevindt de kristelijke arbeidersbewe
ging zich vandaag op het toppunt van haar 
macht De arbeids- en sociale wetgeving zijn 
op haar lijf geschreven, voor de taken die ze 
uitvoert wordt ze vorstelijk betaald met ieders 
belastinggeld, de nationale en de Vlaamse 
premier en de meerderheid van de CVP-
verkozenen komen uit haar rangen, de we 
kunnen er deze rubriek rustig mee vullen " 
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HORZON 

HANS-DIETRICH GENSCHER 
Vorige week maandag 27 april Ineeft 's werelds 

langst-gediende minister van Buitenlandse Zal<en, 
de Duitser Hans Dietrich Gensclier, na 18 jaar 
ononderbroken ministerschap, spontaan zijn ont
slag aangeboden en iiij heeft, dusdoende, in de 
hedendaagse geschiedenis een simbolisch blad 
omgedraaid. 

Deze Spitzenpolitil<er verlaat het toneel op het 
ogenblik dat wij gaan binnenstappen in de 21ste 
eeuw die in vele opzichten grondig zal verschillen 
van wat wij sedert WO II hebben meegemaakt. 
Welnu, uitgerekend deze man is voor deze veran
dering in grote mate persoonlijk verantwoordelijk. 

Hij beëindigt zijn loopbaan als minister van 
Buitenlandse Zaken van een eengemaakt Duits
land. Dat moet voor hem persoonlijk een grote 
voldoening geweest zijn, als je er rekening mee 
houdt dat hij, die zijn loopbaan in West-Duitsland 
heeft gemaakt, geboren is in Oost-Duitsland (nl. in 
Reideburg bij Halle dat in die periode werd inge
palmd door het kommunisme van Walter Ulbricht 
maar waar hij, als opperste gunst vanwege het 
kommunistisch apparaat, 
jaarlijks mocht terugkeren 
om met zijn eigen mensen, 
Weilinacliten te vieren. 

Men zegt van deze 65-jari-
ge, zowel in Duitsland als 
daarbuiten alomtegenwoor
dige staatsman, die welbe
wust geen andere taal sprak 
dan zijn moedertaal maar die 
daarom niet minder werd ge
apprecieerd in de vijf wereld
delen, dat hij zijn koelbloe
digheid — grote deugd, ook 
in diplomatie! — zou aange
leerd hebben toen hij voor
dien minister van Binnen
landse Zaken was en daar af 
te rekenen kreeg met de Rote Armee Fraktion... 

Genscher is van jongsafaan liberaal geweest en 
had steeds te maken met het feit dat zijn partij, de 
FDP, voortdurend bedreigd was met verdwijning 
vermits zij permanent riskeerde onder de 5% 
grens te vallen. In alle kondities waar hij gediend 
heeft, nl. onder de bondskanselieren Brandt, 
Schmidt en Kohl, was de FDP echter nodig omdat 
zij aan de koalitie de nodige absolute meerderheid 
wist te verschaffen. Werpt deze politieke achter
grond niet een speciaal licht op het profiel van 
H.D. Genscher, vanuit de VU gezien? 

Ondanks deze politieke handikap heeft Gen
scher er telkens kunnen toe bijdragen de rege-
ringskoalities waarvan hij deel uitmaakte, om te 
vormen en de nieuwe, waarin hij opnieuw de 

leiding der Duitse diplomatie waarnam, te lauwe
ren op de drie hoofdlijnen van zijn internationale 
politiek: Ostpolitik, Europese Gemeenschap en 
Navo-lidmaatschap. 

Zo heeft hij Brandts idealistische Ostpolitik 
omgevormd tot een realistische onstpanningspoli-
tiek. Zo was hij een moedig voorstander van het 
Navo-dubbelbesluit en heeft hij de huidige kanse
lier Kohl 10 jaar lang begeleid naar de Duitse 
eenmaking. 

Genscher was de eerste die, in 1985 reeds, 
zegde dat wij Gorbatsjov moesten steunen en ik 
kan persoonlijk getuigen van zijn grote invloed 
(niet AI<tion maar: Wirl<ung) in het kader van de 
KVSE. De voorstellen die hij in het EEG-kader 
presenteerde samen met zijn Italiaanse kollega 
Colombo, hebben op het kruciale moment, ook de 
EEG-strukturen een historische duw gegeven. 

Genscher kon in de EG-ministerraden enorm 
lange volzinnen debiteren waarvan ik nooit het 
einde voelde naderen en die voor de tolken een 
permanente uitdaging betekenden. Met andere 

grote diplomaten had hij ge
meen dat hij meer met finger-
spitzengefütil handelde dan 
uit ideologische indoktrinatie. 
De Amerikanen noemden 
hem wel eens ,,a slippery 
guy" en toch was hij Baker's 
persoonlijke vriend. Samen 
hebben zij immers destijds 
de ,,2 + 4-gesprekken" ont
worpen die de Duitse eenma
king hebben mogelijk ge
maakt. 

Deze man heeft zijn land 
opnieuw op de wereldkaart 
geplaatst. Het heeft hem veel 
hard werken gekost en twee 
infarkten. (Zijn — steeds af

wezige — vrouw Barbara heeft ondertussen een 
Stichting opgericht waarin hartpatiënten worden 
verzorgd...) 

Genscher wordt nu opgevolgd door zijn jongere 
partijgenoot Kinkel. Het zal voor ons wel even 
wennen zijn. Deze nieuwe Duitse minister van 
Buitenlandse Zaken is een ekstra-parlementair, 
afkomstig uit het welvarende Schwaben. In tegen
stelling tot Genscher zal hij deze job niet kombine-
ren met de funktie van Vice-Kanselier. 

Voor het eerst heeft Duitsland een minister van 
Buitenlandse Zaken van na de oorlog. En a 
propos: weet iemand waarom Genscher nu juist 
zijn loopbaan afbreekt? Achtung, Bitte! 

Hans De Belder 
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WETSTRAAT 

VLAAMSE BELEIDSBRIEVEN 
Vorige week stelde Luc Van den Brande, 

voorzitter van de Vlaamse regering, zijn 
beleidsbrief voor m.b.t. het buitenlands be
leid van Vlaanderen. 
'' Vlaanderen staat voor een grote uitdaging : 
op de vooravond van de Europese eenma-
l<ing l(ondigt zicli een fundamentele verande
ring in de wereldbeschaving aan. Deze moet 
een antwoord vinden op een tegenstrijdige 
dubbele trend : de tendens naar schaalver
groting en eenheid en de tendens naar 
diversiteit en autonomie". Vera/ijzend naar 
het VU-CVP en SP-regeeral<l<oord wil de 
minister een gekoördineerd en geïntegreerd 
buitenlands beleid voeren. 

De Vlaamse regering zal zich speciaal 
inzetten om het Nederlands, als taal en 
kultuurelement te verdedigen en te bevorde
ren. Daarom moet er eerst een vooral sa
mengewerkt worden met Nederland. De 
Taalunie moet deze taak op haar nemen. 
Opdat de Gemeenschappen en Gewesten 
hun interne bevoegdheden ook op het inter
nationale forum volwaardig zouden kunnen 
uitoefenen moet het verdragsrecht dringend 
geregeld worden in de dialoog. Prioritair 
moet de aandacht gaan naar de toepassing 
van de gevolgen voor Vlaanderen van de 
verdragen inzake de Europese Politieke 
Unie en de Ekonomische en Monetaire Unie. 
De Vlaamse regering zal het voortouw ne
men om de besprekingen te starten met de 
federale beleidsniveaus en met de andere 
regio's in ons land om zo snel mogelijk tot de 
invulling te komen van het Verdrag van 
Maastricht. 

Nieuw is de aandacht voor een eigen 
Vlaams beleid inzake ontwikkelingssamen
werking, dit op aandringen van VU-minister 
J. Sauwens. In onderlinge samenwerking 
met de federale overheid zal de Vlaamse 
regering een inspanning leveren ter bevorde
ring van de technologietransfers en de over
dracht van ervaring o.m. op milieugebied, 
naar de Derde Wereld. Fraktievoorzitter P. 
Van Grembergen wenste de Minister-Presi
dent geluk met zijn zeer ambitieuze geloofs
belijdenis. In zijn tussenkomst betreurde hij 
het evenwel dat Vlaanderen zo weinig er
kend en herkend wordt in het buitenland. 
„Na Washington is Brussel het land met het 
grootst aantal geakkrediteerde joernalisten, 
dus media genoeg. Daarom heeft de Vlaam
se regering als voornaamste taak Vlaande
ren een herkenbare identiteit te bezorgen in 
het buitenland. De beperkte geldmiddelen 
moeten selektief aangewend worden. Vlaan-
derens geografische ligging moet ten volle 
uitgebuit worden. Verder kan een eensgezin
de politieke houding bij internationale proble
men de eigen identiteit bevestigen." 

Verder onderstreepte Van Grembergen de 
rol van Vlaanderen in het Europa van de 
regio's. Normaal gezien is Nederland onze 
bevoorrechte partner op het internationale 
forum. Maar tot nu toe werd er nog nooit op 

' '1 *"*'̂  

Ook op het ministerie van Justitie wordt een loopje genomen met de taalwetge
ving. Volgens minister Wathelet zou het ideaal zijn ,,dat op het justitiepaleis te 
Brussel de beide landstalen zouden gesproken worden." (toto R. szommer) 

een volwassen manier aan politiek gedaan 
met de noorderburen. Hierin moet verande
ring komen. Tot slot pleitte Van Grembergen 
voor een samenwerking met geheel zuidelijk 
Afrika via Zuid-Afrika, dat het enige land is 
dat de rol van ekonomische voortrekker kan 
spelen op het Afrikaanse kontinent. 

TMLPERIKELEN ~ 
Begin februari bepaalde de Raad van 

State dat meertalige identiteitskaarten in
druisen tegen de taalwetgeving. Tot nu toe 
werd door de federale regering nog geen 
gevolg gegeven aan het arrest. Daarom 
interpelleerde kamerlid E. Van Vaerenbergh 
de heer Tobback met de vraag wanneer de 
minister van plan is om aan de slag te gaan. 
Deze antwoordde het probleem te zullen 
oplossen. „De bestaande identiteitskaarten 
regularizeren betekent dat de wet moet ge
wijzigd worden. Daarvoor is een tweederde
meerderheid nodig. Ofwel respekteert men 
de bestaande taalwetten en moeten de kaar
ten veranderd worden." De minister kon 
evenwel geen prijskaartje plakken op de 
kosten van deze operatie. 

Verder vroeg Van Vaerenbergh minister 
Tobback welke taalvereisten voor de politie
agenten in Brussel gelden. In de Brusselse 
gemeentebesturen klaagt men erover dat het 

steeds moeilijker wordt om politieagenten te 
vinden die voldoen aan de gestelde taalei-
sen. Om dit probleem ten dele op te lossen 
werden de taalvereisten bij de selektieproe-
ven verlaagd. Tijdens de proefperiode moe
ten de stagiair-politieagenten taallessen vol
gen om daarna bij definitieve aanwerving 
een wettelijk vereist taaleksamen af te leg
gen. 

Het VU-kamerlid vraagt zich evenwel af of 
deze politieagenten nog de normale dienst
verlening aan de burger kunnen verlenen. Zij 
moeten de burger in een verstaanbare taal te 
woord kunnen staan. Wat verstaat men on
der tweetaligheid in de Brusselse Gemeen
ten ? 

Ook op het ministerie van Justitie wordt 
een loopje genomen met de taalwetgeving. 
„Griffies en parketten van het Hof van be
roep, de rechtbanken van eerste aanleg, 
koophandel en arbeidsrechtbank, de vrede-
gerechten en politierechtbanken worden vol
gestouwd met eentalige kontraktuelen. " M i 
nister Wathelet antwoordde „dat dit te wijten 
is aan de moeilijke vervanging van het twee
talig personeel. Er zijn te weinig tweetalige 
kandidaten beschikbaar. Hij gaf toe dat het 
ideaal zou zijn dat op het Justitiepaleis te 
Brussel de beide landstalen zouden gespro
ken worden." 

Greet Claes 
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WAARHEID EN BEDROG 
IN VOEREN 

Zoals verwacht was raakten de "meest bewuste Vlamingen" In Voeren weer 
slaags met "provocerende ordediensten". (foto VUM) 

H
et Taal Aktiekomitee had aange
kondigd naar Voeren te gaan 
om de belangen en de noden 
van de Voerenaars kenbaar te 
maken, niet om hen met nog 
meer problemen op te zadelen. 
Voeren en de Vlaamse zaak zijn 
niet gediend met knokpartijtjes 
en vandalisme, ging het TAK-
pamflet verder. De VVB sprak 
zelfs de hoop uit dat de orde

diensten niet provocerend zullen optreden 
en aldus de wandeling ("deze uiting van 
blijvende Vlaamse aandacht voor wat ge
beurt in Voeren') onmogelijk zullen maken. 

IJdele hoop. Voeren werd weer het strijdto
neel waar Vlaamse helden, al dan niet gepro
voceerd door de ordediensten, veroveringen 
menen te moeten maken. 26 Vlamingen, 
onder wie VU-kamerlid Hugo Olaerts, lieten 
zich oppakken. Pas op, we beweren niet dat 
de organizatoren ongelijk hadden om de 
Vlaamse politici en de publieke opinie eens 
wakker te schudden. Redenen om zich onge
rust te maken over de situatie in Voeren zijn 
er immers bij de vleet. We stellen ons alleen 
vragen bij de weinig vindingrijke en simpatie-
ke wijze die de aktievoerders van onder het 
stof haalden. 

MOEDELOOS 
Maar hoe reageren de Vlaamse Voere

naars zelf ? We legden ons oor te luisteren bij 
Jean Duysens, VU-gemeenteraadslid in Voe
ren. 

Duysens: „De TAK-betoging werd door 
de Vlaamse Voerenaars op gemengde ge
voelens onthaald. Een meerderheid is met 
de manifestatie helemaal niet opgezet. De 
rust wordt verstoord, en dat is slecht voor de 
heilige koe van het toerisme. Maar ander
zijds overheerst er een groot gevoel van 
moedeloosheid en ontgoocheling. Wat helpt 
het allemaal, verzucht de Voerenaar. Van 
alle beloften komt toch niks in huis. Daarom 
was de betoging volgens mij in zekere zin 
nuttig: er wordt nu immers opnieuw over 
Voeren gepraat. Want van het moment dat er 
over onze gemeente niet meer gepraat 
wordt, zijn we helemaal verloren. Langs de 
andere kant kan men zich afvragen waarom 
er hier in Voeren moet betoogd worden. De 
Vlaamse ministers wonen immers niet in 
Voeren, maar elders." 

Inderdaad, in de situatie van Voeren is de 
jongste jaren iets fundamenteel veranderd. 
Voeren valt nu onder Vlaamse voogdij. In 

haar persmededeling slaat de VVB dan ook 
de nagel op de kop waar ze zegt dat de 
protestwandeling veel meer een signaal is 
naar onze politici dan een manifestatie tegen 
Happart, die tenslotte slechts kan optreden 

Zaterdag 2 mei was eindelijk 
weer eens een hoogdag voor „de 
meest bewuste Vlamingen" zoals 
de WB de Voerwandelaars 
noemt. Die kategorie Vlamingen 
bestaat uit zo'n 350 militanten die 
gevolg gaven aan de oproep van 
het Taal Aktiekomitee om op
nieuw te gaan wandelen In de 
Vlaamse gemeente, onder het 
motto „Voeren: Stop het Belgisch 
bedrog". 

binnen de ruimte die de Vlaamse bewindslui 
hem bieden. 

Want daar wringt het schoentje voor een 
belangrijk deel. Enkele voorbeelden slechts: 

In 1990 stemde de Vlaamse Raad onder 
impuls van de VU-fraktie met 104 stemmen 
voor, 1 tegen en 15 onthoudingen een motie 
van aanbeveling tot het oprichten van een 
Voercel. Toenmalig Vlaams premier Gaston 
Geens (CVP) was het idee echter ongene
gen. De voorzitter van de Vlaamse Regering 
maakte met het opvolgen van de motie van 
de Vlaamse Raad, ondanks herhaald aan
dringen (na vragen en interpellaties van o.m. 
VU-raadslid Brepoels, CVP-raadslid Suyker-
buyk en VB-raadslid Annemans) dan ook 
bepaald geen haast. De Voercel kwam er 
niet. 

Intussen kwam er wel een nieuwe Vlaamse 
minister-president. Maar ook deze CVP'er 
wenst blijkbaar niet meer dan lippendienst te 
bewijzen aan zijn eigen regeerakkoord (dat 
aankondigt het Vlaams karakter van ge
meenten met een bijzonder taaistatuut te 
beklemtonen en te versterken) en aan de 
motie van de Vlaamse Raad. Een schriftelij
ke vraag van VU-minister Sauwens van eind 
april jl. aan premier Van den Brande om deze 
Voer-cel op te richten werd geakteerd, zon
der verder gevolg. 
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VOEREN 

FRANSTALIG 
KULTUREEL CENTRUM 

Een tweede voorbeeld: het Franstalig kul-
tureel centrum, eind maart plechtig geopend 
door Bernard Anselme, voorzitter van de 
Franse gemeenschapsregering. Terecht 
vraagt TAK zich af: Wat heeft die in Vlaande
ren verloren? VU-gemeenteraadslid Duy-
sens stelt vast: „Nu hebben de Franstaligen 
in deze Vlaamse gemeente niet alleen taalfa-
ciliteiten, maar ook kulturele en sportfacilitei
ten." 

Nochtans heeft Frieda Brepoels de Vlaam
se regering destijds gewaarschuwd dat de 
Franse gemeenschap de l<redieten voor dit 
kultureel centrum (via een vzw) op haar 
begroting had ingeschreven. Brepoels gaf de 
Vlaamse regering de pap in de mond door 
haar hierop te wijzen. Als de Vlaamse rege
ring gewild had, l<on ze deze manifeste 
bevoegdheidsoverschrijding toen reeds aan
hangig maken bij het Overlegkomltee rege-
ring-eksekutieven. Er kwam echter geen 
reaktie. 

Een derde voorbeeld: de weigerachtigheid 
van het gemeentebestuur om Nederlandsta
lig onderwijs te verstrekken. Men zal zich 
herinneren hoe begin september '91 de 
Vlaamse kleuters uit hun klaslokaal verdre
ven werden en naar een kamer in een 
afgelegen gebouw verwezen werden, de 
naam klaslokaal onwaardig. Uiteindelijk be
sloot men kleuters en juf onder te brengen in 
het kultureel centrum Veltmanshuis in Sint-
Martens-Voeren. 

Het Voerens gemeentebestuur haalde 
nochtans haar slag thuis. Want de Vlaamse 
voogdij-overheid besloot, ook om menselijke 
redenen, om de provincie Limburg in te laten 
staan voor de huisvesting van de kleuters. 
De noodoplossing van het Veltmanshuis 
mocht bovendien niet te lang duren om de 
werking van het kultureel centrum niet in het 
gedrang te brengen. 

In de Limburgse deputatie is gewezen VU-
senator Jef Van Bree verantwoordelijk voor 
onderwijs. Na zijn aanstelling op 28 novem
ber '91 maakte Van Bree, trouwens een van 
de wandelaars op 2 mei, onmiddellijk werk 
van de nieuwe huisvesting. 

Van Bree: „Ik nam twee opties. Ten 
eerste willen we op lange termijn de moge
lijkheden nagaan voor een definitieve inplan
ting van een nieuwbouw, hetzij in Sint-I^ar-
tens-Voeren, hetzij in een andere Voerense 
gemeente. Met de plaatselijke Vlaamse ge
meenschap dient de beste inplantingskeuze 
nog bepaald te worden. 

Ten tweede besloot ik op korte termijn een 
oplossing te geven aan het probleem door 
vlak naast de parking van het Veltmanshuis 
een prefabgebouw te plaatsen, voor een 
beperkte tijd." 

Op 19 december '91 werd de Provinciale 
Administratie belast met de koördinatie van 
de verschillende te ondernemen procedures-
tappen. Op 9 januari '92 besloot de deputatie 

Er was weer een indrukwekkende ordedienst op de been gebraclit om de 
manifestanten op Vlaamse grond liet manifesteren te beletten. Wanneer de 
Luiksgezinden een feestje bouwen of protesteren valt de rijkswacht in geen 
wegen of velden te bespeuren. (archieffoto oann) 

een prefab klaslokaal te plaatsen. Er werd 
een budget vrijgemaakt om de nodige wer
ken uit te voeren. Op 28 februari werd een 
beperkte aanbesteding gehouden. Maar 
daarmee waren de problemen nog niet van 
de baan, geeft Van Bree toe: „Van de vier 
aangeschreven aannemers was er spijtig 
genoeg geen enkele die de werken tijdig kon 
uitvoeren. Op 21 april werd besloten de 
werken onderhands te gunnen aan de firma 
Siegers. Die firma kan in de periode mei-juni 
nog voor de uitvoering zorgen, zodat de 
werken voor het bouwverlof zullen voltooid 
zijn." 

Van Bree nam in zijn korte ambtsperiode 
ook nog een ander onderwijsinitiatief voor 
Voeren. Op zijn voorstel besliste de deputa
tie eind april een openbare aanbesteding te 
houden voor het bouwen van klaslokalen 
voor de Provinciale Lagere School in Sint-
Martens-Voeren, en dit voor een bedrag van 
21.592.705 frank. Er werd intussen reeds 
een aannemer aangesteld. Waarmee met
een aangetoond wordt dat er voor Voeren 
ook positieve dingen gebeuren. 

WARMWATERBRON 
De waslijst negatieve voorbeelden is ech

ter nog niet afgewerkt: in Voeren werd in '88 
een warmwaterbron ontdekt. Op een diepte 
van 850 meter stootte men op water van 40° 

G. Herhaaldelijk werd de Vlaamse regering 
aangemaand om met deze veelbelovende 
vondst wat te doen voor de gemeente. In het 
Nederlandse Valkenburg ontwikkelde men 
rond een warmwaterbron van slechts 21° C 
een bloeiend kuuroord. Er bestaan ook mo
gelijkheden op energievlak. Maar er gebeur
de nog niets. 

De VU-minister in de Vlaamse regering 
Johan Sauwens nam van zijn kant wel enige 
initiatieven in Voeren. De staat van een 
aantal wegen in Voeren Is verre van schitte
rend, stelde Sauwens als minister van Open
bare Werken vast. Het probleem is echter dat 
het meestal om gemeentewegen gaat, waar 
het gewest geen bevoegdheid over heeft. Er 
werd wel voorgesteld om een verbindings
weg van de gemeente over te nemen. Dit 
dossier belandde echter bij de opvolger van 
Sauwens op Openbare Werken, GVP-er 
Theo Kelchtermans. Sauwens vroeg zijn 
Limburgse kollega naar een stand van za
ken. 

Er werd onder Sauwens verder besloten 
tot de aanleg van fietspaden en riolering in 
Moelingen. Het gemeentebestuur verzet zich 
echter, de verdere afloop van het dossier (er 
bestaat een ontwerp van 26 miljoen opge
steld door het Bestuur der Wegen) berust 
eveneens bij Kelchtermans. Jean Duysens is 
niet optimistisch: „Johan Sauwens nam wel 
enkele nuttige beslissingen. Maar de Vlaam
se Voerenaars zagen nog niks in de praktijk. 
Er werd nog niets van uitgevoerd." 
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KMO-ZQNE 
De Vlaamse regering mag dan misschien 

al niet blal<en van entoesiasme om haar 
woord van het regeerakl<oord ("het Vlaamse 
karakter van de gemeenten met een bijzon
der taaistatuut beklemtonen en versterken") 
gestand te zijn, TAK is ook niet zonder 
zonden. Een verdraaiingske en een onvolle-
digheidje hier en een leugentje daar moeten 
de oprechte verontwaardiging in de Vlaamse 
harten blijkbaar nog wat aanwakkeren. Op 
de perskonferentie na afloop van het VU-
partijbestuur haalde Jaak Gabriels maandag 
jl. bvb. de positieve initiatieven op onderwijs-
vlak aan, en vera/ees hij naar de KMO-zone, 
één van de dossiers die TAK nogal eenzijdig 
voorstelde. 

De Vlaamse overheid zou in gebreke blij
ven bij de uitbouw en de uitbreiding van de 
bestaande KMO-zone om de grootste nood 
aan werk in eigen streek te kunnen lenigen, 
beweert TAK. De waarheid ziet er wel enigs
zins anders uit. De ontsluiting van die KMO-
zone in Moelingen is technisch en financieel 
nl. moeilijk haalbaar. Er wordt een kostprijs 
van 400 tot 500 miljoen frank genoemd, 
alleen al voor de infrastruktuur. Deze zone 
(circa 11 hektare) is bovendien eigendom 
van de firma Owens Coroning, een scheikun
dig bedrijf gelegen te Vise en een belangrijk 
werkgever voor de ganse regio. Deze firma 
wenst de betreffende grond niet te verkopen 
met het oog op een eventuele interne uitbrei
ding. 

Buiten de zone te Moelingen heeft de 
gemeente Voeren geen enkele andere zone 
die op het gewestplan als ambachtelijke of 
industriële zone ingekleurd is. In een brief 
aan minister Kelchtermans van Ruimtelijke 
Ordening van eind april suggereerde Sau-
wens wel om na te laten gaan welke planolo
gische en stedebouwkundige mogelijkheden 
er bestaan om het gebied gelegen aan de 
andere kant van de spoorweg, van bestem
ming te wijzigen tot KMO-zone. 

BUURTHUIS 
MOELINGEN 

Al bij al valt de balans van engagementen 
en beloften voor Voeren totnogtoe niet posi
tief uit. Een nieuwe ontgoocheling lijkt de 
Voerenaars bovendien boven het hoofd te 
hangen. Op 1 april jl. bracht een delegatie 
van het kabinet van Kultuurminister Weckx 
een werkbezoek aan Voeren. In tegenstelling 
tot wat men van de werkbezoeken van de 
Vlaamse ministers gewoon is, was de nieuwe 
Kultuurminister hierbij zelf niet aanwezig. Er 
werd een omstandig verslag gemaakt van de 
Voerense situatie. Eén dossier doet hierbij 
de knipperlichten weer hevig branden: het 
Buurthuis Moelingen. 

Er was een krediet voorzien van 25 miljoen 
frank om in Moelingen een nieuwe polyvalen
te zaal te bouwen. Dit dossier is nog niet 

aanbesteed, maar de kredieten liggen vast. 
Het geld gaat dus verloren wanneer het 
projekt niet doorgaat, tenzij men een ak
koord kan afsluiten waarbij dit geld op een 
andere manier in Voeren wordt geïnves
teerd. Sedert Weckx Kultuurminister is, lij
ken er plots stemmen op te gaan om het 
Buurthuis Moelingen af te voeren. 

Want volgens het verslag over dit werkbe
zoek moet de vraag gesteld worden of de 
bouw van deze nieuwe zaal nog nodig is. Uit 
het bezoek ter plaatse bleek dat in Moelin
gen intussen vanuit privé-initiatief, een zaal 
ter beschikking is waar alles kan behalve 
toneel. Maar ook dat is geen probleem. Men 
gaat er immers van uit dat alle aanwezige 
infrastruktuur in Voeren in een eenheidska-
der moet bekeken worden. En dan bestaan 
er voldoende alternatieven: podiumkunsten 
in de provinciale sekundaire school, beperk
te muziekuitvoeringen in de Muziekakade-
mie, vergaderingen en grotere feestelijke 
bijeenkomsten in het Veltmanshuis of de 
Moelingse privé-zaal. 

VU-gemeenteraadslid Jean Duysens is 
woest: „Indien de bouw van deze nieuwe 
zaal geboykot wordt, is dit een zoveelste 
kaakslag voor de Vlaamse Voerenaars. Als 
de VU hieraan op enigerlei wijze haar mede
werking zou verlenen, trek ik hieruit mijn 
konkluzies." 

Duysens somt op waarom hij zo'n fervent 
voorstander is van de nieuwe zaal: „Er is in 
Voeren voor de Vlamingen geen sportinfra-
struktuur. De nieuwe zaal zou daarin moeten 
voorzien. Het alternatief dat aangedragen 
wordt, de privé-zaal, is voor mij onaanvaard
baar. Die nieuwe zaal is niet meer dan een 

verbeterde koestal. De hoogte, 2,4 meter, is 
volstrekt onvoldoende. Bovendien zal het 
privé-karakter de eigenaar toelaten zelf te 
bepalen aan wie hij zijn zaal verhuurt. Kultu-
rele motieven zullen moeten wijken voor 
kommerciële motieven. Je mag bovendien 
niet vergeten dat de gemeente Voeren 19 
kilometer lang is. Alles bekijken van een 
eenheidskader is onrealistisch." 

Eens aan het woord is Duysens moeilijk te 
stoppen. Hij heeft nog andere zware kritiek 
op de Vlaamse regering: „De Vlaamse rege
ring gebruikt haar macht in Voeren niet. De 
Franstalige meerderheid stoort zich van 
geen kanten aan de wet. De burgemeester 
stuurt de Nederlandse brandweer weg waar
door een hoeve afbrandt. Hij staat niet toe 
dat er gestemd wordt in gebouwen van de 
gemeente. Hij weigert de Vlaamse leeuw uit 
te hangen. En er zijn nog voorbeelden bij de 
vleet. En wat doet de overheid? Ze stuurt 
een ambtenaar met een paal en een vlag om 
de leeuw toch te laten wapperen, ze stuurt 
mobiele stemhokjes. Vindingrijk misschien, 
maar de overheid slaagt er niet in haar macht 
echt af te dwingen. De burgemeester kreeg 
voor zijn onwettige daden nog geen enkele 
blaam. Hier in Voeren gelooft niemand nog 
dat de Vlaamse overheid iets vermag." 

De ontgoocheling en moedeloosheid klin
ken zwaar. IVIaar nu kunnen jullie toch naar 
VTM kijken?, proberen we met een kwink
slag positief te eindigen. Duysens: ,,Ja. Het 
dekreet verplicht de kabelmaatschappijen 
om in Vlaanderen overal VTM uit te zenden. 
Alleen hebben we in Voeren twee jaar moe
ten wachten om ons recht te krijgen." 

(pdj) 

VU-raadslid in Voeren, Jean Duysens, is niet bepaald entoesiast over het 
beleid dat de Vlaamse regering totnogtoe ten aanzien van Voeren voerde: 
"Hier in Voeren gelooft niemand nog dat de Vlaamse overheid iets vermag." 

(foto R. Szommer) 
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DE ZES-KONFERENTIE 
KAN NU BEST NUTTIG ZIJN 

Z
ONDER te willen wijzen op de 
reden en de oorzaken van het 
mank funktioneren en zonder de 
diverse verantwoordelijken te 
duiden, wens ik hierbij het nut en 
het doel van een Konferentie te 
stellen als aanbrenger van initia
tieven voor een Vlaamse strate
gie voor de zes faciliteitenge
meenten rond Brussel Want er is 
meer nodig dan een rollend in-

vestenngsfonds voor sociale woningbouw en 
vernietigingsbesluiten van gemeenteraads-
beslissingen die met in Nederlands worden 
genomen 

WOONIMPULSEN 
De nieuwe Vlaamse regering herbevestig

de de opnchting van het investeringsfonds 
VLABINVEST, zowel m haar beleidsverkla
ring als in haar begroting Normaal zal de 
aanvaarding van het principe van een miljard 
begrotingslasten leiden tot een investering 
van ongeveer tien miljard Bfr Maar over de 
toewijzing aan konkrete projekten is nu be
slist eerst een behoeftenonderzoek in te 
stellen en daarenboven blijken meer en meer 
Vlaamse gemeenten rond Brussel interesse 
te hebben voor deze miljarden 

De hoop dat er weldra een eerste steenleg
ging gebeurt in een van de zes gemeenten 
mogen we dan ook snel opbergen Er is 
nochtans al genoeg voorbereidend werk ge
daan Zo werden alle bouwpercelen die m 
aanmerking komen voor een sociale woon-
politiek door de Konferentie op het gewest
plan aangeduid Daarenboven mogen de 
kriteria voor een sociale woonpolitiek met 
strikt aangehouden worden voor de Zes De 
woonimpulsen voor de bewuste gemeenten 
hebben tot doel de Vlaamse aanwezigheid te 
handhaven en waar kan te versterken 

Er mag dus met geaarzeld worden met te 
veel gestudeerd Er moet vooral gehandeld 
worden 

BESTUURLIJKE 
EENTALIGHEID 

Na de talrijke arresten van de Raad van 
State waarbij gesteld werd dat de „facilitei
ten" met ingevoerd werden voor bestuurders 
maar uitsluitend voor bestuurden, moet de 
stnngente naleving worden afgedwongen 
Dit betekent dat de enige taal in het schepen-

kollege en in de gemeenteraad, maar ook bij 
elke bestuursdaad, alleen en uitsluitend het 
Nederlands moet zijn De Vlaamse regering 
moet dit met alle wettelijke middelen afdwin
gen en kontroleren Nog te vaak menen 
Frankofonen dat zij ongestraft de taal van 
Molière mogen hanteren m de uitoefening 
van hun bestuursambt Het alleen maar 
vernietigen van de raadsbeslissing blijkt dus 
onvoldoende De overtreder van de taalwet 
moet terecht gewezen worden 

Wanneer daarenboven blijkt dat de ge
meentevaderen zoals m Linkebeek onwillig 
Zijn, moet de Vlaamse regering de ontzetting 
uit hun ambt stellen 

Op 9 juni 1989 werd de Konferen
tie van Vlaamse mandatarissen 
door de toenmalige ministers Van 
den Bossche en Lenssens in op
dracht van de Vlaamse regering 
opgericht. Tijdens de installatie
vergadering werd bekend ge
maakt dat er een „permanente 
cel voor administratieve, logistie
ke en juridische steun" zou wor
den in het leven geroepen. Deze 
permanente cel had tot doel de 
initiatieven komende uit de Kon
ferentie uit te werken en in be
leidsbeslissingen om te zetten. 
Bijna drie jaar later bestaat de 
Konferentie niet meer, de perma
nente cel is nooit operationeel 
geweest. 
Lu/r Van Biesen, VU-gemeente-
raadslid in Kraainem en toenma
lig ondervoorzitter van de Konfe
rentie vraagt in een brief aan de 
Vlaamse regering en alle Vlaam
se raadsleden om de Konferentie 
weer op te richten. Hij legt uit 
waarom. 

FRANSTALIG 
ONDERWIJS 

In de zes Vlaamse faciliteitengemeenten 
rond Brussel volgden m 1990 2 191 leerlin
gen franstalig basis- en kleuteronderwijs (mi
nister Coens m antwoord op een parlemen

taire vraag van VU-senator Valkeniers) Zij 
hebben de keuze dit te volgen m 9 onderwijs
instellingen (dne in Wezembeek-Oppem, 
twee in St-Genesius-Rode en telkens een m 
Kraainem, Wemmei, Linkebeek en Drogen-
bos) 

Deze instellingen wegen op de jaarlijkse 
Vlaamse begroting respektievelijk voor 
5 509 239 Bfr (kleuter- en 12 066 039 Bfr 
(lager ondenwijs) (Mm Coens, op een vraag 
van VU-volksvertegenwoordiger Van Vae-
renbergh, 24 juni '91) Daarenboven leveren 
de zes Vlaamse gemeenten bijzondere in
spanningen op het vlak van het personeels
bestand en de behuizing en dienen deze 
sommen te worden verhoogd met de gege
ven subsidies voor de infrastruktuur 

Het franstalig onderwijs wordt daarenbo
ven door de Franstaligen gezien als een van 
de belangrijkste elementen m hun strijd voor 
verfransing van de rand rond Brussel In hun 
lijfblad Carrefour roepen zij de Franstaligen 
immers op om mee te helpen het franstalig 
onderwijs uit te bouwen Nochtans volgen 
meer en meer kinderen uit gezinnen waar 
het Frans de voertaal is onderwijs in Vlaamse 
scholen Dit heeft tot gevolg dat m reeds drie 
Vlaamse scholen een meerderheid Franstali
gen de scholen bevolken 

Het hogervermelde noopt tot een oproep 
aan de Vlaamse gezagsdragers deze proble
matiek fundamenteel te onderzoeken 

Hierbij staan de volgende vragen centraal 
IS het logisch dat Vlaanderen verfransing 
subsidieert' Is franstalig basisonderwijs een 
stimulans en voor de kinderen en voor de 
ouders tot zich inpassen in Vlaanderen' 

TIJD OM AF TE BOUWEN 
In een brief (3 september 1991) aan de 

toenmalige Vlaamse minister Coens drong ik 
aan om specifieke maatregelen voor het 
onderwijs in de Zes De krachtlijnen voor de 
specifieke maatregelen die werden voorge
steld zijn 

— afbouw van het nutteloze Franstalig on
derwijs in de faciliteitengemeenten, 
— de implementatie van bijzondere normen 
voor het Nederlandstalig onderwijs zodanig 
dat anderstaligen optimaal kunnen opgevan
gen worden zonder dat dit aanleiding geeft 
tot een kwaliteitsverlies voor de Nederlands
talige kinderen, 
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RAND 

"Franstaligen en Eurokraten moeten de waarde van de Nederlandse kuituur 
leren waarderen en op die manier Vlaanderen, het land waar zij nu wonen, 
leren kennen", aldus Luc Van Biesen, VU-gemeenteraadslid in de faciliteiten
gemeente Kraainem. (Foto seiga) 

— de subsidiëring van het avondonderwijs 
voor de Franstalige ouders. 

Op dit schrijven l<wam geen antwoord. 
Deze problematiel< moet opnieuw op de tafel 
van de Vlaamse regering komen. 

KULTUURHUIZEN 
MOETEN OOK 
BEWOOND WORDEN 

in het verleden werden in de Zes diverse 
gebouwen gekocht, deze dienden uitge
bouwd te worden tot volwaardige kulturele 
centra. Operationeel kan men De Zandloper 
te Wemmei en De Moelle te Linkebeek 
noemen. Als vergaderzalen kunnen De Lijs
terbes te Kraainem en De Boesdaelhoeve te 
Rode gebruikt worden. De Kam te Wezem-
beek-Oppem zal na meer dan een decen
nium van restauratie kortelings zijn deuren 
openen. 

Deze kultuurhuizen zouden een belangrij
ke rol kunnen spelen in een Vlaamse strate
gie voor de rand. Maar dan moet ons kultuur-
beleid meer zijn dan het bouwen van een 
huis. Er moeten personeel en aktiviteit zijn. 
Deze kultuurhuizen moeten uitgebouwd wor
den tot ontmoetingsplaatsen voor Vlamin
gen, aan de anderstaligen (Franstaligen en 
eurokraten) moeten deze kultuurhuizen de 
waarde van de Nederlandse kuituur onder
strepen en hen hierdoor Vlaanderen, het 
land waar zij nu wonen, leren kennen. 

TOT VLAANDEREN 
BEHOREN.,. 

Op vele vlakken van de administratieve, 
fiskale en financiële bescheiden hangen de 
diverse diensten in de Zes van de Brusselse 
inspektie- en direktiegebieden af. Dit o.a. op 
het vlak van de belastingen, de douane en 

aksijnzen, het kadaster, de registratie en 
domeinen, de BTW... Het zou beter zijn dat 
eenieder uit de rand gekonfronteerd zou 
worden met Vlaamse inspektie en direktie. 
Toen de Konferentie hierom de toenmalige 
minister De Meester om een aktie vroeg, 
werd er geantwoord dat deze materie te 
kompleks is voor haar kabinet... 

De huidige regering nam wel al snel beslis
singen in de omgekeerde zin, nl. andere 
Vlaamsbrabantse gemeenten vallen nu on
der tweetalige Brusselse diensten en sommi
ge diensten uit Rode werden overgeheveld 
naar Anderlecht. 

...MOET MEN 
LATEN VOELEN 

In schril kontrast met de Franse gemeen
schap, die wel geld heeft voor de subsidië
ring van Carrefour en niet voor de Waalse 
onden/vijzers, staat de afstandelijke houding 
van de Vlaamse regering. Op geen enkele 
wijze heeft zij sinds haar beleidsverklaring 
van 1989 aan de inwoners uit de Zes laten 
voelen dat zij volwaardige Vlaamse inwoners 
zijn. 

Geen enkele tegenzet, geen enkel initiatief 
troostte zij zich waardoor de Vlaamse ge
meenschap een hart onder de riem werd 
gestoken. Wij hebben integendeel de indruk 
dat de Vlamingen aan hun lot worden over
gelaten. Overgelaten om een ongelijke strijd 
te voeren tegen Franstalig imperialisme en 
eurokratische vervreemding? 

Er is dus dringend meer nodig dan een 
Vlaams-Brabant-politiek gevoerd met de lip
pen. 

Ik heb dan ook als toenmalig ondervoorzit
ter van de Konferentie een uitnodiging ge
stuurd naar de Vlaamse regering en naar alle 
Vlaamse raadsleden om de Konferentie weer 
op te richten. Ik verwijs hierbij niet alleen 
naar de diverse hierboven aangehaalde pro
blemen maar ook naar het feit dat eigenlijk 
alle dekreten dienen getoetst te worden aan 
de situatie in de Zes. 

Twee voorbeelden illustreren dit. Ten eer
ste het dekreet waarbij de participatieraden 
voor het onderwijs werden ingevoerd en het 
dekreet voor de oprichting van de gemeente
lijke kulturele raden. Bij deze beide dekreten 
werd geen rekening gehouden met de orga
nisatie in de Zes. Moeten er eentalig Franse 
participatieraden worden opgericht? Bete
kent dit de erkenniing van franstalige ouder
verenigingen? Moet er één gemeentelijke 
kultuurraad worden opgericht (met Vlamin
gen en Franstaligen)? 

Kortom, vele vragen en weinig antwoorden 
bereiken ons vanuit de administraties. 

De VU-Vlaamse Vrije Demokraten moet 
hierin het voortouw nemen. Zij heeft de 
opdracht om de Vlaamse regering op haar 
plichten te wijzen. 

Luk Van Biesen, 
VU-gemeenteraadslid 
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SOCIAAL 

VLAAMSE HUISVESTINGS
MAATSCHAPPIJ WIL MEE 

AAN DE SLAG 

D
E sociale huisvesting staat van
daag in het midden van de be
langstelling. Meer nog, de 
Vlaamse regeringspartijen kwa
men tijdens de regeringsonder
handelingen overeen hiervan 
één van hun paradepaardjes te 
maken. Er zal worden overge
gaan tot de oprichting van een 
gemengde financiële holding die 
moet zorgen voor de injektie van 

zo'n 30 miljard — overheidsgeld én privé-
kapitaal — in de sociale bouwsektor. Tegen 
1994 moet dit tot konkrete en zichtbare 
resultaten leiden! 

In de begroting 1992 werden alleszins de 
nodige middelen voorzien voor de oprichting 
van deze maatschappij en het ter beschik
king stellen van 9 miljard leningsmachtigin
gen met gewestwaarborg. Over de preciese 
inbreng van de privé-sektor bestaat tot he
den heel wat minder duidelijkheid. Dit leidde 
reeds tot enige spanning tussen minister van 
Begroting Wivina De Meester (CVP) en mi
nister De Batselier (SP). 

MARKTVERSTORING 
De Vlaamse Huisvestingsmaatschappij — 

kind van de geregionaliseerde Nationale 
Huisvestingsmaatschappij (sociale huurwo
ningen) en de Nationale Landmaatschappij 
(de zogenaamde koopsektor) — stak alles
zins de neus aan het venster en eiste haar rol 
op. Deze instelling kende gezien de moeiza
me regionaliseringsoperatie een tot heden 
wat sluimerend bestaan. Vandaag staat men 
echter klaar om de nieuwe uitdagingen aan 
te pakken. De erkende sociale bouwmaat
schappijen werden aan het werk gezet, plan
nen van onder het stof gehaald en voor zo'n 
48 miljard konkrete en bijna kant-en-klare 
projekten voor de neus van de minister 
geschoven. Alleen de VHM is immers, in 
samenwerking met de 150 erkende bouw
maatschappijen, in staat om op dergelijke 
korte termijn resultaat te halen. Volgens 
direktie en beheerders moet de Vlaamse 
regering optimaal van dit instrument gebruik 
maken. 

Alhoewel de VHM tenvolle bereid is aan de 
verwezenlijking van de huisvestingsplannen 
mee te werken, toch kon een kritische onder
toon worden waargenomen. Men vragt zich 

De Vlaamse Huisvestingsmaat
schappij (VHM) hield vorige week 
een perskonferentie in de presti
gieuze lokalen van de Warande 
aan het park te Brussel. Daarbij 
toonde deze jonge Vlaamse in
stelling haar bereidheid om de 
grootse plannen die de Vlaamse 
regering koestert voor het reali
seren van zo'n 30 miljard Investe
ringen in de sociale huisvestings-
sektor mee te helpen waar ma
ken. 

beter dan 10.000 woningen neer te poten in 
een periode van slechts 2 jaar. Men heeft 
nogal wat twijfels over de in Vlaanderen 
aanwezige bouwkapacitiet en is daarom be
vreesd voor marktverstoring, stijgende prij
zen en het gebrek aan voldoende geschoold 
personeel.,,Moeten we daarvoor kontingen-
ten Polen of Roemenen importeren?", luid
de de vraag. 

MILJONAIRS 

in hoofdzaak af of men niet beter was overge
gaan tot een stelselmatige realisatie van zo'n 
2 a 3.000 sociale woningen per jaar. Dit ware 

De ideeën en uitspraken van migranten-
kommissaris Paula D'Hondt vinden weinig 
gehoor bij de administratie en de beheerders 
van de VHM. De door de kommissaris voor
gestelde huursubsidie als meest geschikte 
oplossing voor de financieringsproblemen 
van de sektor stuitte op weerstand. ,,Men 
moet er geen wonderen van verwachten. In 
Frankrijk bijvoorbeeld genieten de minst be-
goeden forse subsidies voor hun huisves
ting. Maar als zij het kleine gedeelte van de 
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huurprijs dat te hunnen last blijft verzuimen 
te betalen vervalt de subsidie zodat vele 
bouwvennootschappen met grote tekorten 
kampen " 

Ook de kritiek dat er teveel miljonairs in 
sociale woningen zouden gehuisvest worden 
stuitte op tegenstand „75% van de huurders 
verdient minder dan 500 000 fr belastbaar 
per jaar, dat is maksimaal zo'n 35 000 fr per 
maand De meesten verdienen veel minder 
De sociale huisvestingssektor kan de aller
laagste klassen, uitsluitend en pnontair, 
woongegelegenheid verschaffen als dat 
geëist wordt Vraag is of dat opportuun is 
het spookbeeld van gettovorming en segre
gatie IS dan echt met ver meer af Dat is 
sociaal zeker verwerpelijk " 

De hogere inkomens betalen ten andere 
een hogere huurprijs Dit maakt het mogelijk 
huurvermindenngen toe te staan aan de 
laagste inkomens 

KRITISCH TOEKIJKEN 
De kntiek op de nogal manklopende toe

wijzing van sociale huunwoningen is echter 
met onterecht ,,Eén op drie van de erkende 
vennootschappen lapt de bestaande regle-
mentenng aan zijn laars i„ verklaarde een 
van de beheerders De VHM wil het toezicht 
hierop verscherpen 

De administrateur-generaal pleitte ten
slotte voor een verder doorgedreven regiona-
lisenng van de huisvestingssektor De in
spanningen die Vlaanderen vandaag doet in 
de woningbouw vloeien immers allemaal te
rug naar de nationale schatkist via BTW en 
belastingen 

Wie het beleid in de sociale huisvestings
sektor wat volgt kan met anders dan positief 
staan tegenover de plannen die voorliggen 
om op korte termijn grote inspanningen te 
leveren Toch blijft gezonde waakzaamheid 
geboden Enerzijds is er de financienng We 
zullen er moeten op toezien dat de komende 
generaties zich met blauw moeten blijven 
betalen voor wat we vandaag realiseren 

Anderzijds zal moeten toegekeken worden 
op de kwaliteit van de voorliggende projek-
ten Voldoen deze nog aan de eisen van 
deze tijd'? Wordt er rekening gehouden met 
de echte risikogroepen' Is er plaats voor 
bejaarden, een-oudergezinnen, alleenstaan
den en grote (migranten)-gezinnen'' 

En ook hoe zit het met de ruimtelijke 
ordening'' De sociale woningbouw heeft in 
het verleden mee voor de ruimtelijke chaos 
gezorgd waarin Vlaanderen zich thans be
vindt Riskeren we geen kaalslag in onze 
steden waar oude buurten worden platge-
walst en vervangen door nieuwe vormen van 
woonkazernes'' 

Koen Van Caimere 

CIJFERS 
— In de jaren 1990 en 1991 zorgde de 
Vlaams Huisvestingsmaatschappij re-
pektievelijk voor de bouw van 1018 en 
1110 nieuwe sociale woningen, en ken
de 663 resp 597 leningen tegen sociale 
rentevoet toe Er werd aan 397 resp 
414 woningen een grondige renovatie 
doorgevoerd en respektievelijk 1898 en 
700 woningen waren voonwerp van 
grondige verbeteringswerken 

— De financiële lasten die we meedra
gen uit het verleden wegen zeer zwaar 
op het sociale huisvestingsbeleid Het 
Vlaamse Gewest heeft een totale 
schuld ten aanzien van de kapitaal
markt van ongeveer 123 miljard Daar
tegenover staat anderzijds een patri
monium van zo'n 120 000 huurwonin
gen. In de ontwerpbegroting '92 nemen 
de financiële lasten méér dan 10 mil
jard van de middelen in beslag. 

— Gepensioneerden met een klem in
komen hebben het almaar moeilijker op 
de pnvate woningmarkt De Vlaamse 
Vereniging voor Gepensioneerden 
pleitte onlangs, bij monde van ere-
senator Oswald Van Ooteghem, voor 
het voorzien in een woonrecht door het 
toekennen van huursubsidies 

Het VïaamsNmiommi SmcSecmüw» ̂ zw prgéa^m 

Tweedaagse rm de Sociaie Eekerheid 
29leïdag 16 mei t9$Ê. v^at IQ m 13 nm 

^ ^ VIMHO, ïCqnö|g^ö'«al 336, IZW Brussel 

Sociale Zekerheid, federalisme en Europa 

Programma 
inleiden Jaak Vandemeulebroucke, 
Euro-parlementslid 
De Europese uitdaging 
Steven Van Steenkiste, KUB-Tilburg - Departe
ment voor Sociale Zekerheidswetenschappen 
Voorstellen tot federalisering 
Piet Van Schuylenbergh, koördinator Vlaams 
Nationaal Studiecentrum 
Beschouwingen bij de federalisering 
Gonzales d'Alcantara, prof. dr. UFSIA - hoofd 
adviesbureau European Studies 

Voor meer informatie kan u steeds terecht bij Fihp Delos op het Vlaams Nationaal Studiecentrum vzw. tel. (02) 219.49 JO 
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VROUWEN 

Op de jaarlijkse ontmoetingsdag van de VU-vrouwen in Sint-NIklaas was weer veel vrouw-volk. 

VOOR EEN LEVENSNABIJ 
GEMEENTEBELEID 

(foto Deiro) 

Onder het motto yoor een levensnabij 
gemeentebeleid organiseerde de werkgroep 
VU-vrouwen haar jaarlijkse ontmoetingsdag. 
Senator Nelly Maes zorgde voor een voor
treffelijk onthaal. 

Naar aanleiding van 24 november werd 
voor het tema „Een levensnabij gemeente
beleid" gekozen. De kiezer heeft de politiek 
afgestraft. Een van de redenen daarvoor is 
ongetwijfeld, het steeds groter wordend on-
veiligheidsgevoel bij heel wat mensen. De 
media staan bol van sensationele en angst
aanjagende berichten over de „toenemende 
onveiligheid". Het antwoord hierop kan vol
gens de wel-kgroep niet gegeven worden met 
grote slogans, ook niet door een grotere 
politiemacht op de been te brengen. 

Daarom willen de VU-vrouwen al wie aktief 
is in de gemeenten aanzetten om in ,,zijn 
buurt" een kijkje te nemen en zo de konfron-
tatie aan te gaan met de dagdagelijkse 
problemen die velen wakker houden. Aan de 
hand van twee levensnabije projekten — 
sociale veiligheid in de buurten en kinderop
vang in de gemeente — op touw gezet in 
Sint-Niklaas, wil de werkgroep aantonen dat 
heel wat waardevol werk op een lager poli
tiek echelon kan verricht worden. 

Tineke VanderEecken, licenciaat krimino-
logie gaf een overzicht van de problematiek 
van veiligheid en onveiligheid en de daarmee 
samengaande verhoogde kriminaliteit, dit 
aan de hand van recent wetenschappelijk 
onderzoek aan de Universiteit van Gent. 
"Wanneer het sociale veiligheidsprobleem 
gekaderd wordt in de huidige maatschappe
lijke kontekst dan zien we de wortels in een 

gebrek aan sociale netwerken, demokrati-
sche instellingen en een politiek oor naar 
allerhande problemen. Er moet gezocht wor
den naar middelen om in een buurt of ge
meenschap de solidariteit te bevorderen 
evenals naar instrumenten om de overheid 
dichter bij het buurtniveau te brengen. De 
buurten waar de sociale ontrafeling het 
grootst is zijn bovendien de buurten waar 
effektief het meeste kriminaliteit voorkomt, 
en ook de meeste slachtoffers. Maar ook in 
andere, zogenaamd begoede buurten, zorgt 
het veiligheidsprobleem ervoor dat mensen 
geïsoleerd raken. Opnieuw investeren in de 
wijkagent of in een ombudsdienst verhoogt 
de eksterne sociale kontrole. Hierop werd de 
laatste decennia het meest bezuinigd. Toch 
mag men niet uit het oog verliezen dat naast 
de kriminaliteit, diefstal, geweld en vandalis
me ook het verkeer en milieu dringend aan
gepakt moeten worden." 

KINDEROPVANG 
Onder leiding van Martine van Eetvelde 

werd in de Stationsbuurt van Sint-Niklaas 
een onderzoek gedaan met als doel de 
kriminaliteit te beperken en de voorbijgan
gers een verhoogd veiligheidsgevoel te ge
ven. Alle betrokken diensten van de stad en 
anderen (politie, onderhoudspersoneel, 
technische diensten en NMBS) werden van 
in het begin bij het projekt betrokken. Alleen 
al het plaatsen van meer lichten zorgde er 
voor dat de kriminaliteit er op korte tijd 
aanzienlijk verminderde. 

Een ander probleem waar velen mee ge-

konfronteerd worden is kinderopvang. De de 
vraag naar kinderopvang op ieder uur van de 
dag en voor schoolgaande kinderen blijft 
toenemen. Daartegenover staat dat in de 
meeste gemeenten het opvangen van kinde
ren zeer verspreid en niet-gekoördineerd 
gebeurt. In eerste instantie stelt zich een 
dringende vraag naar de juiste omvang van 
de behoefte aan kinderopvang en welk soort 
van kinderopvang. Doordat veel meer vrou
wen met kleine kinderen buitenshuis blijven 
werken is er een groot tekort om kinderen na 
de schooluren en tijdens de schoolvakanties 
op te vangen. In vele gemeenten is de 
bestaande kinderopvangkapaciteit zowel op 
kwantitatief als op kwalitatief vlak ontoerei
kend. Niet zelden is het aanbod sterk ge
kleurd door de zuilen en een konkurrentie-
faktor voor de scholen. 

Daarom pleit de VU voor een netover
schrijdend kinderopvang, door de gemeen
ten gekoördineerd. In Sint-Niklaas werd o.l.v. 
Chris Blomme, sekretaris van de Emancipa-
tieraad, een projekt "Buitenschoolse opvang 
uitgewerkt". Dit projekt werd door de stad in 
samenwerking met de VDAB en de diverse 
schoolnetten gestart en kan in september 
van start gaan. In het kader van de Weer-
Werk akties kan een gemeente, indien zij 
voldoet aan een aantal voon/vaarden, beroep 
doen op GESCO-arbeidsplaatsen bij de Ge
meenschapsminister van tewerkstelling. 

Greet Claes 
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VLAAMSE HEIR 

(vervolg van biz. 7) 

• Bij de BRTN zat men wellicht beweren 
dat u de advertentie verkeerd begrepen 
hebt? Is er al rechtstreeics gepraat over de 
bedoeling van deze kampanje met de ver
antwoordelijken van de BRTN? 

„Het is onze taak te reageren tegen onjuis
te sensatiejoernalistiek. De IJzertoren, maar 
ook onze nationale simbolen, zijn te waarde
vol om ze te laten misbruiken. De advertentie 
suggereerde dat deze simbolen enkel beho
ren tot een fraktie van de Vlaamse Bewe
ging. De lezers van deze tijdschriften hebben 
wellicht weinig gemeen met deze fraktie, 
zodat door de associatie Vlaamse Leeuw-
Vlaams Blok, ook een antipatie ontstaat voor 
de gehele Vlaamse Beweging die nochtans 
alle politieke en filosofische strekkingen 
moet herbergen." 

• Het demokratisch Vlaams-nationalisme 
ligt op dit moment slecht in de markt, 
zeker na de verkiezingen van 24 novem
ber. Wat doet het IJzerbedevaartkomitee 
opdat het demokratisch gedachtengoed 
van de Fronters in dit opbod niet verloren 
zou gaan? 

„Er werd nog niet gepraat met verantwoor
delijken van de BRTN. De BRTN raadpleeg
de wellicht vooraf ook geen enkele vereni
ging. Het kwaad was geschied. Wij konden 
enkel post-factum reageren. Toen ik de ad
vertentie voor het eerst zag, zaten wij toeval
lig in vergadering met een tweetal mediaspe-
cialisten en iemand uit de bedrijfswereld. Ik 
was geschokt. W\e zal nu de kleine lettertjes 
lezen naast de kleurenfoto ? Dit was ook de 
mening van de reklamemensen. En zelfs als 
je nog de kleine lettertjes leest, dan toch 
blijven de titel en foto méér indruk maken." 

„Het fronttestament heeft drie pijlers: zelf
bestuur, nooit meer oorlog, godsvrede, zeg 
maar, vrijheid, vrede, verdraagzaamheid. 
Deze drie ideeën zijn even waardevol en 
onafscheidelijk met elkaar verbonden. Ei
genlijk is dit ons exportprodukt, zeker nu 
zoveel volkeren denken dat met wapens 
vrijheid kan gekocht worden. Zoiets slaat 
bressen die in enkele generaties niet gedicht 
worden, zodat het zgn. vrije volk niet in 
samenhorigheid kan werken aan de opbouw 
van hun nieuwe strukturen, hun nieuwe le
ven. 

Ons Vlaanderen moet vreedzaam opge
bouwd worden. Ik denk dat iedereen bij ons 
ervan overtuigd is dat het nieuwe Vlaande
ren een beter Vlaanderen moet zijn. Alle 
strekkingen en overtuigingen horen er thuis 
en dat betekent "samen weken ". Wie dit niet 
zo ziet, moet dit dan ook uitdrukkelijk stellen. 
Maar er rust ook een grote verantwoordelijk
heid op de nieuwe Vlaamse strukturen.Zij 
moeten aantonen dat het anders en beter 
kan. Doen zij dit niet, dan denkt de bevolking 
dat alles bij het oude blijft zodat het echt de 
moeite niet loont om nog maar één stapje in 
een engagement te zetten. 

Het moet mij trouwens ook van het hart 
hoe weinig geschiedenis BRTN-mensen en 
reklamejongens nog kennen. De Guldenspo-
renslag was een demokratische en sociale 
overwinning. De kleine man van de steden 

overwon het Franse ridderleger met als ge
volg dat de ambachten opgenomen werden 
in het bestuur van de steden dat we als 
voorloper van de gemeentelijke demokratie 
mogen beschouwen." 

— Het verslagboek van de 64ste IJzer
bedevaart is onlangs verschenen. Het be
vat naast de bind- en liedjesteksten en de 
toespraak van de voorzitter uitgebreide 
perskomentaren van voor en na de bede
vaart. Ook de steunlijsten van de sponsor-
aktie „Van puin tot toren — van toren tot 
puin" zijn in het boek opgenomen, naast 
een hoofdstuk ,,ln memoriam" waarin een 
aantal komiteeleden worden herdacht die 
het voorbije jaar van ons heengingen. 

Aandacht wordt tevens besteed aan de 
moties van het IJzerbedevaartkomitee 
naar aanleiding van een aantal belangrijke 
nationale en internationale gebeurtenis
sen. Tot slot wordt teruggeblikt op de 
jongste 11 November-herdenking aan de 
IJzer. 

U kan het verslagboek bestellen op het 
IJzerbedevaartsekretariaat, IJzerdijk 49, 
8600 Diksmuide, tel. 051/50.02.86 fax. 
051/50.22.58 door overschrijving van 
250 fr. op rek. nr. 474-3100521-50 met 
vermelding Verslagboek 1991. 
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ADVERTENTIE 
I 

^ 

Bent u soms ook de draad van het betoog kwijt? 

Dan is MARKANT\OOT jou! 

MARKANTïs een weekblad 

da t vanaf 8 mei elke week opn ieuw in 

waarheid tracht te leven. 

MARKANT kiest voor een ernstig, 

diepgaand, kritisch en radicaal profiel, 

maar ook voor humor, satire en de lach als^ 

wapen tegen verstarde ideeën en structuren. 

MARKANT mept deuken in het pantser van de macht. 

Intelligent, goed gedocumenteerd, bijdehands, leesbaar en 

gezaghebbend. 

MARKANT sluit aan bij de stroming die de journalistiek tot 

vierde macht wil uitbouwen. 

MARKANT brengt pennen in beweging, plaatst vraag- en 

u i t roep tekens , open t s t inkende pot jes , neemt d o m m e 

denkbeelden op de korrel, gooit op tafel wat anderen in alle 

talen verzwijgen, haalt de onderste steen boven. 

MARKANT dans t naar n i emands pijpen en ver te l t 

ongezouten de waarheid. 

MARKANT \s pluralistisch, ecologisch, progressief, verdedigt 

de democratie en schenkt veel aandacht aan kuituur. 

Kant en klare oplossingen bestaan niet meer en MARKANT 

probeert U dan ook niets aan te smeren. U hoeft nog niet 

direct over de brug te komen, dat doet MARKANTwd. 

Dit klinkt u als muziek in de oren!' 

Knip dan deze advertentie uit en stuur ze met naam en adres 

naar MARKANT, Brialmontstraat 2 1 , 1030 Brussel. Wij 

bezorgen U dan MARKANT VIER WEKEN \zn^ gratis. 

Naam 

Adres 

Postnummer Gemeente. 
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W J N EUROPA 

TALEN EN KULTUREN 
VAN EUROPA 

IN KAART GEBRACHT 
IETS is zo delikaat als een kaart 
met de talen en kuituren van 
Europa tekenen, niets is zo vat
baar voor diskussie. Het is ge
noeg eens even naar de kaart 
van ex-Joegoslavië te kijken om 
dit te begrijpen. 

Natuurlijk hadden de voorma-
ige deelrepublieken hun gren

zen, maar we zien wat men er 
van aan het maken is. Vooral in 

het oosten leven er heelwat ,,gemengde" 
bevolkingen, meer dan bij ons. 

Zo heeft Zuid-Tirol zijn Duits karakter gro-
tendeeld kunnen bewaren, maar de Italiaan
se staat heeft met geprogrammeerde inwij
kingen uit het zuiden geprobeerd het hele 
land te italiamseren. Vooral in de hoofdstad 
Bozen leven heelwat Italianen. Dit doet na
tuurlijk niets af aan de realiteit dat Zuid-Tirol 
bestaat, dat het Duits is en Duits moet 
blijven. 

I^aar meer nog dan in het westen zijn er in 
Midden en Oost-Europa heelwat „schemer
zones", want daar is de gedwongen verhuis 
veel groter geweest. Denken we maar aan de 
massale russifikatie van de Baltische staten: 
in Tallinn wonen er 50% Russen, in sommige 
streken loopt dat op tot 90%, over het land is 
dat 40%. 

En hoever komen de Hongaren in Slova-

kije, en hoe Duits is het oostelijk deel van 
Roemenië? 

Wat gezegd over Silezië, en Kallinningrad 
of moeten wij Koningsbergen schrijven? 

Hoeveel Oksitanen zouden zich helemaal 
„Frans" voelen of verfranst zijn? En in 
Rijsel? 

De staatkundige kaart van Euro
pa heeft de fongste tijd nogal wat 
wijzigingen ondergaan: muren 
zijn gevallen, tronen zijn vergaan, 
volkeren blijven bestaan! De le
venskracht van het Europa der 
Volkeren is groter dan ooit. 
Europarlementslid Jaak Vande-
meulebroucke nam het initiatief 
de talen en kuituren van Europa 
In kaartte brengen. Meteen wordt 
de aandacht van de Volksunie 
voor een Europa waarin verschei
denheid wordt gewaardeerd als 
positieve kracht ekstra onder
lijnd. 

De voorbeelden zijn talloos. 
Een kaart van talen en kuituren vergt dus 

wat uitleg, dat geeft deze kaart ook. Jaak 
Vandemeulebroucke heeft daar, onderaan 

ANTWOORDBON 
o graag kreeg ik eks. van de nieuwe Europa-kaart thuis bezorgd. Ik schrijf vandaag 

nog het nodige bedrag (100 fr./eks.) over op rekening 424-6071331 -24 van Europese 
Vrije Alliantie - 1040 Brussel. 

Naam: 

Straat: Nr.: 

Postnr.: 

Tel.: _ 

Gemeente: 

Geboortedatum :_ 

Zend deze bon terug naar VU Vlaamse Vrije Demokraten, Barrikadenplein 12, 1000 
Brussel. 

- ff 
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de kaart, volk per volk, uitleg aan toege
voegd. 

De regionale bewustwording van Europa is 
op dreef gekomen. Het ,grote' eengemaakte 
Europa schrikt af, omwille van de dreigende 
centralisering en bureaukratisering, omwille 
van de vervaging en vervreemding. Het Eu
ropa van volkeren en regio's is in dit licht een 
modern, toekomstgericht projekt. Een kaart 
van talen en kuituren is een bijdrage tot de 
diskussie over het Europa dat wij willen. 

De andere EVA-leden zullen de kaart in 
hun taal in hun ,,land" verspreiden. 

WERKINSTRUMENT ~ 
Euro-parlementslid Jaak Vandemeule

broucke nam het initiatief tot het aanmaken 
van deze ,,landkaart", het gerenommeerde 
internationaal persagantschap Carpress te 
Brussel zorgde voor een perfekte uitvoering. 

De kaart is in vierkleurendruk uitgevoerd, 
meet 60 x 84 cm, en is een leerrijk werkin
strument om de verscheidenheid van Europa 
te ,,zien" en te begrijpen. Daarnaast is zij 
ook een ideaal geschenk én propagandamid
del. 

U kunt deze kaart bestellen met onder
staande antwoordbon. Ze kost 100 fr. per 
eksemplaar, de verzending in een stevige 
beschermkoker inbegrepen. 
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VOLKEN EN STATEN 

EEN JAAR VOLKSNATIONALE STRIJD /12 

DE ANDERE SLAVEN 
BEDENKELIJK 
BOELGAARS 
NATIONALISME 

Over de Boelgaren hebben we eigenlijk al 
bericht toen we het over de Turken hadden 
Hun nationalisme is erg getekend door Tur-
kenhaat In het algemeen verschilt het met 
van wat veelal zeker op de Balkan, voor 
nationalisme doorgaat Het is namelijk 
staatsnationalisme al wie op het grondge
bied van een staat woont wordt geacht zich 
tot het staatdragende volk te bekennen 

Op 14 apnl '91 komen in het gebied 
OIonsjte een zeshonderdtal aanhangers van 
de Boelgaarde Nationaal-Radikale Partij bij
een ZIJ pleiten met alleen voor assimilering 
van de Turken maar ook voor een grondwets
artikel dat in Boelganje slechts een enkele 
natie erkent Tevens willen ze heel Makedo-
nie en nog een andere naburige streken 
inpikken 

Zeshonderd heethoofden op 9 miljoen 
mensen ziet er met gevaarlijk uit, ware het 
met dat zij slechts de speerpunt vormen van 
een veel omvangrijker groep Men verlieze 
met uit het oog dat ook de Boelgaarse 
kommumsten zich steeds uitgesproken anti-
Turks hebben opgesteld 

Allen samen hebben zij toch bekomen dat 
het onderncht van de Turkse taal in Turkse 
taaleilanden, waartoe door de regering be
sloten was, tot de herfst wordt uitgesteld 

SPANNINGEN IN 
TSJECHO-SLQVAKIJE 

Over Moraviers hoort men weinig Ver
schillen Tsjechen en Slovaken al met zeer 
veel van elkaar, de tussenin wonende Mora
viers nog minder Zij hebben wel gedeeltelijk 
een andere geschiedenis achter de rug en 
vandaar ook een wat andere kuituur 

Er bestaat zelfs een Moravisch-nationale 
partij Die trekt zich m januari uit de Tsjechi
sche (met de Tsjecho-Slovaakse i) regenng 
terug omdat het Tsjechische Burgerforum de 
Moravische belangen zou verwaarlozen Het 
Moravisch-Silezisch Genootschap bezet 22 
van de 200 zetels in het Tsjechische parle
ment 

liJ V ''^-^-•Jnsritsp 
: o A, Plovdiv ^ ^ 

GRIEKENL. 
o km 200 

In maart betogen ze met 50 000 te Brunn 
(Brno) om een afzonderlijke deelrepubliek 
binnen het federale Tsjecho-Slovakije op te 
eisen 

Vaclav Hawel zegde toe geen geweld 
te zullen gebruiken Indien de Slova
ken op eigen benen willen staan. (Foto 
AP) 

De politieke spanning om met te zeggen 
krisis tussen Tsjechen en Slovaken is ernsti
ger ZIJ dateert van bij het ontstaan van 
Tsjecholovakije, had m 1939 het ontstaan 
van een Slovaakse staat tot gevolg en leidde 
ook in 1990 weer tot bijna een breuk 

Om te beginnen ontstaat in maart alvast 
een breuk binnen de belangrijke Slovaakse 
partij (met Tsjechische tegenhanger) ,,Bur
gers tegen Geweld" , federalisten tegen 
separatisten Terwijl de knsten-demokraten 
ook een wat nationalistischer koers gaan 
varen 

Tot ontzetting van de officiële weldenken-
den herdenken rond 14 maart tienduizenden 
Slovaken hun kortstondige eigen staat 
(1939-1945) die immers op 14 maart 1939 
officieel uitgeroepen werd President Vaclav 
Havel reist persoonlijk naar Slovakije om er 
de mensen van te overtuigen dat het zowel 
voor Slovaken als voor Tsjechen beter is, 
samen te blijven in een federatie dan elk een 
eigen kleine staat te vormen Hij zegt even
wel toe geen geweld te zullen gebruiken 
indien, bv bij volksraadpleging blijkt dat de 
Slovaken toch op eigen benen willen staan 
Maar hij wordt op vijandige kreten onthaald 

Een gelijkaardige ontvangst valt hem te 
beurt m de Slovaakse hoofdstad Pressburg 
(Bratislava) wanneer hij daar m oktober de 
75e verjaardag van de oprichting der unitaire 
republiek Tsjechoslovakije komt herdenken 

Einde 1991 blijft de Tsjechisch-Slovaakse 
spanning tenminste even sterk als einde 
1990 Ze wordt zelfs konkreter De grootste 
Slovaakse partijen spitsen hun eisen toe op 
konfederalisme Komende vanuit unitarisme, 
IS dit wel de laatste etappe voor de onafhan
kelijkheid 

POLEN MET 
MOEILIJKE BUREN 

Aangezien veruit de meeste Polen in de 
staat Polen wonen zijn hun problemen met 
meer hoofdzakelijk van volksnationale aard 
Al zal de ontwikkeling van de hele sociaal-
ekonomische problematiek — en die ziet er 
met zo best uit — uiteindelijk wel een weer
slag hebben op hun samenhongheid 

De ligging van Polen tussen Duitsland en 
Rusland, zal ten eeuwigen dage zoniet als 
een bedreiging dan toch als een onontkoom
bare moeilijkheid blijven bestaan Elke tijd 
zal er zijn eigen antwoord moeten op vinden 

In 1991 IS de Sovjetunie nog de zwaarste 
faktor De onenigheid tussen Polen en de 
Sovjetunie over de terugtrekking van 50 000 

21 WIJ — 8 MEI 1992 



VOLKEN EN STATEN 

militairen op Pools grondgebied verzuurt de 
wederzijdse betrekl<ingen. Het is de Sovjet
unie materieel niet mogelijk, op korte tijd al 
haar troepen uit Oost-Europa terug te trek
ken. Waar moet ze die onderbrengen? En in 
Polen moeten ze blijven zolang ze uit Duits
land niet allen weg zijn. 

Het komt in januari zelfs tot een incident 
aan de Pools-Duitse grens. Pools grens
wachters sturen een konvooi van 26 treinwa
gons met terugkerende Sovjettroepen terug 
naar Duitsland. Het is chantage tegen Mos
kou. Dit blijft de datum voor terugtrekking op 
de lente van 1993 houden. 

De Polen voelen zich dus nog altijd niet 
veilig. Zij vergeten niet (wij wel) dat weliswaar 
de Sovjetunie Polens oostgrens erkend 
heeft, maar niet de deelstaten die wel eens 
binnen afzienbare tijd soevereine staten zou
den kunnen worden: Litouwen, Wit-Rusland, 
Oekraïne. 

Wat Litouwen betreft, daar woont inder
daad een Poolse volksgroep. Het is welis
waar een geval zoals Brussel: in een tijds
spanne van Poolse politieke overheersing 
werden te Vilnius Polen ingevoerd; een aan
tal opportunistische Litouwers verpoolsten. 
Daarna breidde de olievlek zich uit. f\yiaar de 
meesten wonen er toch al een eeuw of twee. 
De Litouwse hoofdstad is op dit ogenblik 
meer Pools dan Litouws. Het kommunisti-
sche regime bespeelde de anti-Poolse ge
voelens. Het nog niet officieel erkende onaf
hankelijke Litouwen begint echter reeds in 
1990 met de opening van Poolse scholen en 

| » f w r 

schouwburgen. Toch — en ook hier valt de 
gelijkenis met Brussel op — zijn de Polen 
niet tevreden. De meesten hebben zich nooit 
gewaardigd Litouws te leren. Nu worden ze 
daartoe gedwongen. Ze krijgen drie jaren de 
tijd. Dat vinden ze te weinig. De Litouwse 
regering verlengt die termijn maar houdt vast 
aan het beginsel. 

In de loop van het jaar komt een verdrag 
over goed nabuurschap met Duitsland tot 
stand. De grootste struikelsteen vormt de 
behandeling van de wederzijdse volksgroep. 
In Polen woont namelijk nog steeds een 
overblijfsel van de vroegere Duitse bevol
king, op eigen bodem. In Duitsland bestaat 
niet iets dergelijks voor Polen. Daar wonen 
alleen Poolse personen, verspreid en min of 
meer recent ingeweken, wat langer dan Tur
ken bv. f\̂ aar het verdrag heeft er dan toch 
een mouw aan gepast. 

In de zomer komt een Poolse film klaar die 
de misdaden aantoont die kort na de oorlog 
door Polen op Duitsers begaan werden in het 
raam van de uitdrijvmgspolitiek. 

Dit is een bijzonder teer onderwerp. Pool
se zelfkritiek op dit punt is eerder zeldzaam. 
De totstandkoming van zo'n film is een goed 
teken voor een Pools-Duitse verstandhou
ding op basis van het wederzijds erkennen 
van de (ook onaangename) feiten. 

Nu de Duitsers hun Sorbische minderheid 
in de ex-DDR behoorlijk bejegenen, hoort 
men er niets over in pers of andere media. 

Op 29 oktober ondertekent de eerste mi
nister van de deelstaat Saksen een dekreet 

over de oprichting van een Stichting voor het 
Sorbische volk. Deze stichting moet kulturele 
belangen behartigen. Zij wordt gestijfd door 
de Duitse regering en door de deelstaten 
Saksen en Brandenburg. Voor 1992 beschikt 
zij over 820 miljoen Bfr. 

Inmiddels wordt een akkoord voorbereid 
over de kulturele autonomie van de Sorben. 

En dan zijn er nog de Mazoeren en de 
Kasjoeben. 

De Mazoeren bewonen het naar hen ge
noemde merengebied in het zuiden van 
Oost-Pruisen. Zij zijn gedeeltelijke verduitst 
en de Polen beweren dat zij Polen zijn (dat 
deden ze met de Oekraïeners destijds ook). 

Einde juli kwamen leden van het ,,Mazoe-
risch Genootschap" samen met enkele over
geblevenen Duitsers in een gemeenschap
pelijke vergadering. 

De Kasjoeben bewonen het noorden van 
West-Pruisen. Ook zij werden gedeeltelijk 
verduitst en worden door de Polen als volks
genoten behandeld. Het is op grond van hun 
aanwezigheid dat het nieuwe Polen na 1918 
een ,,corridor"-uitweg naar de zee, ten wes
ten van Dantzig, wist te verkrijgen. 

In juni houden de Kasjoeben hun tweede 
kongres sedert de oorlog. Men hoort er eisen 
ter bescherming van traditie en taal maar ook 
ter verwerving van een Kasjoebisch Gewest 
in een federalistisch of regionalistisch Polen. 
De groep die deze eisen naar voren brengt 
beweert namens 4.000 leden te spreken. 

Karel Jansegers 

De problemen in Polen zijn niet meer hoofdzakelijk van volksnationale aard. (toto AP) 
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ERNEST SOENS 
EN DE OLIEVLEK 

E
RNEST SOENS ("1904), die nu al 
flink in de tachtig is, heeft in 
Strombeek-Bever. Wel en wee 
van een randgemeente zijn „mé
moires" neergeschreven. 

Door de inzet van o.m. zijn 
vriend Karel Hemmerechts wer
den ze in 1991 in boekvorm uitge
geven. De eerste oplage bedroeg 
maar een paar honderd eksem-
plaren. De vraag was echter gro

ter dan verwacht en weldra verschijnt er een 
derde druk. 

ROELANDER 
De vader van Ernest Soens, Victor, woon

de in Aspelare. Dank zij Jan Baptist Van 
Langehaeke, een rijke hereboer uit Appelter-
re-Muylem die begaafde maar weinig bemid
delde jonge mannen aanspoorde om te stu
deren en ze ook financieel hielp, werd hij 
landmeter en behaalde hij in 1892 in Leuven 
het diploma van landbouwingenieur. Hij on
dertekende in september 1891 het manifest 
van het weekblad Klokke Roeland, dat een 
vooruitstrevend sociaal, demokratisch en 
Vlaams programma verdedigde, en hij stond 
als Roelander mee aan de wieg van de 
daensistische Christene Volkspartij die vanaf 
1893 het politieke klimaat in Oost-Vlaande-
ren en zelfs in heel Vlaanderen verstoorde. 

Zijn moeder, Zelie Vanden Eynde, had ook 
een daensistisch verleden. De dorpspastoor 
weigerde haar eens de absolutie na de 
biecht, omdat ze naar een meeting van de 
daensisten was geweest... 

In december 1898 kwam Victor Soens in 
Strombeek wonen, dat toen nog geen 1.500 
inwoners telde. Hij vond er in de vooruitstre
vende pastoor Nuyens een bondgenoot en 
samen zetten ze zich in voor de belangen 
van de boeren. Ze stichtten in 1898 een 
koöperatieve landbouwstokerij en Soens 
werd deken van de Boerengilde. In 1904 
begon hij met een ijsfabriek. Tegelijk bond hij 
de strijd aan tegen de Franstalige burge
meester graaf de Villegas, die meer dan de 
helft van de gemeente in eigendom had. Met 
zijn Volkspartij, waar iedereen welkom was 
zonder onderscheid van godsdienst of stand, 
behaalde hij in oktober 1926 de volstrekte 
meerderheid in de gemeenteraad. Maar de 
minister handhaafde de graaf als burge
meester. Ook in oktober 1932 behaalde de 
Volkspartij de volkstrekte meerderheid, maar 
Victor Soens stierf op 3 november van het
zelfde jaar. 

Ernest Soens was van 1939 tot 
1976 burgemeester van Strom
beek, een Vlaamse gemeente bo
ven Brussel die nu samenge
voegd is met Grimbergen. Al in 
de Jaren vijftig vestigden honder
den Franstallgen zich in de lande
lijke gemeenten van Vlaams-Bra-
bant, eisten faciliteiten en voor
rechten waar de Vlamingen In 
Wallonië nooit aanspraak op had
den gemaakt en vernietigden het 
landelijke karakter van de streek. 
Dat Strombeek ondanks de mas
sale immigratie van Franstaligen 
officieel Vlaams is gebleven, is In 
niet geringe mate te danken aan 
Ernest Soens. 

Ernest Soens was reeds ais scholier 
en student een Vlaamsgezind aktie-
VOerder. (Foto Oann) 

DE OLIEVLEK 
Ernest Soens studeerde in oktober 1927 af 

als mijningenieur en scheikundig ingenieur. 
Hij kwam aan het hoofd van de ijsfabriek en 
raakte in de jaren vijftig zelfs betrokken bij de 
ontginning van een mijn in Iran. 

De jaren 1932-1938 waren voor Strombeek 
een periode van stagnatie. Door ruzie was de 
gemeente nagenoeg onbestuurbaar gewor
den en burgemeester Bergmans slaagde er 
niet in een lijst samen te stellen voor de 
gemeenteraadsverkiezingen van eind 1928. 
Met het argument dat alles waarvoor vader 
Soens jarenlang gevochten had niet verloren 
mocht gaan, konden enkele politici Ernest C> 
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ervan overtuigen in de politieke arena te 
stappen. Hij l<on de tegenstellingen binnen 
de partij opvangen en werd burgemeester. 

BLIJVENDE DREIGING 
Onder de titel „Zesendertig jaar burge

meester van een randgemeente" vertelt hij 
over vijftig jaar Vlaamse strijd in de Brussel
se periferie. Reeds als scholier en student 
had Soens zich ontpopt als een Vlaamsge-
zind aktievoerder. Toen in 1947 — mee door 
de laksheid van vele Vlamingen — de talen
telling dermate vervalst werd dat er een reële 
kans was dat het eentalige statuut van 
Strombeek zou worden gewijzigd, greep hij 
in. Hij liet Jozef Willems, bediende van de 
burgerlijke stand, de aangiften kontroleren 
en waar nodig met de waarheid in overeen
stemming brengen. Zo bleef Strombeek net 
onder de drempel van 30% Franstaligen, 
kwamen er geen faciliteiten en bleef het 
taaistatuut onveranderd. 

In januari 1971 verzette Soens er zich 
tegen dat twee FDF-gemeenteraadsleden in 
Strombeek de eed in het Frans aflegden. Dit 
veroorzaakte heel wat heibel in het Franstali
ge Brussel. Maar Soens hield het been stijf 

Ernest Soens nam de ijsfabriek van z'n, vader over. De Minerva 
aanhangwagen was een vertrouwd beeld in Strombeel< en omgeving. 

met 

en de taalwet werd aangepast. Op 11 juli 
1971 kreeg hij als eerste de Orde van de 
Vlaamse Leeuw. 

M. SOENS, bourgmestre de Strombeek-Bever : 
€ ACHTUNG, vous êtes LIBRES de prefer Ie serment 

en f lamand ou en allemand ! > 

Spotprent uit "Bruxelles Verité" van 27 januari 1971. 
Soens haalde zich met z'n beginselvaste houding de haat van 

het FDF op de hals. 

Toch eindigt het boek op een eerder som
bere toon. De Vlaamse beweging heeft de 
olievlek rond Brussel niet kunnen indijken of 
stoppen en de eenmaking van Europa vormt 
opnieuw een zware bedreiging voor Vlaams-
Brabant. „Het kan niet anders dan vraagte
kens oproepen voor de toekomst. Arme Vla
mingen, waar hebben ze zoveel ruggegraat-
loze politici verdiend!". Voor een man, die 
zijn leven lang voor Vlaanderen op de barri-
kaden heeft gestaan, is het wel een ontnuch
terende eindbalans. Maar hij blijft hopen. 

In een woord voora/vraagt hij aan de jonge 
generatie zijn relaas ,,niet bij voorbaat als 
oud-strijdersliteratuur" af te doen. Want ,,ten 
aanzien van de nieuwe uitdagingen wordt 
erin verteld hoe jullie voorgangers de grond
slagen hebben gelegd waarop nu kan voort
gebouwd worden aan de toekomst van onze 
volksgemeenschap, aan jullie toekomst". 

Het relaas van Soens — vlot geschreven 
en gemakkelijk leesbaar — is veel meer dan 
een levensverhaal. Het roept het beeld op 
van een strijd die nog lang niet is uitgestre
den. Het illustreert hoe Vlamingen vroeger, 
vaak in veel moeilijker omstandigheden dan 
nu, konsekwent en rechtlijnig voor hun Vla
ming-zijn uitkwamen. 

Het boek is sober maar verzorgd uitgege
ven, met tal van foto's; met een personen- en 
zakenregister. 

Frans Van Campenhout 

— Strombeek-Bever. Wel en wee van een rand
gemeente. Ernest Soens. 1991, 94 biz., 225 fr. 
Te bestellen op rekeningnummer 734-1790001-
69 van de Vlaamse Vriendenkring, IJsvogellaan 
33, 1850 Grimbergen. 
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IN MEMORIAM 

DRIES POPPE OVERLEDEN 
Op 1 mei j . l . is te Grimbergen Andries 

Poppe overleden. Wij l<enden Dries een 
beetje, van zijn luisterspelen op de radio 
maar later, een beetje meer, omdat hij een 
VU-kaderlid was en een trouw lezer van ons 
weekblad. 

Toen Dries 65 werd hadden zijn kollega's 
een feest gebouwd in die ietwat ouderwetse 
maar biezonder fraaie Studio 4 van het 
Flageygebouw. Wij mochten er zijn en merk
ten toen pas hoe geliefd hij was, niet alleen 
omwille van zijn levenswerk — het radioluis
terspel — maar vooral om de vriendschap 
die Dries onder zijn kollega's, vrienden en 
kennissen had verdeeld. 

Andries, Amaat, Lodewijk Poppe werd op 
5 juni 1921 te Wenduine geboren, na zijn 
humaniora haalde hij het diploma Toneel en 
Voordracht. En zoals dat in die tijd nog 
hoorde leerde Dries zijn stem tot een waar 
instrument ontwikkelen. Dries had een 
prachtige, beschaafde en volle stem, ze 
klonk een beetje als deze van Anton Van der 
Plaetse en Ast Fonteyne. Het was een ge
noegen om naar Dries te luisteren. En zoals 
in die tijd mensen die van taal, vorm en stijl 
hielden doorgaans ook flamingant waren 
was Dries dat ook. 

Omdat hij tijdens de bezetting niet had 
opgehouden voor het voetlicht te staan werd 
hem dat na de oorlog zeer kwalijk genomen. 
Gedaan met het muziekkonservatorium, ge
daan met teater, voetlichten uit. 

Om den brode belandde Dries in de verze
keringswereld, polissen rangschikken en zo 
tot Theo Lefèvre hem naar De Nieuwe Gids 
haalde waar hij de kultuurpagina kreeg toe
vertrouwd. Dries pende er niet alleen toneel-
en boekenrecensies samen maar publiceer
de ook al iets over het luisterspel. Dat laatste 
bleef niet onopgemerkt en zo vroeg Paul 
Vanden Bussche Poppe naar het NIR om er 
luisterspelen te ... maken. Ondertussen had 
hij ook literair niet stilgezeten. In 1946 publi
ceerde hij zijn eerste toneelwek De Indringer. 
In 1956 werd zijn gedichtenbundel Windstilte 
door de provincie West-Vlaanderen be
kroond. 

Bij de openbare omroep was Dries Poppe 
als dramaturg verbonden aan de dienst Luis
terspelen, een wereld waarin hij zich een 
stevige reputatie opbouwde maar ook een 
hele generatie jongere kollega's vormde en 
stimuleerde. De onderscheidingen bleven, 
ook voor zijn medewerkers, niet uit. 

Dries Poppe verfijnde het luisterspel tot 
een volwaardige discipline, ook mede dank 
zij de nieuwe elektronika. De Ontdekkings
reiziger werd het eerste stereo-luisterspel en 
een stuk over de mijn van Waterschei, de 
eerste radiodokumentaire. Vooral deze luis-
terdokumentaires zouden een enorme op
gang kennen. Van Dries kwam ook het 
initiatief tot de oprichting van een internatio
nale klub voor radiodokumentaires. Het is 
weinig geweten en ook nooit publiekelijk 

Dries Poppe: „Ik sta met mijn hart in de ene en mijn hoofd in de andere hand". 
(foto BRT) 

gehonoreerd dat een Vlaming het internatio
nale voortrouw nam in de radiodokumentai
re. 

Toen Poppe dan met pensioen ging waren 
ze er allemaal in Studio 4, de jonge garde die 
onder zijn leiding de traditie verder uitbouw
de en de vrienden van zowat alle Europese 
stations, allen zagen in hem een voorloper 
en een maat. Het was een internationale 
erkenning in... beperkte kring. 

En nu valt daar het bericht dat Dries 
overleden is, na nauwelijks zes jaar pen
sioen. Uit een van zijn laatste gedichten is 
ons dit gevoelig beginvers bij gebleven:„Als 
je oud wordt, blaast de wind het stof van je 
herinneringen, en in je hart staat een klein, 
wit kind vergeten liedjes te zingen." 

Was het nodig dat deze talentrijke man 
altijd een beetje kind moest blijven om te 

kunnen verwezenlijken wat hij heeft gepres
teerd? Een beetje „naïef" om in deze eeuw 
van groot gedruis duizenden mensen te laten 
luisteren naar ,,vertellingen"? Een beetje 
ontdekkingsreiziger ook om de grenzen van 
het medium radio steeds verder te verleggen 
en de mogelijkheden te verfijnen? 

,,lk sta met mijn hart in de ene en mijn 
hoofd in de andere hand." dichtte hij ooit en 
dat kon niemand beter over deze man zeg
gen: verstand én emotie in één iemand. 

(m.v.i.) 

Andries Poppe werd op donderdag 7 
mei op het kerkhof van Lint (Grimbergen) 
begraven. Aan zijn echtgenote mevr. Ly-
dia Van Eeghem, zoon Christiaan en kin
deren bieden wij ons medeleven aan bij 
het overlijden van deze merkwaardige 
man. 

H O F DE DRAECK 

T3tff-'^ 

Groen, rust en gastronomie 
in VOEREN 

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

Pas heringerichte luxekamers. 

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

Hoofstraat 6 
3793 Teuven 
Tel. (041) 81.10.17 
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BOEKEN 

DEINING OF RIMPELS... 
Na het sukses van haar eerste boek Lotge

notes bezocht Annemie van Winckel, eman-
cipatiev^rerkster bij de BRTN en gemeente
raadslid in Herent, andermaal een aantal 
vrouwen. Dit keer zocht ze twaalf vrouwen 
van dezelfde generatie op die het in de 
politiek, de kuituur of de vakbond wél maak
ten. Het zijn bekende vrouwen die tot de 
macht doorgedrongen zijn. Hoe versmolten 
zij loopbaan, werk en gezin tot een haalbaar 
geheel? 

KEIEN IN... 
De bekendste vrouw uit deze generatie 

geboren tussen 1920 en 1931 is ongetwijfeld 
de koninklijke kommissaris voor het Migran
tenbeleid, Paula D'Hondt-Van Openden-
bosch, stelt Annemie vast. Er zijn tijden 
geweest dat zij heel wat slechter skoorde in 
de pers. 

Paula was het er onmiddellijk mee eens 
dat er nu eens niét over migranten zou 
gepraat worden. Zij heeft namelijk nog heel 
wat meer op haar palmares. Hetzelfde geldt 
voor andere vrouwen die in dit boek aan het 
woord komen: zelden blijven zij in de belang
stelling voor wat ze voor de vrouwenzaak 
gedaan hebben. 

Rika De Backer, oud-minister en oud-
senator en nu Europarlementslid, heeft in 
haar jonge jaren het land afgeschuimd om de 
veranderingen van het huwelijksgoederen-
recht en de algemene juridische positie van 
de vrouw te verdedigen. Maar ze is vooral 
bekend geworden toen ze minister van Kui
tuur werd. 

Jeanne Brabants wordt vereenzelvigd met 
dans en ballet. Dat zij van dansen een 
eerbaar beroep heeft gemaakt, ook voor 
vrouwen, wordt zelden in de verf gezet. 

Lydia Deveen-De Pauw zal vooral bekend 
blijven als Rode Leeuw, als de Vlaamse 
socialiste die de Brusselse eigenzinnigheid 
in de socialistische hoofdstedelijke federatie 
mee een halt toeriep. Dat ze nu direkteur is 
van het Centrum voor Vrouwenstudies aan 
de VUB en dat ze er een dokumentatiecen-
trum uitbouvrt over vrouwelijke kunstenaars 
is nauwelijks bekend. 

Denise De Weerdt, historika, wordt vaak 
verward met haar beroemde naamgenote en 
aktrice. Wie haar wél meteen kan situeren 
weet dat zij aan het hoofd staat van de 
Koninklijke Biblioteek. Maar daarbovenop 
schreef De Weerdt En de vrouwen ? Vrouw, 
Vrouwenbeweging en Feminisme in België 
van 1830 tot 1960, een ongewoon boeiend 
boek dat — voor zover geweten is — nog 
nergens verplichte lektuur is in de kunstge
schiedenis van het middelbaar onderwijs. 

Paula Semer, gewezen kollega van 
Van Winckel, ontbreekt ook niet in 
haar boek. Paula Semer was jaren
lang de spreekbuis van veel vrouwen 
die in "Keien in de vijver" aan bod 
komen. 

Voor Lucienne Herman-Michielssens ligt 
het anders; haar naam zal voorgoed verbon
den blijven aan de abortuswet die in 1990, na 
achttien jaar diskussie in het parlement en 
de opeenvolgende regeringen, eindelijk ge
stemd werd. Maar dezelfde vrouw ligt mee 
aan de basis van de wet op de verspreiding 
van de voorbehoedsmiddellen en aan de 
definitieve verovering van het huwelijksgoe-
derenrecht. 

Voor wie haar kent roept de naam Sara 
Massselang onmiddellijk de sindikale strijd 
op voor de rechten van de arbeidende vrouw. 
Masselang was binnen het ACV tientallen 
jaren lang het geweten van de vrouw. Weini
ge vrouwen weten dat. 

Ere-volksvertegenwoordiger Rika Steyaert 
maakte vooral naam in de welzijnssektor. 
Het schijnt dat men haar daar nog altijd mist 
als de vrouw met wie te praten viel en die een 

oog had voor professionalisering en vernieu
wing. 

Euro-parlementslid Marijke van Hemel-
donck is in de vrouwenbeweging geen onbe
kende. Tijdens akties van de FN-arbeidsters 
voor gelijk loon en gelijk werk stond ze 
vooraan op de barrikaden. Maar weinigen 
realiseren zich hoe ze, achter de schermen 
van vele internationale organisaties en in
stellingen, voortdurend aan de weg timmert 
om van vrouwen overal ter wereld gerespek-
teerde burgers te maken. 

Emma Vorlat, hoogleraar aan de Katolieke 
Universiteit van Leuven, deemsterde wat 
weg uit de belangstelling na de publikatie 
van haar boek Open brief aan de Vrouw. Nu 
is zij vooral bekend als groepsvoorzitter van 
de Humane Wetenschappen aan de Alma 
Mater. 

De strijd van PuckAlgoet, ex-burgemees
ter van Sint-Genesius-Rode, tegen de ver-
fransing van de Brusselse rand is velen in hel 
geheugen gegrift. Zij hielp Vlaanderen van 
het idee af dat vrouweijke burgemeesters 
alleen in kleine, onbeduidende dorpen goe
de werken kunnen realiseren. 

In geen geval vergeet van Winckel ex-
kollega Paula Semer van de BRTN. Zij was 
jarenlang de spreekbuis van veel vrouwen 
die in dit boek aan het woord komen.,,Vuis
ten in mijn rug" noemde ze enkele onder 
hen, en die vonden bij haar gehoor om wat 
achter de schermen gerealiseerd werd op de 
buis te vertalen in haar populaire gezinspro
gramma's. 

..EEN ANDERE VIJVER 
De indruk die overblijft bij Annemie Van 

Winckel is dat voruwen en de vrouwenbewe
ging veel machtscentra verwaarloosd heb
ben. In dit land hebben niet alleen regering o1 
parlement de politieke macht in handen. 
Ingrijpende beslissingen over ons wel en 
wee, worden meestal in de bedrijfswereld 
genomen. 

Eisen dat vrouwen verkiesbare plaatsen 
krijgen, is nuttig maar het is naïef te geloven 
dat daarmee alles opgelost is. Zorgen dat zij 
beslag leggen op belangrijke plaatsen achter 
de schermen met andere vrouwen in hun 
kielzog, is de enige aanloop tot een definitie
ve doorbraak, die er toch moet komen. 

Dit uitstekend gestruktureerde boek ein
digt met de bedenking: ,,We zouden best, 
heel deskundig, enkele keien in een andere 
vijver gooien". 

Hilda Uytterhoeven 

— Keien In de vijver. Annemie Van Winckel. 
UJtg. Kritak, Leuven. 198 biz., 595 fr. 
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BOEKEN 

HERMAN VOS OP Z'N BEST 
Toen Herman Vos in 1950 voor de eerste 

keer naar Argentinië afreisde, was hij twee
ëntwintig jaar. Hij wilde er geen plezier- of 
studiereis van maken, maar was vast van 
plan zich daar te integreren en er een nieuw 
leven op te bouwen. Een paar zussen waren 
hem al voorgegaan en zijn ouders volgden 
kort daarop. Hij verbleef er vijf jaar; in de 
onherbergzame streek tegen de Chileense 
grens, in Buenos Aires en in de provincie 
Cordoba. Hij moest er vaak moeilijk werk 
doen en opdrachten uitvoeren waarvoor vele 
meer gegoede Argentijnen hun neus ophaal
den. Hij leerde er mensen kennen, niet zoals 
ze zich gedurende enkele dagen voordoen 
aan toeristen maar zoals ze werkelijk zijn; hij 
leerde er het land en de gemeenschap ken
nen en kon een blik werpen achter de scher
men van de officiële waarheid. 

HEIMWEE 
Toen hij in 1955 trouwde met Jeannine 

Coene, die uit Oostende afkomstig was en 
ook in Argentinië woonde, wilden de jongge
huwden opnieuw kennis maken met Europa 
en hun ,,roots". 

Met de boot voeren ze tot Genua en van 
daaruit ging het al liftend naar Vlaanderen. 
Dat ze hun toekomst in Argentinië zouden 
opbouwen, stond op dat moment nog buiten 
kijf. Maar toen ze terug in Vlaanderen kwa
men, viel het kontakt met land en volk zo 
mee en kreeg het — verdrongen — heimwee 
hen zo te pakken, dat ze besloten in Vlaan
deren te blijven. 

Voor de Vlaamse literatuur — en voor het 
jonge gezin — was dat een gelukkige beslis
sing. Want Vos, die vlot vertellen en schrij
ven kan, bracht ervaringen mee die anno 
1955-60 voor vele mensen in Vlaanderen 
nog vreemd waren. Toen hij in 1960 debu
teerde met de novelle De zonen van Pepe 
Gimenez, gooide hij de horizon van de 
Vlaamse literatuur wagenwijd open en ont
popte hij zich van meet af aan tot een 
schrijver die ver boven de middelmaat uit
steekt. Ook in latere romans en verhalen 
heeft hij die Zuidamerikaanse tematiek be
handeld. 

In zijn debuutnovelle vertelt Vos over men
sen die in Zuid-Amerika geboren en getogen 
zijn. In de romans Een man kwam van de 
cerro en in Het Zonnerad handelt hij over 
Europese immigranten die zich — vooral in 
de jaren 50 en 60 — massaal in Zuid-
Amerika gevestigd hebben. Ze hebben er 
voldoening en tegenslag, heimwee en een
zaamheid gekend. Voor hen is Argentinië 
hun tweede vaderland, dat niet altijd aan hun 
verwachtingen heeft beantwoord. 

Die twee invalshoeken vinden we ook 
terug in tal van verhalen, die Vos in periodie
ken, verzamel- en gelegenheidsbundels 

heeft gepubliceerd; ofschoon in elk verhaal 
de scheidingslijn niet strikt te trekken is. Die 
verhalen kregen evenwel zelden de aan
dacht die ze verdienen. Daarom besloot de 
uitgeverij De Clauwaert om er een ruime en 
representatieve keuze uit te publiceren; de 
meeste teksten in hun oorspronkelijke vorm, 
enkele licht gewijzigd of bijgewerkt. De bun
del Capitan Maria is er het resultaat van. Hij 
is het zestiende boek van Vos (twaalf romans 
of novellen, twee verhalenbundels, een poë
ziebundel en een verzameling sprookjes) en 
bevat elf verhalen, die wat onderwerp en 
toon betreft erg verschillend zijn maar samen 
een gevarieerd beeld geven van de Zuid
amerikaanse samenleving. 

HUMOR EN IRONIE 
Vos vertelt uit eigen ervaring, over mensen 

en milieus die hij gekend heeft en over 
dingen waarbij hij betrokken was. Die auten-
ticiteit is een van de voornaamste charmes 
van zijn oeuvre. Ik denk dat hij aan het 
schrijven van verhalen zoals De vervloekte 
minnaar — een Don Juan die alle vrouwen 
van zijn dorp verleidde en bij zijn dood door 
alle vrouwen hartstochtelijk beweend wordt 
— of Chicas de miei — een moderne versie 

van het Pygmalionmotief — veel plezier heeft 
beleefd en ook de lezer zal er veel pret aan 
beleven. Maar hij roept ook een wereld op 
van moord en wraak, guerrilla en burgeroor
log of geeft gestalte aan de eenzaamheid, de 
weemoed en de ontheemding van Europese 
ballingen. 

In De Strandloopster heeft hij het zuiverst 
zijn vitalistische geluksdroom neergelegd. 
De Indiaanse Mariquita wordt een simbool 
van de honger naar het volle leven. Via een 
vernieuwd kontakt met de natuur op een 
eilandje in de monding van de Rio, vindt ze 
haar geestelijk evenwicht terug en kan ze als 
een vrij mens de wereld ingaan. 

Vos vertelt met humor en ironie, soms met 
weemoed en wrevel, maar altijd met heel 
veel begrip voor de menselijke zwakheid. 
Zijn belangstelling gaat niet naar helden of 
beroemde figuren, maar naar mensen die 
het moeilijk hebben, die niet de kans krijgen 
om hun leven volwaardig uit te bouwen, die 
gefrustreerd en marginaal zijn. Grootspraak 
en pretentie prikt hij door. Die sociale bewo
genheid is in zijn hele oeuvre aanwijsbaar. 

Frans Van Campenhout 

— Capitan Maria. Herman Vos. Uitg. De Clau
waert, Leuven, 1992. 143 biz., 595 fr. 

De bundel "Capitan Maria" is het zestiende boek van hHerman Vos. Het geeft 
een gevarieerd beeld van de Zuidamerikaanse samenleving. (Foto Mare ceis) 
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24 NOVEMBER: HOOGDAG 
VOOR DE DEMOKRATIE 

Op 24 november kozen heel wat kiezers voor een alternatief dat zelfs niet de 
pretentie heeft om een haalbare, demokratische en menswaardige remedie 
voor de problemen van de samenleving aan te reiken. (foto R. szommeo 

Je kan nog steeds geen krant of weekblad 
openslaan of ergens lees je er wel de datum 
24 november in. De dag dat de jongste 
demokratische parlementsverkiezingen in 
België plaatsgrepen vormt nog dagelijks, zij 
het al veel meer onrechtstreeks dan recht
streeks, de aanleiding voor wetenschappelij
ke studies, filozofische beschouwingen, le-
zersbrieven, hoofdartikels of vrije tribunes. 
Vooral De Morgen eigende zichzelf wat dit 
betreft graag een voortrekkersrol toe. Aan 24 
november en haar uitlopers werd in de pro
gressieve krant nogal wat inkt besteed. Het 
waren vaak lezenswaardige stukken, maar 
er zat ook kaf tussen het koren. 

Een aantal van die meningen van filozo-
fen, dichters, politici, historici, joernalisten, 
veldwerkers, politologen en anderen die hun 
verhaal meenden te moeten vertellen, werd 
verzameld in Zwarte zondag. Beschouwin
gen over de demokratie in België. En we 
zullen het maar direkt toegeven, die titel en 
ondertitel stuiten ons tegen de borst. Nu is 
het al lang niet meer duidelijk wie het vader
schap voor de intussen begrip geworden 
omschrijving voor zondag 24 november mag 
opeisen. Maar het was geen zwarte zondag. 

Het was juist een hoogdag voor de demo
kratie. In peis en vree ging hier de burger, 
weliswaar door de demokratisch gestemde 
wet verplicht, zijn stem uitbrengen. De bur
ger werd daarbij niet gedwongen om voor A 
of B te stemmen. Hij werd niet noemens
waardig onder druk gezet. Hij had van geen 
kandidaat voordeeltjes gekregen in ruil voor 
zijn stem. Hij liet zich door geen zuilbaas de 
wet dikteren. Hij doorgrondde de leugens en 
halve waarheden van de kiespropraganda, of 
klasseerde alles netjes vertikaal. De burger 
koos onafhankelijk, autonoom. De verkiezin
gen van 24 november waren modelverkiezin
gen. 

De jongste jaren werd de wereld opge
schrikt door enkele weerzinwekkende beel
den over de gevolgen van aanvallen met 
chemische wapens. In Gele modder, een 
triller van Knack-redakteur Dirk Draulans 
vormen chemische wapens het vertrekpunt 
voor een waanzinnig verhaal. 

Een jonge diplomate met een seksueel 
kompleks komt onregelmatigheden op het 
spoor in verband met VN-rapporten over een 
burgeroorlog in Afrika. Haar baas, een per
verse en korrupte machtswellusteling, lijkt bij 
deze zaak betrokken te zijn, samen met een 

Alleen kozen meer burgers dan voorspeld 
was ervoor om toert te zeggen tegen de 
politiek, tegen de politici. Meer burgers ko
zen voor degenen die het simpel houden: 
eigen volk eerst en geen gezwijn. En veel 
burgers vertrouwden zelfs die "alternatie
ven" niet, en stemden ongeldig, blanko of 
bleven weg. Wie eerlijk is, durft toegeven dat 
hij de burger kan begrijpen. Wie eerlijk is, 
durft toegeven dat de uitslag geen komplete 
verrassing was. Er zit heel wat fout in de 
samenleving, en de politiek als beredderaar 
van de gemeenschap kreeg de klappen die 
ze minstens gedeeltelijk verdiende. 

De kiezer heeft alleen geen onderscheid 
gemaakt, hij stak iedereen in dezelfde zak, 
van Agalev'ers tot PVV'ers en VU'ers. En hij 
koos een alternatief dat zelfs niet de preten
tie had om een haalbare, menswaardige en 

sadistische rebellenleider. Voeg daarbij een 
koele en sensuele huurmoordenares en een 
eksotisch land en je hebt de ingrediënten 
voor deze erotisch geladen misdaadroman. 

De personages in de roman zijn wat te 
weinig genuanceerd. Het vormen vooral tipe-
tjes die ofwel goed ofwel onmenselijk slecht, 
ofwel gewoon onmenselijk zijn. Of wat te 
denken van de idealistische agente die nadat 
ze haar persoonlijke vijand met een machet-
te afgeslacht heeft, het bloed van haar han
den aan haar rok afveegt, en in bed stapt 
voor een triootje, om de diplomate van seks 

demokratische remedie voor de problemen 
van de samenleving aan te reiken. Het ble
ven na 24 november uiteindelijk dezelfden 
die voor deze opdracht staan. Alleen zijn hun 
rangen wat uitgedund, en wordt de opdracht, 
de fouten in de samenleving herstellen, nog 
wat moeilijker. Nochtans kan de politiek pas 
daardoor het vertrouwen terugwinnen, op
nieuw geloofwaardig worden. We hebben 
het hier allemaal zeer simpel voorgesteld. En 
er zijn natuurlijk ook andere redenen dan 
deze. Heel wat daarvan vindt u opgesomd in 
"Zwarte zondag". Als u ze al niet in De 
Morgen gelezen had. 

(pdj) 

— Zwarte Zondag. Beschouwingen over de de
mokratie In België. Samenstelling Piet Piryns. 
Uitg. Dedalus, Antwerpen, 1992, 94 biz, 399 fr. 

te leren genieten? Eros en tanatos liggen 
hier wel erg dicht bij elkaar. 

Het misdaad-idee dat Draulans in zijn 
roman uitwerkt is perfekt in de praktijk uit
voerbaar, maar te waanzinnig om waar te 
kunnen zijn. En ook aan het scenario schort 
wat. Het loopt uiteindelijk zo sloot dat alleen 
een deus ex machina uitkomst biedt. Een 
onevenwichtige misdaadroman. 

(Pdj) 

— Gele modder. Dirk Draulans. Uitg. Manteau, 
Antwerpen, 1992, 177 blz, 550 fr. 

GELE MODDER 
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KINDERBOEKEN 

LEZEN, KIJKEN, LACHEN, HUILEN 
SPELEN EN GRIEZELEN 

Het verslag van de internationale kinder-
boelcenbeurs, de Fiera del Libro per Ragazzi 
in het Noord-Italiaanse Bologna bevestigt 
eens te meer dat de opmars van tiet jeugd-
en l<inderboel< niet meer te stuiten is. Ool< is 
duidelijl< dat de Vlaamse uitgevers van l<in-
derboel<en hun positie tegenover de Neder
landse l(onkurrenten meer en meer verstevi
gen. 

Voor die uitgevers breken er weer mooie 
dagen aan, ze kunnen zich richten tot alle 
gelovige boekenwurmpjes die dezer dagen 
hun kommunie doen. We geven dan ook met 
graagte enkele nuttige tips voor alle ouders 
en familieleden die op zoek zijn naar een of 
ander kadootje. 

Een plezierig en zeer kleurig boekje voor 
prille lezertjes \s Zebra heeft de hik van David 
McKee, uit het Engels vertaald door Rindert 
Kromhout. 

Zebra is altijd bang dat de andere dieren 
hem zullen uitlachen. Daarom wil hij niet 
meedoen met hun spelletjes, op een dag 
krijgt hij de hik. Daar weten de dieren allerlei 
middeltjes tegen. Maar Zebra is ervan over
tuigd dat ze hem dan juist zullen uitlachen, 
als hij die probeert... Toch heeft hij hulp 
nodig, want door al dat hikken gaan zijn 
strepen verschuiven! 

Ook fijn voor kleuters is Marine Panne 
Ponika, een boek vol voorleesverhalen, vers
jes, spelletjes en beeldverhalen. Riet Willie 
schreef de teksten en Ingrid Godon maakte 
de vrolijke potloodtekeningen en de kleunge 
omslag. Hanne Panne Ponika is een guitige 
kleuter die allerlei avontuurtjes beleeft en 
soms ook wel eens iets mispeutert. Het boek 
verscheen in de Doremi-reeks van Altiora/A-
verbode —beide auteurs van Hanne Panne 
Ponika werken trouwens nauw samen voor 
het kindertijdschrift Doremi— en wil enige 
edukatieve waarde hebben. Is het dan toe
vallig dat Hanne Panne Ponika tot een ,,mo
dern" typegezinnetje behoort met een ,,toffe 
moeder" een „heel lieve oma" en een vader 
,,van deze tijd", want deze laatste doet de 
boodschapjes, hangt de was op en doet 
helemaal alleen de vaat! 

PIJN EN VERDRIET 
Heel wat zwaarmoediger is Aan de over

kant van de rivier van Jaak Dreesen, sober 
geïllustreerd door Kristien Aertssen. Een ver
haal voor kinderen vanaf 11 jaar. Op de 
omslag staat dat het een boek is ,,om lang
zaam te lezen in een kamer zonder veel 
lawaai." 

Zebra heeft de hik, z'n strepen ver
schuiven. 

Het veertienjarige meisje Mirjam is in een 
diepe slaap verzonken waar ze schijnbaar 
niet uit kan (of wil!) gewekt worden. Ze is 
bevangen door een stil verdriet. Niemand 
slaagt erin Mirjam uit haar letargie te helpen, 
haar vriendje Stefaan niet, haar ouders noch 
Paganini, haar simpatieke leraar geschiede
nis. Tot Oma komt en zachte vreemde liedjes 
begint te zingen... 

Oma begrijpt Mirjams geheim verdriet. Zelf 
IS ze een overlevende van Auschwitz. De 

Jeugdbiografiën zijn in. 
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geheimzinnige liedjes moeten iets te maken 
hebben met die gruwelijke periode uit haar 
leven, maar ze put er kracht en vertrouwen 
uit. De de melodietjes blijken een heilzame 
werking te hebben op de slapende Mirjam. 
Oma vertelt dat ze eigenlijk evenals Mirjam 
bang voor het leven is: „Bang voor alle 
baby's die geboren worden. Bang voor de 
vogels en de dieren. Er hangt zoveel verdriet 
om alles wat verloren ging. Ik kan daar niet 
over zwijgen (...) Ik ben geradbraakt uit de 
oorlog gekomen, kind. Ook op de helderste 
zomerdagen droeg ik een schaduw van ver
driet mee. Ik heb er, zonder het te willen, 
jouw moeder mee besmet (...) Beloof me dat 
je over wat ik gezegd heb, zult nadenken als 
ik er niet meer zal zijn. Ik wil immers dat jij 
volop baby's kunt houden. Mijn verhaal moet 
je daartoe de moed geven." 

Het werkje staat stijf van de melancholie, 
maar toch is het een hoopgevend verhaal. 
Het is een pleidooi tegen onveschillgheid, 
maar zeker ook een troost voor diegenen die 
al op jeugdige leeftijd verlamd worden door 
,,weltschmerz". We staan er misschien te 
weinig bij stil, maar er zijn wellicht veel meer 
kinderen zoals Mirjam. Het stil verdriet is 
overal en van alle tijden. Of zijn bevroren 
Koordjes, hongerende Afrikaantjes, huilende 
Roemeense weesjes, angstige Kroaatjes en 
vogelvrije Braziliaantjes slechts vluchtige 
TV-schimmen die slechts heel even de net-
vliesjes van onze kinderen beroeren alvo
rens ze naar een volgend kwisprogramma 
gapen? 

STANLEY EN H A Y D N ~ 
Biografiën doen het niet enkel goed bij 

volwassenen, ook kinderen willen wel eens 
weten hoe deze of gene beroemdheid z'n 
leven heeft gesleten. Al te vaak worden 
historische personages als weliswaar genia
le, maar bedompte, zure bliksems geportret
teerd in onze muffe geschiedenisboekjes. 
Altiora/Averbode heeft zich de jongste jaren 
een stevige reputatie opgebouwd in dit gen
re. Regelmatig brengt de uitgeverij historisch 
juiste, goed gedokumenteerde, maar boven
al vlot en boeiend geschreven biografieën 
voor de jeugd op de boekenmarkt. 

Zo verscheen vorig jaar het schitterende 
boek van R.H. Schoemans over H.M. Stan
ley, journalist en ondekkingsreiziger. Het 
boek is opgevat als een dialoog tussen 
koning Leopold II en Stanley. Stanley heeft 
lange tijd gewerkt voor onze toenmalige 
vorst, hij heeft het terrein geëffend voor onze 
eerste kolonisten in het toenmalige Congo. 
Schoemans tekent een scherp portret van de 
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ontdekkingsreiziger. Stanley is een figuur die 
tot de verbeelding spreekt, maar het is een 
verdienste van de auteur dat hij ook de 
minder propere episodes uit het leven van de 
koppige Welchman in de verf zet. Ook de 
„nobele doeleinden" van Leopold II worden 
zeer zw/aar in twijfel getrokken. Het boek van 
R.H. Schoemans is meer dan een kritische 
biografie, het is tevens een spannend boek. 

Maar ook de reeks over beroemde kompo-
nisten kent grote bijval en wordt verder 
uitgebouwd. In navolging van de boeken 
over Mozart en Clara Schuman verscheen 
onlangs Haydn van Kolet Jansen. Een pittig 
gepend boekje over de koorknaap die meer 
dan tweehonderdvijftig jaar geleden in een 
Oostenrijks dorpje werd geboren. Kolet Jan
sen vertelt, voor leesgrage muziekliefheb-
bertjes vanaf 10 jaar, de belangrijkste ge
beurtenissen en anekdotes uit het leven van 
,,Seppe" Haydn. Het werk van Haydn staat 
momenteel sterk in de belangstelling. Sinds 
januari wordt zijn muziek in tientallen Vlaam
se kulturele Centra uitgevoerd in de reeks 
Kinderen luisteren naar... Het boekje van 

îrfî ^A 

John Flanders, een klassieker. 

NÖSTUNGER: ALS TWEE 
DRUPPELS WATER 

In Als twee druppels water, het jongste 
boek van jeugdschrijfster Christine Nöstlin-
ger, verneemt Marion, een 12-jarig meisje, 
op zekere dag van een klasgenoot dat er een 
paar wijken verder een dubbelgangster van 
haar rondloopt. Ze is hierdoor geïntrigeerd 
en met enkele kinderen besluit ze een groot 
detektive-onderzoek op te zetten om het 
meisje op te sporen. Als de moeder van 
Marion van het plan hoort, moet ze dringend 
iets belangrijks kwijt aan haar dochter. Ze 
vertelt dat Marion nog ergens in de stad een 
halfzus heeft. Haar ex-man had immers nog 
een dochter bij een andere vrouw. 

Eensklaps slaat Marion helemaal om. Van 
haar dubbelgangster wil ze niets meer horen. 
Totdat op een zondagmorgen Florian met 
haar halfzus, Sandra, komt aandraven. Het 
is vriendschap op het eerste zicht. Ze kun
nen zich geen dag meer zonder elkaar voor
stellen. En op een dag ontmoeten ze hun 
vader in een nogal benarde situatie. 

Marion is een heel eigenwijs en pienter 
kind. Ze laat zich niet gauw van haar stuk 
brengen en heeft geen schrik om een partij
tje te vechten. Haar moeder krijgt dan ook 
vaak telefoontjes van lastige moeders of 
direktie. Haar hevige vriendschap met Julian 
wordt ook niet door iedereen aanvaard. Juli
an heeft immers een ziekelijk verlangen om 
te stelen. Marion houdt in het geheim al die 

gestolen spullen op haar kamer, omdat Juli
an al meermaals betrapt werd en hij bij de 
volgende keer naar een internaat zou wor
den gestuurd. Toch kan ze hem niet van het 
stelen doen afzien. 

Eenmaal dat Sandra op de proppen is 
gekomen, vinden ze samen een oplossing 
voor die kleptomanie. Het is zo dat ze hun 
vader onverwacht ontmoeten. Langzaamaan 
ven/vatert de vriendschap met Julian. 

Alweer koos Christine Nöstlinger niet voor 
een licht tema. Toch lukt ze er ook nu weer in 
om onderwerpen als echtscheiding, gezins
ruzies, relaties tussen kinderen en volwasse
nen in vrolijke, vinnige verhalen te gieten, 
altijd voorzien van een flinke dosis humor. In 
de persoon van Marion voert ze alweer een 
kinderfiguur aan die zich eenzaam, weerbar
stig en onbegrepen voelt, die zijn weg zoekt 
in een wereld van volwassenen die zich niet 
altijd van hun beste kant laten zien. Weer 
eens blijkt dat Nöstlinger graag schrijft over 
vriendschap tussen kinderen en dat op een 
heel warme manier kan. Voor de Nöstlinger-
fans is "Als twee druppels water" zeker een 
leuke aanvulling in de biblioteek. 

(ed) 

Kolet Jansen kan zo'n beetje als een hand
boek, of een aanvulling van het muziekpro
gramma beschouwd worden. 

GRUWEL EN GRIEZEL 
En dan nu een huiveringwekkend boek. 

„Voor moedige lezers vanaf 10 jaar" zo 
lezen we achteraan op het boek. En ja, enkel 
de titel doet al vermoedens rijzen. De straat 
van de 7 duivels is een boek van niemand 
minder dan John Flanders, alias Jean Ray, 
alias Raymond De Kremer, de Vlaamse Allan 
Poe. Sinds deze meester van de fantastische 
vertelling 25 jaar geleden stierf heeft z'n 
oeuvre nog niets aan populariteit ingeboet, 
wel integendeel. Ondanks het feit dat de 
boeken van Flanders wemelen van schur
ken, schoften en ploerten, monsters, spo
ken, schimmen en duivels, gaan ze er nog 
altijd in als zoete koek. Zulke gruwel— en 
griezeljeugdliteratuur is misschien niet meer 
helemaal ,,bon ton", de rode draad die door 
de verhalen loopt is echter tijdloos. Jean Ray 
schreef over de strijd van goed tegen kwaad, 
van recht tegen onrecht, van moed tegen 
lafheid. In Flanders' boeken zijn de slechten 
dan ook écht slecht en de goeden écht goed, 
tussen beiden gaapt een enorme ravijn, zelfs 
de fisionomie van beide kategorieën ver
schilt als dag en nacht. 

De straat van de 7 duivels bundelt een 
selektie, gemaakt door Roger van Brabant, 
uit de tientallen kortverhalen van de populai
re veelschrijver. De hoofdpersonages in de 
drie opgenomen verhalen zijn telkens krani
ge kereltjes die eigenlijk heel wat in petto 
hebben, maar die dit nooit hebben kunnen 
bewijzen. Flanders heeft een zwak voor zul
ke typetjes; wezen, verschoppelingen, 
straatboefjes en zwervertjes. Telkens weer 
komen de helden uit de boeken van John 
Flanders in penibele situaties terecht, het 
wordt huiveren en griezelen, klappertanden 
en rillen, maar gelukkig wacht ons op het 
einde altijd een happy end! Te romantisch? 
Te jongensachtig? Misschien wel, maar het 
lekker spannende, ,,ouden«etse" jeugdboek 
van weleer wordt, volgens ons, door sommi
ge halfzachte pedagogen al te dikwijls op 
nogal vage gronden gebanbliksemd. 

(ts) 

— Als twee druppels water. Christine Nöstlin-
gers. Uitg. Altiora, Averbode, 1992,102 biz, 345 
fr. 

— Zebra heeft de hik. David McKee. Uitg. Leo
pold, 1992, 450 fr. 
— Hanne Panne Ponika. Riet Willie en Ingrld 
Godon. Uitg. Altlora/Averbode, 1992, 96 bIz., 
425 fr. 
— Aan de overkant van de rivier. Jaak Dreesen. 
Uitg. Altiora/Averbode, 1991, 76 bIz., 325 fr. 
— H.M. Stanley, journalist en ontdekkingsreizi
ger. R.H. Schoemans. Uitg. Altiora/Averbode, 
1991, 220 bIz., 345 fr. 
— Haydn. Kolet Jansen. Uitg. Altiora/Averbode, 
1992, 96 bIz., 295 fr. 
— De straat van de 7 duivels. John Flanders. 
UIg. Altiora/Averbode, 1992, 128 bIz., 325 fr. 
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TIP 10 VAN JEUGD-& KINDERBOEKEN 
Door de Stichting Kinderboel<winl<els 

wordt maandelijks een Tip 10 van de beste 
kinder- & jeugdboeken opgemaakt. Géén top 
van de meest verkoctite boeken, zoals ge
bruikelijk, maar een door Vlaamse boekhan
dels gemaakte selektie; vandaar ,,de tip". 
De boekenverkopers zetten zich aan het 
lezen, maken elk hun selektie, waarna ze 
met mekaar overleggen en tot een konsen-
sus komen. Daarbij worden inhoud en vorm
geving kritisch gewikt en gewogen. 

Het jeugdboek in Vlaanderen stelt het 
goed en dat verheugt ons, op de eerste 
plaats omdat er door jongeren (nog) gelezen 
wordt maar ook omdat het de jeugdschrijvers 
stimuleert steeds beter te doen. En ook de 
uitgever heeft er baat bij, door een grotere 
omzet kan hij steeds nieuwere initiatieven 
ontwikkelen en zijn produkten aantrekkelij
ker maken. Ons weekblad werkt graag mee 
aan de verspreiding van dit goede nieuws. 

Vanaf deze week brengt WIJ dan ook 
maandelijks een overzicht. Lezers die uit hun 
ervaring als ouder, lezer en/of leerkracht 
over dit onderwerp een mening hebben kun
nen deze altijd kwijt in onze rubriek Weder
woord. 

+ 3 jaar: Kom in de tuin werl<enl, 
Sarah Garland 
(heel eenvoudig prentenboek over de tuin) 

+ 4 jaar: Hanne panne ponilia, Riet Wille 
(voorleesverhalen, versjes en 
beeldverhalen) 

-I-7 jaar: Een heei lief l<onijn, Imme Dros 
(over het zich druk maken over 
een onoplosbaar probleem) 

-I- 9 jaar: Het donl<er ligt een duim voor je, 
Marcella Baete 
(alledaagse belevenissen van het 
meisje Fita) 

-1-11 jaar: Als twee druppels water, 
Christine Nöstlinger 
(vriendschap, levendig en warm 
beschreven) 

-1-12 jaar: Wetensciiap ontdekken, 
Judith Hann 
(boeiend boek waardoor je de 
geheimen van de wetenschap 
ontdekt) 

•I-12 jaar: De pop die een heks was. 
Helen Morgan 
(spannend verhaal over een pop 
met slechte bedoelingen) 

-1-13 jaar: Het jaar van de luipaard, 
Eric Campbell 
(de kracht van de magie bij een 
Afrikaans volk) 

'Kom in de tuin werken!" een boekje voor zéér jonge tuinders. 

+14 jaar: Een schim in de mist. Boekhandels die hun medewerking verle-
Robert Swindells nen aan deze Tip 10: 
(intrigerend verhaal in een miste-
rieuze sfeer) Infodok-Leuven, Maréchal-Brugge, Poes-

pas-Hasselt, Sjaalman-Leuven, Kleine Jo-
-I-16 jaar: Dawden Jonaf/7an, Cynthia Volgt hannes-Leuven, In den Olifant, Greet De 

(een ode aan de vriendschap) Boeck-Mechelen. 

ADVERTENTIE 

Bi] ons bent u thuis. 

meubelcentrale H heylen 
Leuvensesteenweg 781, KORTENBERG (Erps-Kwerps) - 02/759.89.91 
Baan naar Bree 123, PEER (meubelboulevard peer) - 011/6a3939. 

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

ZESDE 
LATIJNSAMERIKAANS MUZIEKFESTIVAL 

Reeds voor de zesde maal gaat m Antwer
pen het Latijnsamerikaans Muziekfestival 
door. Wat begon als een eenmalig iets groei
de met de jaren uit tot een stevige traditie. 
Elk initiatief dat dit jaar in verband met 
Latijns-Amerika wordt opgezet staat uiter
aard in het teken van de magische „500 
jaar". Ook deze muziekavond ontsnapt daar 
niet aan. Zoals steeds wordt het publiek een 
gevarieerd programma aangeboden. 

Gastspreker is José Gualinga uit Ecuador 
die de ,,500 jaar van het Amerikaanse konti
nent" vanuit het Indiaans perspektief zal 
belichten. 

De spits wordt afgebeten door de Mexi-
kaan Guillermo Velazquez en de Leones de 
la Sierra de Xichu uit het landelijke San Luis 
Potosi, een streek in Noord-Mexiko. Zij bren
gen een repertoire dat voortspruit uit een 
honderd jaar oude muzikale en poëtische 
traditie Huapango Arribeno y Poesia Decimal 
Campesina, die haar wortels heeft in de 
Europese troebadoerstraditie van de Middel
eeuwen. 

De groep Ouinteto Tiempo ontstond in 
1966 uit het koor Bellas Artes de la Ciudad 
de la Plata in de Argentijnse provincie Bue
nos Aires. Om zich radikaal te onderschei
den van het gros van de talrijke muziek-
groepjes ontwikkelt de groep snel een eigen 
specifiek geluid dat steunt op het samen
gaan van vijf stemmen van zeer verschillend 
timbre en toonbereik. Quinteto Tiempo sloot 
reeds in 1989 het Latijnsamerikaans Muziek
festival af. Ze joeg toen zo'n entoesiasme in 
de zaal dat het feest erna nog tot in de 
vroege ochtend voortduurde. 

De afsluiter van het festival is de onvolpre
zen Uruguayaanse zanger-komponist Daniel 
Viglietti. Deze man is ten onrechte nauwe
lijks bekend in Europa. Dit terwijl hij één van 
de belangrijkste vertegenwoordigers van het 
Latijnsamerikaanse Nieuwe Lied ,,Los Nue-
vos Ccancioneros" is. 

Uit Buenos Aires l<omt Quinteto Tiempo, een vijfl<oppige groep, die reeds 
eerder de Antwerpse Stadsfeestzaal in vuur en vlam zette, (foto Theo uytenhaak) 

Dit Zesde Latijnsamerikaanse Muziekfesti
val vindt plaats op zaterdag 9 mei in de 
Stadsfeestzaal Meir te Antwerpen. De pre
sentatie is in handen van Bert De Vroey, 
joernalist bij het BRTN Radio-1 programma 
Radio Trottoir. Aanvang 20 uur. Na de optre
dens begint er een spetterende onvervalste 
Latino-fuif. Kaarten kosten 400 fr. in voorver
koop en 450 fr. aan de kassa. Kaarten zijn 

verkrijgbaar in de wereldwinkels van Antwer
pen (St. Jacobsmarkt 82), Brugge (Geld-
muntstraat 8), Brussel (Anspachlaan 137), 
Gent (Lammerstraat 16) en Hasselt (Dorps
straat 31). 

Peter Desmet 

SCHOENEN 

N E R D I ^ E l ^ 

Willy VERDIEVEL- Hilda DEMAREY 

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

DOCKSIDES 

AIGLE 
TRETOf?M 
ROMIKA 

J{pnny 

AMBIORIX 

BAMA 

adidas 
C3UMA 

(Qabor) 
aiaoora 
MEPHISTO 

TX«PS 
SEBAGO 

WEEK-END altijd open 
Woensdag gesloten 

Docksides 

SEBAGO 

AMIIKIKIX 

26 kleuren 
20 kleuren 
6 kleuren 

^d iaM teliuq het M E E S T aantak 

fc&u/iGW \Jm gans de K U S T 
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SPORT 

EEN ZINLOOS GESPREK 

H
ET klinkt cinisch maar de Voet
balbond heeft nog altijd niet 
door dat het niet (langer) opgaat 
alle verantwoordelijkheden naar 
derden af te schuiven. Het hooli
ganisme zou zich op het top
voetbal, een gemakkelijke prooi, 
hebben gestort. Het spelletje 
zelf zou helemaal vreemd zijn 
aan al dat geweld. 

Dat schoot Tobback, en ook 
WIJ, in het verkeerde keelgat. Wie deze 
sportrubriek regelmatig leest weet dat wij de 
zeden en gewoonten van het kompleet ge-
kommercialiseerde topvoetbal altijd hebben 
gelaakt. Dat wij hebben gewaarschuwd voor 
de eindeloze reeks onvermijdelijke ontspo
ringen. Topsport en topvoetbal zijn vandaag 
nog amper geloofwaardig. Meer en meer 
mensen beginnen dit te beseffen. Enkel de 
heren bestuurders leven voort in de besten 
der werelden. Zij denken dat ze de publieke 
opinie kunnen blijven om de tuin leiden. 
Bespottelijk is dat. 

OMGEKEERDE WERELD 
Natuurlijk kunnen ongekompliceerde sup

porters de logika van tussentijdse transfers 
niet vatten ook al gaan al de klubs daarmee 
akkoord. Vanzelfsprekend is de arbitrage 
veel te tolerant en ongelijkmatig, worden de 
,,echte" voetballers veel te weinig be
schermd en laat men onder de dekmantel 
van „professionalisme" zo ongeveer alles 
toe. Over de sanktionering van zware vergrij
pen willen we het dan nog niet hebben. 

We leven in de omgekeerde der werelden 
wanneer men ervan uitgaat dat profs zachter 
mogen worden aangepakt dan amateurs om
dat hun broodwinning er van afhangt. Het 
tegendeel is waar. Beroepsmensen moeten 
veel zwaarder worden gestraft en echt in hun 
portefeuille worden gestast omdat zij de 
trends zetten, omdat zij het,,klimaat" bepa
len waarin een sport wel of niet gedijt. Zij 
moeten zich gedragen als ambassadeurs, 
niet als profiteurs. 

Eigenlijk is het beangstigend dat de voet
balverantwoordelijken niet begrijpen dat zij 
,,het voorbeeld" moeten stellen. Dat zij het 
balspel moeten zuiveren van alle mogelijke 
verdachtmakingen. Dat zij niet moeten gene
zen maar moeten voorkomen. De heren 
praten evenwel nooit over ,,het spel". Hun 
interesseren nog enkel de budgetten, de 
sponsoring, de ekstra-sporlieve inkomsten, 
de televisie, de verkoopbaarheid van ,,hun 
produkt". De supporters zijn zij gaan be
schouwen als „belasting op de toegevoegde 
waarde". Je hebt er niets dan last mee en 
het dreigt helemaal fout te gaan wanneer de 
klubs in de toekomst zullen moeten tussen

komen in de kosten voor ordehandhaving. 
Het is beklemmend voor wie met een voetbal 
in de buik werd geboren. 

INVESTKLUBS 
Natuurlijk, de voetbalsport draagt niet alle 

schuld, maar zij is wel verantwoordelijk voor 
de voortschrijdende spelverruwing, voor 
haar dubbelhartigheid, voor haar mateloos 
kommercieel gerichte ,,politiek". Niets is te 
veel, te recht of te krom: als het maar 
opbrengt voor de verbale krachtpatserijen 

In een onbewaakt moment over
komt het ons dat we naar VTM 
kijken. Naar de gevreesde Sport-
show waarin de kommerciële 
zender zowaar sportjoernalistiek 
probeert te bedrijven. Al zijn we 
natuurlijk niet zeker dat dit echt 
de bedoeling is... 
Zondag werd daar een aardig 
woordje gepaiaverd over het 
hooliganisme, over de proble
men rond de veiligheid in en om 
de voetbalstadions. Louis Tob
back stal ais naar gewoonte de 
show. Meester Meuleman, van 
Racing Mecheten en de Voetbal
bond, leverde weerwerk en ver
der waren er vertegenwoordigers 
van de ordekrachten en suppor-
tersklubs. De meeste sprekers -
en dan zeker de vertegenwoordi
ger van de Bond - bleven doof 
voor de argumenten van de te-
genparti](en). De standpunten 
liggen ver uiteen. Iedereen is 
naar aloude Belgische gewoonte 
vooral bekommerd om „de eigen 
winkel". 

van oververhitte trainers. De tegenstander 
omhakken mag als daarmee de punten of de 
kwalifikatie veilig worden gesteld. Het gaat 
hem immers over miljoenen en we zijn toch 
allemaal professioneel met ons vak bezig. 
Anderlecht-PSV was een topmatch omdat er 
om de hoek meer dan honderd miljoen 
opgetast lag. Dat spreekt tot de verbeelding. 
De Voetbalbond poneert dat de Rode Duivels 
het zich onder geen enkele voorwaarde kun
nen ,.veroorloven" de eindronde om het 
wereldkampioenschap te mislopen. Kan men 
in die omstandigheden nog over sport gewa
gen en moet de overheid voor die handel 

Cordier bood z'n topspelers aan Van 
den Stock aan, zo ongeveer de enige 
bondsfiguur met gezag die tegen de 
invest-klubs protesteerde, (toto VUM) 

blijven opdraaien? Wij hebben daar grote 
twijfels over. 

Overigens, hoe vaak hebben wij onze 
pijlen niet afgeschoten in de richting van de 
Investklubs die in de voorbije jaren zo wild 
opschoten? Is wat KV Mechelen vandaag 
overkomt een goede zaak voor het spelletje? 
Kan het dat klubs geen eigen spelers meer 
bezitten, dat derden van ,,opzij" beslissen 
over wie waar gaat spelen? We menen ons 
te herinneren dat Anderlechtvoorzitter Van
den Stock zo ongeveer de enige bondsfiguur 
met gezag was die waarschuwde voor die 
ontwikkeling. Is het niet tragisch dat John 
Cordier juist hem al zijn topspelers aan
bood? Of komt loontje echt altijd om zijn 
boontje? 

Flandrien 

> 
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SPORT 

DUITS BIER SMAAKT BETER 
De Rund um den Henninger Turm schijnt 

onze renners te liggen. Eén jaar na Johan 
Bruyneel won Frank Van den Abbeele de 
Duitse topkoers. Het was het zevende suk-
ses van een landgenoot in tien jaar. Een 
ongewoon gunstig bilan. 

GEDULD OEFENEN 
De organisatoren wisten niet goed wat met 

hun onverwachte winnaar. In het buitenland 
is (was) de Oostvlaming nog niet bekend. Hij 
werd Inmiddels zesentwintig en is aan zijn 
vijfde profjaar bezig. Het duurde lang vooral
eer hij zichzelf werd, vooraleer hij de omstan
digheden naar zijn hand leerde zetten, voor
aleer hij in eigen kunnen ging geloven. Een 
bijna tipisch wordende ontwikkeling voor 
Vlaamse koereurs. We moeten geduld leren 
uitoefenen. 

Van den Abbeele is een hardrijder. Eigen
lijk geraakte hij in Frankfurt nooit geheel uit 
het gezichtsveld van zijn achtervolgers maar 
ze kregen hem desondanks toch niet te 
pakken. Twintig kilometer lang hield hij stand 
tegen knapen als Ludwig, Chiapucci, Maas-
sen, Caritoux en Sorensen. 

Franks overwinning was een opsteker voor 
de beproefde Lottoploeg. Die topformatie 
wachtte nog altijd op haar eerste grote over
winning. De druk op kopman Museeuw werd 
groot. Er moest iets gebeuren... Van den 
Abbeele, die vermoedelijk nog niet de top 

van zijn kunnen heeft bereikt, begreep dit en 
deed er wat aan. 

SOLOWINNAAR ~ 
Opvallend was dat ook ,,Frankfurt" een 

solowinnaar kreeg. De aanvallers werden dit 
voorjaar rijkelijk beloond. In Milaan-San 
Remo, onze Ronde, Parijs-Roubalx, Luik-
Bastenaken-Luik en de Henninger Turm be
klommen de durvers het podium. Dat kan 
geen toeval meer zijn. Het bewijst dat het 
peloton overheersende figuren mist, dat 
geen ploeg de wedstrijd gegarandeerd onder 
kontrole kan krijgen. Ook al omdat de uitslag 
van een massaspurt niet bij voorbaat vast
staat. Wachten en spekuleren is (te) riskant. 
Vandaar. 

VUELTA 

De overwinning van Van den Abbeele 
in Franl<furt was een opsteiter voor de 
Lottoploeg. (foto VUM) 

In de Vuelta, de eerste grote Ronde, ver
gaat het onze jongens minder goed. Traditie
getrouw moeten we daaraan toevoegen. Na 
één week rijden stond onze tweede landge
noot verder dan de zeventigste plaats. Nau
welijks te geloven en toch waar... Ondanks 
Van Hooydonck een ritzege pakte na een 
indrukkende solotocht en ondanks Johan 
Bruyneel derde stond gerangschikt. 

Ondertussen is ook deze hoop verzwon
den: Ie beau Bruyneel verloor een tiental 
minuten... 

KAMPIOEN MET EEN HART 
SK Lommei speelt volgend jaar in de 

hoogste voetbalklasse. In twaalf jaar klom de 
klub van eerste provinciale naar eerste natio
nale. Het gelijkt op een sprookje. 

Ongelooflijk is dat de vereniging financieel 
kerngezond is. Nooit werden gekke dingen 
gedaan, geldelijke risiko's genomen, lucht
kastelen gebouwd. In Lommei maakt nie
mand zichzelf wat wijs. Ook nu niet. fvlen 
weel dat het moeilijk zal worden en dat de 
verleiding om verder te springen dan de stok 
lang is groot wordt. Maar men zweert dat 
beide voeten de grond niet zullen verlaten. 
Bedoeling is de huidige groep, die langzaam 
is gegroeid en echt aan elkaar hangt, bijeen 
te houden. De gieren die nu al boven het 
kleine stadion cirkelen mogen hun poten niet 
in het Limburgse gras kunnen zetten. Verder 
kijkt men uit naar een paar ervaren jongens 
die weten dat geld moet,,verdiend" worden. 
Dat in Lommei niets vanzelf gaat. 

Het zou mooi zijn voor de voetbalsport 
indien Lommei in de hoogste klasse moest 

kunnen overleven. Teoretisch kan dit amper 
want de gemeente telt maar een goede 
tienduizend inwoners. Maar in de omgeving 
zijn oude bomen weggevallen. Diest en Be
ringen bijvoorbeeld zijn niet meer wat ze ooit 
waren en verder blijft Limburg een vruchtba
re voetbalgouw. 

ZELFRESPEKT 
Luc Beyens van Club Brugge, Patrick 

Goots van Genk, Harm van Veldhoven van 
Molenbeek, Peter Maes van Anderlecht, 
Marnik Bogaerts van Beveren en Frank Leen 
van KV Mechelen voetbalden ooit voor Lom
mei. Het wil wat zeggen en het klinkt als een 
halve geruststelling. Lommei zou een van die 
zeldzame klubs zijn die nog worden geieid 
door ,,voetbalmensen". Door bestuurders 
die schijn van echtheid kunnen onderschei
den, die oog hebben voor talent. 

Met Lommei henwint Limburg trouwens 
een stuk ze/frespeW. Midden het bronsgroen 
eikenhout groeien traditiegetrouw veel goe
de voetballers op. Jongens met karakter en 
geestdrift. Gedreven talenten die nog te vaak 
buiten de eigen provincie over winst en 
verlies in topmatchen beslissen. De hoogste 
klasse is voor deze sportieve provincie nog 
steeds een keuze tussen wurgen en hangen. 
De manier waarop Racing Genk nu voor zijn 
behoud moet worstelen is veelbetekenend 
en eigenlijk niet normaal. Struktureel moet er 
dan ook nog altijd veel fout zitten. Zal Lom
mei de trend kunnen ombuigen en zal het 
van het gemeentebestuur juiste en gerichte 
steun krijgen? 

Ons werd het zwart voor de ogen toen we 
lazen dat de organisatie van een risikomatch 
die toch kleine gemeenschap 800.000 frank 
zal kosten. Er moet op korte tijd inderdaad 
veel kunnen veranderen. Moed! 
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HOERA! HOERA! HOERA! 
Er is een tijd geweest dat een groepje 

Antwerpse vrienden zicti verwaardigde de 
lol<aien aan te doen waar zich ool< de Pinl< 
Poets ophielden en er drinl<gelagen hield. 
Daarbij begon steevast iedere droni< met de 
aanhef: „Op de onoverwinnelijke Sovjetle-
gersl", waarop dan de medebroeders: 
„Hoera! Hoera! Hoera!" brulden en dikwijls 
ad fundum dronken. Die tijd ligt niet zo ver in 
het verleden, en toch, als je er over nadenkt, 
lijkt het eeuwen... 

HET SISTEEM 
Waar is de tijd dat hun vaders nog dweep

ten met Paul Robeson, de diepe zwarte stem 
die Amerika moest ontvluchten wegens l<om-
munistische aktiviteiten, datzelfde Amerika 
vervloekten samen met de ambitieuze sena
tor McCarthy en zijn helper (de toekomstige 
president Nixon) omwille van hun heksen
jacht, Charlie Chaplin op de handen droegen 
omdat hij voor zijn mening uitkwam, de jonge 
Russische kineast Andrei Konchaiovsky be
jubelden, die er in slaagde, binnen het sis-
teem toch erg kritische films te maken. 

Want ze wisten natuurlijk ook dat niet alles 
koek en ei was. Maar voor sommigen onder 
hen werd het nog erger, wanneer bleek dat 
de vader des vaderlands, de man van ijzer, 
vadertje Stalin, niks meer was dan een 
ordinaire massamoordenaar, die het niet 
moest afleggen tegen zijn tijdgenoot A. Hit
ler. Of waren het de hoerakreten die het 
begin van het einde aankondigden? Het 
einde dat naderde met rasse schreden en 
toch iedereen nog verwonderde. 

Nu klonk plots het woord vrijheid van alle 
rode daken en de kommunisten in het Wes
ten wisten zelfs niet meer waar zich te keren. 
Iedereen kon zijn kommentaar over de rode 
broeders, voormalige vijanden, kwijt. En in 
dat koor wilde Andrei Konchaiovsky zijn 
toontje meezingen met het maken van de 
fllmdraak: The Inner Circle. 

GESCHIEDENIS 
Konchaiovsky werd in 1937 in Rusland in 

een kunstenaarsfamilie geboren. Zijn vader 
is Sergei Mikhalkov, een erg beroemd dich
ter, hij schreef de Sovjethimne, en een hele 
resem kinderboeken. Ook zijn moeder 
schreef en vertaalde. Opa Pjotr is een der 
beroemdste kunstschilders in zijn land en 
Andrei's jongere broer Nikita maakte de 
beroemde films: Oblomov, Slaven der liefde 
en Oei Cornie (met een magistrale Marcello 
Mastroianni). 

Na zijn studies volgde Andrei tien jaar 
piano in het muziekkonservatorium van Mos
kou. Nadien liep hij filmschool, waar hij 
Andrei Tarkovsky ontmoette, voor wie hij in 
1961 het scenario schreef van Katoki i Skrip-

Beeld uit Inner Circle, de begrafenis 

ta. In 1962 startte hij zijn eigen filmkarrière 
met de kortfilm Het kind en de duif, waarvoor 
hij de Prijs van de Jeugdfilm kreeg op het 
Festival van Venetië. Tegelijkertijd werkte hij 
aan het scenario voor de eerste langspeel
film van Tarkovsky: Ivanovo Detstvo (De 
jeugd van Ivan), hierbij geholpen door de 
kineast, van deze is bekend dat zijn projek-
ten jaren van nauwkeurige voorbereiding en 
diepgaande aandacht voor de details van het 
scenario, dekor en fotografie vroegen. 

In 1966 maakt hij zijn eerste speelfilm: De 
eerste leraar nadat hij het jaar daarvoor had 
gewerkt aan het scenario voor Andrei Roebl-
jev, weer van Tarkovsky. Deze uiterst ambi
tieuze en tegelijkertijd opzienbarende en 
oorspronkelijke bewerking van het leven van 
de vijftiende-eeuwse ikonenschilder, gefilmd 
tegen de achtergrond van een der roerigste 
perioden uit de Russische geschiedenis, 
werd voltooid eind 1965, begin 1966, maar 
mocht niet worden vertoond van de Russi
sche autoriteiten. 

RUSSISCHE AMERIKAAN 
Ondanks de moeilijkheden van Tarkovsky, 

die ook een beetje afstralen op Konchaiov
sky kon hij toch speelfilms maken, waaron
der Het geluk van Asya (1971), Romance der 
geliefden (1974) en in 1979 het grootse 
Russische fresko Siberiade, die hem de 
toelating opleverde om mat zijn familie naar 
Frankrijk te trekken. Later werd dat, op 
verzoek van een aantal Amerikaanse regis
seurs, ook Amerika. Na in 1983 de korte film 
Split cherry tree te hebben afgeleverd, volgt 

van Stalin. 

in 1984 Maria's lovers met Nastassja Kinski, 
1985 brengt Runaway train met Jon Voight, 
het mooie, intimistische maar floppende 
Duet for one (1986) met Julie Andrews, het 
schitterende Shy People uit 1987 met een 
verbazingwekkende Barbare Hershey en 
een sterke Jlll Clayburgh, het rotkommercië-
le Tango & Cash draait hij in 1989 met 
Stallone en Kurt Russell in de hoofdrollen, 
gevolgd in 1990 door Homer and Eddie met 
James Belushi en Whoopi Goldberg. 

DE INTIMICI 
In The Inner Circle, het nieuwste produkt 

van Konchaiovsky, zitten een sterk tegenval
lende Tom Huice (Ivan Sansin), een jammer 
genoeg in herhaling vervallende Lolita Davi-
dovich (Anastasia Sanshin), een magistrale 
Bob Hoskins (Beria) en een erg tegenvallen
de Alexander Zbruev (Stalin). Het is het 
verhaal van de filmprojektionist van de KB-
filmklub Sanhin, die plots voor grote baas 
Stalin mag gaan spelen. De totentrekkerij 
van HuIce, die naast/^madeus en Nicky and 
Gino nog weinig wist te presteren) gaat al 
vlug vervelen en Stalin is geen man van staal 
maar een doodgewone akteur, terwijl Anas
tasia werkelijk zo naïef is dat je het niet meer 
gelooft. Beria zegt zo weinig maar heeft zo'n 
ekspressieve kop dat je alles van deze man 
mag verwachten. 

Neen, deze openingsfilm van het Festival 
van Berlijn 1992 zou wel eens de sluitings-
film van Konchaiovsky kunnen zijn. Waarde
loos. 

Willem Sneer 
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TELEVISIE 

ZATERDAG 9 MEI ZONDAG 10 MEI MAANDAG 11 MEI 
TV 1 

10 30 Vakwerk, informatief progr , 11 00 Bijbe
nen, werkzoekers, 11 30SprechenSieDeutsch?, 
Duitse les, 12 00 Babel, voor migranten, 15 30 Oh 
God!, film, 17 05 Okavango, jeugdsene, 17 55 
Nieuws; 18 00 Tik tak; 18 10 Schoolslag, spel, 
18 40 Vlaanderen Vakantieland, toeristiscfi 
progr, 19 20 Joker- en lottotrekking; 19 30 
Nieuws. 
20 00 Caravans, Vlaamse serie 
20 30 Night Court, komische reeks 
21 00 Eurovisie-Songfestival 
00 00 Sport op zaterdag 
00 30 Nieuws 

TV 2 
15 45 Engelse Cupfinal, voetbal 
19 30 Mondiale Loterij, universele Baraka-trek-
king 
20 30 Overname TV1 

VTM 

15 00 Nieuws; 15 05 The Ewoks, tekenfilmsene, 
15 30 Hanna Barbera, tekenfilms, 16 20 Clip 
Klub, verzoekklips, 16 35 Superforce, serie, 
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 Mississippi Burning, film 
23 10 Nieuws 
23 25 VTM-sport 
23 35 Naked prey, film 
01 15 Nieuws 

Ned. 1 
08 00 Wij mannen onder elkaar, kindersene, 
08 08 Naar Timboektoe, 08 16 De beste clown 
van de wereld, serie, 08 42 Ko de Boswachter 
Show, 09 03 Een wereldverhaal, sprookje, 13 00 
Nieuws; 15 10 De architektuur estafette, Drente 
en Rotterdam, 15 25 Morgen kan't beter, kursus-
reeks, 15 50 Nieuws, 15 57 Liverpool-Sunder
land, voetbal, 17 56 Solliciteren met succes, 
18 05 Boggle, woordspel, 18 32 Everest '92; 
19 02 De hoogste versnelling, automag , 19 30 
Sportpanorama, 20 00 Nieuws 
20 25 Kijk op sport, sportkwis 
21 10 Twice in a lifetime, film 
22 48 Karel, praatstiow 
23 38 Play it again, Sam, film 
01 03 Nieuws 

Ned. 2 
13 00 Nieuws, 1515 Met Witteman; 16 00 
Nieuws; 16 08 Museumschatten, 1617 Bobbie 
en Onyx, tekenfilmsene, 16 30 Groentjes, sene, 
16 41 Alfred J. Kwak, tekenfilmserie, 17 07 
Wings, komisctie sene, 17 30 Man over de vloer, 
sene, 18 00 Nieuws; 18 19 Kassa, konsumenten-
mag , 18 59 Vijf tegen vijf, spelprogr , 19 29 De 
baas in huis?, komische sene 
19 58 De Vereenigde Algemeene, serie 
20 30 Flying Doctors, reeks 
21 20 Sonja op zaterdag, praatshow 
22 15 Achter het nieuws, aktualiteiten 
22 49 Per sekonde wijzer, kwisproqr 

Ned. 3 

08 55 Nieuws, 1710 Wereldtentoonstelling, 
18 00 Nieuws; 18 15 Sesamstraat, 18 30 Jeugd-
joernaal ekstra; 18 55 Trekking lotto; 19 00 5 x 
16, serie, 19 28 Wilde Ganzen; 19 30 Werken aan 
slaap, dok , 20 00 Nieuws 
20 24 Kenmerk, aktualiteiten 
21 00 Eurovisiesongfestival 
00 05 Nieuws 
00 10 Studio Sport 

TV 1 
09 00 Samson; 10 00 Sunday Proms, koncert, 
11 00 De zevende dag, praatkaffee, 
12 45 Sportmiddag; 1315 De vlo, jeugdfilm, 
14 55 Roodkapje, animatiefilm, 15 05 Dossier 
Verhulst, sene, 16 00 1 voor iedereen, familie-
progr , 17 30 Merlina, jeugdsene, 17 55 Tik Tak; 
18 00 Nieuws; 18 10 De kaper van de Zuidzee, 
jeugdsene, 18 35 Zapp, jeugdmag , 19 00 De 
Cosby show, komische sene, 19 30 Nieuws, 
19 45 Sportweekend. 
20 30 Secret army, sene 
21 30 Tijd voor Koen, licht klassiek 
22 00 I.Q., kwis 
22 30 Vandaag 
22 50 Ziggurat, kunstprogr 

VTM 

12 00 Super 50; 13 00 Nieuws; 13 05 Carsons's 
law, advokatenserie, 13 50 Love Boat, sene, 
14 15Saludosamigos, Disney-animatiefilm, 15 00 
The return of the shaggy dog, film, 16 30 The 
famous Teddy Z, komische reeks, 17 00 De kin-
derakademie; 17 50 VTM-Sport; 18 00 Nieuws; 
18 05 Mimi, praatprogr , 19 00 Nieuws 
19 30 Familieraad, spelprogr 
20 00 Raar maar waar, konsumentenprogr 
21 00 Luc, praatprogr 
22 00 Marblehead manor, serie 
22 25 Nieuws 
22 40 De sportshow 
23 45 Wild, wild worif of animals, natuurserie 
0010 Nieuws 

Ned. 1 

11 00 Eucharistieviering; 13 00 Nieuws; 15 05 
Morgen kan't beter, kursus, 15 30 Het gezongen 
woord, koor-en samenzang, 16 00 Nieuws; 16 05 
Heb ik iets gemist?, 17 00 Kiekeboe, kinderserie, 
17 10 Oren van je kop, poppenreeks, 17 20 Kleur 
rijk, sene, 17 40 De sprookjesstoel, sene, 17 55 
Boggle, woordspel, 18 25 Nummer 28, sene, 
18 35 Hotel Amor, serie, 19 00 Perfect strangers, 
sene, 19 30 Belgen, serie, 20 00 Nieuws 
20 15 Oude liefdes, spelprogr 
21 00 Je zult het zien, fitness en gezondheid 
21 45 Brandpunt, aktualiteiten 

Ned. 2 

09 00 Wil Kwak Kwak; 09 05 Babar; 09 30 Roza's 
roze sofa; 09 55 Mannetje & Mannetje, sene, 
10 05 Achterwerk m de kast internationaal, 
10 20 Meneer Rommel, dramaserie, 10 35 
Watt??!, het sterke dak, 11 00 Reiziger in mu
ziek; 12 02 Tros Voetbal plus, 13 00 Nieuws; 
18 00 Nieuws; 18 05 Paul Haenen vijf over zes, 
kult-humor progr ,18 35 Eerie, Indiana, avontu-
rensene, 19 00 The wonder years, komische se
rie, 19 27 Onrust!, mag , 20 00 Nieuws 
20 14 Op afbetaling, dramaserie 
21 18 Verbetering in wording, impressie festival 
22 07 La casa del sorriso, film 
23 41 Nieuws 

Ned. 3 

08 55 Nieuws; 09 30 Het allochtoon video-cir-
kuit, dok , 10 00 Jaouaz; 10 30 Aktüel; 11 00 lOS 
Magazine; 11 30OmropFryslanedukatief; 12 00 
Het Capitool, live-debat, 12 45 Socutera; 13 05 
Stille getuigen, 13 30 Het fantastische in de 
kunst, 14 00 Katja Kabanova, operaregistratie, 
15 42 Studio sport; 16 45 Kerkdienst; 18 15 Se
samstraat; 18 35 Studio sport. 
20 00 Nieuws 
20 10 6 X Hugo Claus: Het testament, film 
21 51 Voetje voor voetje. Tekenfilm 
22 00 Nieuws 

TV 1 
14 30 La vie quotidienne, School-TV, 15 00 Klas
sieke mechanika, school-TV, 17 30 Puff and 
Strawberry, tekenfilm, 17 55 Tik tak; 18 00 
Nieuws; 1810 Mooi en meedogenloos, sene, 
18 35 Top Score, spelprogr, 19 03 Buren, serie, 
19 25 Mededelingen; 19 30 Nieuws. 
20 00 Zeg 'ns aaa, serie 
20 30 Denksportkampioen, spelprogr 
21 05 Vrij als een vogel, sene 
22 00 Op de koop toe, konsumenteninfo 
22 30 Vandaag 
22 55 Uitzending door derden 

TV 2 
18 50 Nieuws, 19 00 Klassieke mechanika, 
schooltelevisie, 19 30 Het Capitool, sene, 19 53 
Benny Hill, kolder 
20 00 Uitzending door derden 
21 00 Veiliger wonen, een dokter voor een prikje 
21 10 Noordstraat 17, serie 
21 30 Nieuws 
22 00 Ijskoud, film 
VTM 
15 00 Nieuws; 15 05 Riviera, sene, 15 30 Dynas
ty, sene, 16 20 Santa Barbara, sene, 16 45 Clib 
Club, verzoekklips, 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, sene 
20 30 MacGyver, serie 
21 30 De vraag van 1.000.000, kwis 
22 20 Nieuws 
22 35 Star, filmnieuws 
23 20 Hattrick, sport 
23 50 Nieuws 
Ned. 1 

13 00 Nieuws; 15 09 G'oud en nieuw, muzikale 
reeks, 16 00 Nieuws; 16 05 Tekenfilmfestival, 
16 20 Service salon; 17 31 Winnieh the Pooh, 
17 58 Boggle, woordspel, 18 28 Sport op 1,18 58 
Weg van de snelweg — Nederland, Hof van 
Twente, 19 28 Roseanne, komische sene, 20 00 
Nieuws. 
20 26 G'oud en nieuw, muzikale reeks 
21 17 Hier en nu, aktualiteiten 
22 06 Prettig geregeld, komische reeks 
22 37 Jubileesingers op toernee, registratie live 
optreden 
23 07 Jessica Fletcher, sene 
23 56 Nieuws 

Ned. 2 

13 00 Nieuws; 16 50 Santa Barbara, sene, 17 30 
Baanbreker, de grafische industne, 18 00 
Nieuws; 18 15 De heilige koe, automag ,18 45 
Countdown, pop, 19 45 Cannes '92, special Film 
& Video 
20 00 Porky's, film 
21 45 RUR, praatshow 
22 25 Porky's II, The next day, film 
00 10 Nieuws 

Ned. 3 

08 55 Nieuws; 10 00 Huisje, boompje, beestje, 
school-TV, 10 30 West-Europa en Noord-Ameri-
ka vergeleken, school-TV, 11 00 Rusland wordt 
rood, school-TV, 16 55 Ruimteschip aarde, 
school-TV, 17 25 Amerikaanse en Britser litera
tuur, school-TV, 18 00 Nieuws; 1815 Sesam
straat ; 18 30 Jeugdjoernaal; 18 40 Het klokhuis; 
19 00 Omgaan met stress, teleac, 19 29 De Spe
cialist, de plastische chirurg, 20 00 Nieuws 
20 30 Dag Jan, kortfilm 
20 50 Droom en daad, gesprekken 
21 25 Varen, watersportkursus 
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TELEVISIE 

f DINSDAG 12 MEI WOENSDAG 13 MEI DONDERDAG 14 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 Plons; 17 35 Lie
gebeest; 17 50 Duupje; 17 55 Tik tak; 18 00 
Nieuws; 1810 Mooi en meedogenloos, serie, 
18 35 Top Score, spelprogr , 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 Wereldoriëntatie: van klein 
tot groot, schooltelevisie, 19 30 Het Capitool, 
serie, 19 53 Benny HUI, kolder 
20 00 Uitzending door derden 
20 35 National Geographic, dok 
21 30 Nieuws 
22 00 Joe Dancer: Apenopdracht, TV-film 
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 Bompa, serie 
20 30 Flying doctors, serie 
21 30 Empty nest, serie 
22 00 Nieuws 
22 15 Telefacts, nieuwsmag 
23 00 Odd couple, serie 
23 30 Nieuws 
Ned. 1 
10 00 Vrouw zijn, magazine, 10 50 TV-Fruit-
mand, muziek op verzoek, 1110 Mag ik 's met je 
praten?, praatprogr, 13 00 Nieuws; 16OC 
Nieuws; 16 09 Het kleine huis op de prairie 
serie, 17 00 Kinderkrant, 17 30 Tijdsein, aktuali 
teiten, 18 10 50 kamers, jongerenprogr , 18 3£ 
Black-out, woordspel, 19 05 Op weg naar Avon-
lea, serie, 19 50 Mi|meringen; 20 00 Nieuws 
20 25 De wereld van het jachtluipaard, natuur 
dok 
21 20 Tijdsein II, aktualiteiten 
21 55 Tsvi Nussbaum — een jongen uit War 
schau, dok 

Ned. 2 

13 00 Nieuws; 17 05 Verhalen van moeder de 
gans; 17 14 De geschiedenis van Ooit, jeugdse 
rie, 17 30 De grote meneer Kaktus show; 18 OC 
Nieuws; 1816 Dubbeldekkers; 18 41 Daar ko
men de schutters, komische reeks, 19 17 Vijl 
tegen vijf, spelprogr , 19 45 Police rescue, serie 
20 40 Oppassen!!, komische reeks 
21 07 De verleiding, reeks over reklame 
21 53 Achter het nieuws, aktualiteiten 
22 28 Golden girls, komische serie 

Ned. 3 

08 55 Nieuws; 10 00 Warreltaal, school-TV, 10 30 
West-Europa en Noord-Amerika vergeleken, 
school-TV, 11 00 Nieuws uit de natuur, school 
TV, 14 00 Skoalle tv, 16 45 De Spaanse erfenis, 
teleac, 16 55Cava?, teleac, 17 25 Pronto, teleac 
18 00 Nieuws, 18 15 Sesamstraat; 18 30 Jeugd-
joernaal; 18 40 Het klokhuis; 19 00 Honeymoon-
ers, sene, 19 25 Antilliaans verhaal, dok , 20 OC 
Nieuws. 
20 25 Huize Franchise, dramaserie 
20 53 AKO-Literatuurprijs '92 
21 48 Verhalenvertellers 

TV 1 

16 00 Schoolslag, spelprogr, 16 30 Samson; 
17 30 Postbus X, jeugdsene, 17 55 Tik tak; 18 OC 
Nieuws; 1810 Mooi en meedogenloos, sene, 
18 35 Top Score, spelprogr , 19 03 Buren, serie, 
19 25 Mededelingen; 19 30 Nieuws. 
20 00 Tatort, knmiserie 
21 40 Married with children, komische serie 
22 00 Alle 5, serie 
22 30 Vandaag 
22 55 Qu'est-ce que je vous, praatprogr 

TV 2 

18 50 Nieuws; 19 00 Vak-werk, info, 19 30 Het 
Capitool, serie, 19 53 Benny Hill, kolder 
20 00 Sportavond 
21 30 Nieuws 

VTM 

14 00 Super 50, 15 00 Nieuws; 15 05 Riviera, 
sene, 15 30 Dynasty, sene, 16 20 Clip Club, 
verzoekklips, 16 30 Kinderklub, kinderprogr , 
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 Lifeguard, film 
22 10 Nieuws 
22 25 Sanseveria 
23 15 Hill Street Blues, politiesene 
00 00 Nieuws 

Ned. 1 

13 00 Nieuws; 16 00 Nieuws, 16 05 Tekenfilm-
festival, 16 23 Avro's Servicesalon; 17 30 Te
kenfilmfestival, 18 00 Boggle, woordspel, 18 3C 
Kunstbende, dok serie, 19 00 Land van de 
arend, dok sene, 20 00 Nieuws. 
20 25 Annie Hall, film 
22 00 Pyramide, kwis 
22 35 Reporter, aktualiteiten 
23 10 Nieuwsnet 12, dramasene 
00 05 Nieuws 

Ned. 2 

13 00 Nieuws; 16 00 Nieuws; 16 09 Bekijk het 
maar, kinderprogr ,1712 Santa Barbara, sene 
18 00 Nieuws; 18 22 Dear John, komische reeks 
18 50 Candid Camera, verborgen kamera, 19 15 
Tros kieskeurig, konsumentenmag 
19 53 Derrick, misdaadserie 
20 57 Tros aktua special, aktualiteiten 
21 27 In de schaduw van de overwinning, drama 
serie 
22 19 Ingang Oost, dok 
23 47 Expo '92 Sevilla, België en Ecuador 
23 16 Nieuws 

Ned. 3 

08 55 Nieuws; 10 00 Hindoeïsme, school-TV, 
10 30 Bio-bits, school-TV, 18 00 Nieuws; 18 16 
Sesamstraat, 18 30 Jeugdjoernaal, 18 40 Het 
klokhuis; 19 00 Honeymooners, serie, 19 25 Van 
gewest tot gewest, regionaal nieuwsmag , 20 00 
Stichting Socutera. 
20 10 Ajax Amsterdam- AC Torino, voetbal 
22 30 Nieuws 
22 45 NOS-Laat 
23 30 Nederland-Polen, volleybal 
00 15 Nieuws 

TV 1 

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

TV 2 

18 50 Nieuws; 19 00 Kampioenen van het veilig 
verkeer, schooltelevisie, 19 30 Het Capitool, se
rie, 19 53 Benny Hill, humor 
20 00 Next stop Europa, Finland en Zwitserland 
20 30 Tekens: Montparnasse, kunstmag 
21 30 Nieuws 
22 00 Première film en video, filmnieuws 
22 30 Dead men don't wear plaid, film 

VTM 

15 00 Nieuws; 15 05 Riviera, serie, 15 30 Dynas
ty, serie, 16 20 Santa Barbara, sene, 16 45 Clip 
Club, verzoekklips, 17 00 Webster, sene, 17 30 
Home and away, sene 18 00 Nieuws; 18 05 
Cijfers en letters; 18 30 Familie, sene, 19 00 
Nieuws; 19 30 Rad van fortuin. 
20 00 Tien om te zien, show 
21 10 Hunter, aktieserie 
22 00 Nieuws 
22 15 Jambers, Liefde zonder leeftijd 
23 00 Miami Vice, politieserie 
23 50 Nieuws 

Ned. 1 

13 00 Nieuws; 16 00 Nieuws, 16 06 Tekenfilm
festival; 16 25 Service Salon, 17 30 Ferris Buel-
ler, tienerserie, 17 58 Boggle, woordspel, 18 22 
Forza!, 18 52 De sleutels van Fort Boyard, spel
progr , 20 00 Nieuws. 
20 25 Lovejoy, sene 
21 26 Televizier special, dok 
22 06 L.A. Law, sene 
22 54 Paradijsvogels, vrije vrouwen 
23 28 De architektuur estafette, Zwolle/Zeeland 
23 43 VBS Internationaal Schaaktoernooi 
00 02 Nieuws 

Ned. 2 

13 00 Nieuws; 16 55 Santa Barbara, sene, 17 40 
Starstreet, animatiesene, 18 00 Nieuws; 18 20 
Empty nest, sene, 18 45 Top 40:19 20 Bodylijn, 
life-stylemag , 19 50 Film & Video Cannes 
20 00 Honkytonk man, film 
22 05 Nieuwslijn, aktualiteiten 
22 35 A night in heaven, film 
00 05 Nieuws 

Ned. 3 

08 55 Nieuws; 10 00 Rusland wordt rood, school-
TV, 18 00 Nieuws; 18 15 Sesamstraat; 18 30 
Jeugdjoernaal; 18 40 Het Klokhuis; 19 00 Ho
neymooners, sene, 19 25 Buitenspel in het on
derwijs, dok , 20 00 Nieuws. 
20 25 De Mankementenshow, sene 
20 55 Visite, eenakter 
22 00 Nieuws 
22 15 Studio sport joernaal 
22 30 NOS-laat 
23 15 De Kelten, teleac 
00 15 Nieuws 
00 20 Studio sport 
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EEN FILM PER DAG 

VRUDAG 15 MEI 

TV 1 
14.30 Geografisch kennen en kunnen, schoolte
levisie; 14.50 De vergissing van Columbus, 
schooltelevisie; 15.00 Verkeersopvoeding; 17.30 
Er was eens Amerika, tekenfilmserie; 17.55 Tik 
tak; 18.00 Nieuws; 18.10 Mooi en meedogen
loos, serie; 18.35 TV 1 — top 30; 19.03 Buren, 
serie; 19.25 Mededelingen; 19.30 Nieuws. 
20.00 Sledge Hammer, serie 
20.25 Baraka, spelprogr. 
21.40 Matlock, advokatenserie 
22.30 Vandaag 

22.55 De advertentie, triller 

TV 2 
18.50 Nieuws; 19.00 Klassieke mechanika, 
schooltelevisie; 19.30 Het Capitool, serie; 19.53 
Benny Hill, humor. 
20.00 Vlaanderen vakantieland, toer. mag. 
20.35 Kijk uit!, verkeerstips 
20.40 Magische wereld, Geesten over de stad 
21.35 Nieuws 
22.05 Affiche, kunstaanbod 
22.25 Concert: Leos Janacek 

VTM 

15.00 Nieuws; 15.05 Riviera, serie; 15.30 Dunas-
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, Gaston Berghmans 
21.00 Two men, film 
22.50 Nieuws 
23.10 New Mike Hammer, serie 
00.00 Nieuws 

Ned. 1 
13.00 Nieuws; 16.00 Nieuws; 16.05 Tekenfilm
festival; 16.24 Service salon; 17.31 Parker Lewis 
can't loose, jeugdserie; 17.59 Boggle, woordspel; 
18.29 Weg van de snelweg: Europa, La Rioja; 
18.58 Zo vader, zo zoon, raadspelletje; 19.28 De 
Cosby show, serie; 20.00 Nieuws 
20.26 Rondom tien, praatprogr. 
21.13 Cheers, serie 
21.42 De Stoel over zee, praatprogr. 
22.11 Overleven in de huid van de vijand: Hiterl-
junge Salomon, dok. 
23.01 The commish, serie 
23.48 Miniatuur 
23.56 Nieuws 

Ned. 2 

13.00 Nieuws; 16.00 Nieuws; 18.00 Nieuws; 
18.21 The Teenage Hero Turtles, tekenfilmserie; 
18.47 Wetenswaardevol met Wubbo Ockels, pijn
bestrijding; 19.14 Foto feest '92, amusements-
progr. 
20.19 Geluk bij een ongeluk, blijspel 
22.06 billionaire Boys club, 2-delige serie 
23.40 Lassiter, film 
01.15 Nieuws 

Ned. 3 

08.55 Nieuws; 09.00 Huisje, boompje, beestje, 
school-TV, 10.00 Nieuws uit de natuur, school-
TV; 11.00 Schooltv-weekjoernaal; 18.00 
Nieuws; 18.15 Sesamstraat; 18.30 Jeugdjoer-
naal; 18.40 Het klokhuis; 19.00 Honeymooners, 
serie; 19.25Turquoise, reisverhaal; 19.55 Politie
ke partijen; 20.00 Nieuws. 
20.25 Verhalen van verre, filmcyklus 
21.15 gitaar giganten, muziekserie 
22.00 Nieuws 
22.10 Studio sport joernaal 
22.30 NOS-laat 

Woody Allen en Diane Keaton In Play It Again, Sam. Zaterdag 8 mei op 
Ned. 1 , om 23u.38, in de Woody Allen-reeks. 

ZATERDAG 9 MEI 

VERSIER DE MEISJES 
EN HOU JE MOND 

Amerlk. komische film van Herbert 
Ross (1971) naar het toneelstuk ,,Play It 
Again, Sam", van Woody Allen. De rela
tie man-vrouw wordt benaderd met een 
serieuze dosis Britse humor. (Ned. 1, om 
23U.42) 

ZONDAG 10 MEI 

THE MILAGRO 
BEANFIELD WAR 

De rust in het dorpje Milagro in New 
Mexiko wordt bruusk verstoord wanneer 
uitlekt dat een projektontwikkelaar er een 
pretpark wil gaan bouwen. Goede film 
van Robert Redford uit 1988 met Ruben 
Blades en Sonia Braga. (BBC 2, om 
21U.15) 

MAANDAG 11 MEI 

PORKY'S 
Amerik. platvloerse sekskomedie van 

Bob Clark uit 1981. Alles draait rond de 
„Porky's", een nachtklub waar de stu
denten van de Angel Beach High School 
in het geniep met de meisjes gaan stoei
en. Met Kim Catrall, Dan Monahan en 
Kaki Hunter. (Ned. 2, om 20u.) 

DINSDAG 12 MEI 

ALVAREZ KELLY 
William Holden is een veeldrijver die 

zijn kudde aan de Yankees verkoopt en 

dan ontvoerd wordt... Een avonturenfilm 
(1966) over de Amerikaanse Burgeroor
log. (BBC 2, om 19u.) 

WOENSDAG 13 MEI 

ANNIE HALL 
De Woody Allen-reeks op Nederland 

wordt vervolgd met deze autobiografi
sche film uit 1977. Diane Keaton is op
nieuw van de partij, dit keer als het 
knappe zangeresje Annie Hall, die zowat 
het klankbord wordt van Aliens vreemde 
logika en nerveuze grapjes. (Ned. 1, om 
20U.25) 

DONDERDAG 14 MEI 

DEAD MEN DONT 
WEAR PLAID 

Amerik. parodische gangsterfilm van 
Carl Reiner (1982) met Steve Martin, 
Rachel Ward en Barbara Stanwyck. Pri-
védetektive Rigby Reardon, een „leer
ling" van Marlowe, moet de vermaarde 
geleerde Forrest opsporen. Er werd ge
bruik gemaakt van oude filmfragmenten 
en het resultaat is verbluffend. (TV2, om 
22U.30) 

VRIJDAG 15 ME! 

LASSITER 
Amerik. spionagefilm van Roger 

Young uit 1983. De nazi's hebben 50 
miljoen dollar aan diamanten uit de Tsje
chische staatskas gestolen en willen met 
dat geld een sabotagenet uitbouwen in 
Engeland. Met Tom Selleck als,,juwelen-
dief"... (Ned. 2, om 24u.) 
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MENGELWERK 

HERSENBREKER 
OPGAVE 132 
HORIZONTAAL 

5. Het kleine roofdier m deze bosrijke ge
meente m de Antwerpse Kempen staat 
onder toezicht van een edelman (1, 11) 

7. 't Klinkt plechtig, maar 't is gewoon mm 
of meer (10) 

8 Een cilinder van de hoogste kategone is 
toch een vergissing (5) 

9 Ze doen aan sport, toneel of muziek (7) 
11 Scheepje m een romantische waterstad 

(6) 
13 Wat een grote, plompe hondi (6) 
14 Uit deze schuif klinkt een noot (2) 
15 Zulke mensen bij het spoor gedragen 

zich onredelijk (12) 
16 Rood, fns en sappig, maar toch is het 

slechts een schijnvrucht (7) 
17 Verstandig lied (3) 
19 Eensgezindheid en goede verstandhou

ding kenmerken deze groep muzikanten 
(8) 

VERTIKAAL 

1 Zeer onvriendelijke zangers (7) 
2 Zulk toneel speelt zich spijtig genoeg 

ook buiten de schouwburg af (12) 
3 Klap die uit barmhartigheid wordt gege

ven (10) 
4 HIJ ZOU ieder 't zijne moeten geven, 

maar doet dat op oneerlijke wijze' (6, 5) 
6 De achternaam van sullige Jons (9) 

10 Zulke buurten vind je nooit in een dorp 
(10) 

12 Sterke straling uit een speciale lichtbron 
(5) 

14 Grensoverschrijdend gebied in de Bene
lux (7) 

18 Een halve kilo telt er vijf (3) 

OPLOSSING OPGAVE 130 
Horizontaal: 4 toga, 6 maanlicht, 8 
ei vol, 9 sproeiwagens, 10 veranderd, 
13 toneelkleding, 15 kast, 16 botje, 
17 Sus 

Vertikaal; 1 andermaal, 2 vierende
len , 3 steward, 4 te voet, 5 gelost, 7 
aanstekers, 11 radeloos, 12 tolk, 14 
netjes 

Henri De Preetere uit de Sint-Gode-
llevelaan 17 in 8200 Brugge-St.-Mi-
chiels wint een prijsje. Zijn gele brief
kaart met de juiste oplossing van 
opgave 130 werd uit de talrijke kor-
rekte inzendingen geloot. 

Wij verwachten uw gele briefkaart 
met de oplossing van opgave 132 ten 
laatste op dinsdag 19 mei op de 
redaktie: Barrikadenplein 12, 1000 
Brussel. 
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SATERDAG 

AHASVERUS 
„Hugo Olaerts opgepakt in Voeren", 
las Ahasverus 
Kamerlid-dichter houdt van verszetje 

Herrie in Los Heli's Angeles 

Nieuwe TAKtiek in Voeren 

1 IVIei: SP is rode draad kwijt 

Claestrofobie bij socialisten 

• 
Alles koek en ei bij Delacre? 

• 

Zetduivel: 
Onrusthuizen 

• 
Kempenaars zitten 
in de rats 

* 

Genscher wordt opgevolgd 
door een Kinkel... 

Defensie bespaart nu toch: 
tank u wei! 
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UIT DE REGIO 

OP DE 
BARRIKADE 

Vriendschap en het opkomen-voor-de-an-
dere vormen onomkeerbare elementen in
dien je 'n volwaardig lid wil zijn van een 
sociale groep. Dat merk je al bij de bavianen. 
Ooit hebben we gedurende drie dagen in 
Tanzania o.l.v. een befaamde ,dieroloog' 
enkele groepen bavianen gevolgd en 
nieuwsgierig gadegeslaan. Nooit heb ik 
méér over kameraadschap, maar ook over 
kuddegeest en afgunst geleerd dan toen. Die 
zweeturen, met dat ontdekkend turen door
heen 'n verrekijker, komen me telkens voor 
de geest wanneer ik 'n vergadering voel, zie 
(en hoor!) de mist Ingaan. 

Je hebt dat bavianenspel zeker ook al — 
vergaderend — beleefd. Met holle, ratelen
de, fluisterende en bezwerende woorden wil 
de ene boven de andere uitkomen. Net zoals 
in zo'n bavianenkolonie, met de schijn van: 
ervaring, profetie, wetenschap en wat weet ik 
nog meer, eist de ene mens van de andere in 
de letterlijke zin van het woord gehoorzaam
heid. De vergadertaai sterft vlug af tot een 

HOTEL - RESTAURANT 

aitino 

Berg 17 - B 3790 St. Martens-Voeren 
Tel. 041/81.09 08 - 041/81.09.29 

Gastronomie in een groene oase 

Diverse forel spec, en streekgerechten 
Marktverse produkten 

Groepsarrangementen 

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

en grote parking. 

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

buldergeheel en de ontmoeting is om zeep. 
Ook mensapen kunnen geweldig krijsen en 
fluisteren. Plots verdunt de groep zich. In 
een wijde kring omheen de krakelers trekken 
sommige bavianen zich terug, hoog op een 
tak. Daar vullen ze op hun beurt, in een soort 

.achterklap, hun gelijk in! Verheven boven 
het schouwspel, buiten het strijdperk en ook 
buiten schot. Vlaanderen is rijk aan dat soort 
bavianen. Je vindt ze overal: aan togen en 
tafels; voor en na 't vergaderen; aan telefo
nen en faxen; op bussen en treinen. Al hun 
eigen ongenoegen, nijd, afgunst, ergernis, 
jaloersheid, onvolwassenheid en onzeker
heid schuiven ze de andere toe. Ze schijnen 
zich van dit alles te willen bevrijden, zoals 
vossen zachtjes te water gaan om zich te 
ontvlooien. 

In onze letterkunde vind je die karakters in 
al hun verwrongenheid meesterlijk beschre
ven bij Boon, Buysse, Streuvels en Wal
schap — elk op hun wijze. Maar beter nog 
kun je ze in spiegel bekijken bij Breugel, 
Bosch, Ensor en Permeke. Hoeveel be
stuurskracht gaat er niet verloren omdat we 
geregeld onze mond niet houden? Het krij
send rondspringen van de bavianen, alles 
tonend wat er aan hen te bekijken valt! — 
vernielt méér sappig, jong groen, dan wat ze 
op dezelfde tijd maar al te graag zouden 
opvreten... 

Zo vergaat het ook met des mensen ach-
terklap\ Men hoopt zijn invloed te kunnen 
uitbreiden, maar men verengt zijn ommeland 
tot één slecht-riekende, schuldige ademleng-
te. Goeie mensen — en dat willen we toch 
allen zijn! — hebben hoge klanken, noch een 
fluisterstrategie nodig om hun taal wat bood
schap te geven. Evenmin met dikke woor
denboeken of paleizenpretentie kan je je 
boodschap vorm geven. Hoe dan wel? Ons 
hart klopt gewoontjes méér dan 100.000 keer 
op een dag. En onze longen halen zowat 

100 JAAR 
FILIP DE PILLECYN 

Ter gelegenheid van de 100ste geboorteverjaar
dag van Filip De Pillecyn nodigt de Raad van 
Bestuur van het Rodenbachfonds vriendelijk uit tot 
de voorstelling van het gedenkboek 100 jaar f Hip 
De Pillecyn, de kunstmap Filip De Pillecyn en de 
literaire wandeling Filip De Pillecyn, op zaterdag 9 
mei a s. 

Programma: Van 10u.30 tot 12u.30: 

— welkomstwoord door Bernhard Moens, voor
zitter van net Rodenbachfonds; 

— voordracht uit het werk van F. De Pillecyn door 
woordkunstenaar Hugo Van der Cruyssen; 

— persoonlijke getuigenis door kunstkritikus Jan 
D'Haese; 

— dankwoord door Hilde Houwen, edukatief 
medewerker van het Rodenbachfonds. 

— receptie aangeboden door het Rodenbach
fonds. 

Plaats' Trollekelder, bij Sint-Jacobs 17 te Gent. 
Info: Rodenbachfonds, Gebroeders Vandevelde-

straat 88, 9000 Gent (091/23.77.42). 

20.000 keer adem uit de lucht. Doorheen dat 
misterieuze mensenritme heen, het juiste 
woord voor-en-met-de-andere vinden, is een 
levenskunst. En echte, doorvoelde woorden 
bestuiven wél de volgende! „Een goed woor-
deke doet meer dan...", zegt onze vriend Rik 
Dedeken! En Louis Veulemans weet dat ook. 

Deze week, op de juiste dag en het juiste 
uur, zette hij zijn bijenkasten klaar in Korten
aken, midden het bloesemend Hageland. 
ledere vlieguit kan nu duizenden appels en 
peren laten groeien. Het wonderlijk antwoord 
geven op het stuwend levenssap in de fruit
bomen. Zonder dat lukken van die twee
éénheid : géén vruchten! De stammen ver
worden tot droge balken. Wij allen kunnen 
iedere dag honderden echte woorden uitzen
den : dankbaar, teder, bewonderen, zingend, 
luisterend, begrijpend, verbindend, onder
steunend, relativerend en ga zo maar door. 

Daarvoor ook hebben we onze taal, ons 
Nederlands, willen terug-winnen, of niet 
soms? Indien we dat geesteswerk aankun
nen, zal onze boodschap voor ons volk 
(zonder bijzondere meerderheden!) gemak
kelijk onze levensgrondwet worden... En wat 
oefening iedere dag, kan geen kwaad... 

Willy Kuijpers 

KOM, ZING 
MET MIJ 

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

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

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

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

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

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

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

Dank aan alle WIJ-lezers! 
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HET BUITENBEEN VAN DE WEEK 

DEZE WEEK IN 

WEINIG STOEF OP LEUVENSE STOEP 

Gemeenteraadslid Hans Bracquené heeft juist zijn daad volbracht en wordt 
daarbij in het oog gehouden door het zoontje van afdelingsvoorzitster Katleen 
Valkeniers, het kleinzoontje van Jozef V. (toto wu) 

Het Buitenbeen van de Week is een laag-bij-
de-grondse aangelegenheid want situeert zicli 
ter hoogte van de stoep. Eigenlijk is de aktie 
geen buitenbeen waard, want zeg nu zelf 
stoepen moéten beloopbaar zijn. De burger 
draagt jaarlijks gemeentelijke belastingen bij, 
ondermeer om tatsoenli)ke stoepen onder de 
voeten te krijgen. Maar als dat gemeentebe
stuur in gebreke blijft is er wel altijd iemand 
nodig om de vinger op de wonde te leggen. En 
dat precies deed VU-Leuven. 

PILATUS 

,,Een oud zeer", zegt gemeenteraadslid 
Hans Bracquené, ,,en dat kan moeilijk anders. 
Jarenlang is er door het stadsbestuur geen 
aandacht aan de stoepen besteed en werden 
er geen werken uitgevoerd. Op de begroting 
werden slechts 5 miljoen voorzien voor stoepen 
en voetpaden samen. Eigenlijk een belachelijk 
laag bedrag dat voor onderhoud van de stoe
pen in het centrum niets overliet. Telkens 
hebben wij amendementen ingediend om dat 
bedrag op Ie trekken. " 

Daarnaast heerste er de grootste onduidelijk
heid over wie eigenlijk voor aanleg van nieuwe 
en onderhoud van bestaande stoepen moet 
instaan. Het stadbestuur waste als een volleer
de Pilatus de handen in onschuld en beweerde 
dat de eigenaars van de aanpalende woningen 
daarvoor verantwoordelijk zijn. Onlangs legde 
het schepenkollege een reglement aan de 
gemeenteraad voor waarin dat principe werd 
vastgelegd. 

Hans Bracquené: „Enkel de VU heeft dat 
reglement bestreden. Zelfs Agaiev vond dit een 
goed principe. Het is toch raar dat iedereen 

vindt dat de overheid fietspaden en wegen voor 
auto's moet aanleggen maar dat de overheid 
voor de voetganger, de zwakste weggebruiker, 
geen verantwoordelijkheid zou moeten dragen. 

Onze felle tegenstand leverde rezultaat op 
en het reglement werd ingetrokken. In de 
jongste begroting werd dan ook 10 miljoen voor 
de stoepen voorzien." 

KLEEFAKTIE 

Dit is voor Bracquené maar een begin, de 
VU-afdeling wil dat er ook werk wordt van 
gemaakt en niet langer...plannen, want die zijn 
er meer dan genoeg. Het mangelt het stadsbe
stuur aan echte aandacht voor de kleine pro
blemen van de Leuvenaar en dat zit de VU 
hoog. 

Hans Bracquené: „Om het heel duidelijk te 
zeggen: Leuven heeft geen nood aan ontmoe
tingscentra die tientallen miljoenen kosten, de 
prioriteit ligt bij het beantwoorden van de kon-
krete noden, f/laar dergelijke werken leveren 
natuurlijk geen kans tot het knippen van een 
linten op." 

Daarom ging de VU op stap langs de Leuven
se stoepen en kleefde op de zere plekken een 
stikker met de boodschap: „VU-Leuven eist 
betere stoepen". De kleefaktie begon in het 
winkelcentrum en waaierde vervolgens over 
heel de stad uit. 

Een laatste venijnig vraagje: Vrees je niet 
beschuldigd te worden van straatbevuiling? 

Bracquené met zijn gekende fijne glimlach
je : „Wij zullen er voorzorgen dat de stikkers na 
korte tijd tijd verwijderd worden. Het is niet 
omdat de stoepen en slecht bij liggen dat wij 
Leuven nog vuiler willen zien." 

Documenta 9 
Volgende maand opent in Kassei 

de Documenta van Jan Hoet. 
Dit wereldevenement van de 

moderne kunst wordt een multi-
dimensionaal gebeuren, dat 

uitersten en emoties bespeelt. 
Een werfbezoek en 

ontmoetingen met de artistieke 
en de zakelijke leider, de 
architekt, kunstenaars en 

vaklieden, deze week in Knack. 

Homo's in Vlaanderen 
De Vlaamse homoseksuelen treden 

volgende zaterdag in Gent naar buiten. 
Wat klinkt achter die manifestatie? Hoe 
reageren de homo's individueel en als 
gemeenschap op de houding van de 

maatgevende maatschappij? 
Deze week in Knack. 

Gary Hart 
Het tijdperk Reagan - Bush is ramp-zalig 

en de Demokraten missen visie, vindt 
Gary Hart. Zonder vrouwen-historie was 

hij nu wellicht president van de 
Verenigde Staten. Een gesprek met hem 

over de nieuwe wereldorde. Deze week in 
Knack. 

Vragen over vliegen 
U wil graag vliegen maar u zit nog met 

een hoop vragen. Wanneer moet u op de 
luchthaven zijn? Mag de kat mee? 

Kunnen de vleugels van het vliegtuig 
afbreken? Vijftig vragen, vijftig 

antwoorden. Deze week in Knack. 
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En verder... 
• Europees overleg in Portugal • Export
fraude op kosten van de EG • Partijen: de 
verkiezingsuitgaven • De rechtbank en de 
stakers van Delacre • De Grootloge over 

vrijmetselarij • Voetbal: Standard-
Anderlecht • Portret: Ross Perot 

3 MAGAZINES INI: 
KNACK + WEEKEND 

+ TELE KNACK (64 gag.) 
ELKEWOENSDATG 

TE KOOP 



UIT DE REGIO 

BRABANT 
MEI 

8 LEUVEN; Installatie van de nieuwe Arr. Raad en 
statutaire verkiezingen in het Thierbrauhof, Ter-
vuursevest. 
8 DWORP: Kaartavond „Koejonnen", om 20u. in 
Zaal Ons Huis te Dworp, Prachtige prijzen en een 
trofee voor de kampioen. Inschrijven (lOOfr.) vanaf 
19u 15. Org.: VU-Dworp. 
9 MERCHTEM: Lasagnefestijn van VU-IVIerchtem, 
in feestzaal Harmonie, Stoofstraat te l^erchtem. 
Vanaf 18u.; 200 fr.p.p. 
9 HEKELGEM: Eetfestijn in zaal Patronaat, Fossel-
straat, van 18 tot 22u. Ook op 10/5 van 11 tot 18u. 
Org.: VU-Affligem. 
9 BRUSSEL: Bezoek aan het parlement o.l.v. 
Walter Luyten. Vertrek om lOu. stipt aan ingang 
Leuvenseweg 11 (achterzijde parlement, via Ko
ningsstraat, 10 min. van Centraal Station). Einde 
rond 12U.30. Fakultatief middagmaal ter plaatse 

mogelijk aan 700 fr.p.p., mits vooraf inschrijven op 
tel. 03/482.11.93. 
9 JETTE: l^oederviering. Org. VBG-Jette. Info: 
02/479.22.25. 

12 LONDERZEEL: Klein gevaarlijk afval inzame
len. Voordracht door vzw Vorming en Gemeen
schap. Om 20u. in het vergaderlokaal van café 
St.Kristoffel, Markt. 

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. 

31 AFFLIGEM: Week van de fiets. Fietstocht 
doorheen Affligem, om 15u. Verzamelen om 14u.30 
aan Parochiezaal Hekelgem. ledere deelnemer 
ontvangt aandenken in de vorm van een fietsplaat. 
Org.: VU-Hekelgem-Essene en Teralfene 

TIENEN VERGADERDE KANTONAAL 
Alhoewel met de nodige vertraging begonnen, 

kende de kantonale gespreksavond te Tienen (24 
april j.l.) een vrij bevredigende opkomst. 

Gewezen volksvertegenwoordiger Luk Vanho-
renbeek opende de vergadering met een overzicht 
van de VU-werking gedurende de voorbije zes 
maanden, dus zowel voor als na de verkiezingen 
van 24 november 1991. De aanleiding van de 
regeringsval en de daardoor aanvankeli)k uitste
kende positie voor de VU deden het beste verho
pen. 

Toch werd 24 november een zware nederlaag 
voor alle traditionele partijen, ook voor PVV en 
Agaiev die nochtans in de oppositie zaten. Over het 
hoe en waarom van het overrompelende sukses 
van Rossem en VI.Blok is daarbij het laatste woord 
nog niet gesproken. Volgde een overzicht van de 
diverse pogingen tot regeringsvorming, die ten
slotte uitmondden in het rooms-rode koalitiekabinet 
Dehaene. 

Wat de vorming van de Vlaamse regering betreft 
bleef de VU drukken op een Vlaams urgentiepro
gramma, wat overigens ook de PVV niet ongelegen 
kwam. Beide partijen konden aldus de Vlaamse 
eisen werkelijk als eisen overmaken aan CVP en 
SP, die zich genoodzaakt zagen te aanvaarden. 

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 WILFRIED 
MEyn. DEBOES CHANTAL 

RUSTOOBO WINDEKINDS V.Z.W. 
Lange neergracht 61, 2800 MECHELEN 
015/21.06.05 

Luk Vanhorenbeek ontkende formeel alle pers
geruchten als zouden er plannen bestaan hebben 
voor een fusie VU-PVV. 

In de deelregering kreeg Johan Sauwens, naast 
enkele andere bevoegdheden, de staatshervor
ming toevertrouwd. 

De stellingname van het Vü-kongres (18 april 
1992) was dan ook duidelijk: alle aandacht moet nu 
gaan naar a) het komende verkiezingskongres en 
b) de dialoog van gemeenschap tot gemeenschap. 

Dat deze dialoog niet vlekkeloos van start ging 
was overigens te zoeken bij SP en PS. 

Na een korte onderbreking kwamen dan de 
vragen los. De uitsluiting van het VI.Blok bij de 
dialoog droeg zeker niet ieders goedkeuring weg, 
alhoewel Luk Vanhorenbeek nogmaals aantoonde 
hoe het VI.Blok zichzelf in feite bij voorbaat reeds 
buiten spel gezet had. 

Ook de andere naar voren gebrachte punten 
zoals de aanval op de geldbeugel van de gemiddel
de Vlaming, het tekortschieten van het gerecht, 
enz. konden met altijd totaal weerlegd worden. 

Volgens een aantal aanwezigen is het Vlaams 
Tien-puntenprogramma wel goed op zich, maar 
bereikt het de gewone man in de straat totaal niet. 

Dat de kritiek op VI.Blok en Rossem wel wat moet 
afnemen, daar het slechts gratis reklame voor 
beide partijen is, werd door bijna iedereen beaamd. 

Een van de aanwezigen wees er dan op dat het 
VI.Blok nu deels de rol speelt die de VU dertig jaar 
geleden toebedeeld kreeg' een zweeppartij zijn. De 
VU heeft tema's genoeg naar voren te brengen om 
goed te skoren, maar moet dan terug de gemiddel
de Vlaming zien te bereiken met pamfletten, met 
keiharde werken. De Vlaamse mensen moeten 
duidelijk inzien hoe zij telkens weer mogen opdraai
en voor de Waalse schuldenberg. 

Op nationaal-federaal vlak moet de VU daarom 
een harde oppositie voeren en op gewestelijk vlak 
even rezoluut de Vlaamse belangen verdedigen 

Alhoewel niet alle punten uitvoerig besproken 
konden worden, ging de vergadering pas rond halt 
twaalf uiteen. 

Mlja Proost 

DANKBAAR 
DENKEND AAN 
JAN DE BOECK 

Zovelen deden beroep op zijn mildheid en zijn 
kennis. Als handelsrechter werd hij in 't Leuvense 
zeer geprezen voor zijn wijsheid en zijn objektivi-
teit. Het speet hem ten zeerste toen hij op 70 met 
pensioen moest. Inderdaad, met een dergelijk-
vinnige geest had hij nog zoveel,,goede oordelen" 
kunnen uitspreken. 

Jan De Boeck ("Vilvoorde, 18.8.1913 — + Bon
heiden 3.5.1992) werd reeds op 5 jaar wees en 
daardoor in het Brabantse Vilvoorde door zijn tante 
opgevoed. Die zag in hem een latere priester, maar 
Jan wilde voor zichzelf de handelsweg volgen. 
Doorheen zijn zelfvorming en de maatschappelijke 
onrechtvaardigheid was hij tot-en-met Vlaamsge-
zind geworden. In Leuven behaalde hij m 1934 zijn 
licentiaatsdiploma handels- en konsulaire weten
schappen. Met die opleiding werkte hij een half jaar 
bij de ambassade in Londen en leerde verder 
Groot-Brittannië tot en met kennen. 

In 1935 reeds vervulde hij deeltijds de funktie van 
VEV-sekretaris Brussel en dit tot 1944. Toen hij na 
de oorlog aangehouden werd zou de krijgsauditeur, 
na maandenlang wachten in voorhechtenis, hem 
toebijten: ,,VEV... VNV... dat is allemaal hetzelf
de!". 6 maanden bleef hij zonder echte veroorde
ling opgesloten zitten in Sint-Gillis. Dan kwam hij 
vrij. Jan was letterlijk een slachtoffer van burennijd 
en achterklap. Hij zocht immers het populaire niet. 
Eerder leefde hij voor zichzelf en voor de anderen 
disciplinair-metodisch met grote waardering voor 
inzet, voor het werkvermogen. Geregeld belde hij 
me om zijn steun uit te drukken voor onze werking. 
In de moeilijke katakombentijd bedacht hij steeds 
— zonder veel omhaal — ons arrondissementeel 
steunfonds. Jan wist heel zijn leven wat geld 
betekende en hoe broodnodig het kon zijn. 

Na de oorlog had Jan — op verzoek van zijn oom 
— de praktische leiding van het verkeerd-beheerde 
slachthuis-inkassokantoor te Anderlecht overgeno
men. Op weinig tijd bloeide dit weer zoals nooit 
voordien. Hetzelfde gebeurde in de groenteveiling 
van de Zandpoortvest te Mechelen. En dèèr leerde 
hij Noëlle Van Luyten, dochter van een na de Ie 
WO naar Bretanje uitgeweken Vlaming, kennen. 
Hun gezin in Keerbergen groeide uit tot een vier-
meisjesgemeenschap. En weer ging elk van hen 
gestuwd door Jans toekomstgerichtheid zich ver
der voor de maatschappij bekwamen. Iemand wor
den om iemand te zijn! 

Weer aarzelde hij niet om, toen de Bankkommis-
sie de inkassokantoren reglementair naar de ban
ken toedreef, in de Vlaamse melkerijsektor heror
ganiserend op te treden. Eerst in Laken, met het 
bekende Nutrella en daarna stichtte hij in 1953 — 
op basis van de uperisatie — door 23 melkerijen bij 
mekaar te brengen, de keurmelkerij Upeco te 
Grimbergen. Daaruit groeide later de samenwer
king met Stassano en Comelco. En als je het 
natuurboek van de Jo>va//e-melkbrikken thuis ont
vangt, weet dan dat Jan De Boeck — later erevoor-
zitter van Joyvalle — hiervan aan de basis ligt. 

Op donderdag 7 mei werd deze zeer gelovige, 
volksnationale man, in Keerbergen begraven. Zon
der enige overdrijving mogen we over hem getui
gen dat hij een der bouwers van Vlaanderens 
ekonomie was. ,,Plus est en vousl". 

Willy Kuljpers-
Algemeen Sekretaris 
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-EH „ 
w^ «KUHSECNTM 

EKEN5TREEK 

WERK EN WOONRECHT 
IN EIGEN STREEK 

LEO EBRAERT 
GEEFT FAKKEL 
DOOR! 

Najaren van aktieve inzet geeft OCMW-raadslid, 
gewezen raadslid en gewezen burgemeester Leo 
Ebraert de fakkel door aan de jeugd. Stef Delannoo 
zal het OCMW-mandaat overnemen. 

Bert Anciaux bractit op gepaste wijze hulde aan 
een man die reeds meer dan vijftig jaar in de 
Vlaams-nationale beweging staat. Hij maakte alles 
mee: de voorloorlogse vooruitgang van het VNV, 
de kollaboratie met zijn verwachtingen en teleur
stellingen, de repressie, de katakombentijd van 
angst en verslagenheid, het opstarten van de 
Volksunie, de nieuwe doorbraak, de verwachtingen 
en aarzelingen van Egmont en de derde faze. En 
nu de vragen en problemen gesteld door het 
bestaan van een half-afgewerkte Vlaamse staat, 
die de uiteindelijke konfrontatie met België moet 
aangaan. 

Op zijn 25 werd Leo Ebraert burgemeestei van 
Meldert-Aalst en daarmee de jongste van het land. 
Hij werd er door de staat voor beloond: vijf jaar 
nadenken en overwegen in staatsinstellingen. 

Zijn wilskracht en doorzettingsvermogen, noch 
zijn Vlaamsgezindheid werden gekraakt. Samen 
met Reimond Rongé en dr. Pirijns ging de Volks
unie van start in Anderlecht. Het dagdagelijke werk 
van lidkaarten verkopen, huisbezoeken, handteke
ningen verzamelen, werk op de achtergrond, daar 
was Leo Ebraert bij betrokken, daar stond hij voor 
in. En dat leidde in Anderlecht tot een eerste 
gemeenteraadszetel in 1970, wat zich in 1976 
herhaalde. De verscheurdheid van het Egmonta-
vontuur deed Leo de volle verantwoordelijkheid 
opnemen en hij werd verkozen. Veertig jaar na zijn 
aanstelling tot burgemeester zetelde hij opnieuw in 
een gemeenteraad. Jammer genoeg kon in 1988 
de kartellijst in Anderlecht geen Volksunieverkoze-
ne meer naar de gemeenteraad zenden, maar Leo 
werd OCMW-raadslid, waar hij ten volle zijn sociale 
bekommernissen kon uiten. 

Nu staat hij zijn plaats af, ruimte scheppend voor 
een jongere. Gelukkig mogen we op Leo blijven 
rekenen in het bestuur als seniorenverantwoordelij-
ke en stimulerende kracht in Scheut. 

Met Leo zien we een stuk geschiedenis van het 
Vlaams-nationalisme. We kunnen alleen maar 
dank zeggen voor uw trouw en inzet en ,,in houwe 
ende trouwe" voor Vlaanderen blijven werken! 

M. Stas, voorzitter VU-Anderlecht. 

Graag brengen we u de resultaten van onze 
bestuursverkiezingen ter kennis. Voor de Volksunie 
van Groot-Leuven omvatten zij zowel de vernieu
wing van de afdelingsbesturen, per deelgemeente, 
als van de Politieke Raad en het Politiek Kollege op 
het overkoepelende Groot-Leuvense vlak. 

Voorzitters afdelingen: Heverlee: Johan Plas; 
Kessel-Lo • Gerda Raskin; Leuven: Kathleen Valke
niers en te Wilselse-Wijgmaal: Reinilde Hermans. 

Samenstelling Politiek Kollege: Voorzitter: Jo
han Plas. Sekretans: Gerda Raskin. Bestuursle
den- Ronald Hermans, Geert Vanbesien, Jeroen 
Desmet, Jef Helsen en Luk Wijnhoven. Gemeente
raadsleden • Hans Bracquené en Vital Geeraerts. 

Veel sukses! i\ n \ 

Niettegenstaande de kletsende regen waren een 
goede groep VU-leden en simpatisanten opge
daagd voor een korte simbolische aktie voor de 
toegangspoort van het gesloten Philipsbedrijfsge-
bouw te Leuven-Heverlee op vrijdagvoormiddag 1 
mei 1992 om 9u.30 n.a.v. het Feest van de Arbeid. 

Het arrondissementeel manifest: Wonen en wer
ken in Vlaams-Brabant! werd er aan de pers 
voorgesteld. 

Het aantal uitl<eringsgerechtigde volledig werklo

zen steeg immers in het voorbije werkjaar met 
10,5% voor het arrondissement Leuven; hoger dan 
het federale en Vlaams gemiddelde. 

Intussen verhoogde de grond- en woonprijs bin
nen het arrondissement Leuven tot de hoogste in 
het land. 

Wie deze tekst wil ontvangen sture een verzoek 
naar het VU-arrondissementeel sekretariaat, Bou-
tersemstraat 5 te 3211 Binkom. 

NIEUWE BESTUREN 
VU-GROOT-LEUVEN 

ADVERTENTIE 
r ï P M P P K I T i : nX/CDI ICC 

ADVERTENTIE 
Het Gemeentebestuur van Borsbeek zal bekwaamheidsproeven organiseren met het oog op de 
aanwerving van een 

KLERK 
(man/vrouw) 

Voorwaarden: 
— Belg zijn, 
-- in regel zijn met de dienstplichtwetten, 
— leeftijd: minimum 18 jaar en maximum 45 jaar, 
— vereiste diploma's: lager secundair onderwijs. 

De sollicitatiebrief moet vergezeld zijn van een uitgebreid curriculum vitae, een voor eensluidend 
verklaard afschrift van het diploma en een bewijs van goed gedrag en zeden. 

Belangstellenden kunnen hun kandidatuur, aangetekend en uiterlijk op 20 mei 1992 op de post 
afgegeven, zenden aan het College van burgemeester en schepenen van Borsbeek, de Robiano-
straat 64, 2150 Borsbeek. 

ADVERTENTIE 

GEMEENTE OVERUSE 
Het GEMEENTEBESTUUR van OVERUSE werft 

een GESCHOOLD ARBEIDER-GRAFMAKER 
aan in vast verband. 
Aanwervingsvoorwaarden: 
— maximum 45 jaar oud zijn op 01/10/91. 
— houder zijn van A3, A4, A5 of gelijkgesteld diploma. 
— slagen in een aanwervingsexamen. 

Nadere inlichtingen omtrent aanwervingsvoonwaarden en examenprogramma kunnen bekomen 
worden op de rekendienst-personeelsdienst van het gemeentebestuur van Overuse tel 
02/687.60.40. i • • 

De kandidaturen dienen aangetekend gestuurd naar het Kollege van Burgemeester en Schepenen 
van en te 3090 OVERUSE. De kandidatenlijst wordt afgesloten op 20 mei 1992. 
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ANTWERPEN 
MEI 
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. 
8 MOL: Bijeenkomst familiekunde in lokaal Eden 
om 10u. Org.: VVVG-Mol. 
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. Inschrijving ts. 12 en 
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 MORTSELi 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 Gnjspeertstraat 86, om 14u.30. Org.: 
VVVG-Deurne. Info: 03/322.07.73. 

11 ZWIJNDRECHT: Blijf-Fit-verblij te Dudzele, tot 
15/5. Org.: VWG-Zwijndrecht i.s.m. Bloso. Info: 
03/252.77.98.M 
11 MOL: Fietstocht. Org.: VVVG-Mol. Info: 
014/31.25.38. 
14 MOL: Natuurwandeling ,,Straalwandeling". 
Vertrek om 14u. aan lokaal Malpertuus, Turnhout-
sebaan 15. Org. VVVG-Mol. 
15 MOL: Kookles in Parochiecentrum Mol-Donk 
om 9U.30. Org.: VVVG-Mol. 

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 MOL: Fietstocht. Org.: VVVG-Mol. Info: 
014/31.25.38. 

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! 

20 MOL: Tweedaags bezoek van WVG-Mol aan 
Nederland. Info: 014/31.28.95. 
21 DEURNE: Natuurwandeling Kesselse Heide. 
Bijeenkomst Terminus tram 24, om 13u.30 Org.: 
VVVG-Deurne. 
21 ZWIJNDRECHT: Studiebezoek BRTN en Mini-
Europa. Org.: VWG-Zwijndrecht. Info: 
03/252.77.98. 

24 ANTWERPEN: Rodenbachfonds antwerpen or
ganiseert Derde Molendag. Bezoek aan molens De 
Slagmolen (Lille), In Stormen Sterk (Gierie), Keeses 
Molen (Kasterlee). Nadien mogelijkheid tot panne-
koeken of andere hapjes in Den Valk te Kasterlee. 
Info: 03/238.82.95. 
25 MOL: Fietstocht. Org,; VVVG-Mol. Info: 
014/31.25.38. 
28 MOL: Natuunwandeling ,,Netevallei". Vertrek 
om 14u. aan lokaal Malpertuus, Turnhoutsebaan 
15. Org.: VVVG-Mol. 
28 MERKSEM: Familiedag! Daguitstap met groot 
en klein, jong en oud naar het schilderachtige 
St.Amands a/d Schelde. Meer info bij Joke Janssen 
(03/646.66.82). 
29 GEEL: Debat Vic Anciaux — Gerolf Annemans. 
Moderator: Bruno Huyghebaert (BRTN-nieuws-
dienst). Zaal Wijnhuis, Stationsstraat, om 20u. 
Org.: Vlaams Aktiegroep Geel. 
30 MERKSEM: Kaartavond in Vlanac, Bredabaan 
360. Aanvang: 20u. Deelname 100 fr.p.p. en in
schrijving ter plaatse. Iedereen welkom! 

ZOEKERTJES 
- AANBIEDING - Welke VU-afdeling heeft er 
belangstelling voor een mechanische stencilmachi
ne? Gratis afhalen bij W. Deconinck, Kortrijk 
(056/21.26.99). 

— GEZOCHT — Ervaren boekhouder, gewezen 
verantwoordelijke kommerciële dienst, zoekt een 
betrekking. Inlichtingen: kabinet staatssekretaris 
Anciaux, 02/646.33.50, toestel 22. 

MECHELSE MEERDERHEID SPEELT MET VUUR 
In Mechelen raken de gemoederen stilaan meer 

en meer verhit. Dat heeft niet zozeer met de 
perikelen rond Cordiers voetbalklub te maken, dan 
wel met de problemen binnen de CVP-SP-meerder-
heid. Reeds van in den beginne sukkelt deze, 
nochtans niet zo krappe meerderheid met moeilijk
heden, al deed men er alles aan om dat binnenska
mers te houden. 

Nu echter blijkt het ongenoegen zo groot te zijn 
geworden, dat de koalitie wel op sterven na dood 
lijkt, al zal de machtswellust van beide partners nog 
wel het trekken van de juiste konklusies in de weg 
staan. 

Vooreerst was, is en blijft er het probleem van het 

binnenstadsverkeer. Zoals andere centrumsteden 
worstelt Mechelen met enorme moeilijkheden ter
zake, maar een ernstig beleid blijft uit. Nochtans 
was daar in de vorige koalitie, onder impuls van de 
VU-Vlaamse Vrije Demokraten, de nodige aan
dacht aan besteed, maar nu draaide men de klok 
terug en weet men amper nog van welk hout pijlen 
maken. Enkele plaatselijke aktiegroepen wezen al 
meer dan eens op enkele akute zaken dienaan
gaande, echter zonder gevolg. 

Vervolgens wil de geplande stoelendans maar 
niet van start gaan. Binnen de CVP waren er in '88 
afspraken gemaakt rond mandaatswissels, maar 
zoals éénieder weet zijn afspraken voor de CVP 

ADVERTENTIE 

O.C.M.W. van NIJLEN 
BERICHT 
Het O.C.M.W. van Nijlen maakt bekend dat volgende betrekking te begeven is voor mannelijke en 
vrouwelijke kandidaten: 
„in VAST dienstverband: één voltijdse betrekking van maatschappelijk werk(st)er". 

De aanwervings- en benoemingsvoonwaarden kunnen bekomen worden op het secretariaat van het 
O.C.M.W., Kessel-dorp 54 te 2560 Kessel (tel. 03/489.05.27). 

De eigenhandig geschreven kandidaturen dienen aangetekend gericht aan de Voorzitter van het 
O.C.M.W., de heer VERBEECK Paul, p/a Kessel-dorp 54 te 2560 Kessel, uiterlijk op 22 mei 1992. 

De Sekretans, 
L. SCHOOFS. 

De Voorzitter, 
P. VERBEECK. 

niet echt veel waard. Binnen de Sociale Bouwmaat
schappij en binnen het schepenkollege zitten tot op 
heden personen die eerst hadden beloofd halver
wege de bestuurstermijn op te stappen... 

Er blijft uiteraard het wel erg drieste optreden van 
een notoir schepen, die rond de jaanwisseling in de 
gevangenis belandde op verdenking van geknoei 
met overheidsgelden en subsidies, hij weigert hier
uit zijn politieke konklusies te trekken. 

Voorts twist men binnen de meerderheid over het 
recente bezoek aan het Chinese Chengdu van 
burgemeester Vanroy, enkele schepenen en een 
aantal hogere ambtenaren dat in een fel door de 
pers opgemerkte (en weergegeven) aktie van 
VUJO-Mechelen aan de kaak werd gesteld en dat 
de Mechelse bevolking met misprijzen heeft aan
zien. Men had blijkbaar niet verwacht dat de 
gemoederen hierover zo hard konden oplaaien... 

Blijven er tenslotte de hete hangijzers rond de 
geplande verkoop van de enorme Nekkerhal, de 
tumultueuze ontwikkeling in het dossier rond het 
Nekkerspoelstation en de op het SST-spoor gezette 
benoemingstrein (met SP-machinisten, om de 
tweespalt binnen de koalitie en binnen de partijen 
zelf aan het licht te doen komen). 

Om dan nog te zwijgen over het al herhaaldelijk 
door de Mechelse VU-afdeling, met fraktieleider 
Koen Anciaux op kop, aan de kaak gestelde ge
touwtrek rond de stedelijke- en OCMW-begroting, 
de mogelijke inplanting van een helihaven, het niet 
nakomen van beloften aan het stadspersoneel, het 
laten rotten van de migrantenproblematiek, enz... 

(MH) 
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UIT DE REGIO 

OOST-VLAANDEREN ' ^ ' -ST IN HET TEKEN VAN DAENS 

MEI 

8 BELZELE: Hobby-dub met Moedervoering, van 
13u 30 tot 16u m het zaaltje St Jozef rechtover de 
kerk Org FVV-Belzele 

8 SINT-AMANDSBERG: Diareportage, met 'com
mentaar, over Zuid-Afrika, door Jaak Taghor Om 
20u in zaal St -Elooi, Antwerpsestwg 275 Org 
Dr Goossenaertskring StAmandsberg Deelna
me 50 fr 

16 ZELE: Bal van burgemeester Jozef Oe Bruyne 
in zaal De Zeven, Koevliet Deuren 20u Ten dans 
21 u Inkom 150 fr, wk 100 fr Hartelijk welkom 

19 MERE: Gespreksavond met Bert Anciaux over 
,,De toekomstgerichte rol van het Volksnationalis-
me en van de Volksunie en Brussel onze hoofd
stad" Om 20u in Hof ten Dale, Kerkveldstraat 31 
Org VU-Mere-Erpe/Erondegem 

22 DENDERLEEUW: Debat Vic Anciaux-Filip De-
winter over,,Integratie of terugkeer" Om 20u m 
het kultureel centrum van Denderleeuw (A De 
Brabanterstraat 1) Org Vlaamse Kring Pieter 
Daens Iedereen welkom 

IN MEMORIAM 
KAREL VAN RYN 

Ererechter Karel Van Ryn is op 59-jarige leeftijd 
overleden 

Toen VU-Merelbeke in 1970 voor het eerst mee
deed aan de gemeenteraadsverkiezingen, was ad-
vokaat Karel Van Ryn de lijsttrekker Karel behaal
de 740 voorkeurstemmen en de VU 20% van de 
stemmen en 3 zetels, waardoor ze de tweede 
sterkste partij werd, na deze van baron Verhaegen 

De intrede van Karel Van Ryn, Georges Van 
Gysegem en Robert Gyselinck in de gemeenteraad 
op 12 januari '71 was een belangrijke gebeurtenis 
voor de Merelbeekse Volksunie Reeds m de zomer 
van 1971 werd Karel Van Ryn benoemd tot rechter 
in de Rechtbank van Eerste Aanleg te Gent, waar
door hij zijn ontslag moest indienen als gemeente
raadslid Toch bleef Karel de politieke strijd van de 
VU altijd steunen 

Zijn vele talenten stelde hij sindsdien ten dienste 
van de Vlaamse beweging en de kuituur Als 
voorzitter van de Gemeentelijke Kulturele Raad, 
van de 11 juli-Werkgroep en van de Gewestelijke 
Ijzerbedevaartwerkgroep Land van Rode 

Op 4 juli 1983, de dag na de IJzerbedevaart, 
werd Karel Van Ryn getroffen door een ernstige 
ziekte Door zijn sterke levenswil kwam hij er weer 
bovenop Alhoewel gehinderd door een gedeeltelij
ke verlamming kon Karel een deel van zijn funkties 
in het verenigingsleven hernemen 

Op het einde van vong jaar verslechtte Karels 
gezondheid Moedig heeft hij de laatste maanden 
tegen de aftakeling gestreden 

De voorzitter, het bestuur en de mandatarissen 
van VU-Merelbeke bieden aan zijn echtgenote hun 
blijk van medeleven aan 

Guido De Munter 

AALST — Naar aanleiding van het Feest van de 
Arbeid legde een Volksuniedelegatie (Jan Cau-
dron, Danny Denaeyer, Tony Derde) op donderdag
avond 30 april j 1 een bloemenkrans neer aan het 
Priester Daensmonument op de Werf, waarbij te
vens het Volksunie-manifest werd voorgelezen 

Nadien had in het lokaal De IJzer een gespreks
avond plaats met Frans-Jos Verdoodt, direkteur 
van het Archief en Dokumentatiecentrum voor het 
Vlaams-Nationalisme, tevens Daenskenner bij uit
stek 

DAENS 

Een veertigtal belangstellenden woonden deze 
gespreksavond bij die handelde over Daens en de 
Vlaamse beweging 

Voor de meesten leek F J Verdoodt zeker geen 
onbekende, nog meer aangenaam bleek dat heel 
wat onder hen behoorlijk goed op de hoogte waren 
van de geschiedenis van de Daensistische bewe
ging of althans er een levendige belangstelling voor 
hadden 

Verdoodt zette het gesprek m met enkele pittige 
anekdoten n a v zijn opzoekingen in het Vatikaans 
Archief m Rome, waar overvloedige en sensatione
le informatie over Daens en de Daensistische 
beweging bleek aanwezig te zijn, opzoekingen die 
uiteindelijk geleid hebben tot zijn schitterende dok-
toraatsverhandeling De Katolieke Kerk tegenover 
de kristen-demokarlie in België 

De vragen uit het publiek lieten met op zich 
wachten uitvoerig werd van gedachten gewisseld 
omtrent de bitsige en alles behalve fraaie strijd 
tussen Daens en Woeste, omtrent de dubieuze rol 
van baron Leon de Bethune, de houding van 
bisschop Stillemans van Gent, van de Aalsterse 
Jezuïeten en van de Loge 

FILM 

Pieter Daens, het boek dat Louis-Paul Boon in 
1971 publiceerde, en dat als basis diende voor de 
in oktober a s verwachte Daensfilm van Dirk Im-
pens en Stijn Coninckx, werd eveneens ter sprake 
gebracht Verdoodt ging evenwel met in op de 
vraag omtrent zijn bijdrage tot het scenario van 
deze Daensfilm, wel beloofde hij daaromtrent te 
zullen handelen tijdens het voorziene forumge
sprek op de Daensdag van 14 juni as in het 
kultureel centrum De Werf 

Tevens liet hij zich ontvallen dat het Davidsfonds 
in 1993 een populistische uitgave voorziet van 
hogervermelde doktoraatsverhandeling waarmede 
hij in 1988 aan de RUG promoveerde tot dr in de 
Letteren en de Wijsbegeerte en waarvoor hij in 

1990 de driejaarlijkse Daensprijs ontving vanwege 
het Priester Daensfonds 

De deelnemers aan dit boeiend diskussiege-
sprek waren het er over eens dat ,,de geest van het 
Daensisme" bij de Aalsterse bevolking nog steeds 
intens aanwezig is en dat de fundamentele Daen
sistische Grondopvattingen meer dan ooit aktueel 
blijven 

Emiel Van Schuyienbergh 

DEBAT VIC ANCIAUX 
- FILIP DE WINTER 

De Vlaamse Knng Pieter Daens van Dender
leeuw organiseert een debat over de vreemdelin-
genproblematiek Het tema luidt Integratie of te
rugkeer' 

Volksvertegenwoordiger Filip Dewinter verdedigt 
het terugkeerbeleid 

Staatssekretaris van het Brussels hoofdstedelijk 
gewest en VU-kamerlid Vic Anciaux verdedigt de 
integratie 

Beide sprekers vertegenwoordigen een strekking 
over dit nijpende problemen dat velen beroert 

Alle geïnteresseerden zijn welkom 

De debatavond gaat door in het kultureel cen
trum van Denderleeuw (A De Brabanterstraat 1) 
Aanvang 20u 

ADVERTENTIE 

GEMEENTE MACHELEN 
Volgende betrekkingen zijn te begeven 

— 8 HALFGESCHOOLDE ARBEIDERS 
— 2 GESCHOOLDE ARBEIDERS A. 
Voonwaarden tot deelname aan het aanwervingsexamen zijn te bekomen op het gemeentehuis, 
Woluwestraat 1, 1830 Machelen, tel 252 00 15 Mevr, DECOCK Anne 

De kandidaturen dienen bij aangetekend schrijven gencht aan het College van Burgemeester en 
Schepenen en dienen uiterlijk op 29 mei 1992 ter post te worden afgegeven 

Namens het College 
De Secretaris, De Burgemeester 
L LAVEYNE R DE WULF 
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LIMBURG 
MEI 

12 MAASMECHELEN: Belastingsaangifte invullen 
door Jaak Gabriels. Van 19 tot 22u. in 't Geleeg. 
14 MAASMECHELEN: Gespreksavond met Willy 
Kuijpers over Kroatië. Gratis toegang. Aanvang: 
20u. In 't Geleeg, Maasmechelen. Iedereen wel
kom. 
20 MAASMECHELEN: Belastingsaangifte invullen 
door Johan Sauwens en Frieda Brepoels, van 18 tot 
20u. in 't Geleeg. 
23 BERINGEN: Bezoek met VVVG-Beringen/Heus-
den-Zolder/Lummen aan Tessenderio Chemie. Ge
leid bedrijfsbezoek. Info: 011/42.59.95. 
30 GENK: Kultureel verblijf in De Kinkhoorn te 
Oostende. Org.: VVVG-Genk. Info: 059/70.95.02. 

WEST-VLAANDEREN 

MEI 
8 IZEGEM: Vlaams Huis, vanaf 20u. 3de Kaarting. 
Ook op 10/5 vanaf 10u. Org. Kaartersklub De 
Vlaamse Vrienden. 
15 STENE: Gespreksavond over ,,Kultuurtoeris-
me: Het Gezicht van Stene. Stene: een monu
ment" M.m.v. Jan Loones, Kris Lambert en Frank 
Becuwe. Om 20u. in De Vlasschaard. Iedereen 
vî elkom. ORg.: VU-Slene. 
15 BRUGGE: Diavoordracht: Pygmeeën en het 
Evenaarsw/oud. Om 20u. in De Gulden Spoor, door 
Daniel Vangroenweghe. Org.: Informativa. 
16 IZEGEM: Wandelweekend in Herentals (De 
Brink) op 16 en 17/5. Org.: Wandelklub Vlaams 
Huis. 
18 IZEGEM: Bezoek aan drukkerij Strobbe, Kas
teelstraat, om 15u. Org.: VVVG-lzegem. 
18 WERVIK: Kaartnamiddag m de Moriaen, aan
vang 14u. Org.. VVVG-Wervik-Geluwe/Kanton Ko
men. 
22 WERVIK: Dagreis naar Meise met bezoek aan 
Plantentuin. Org . VVVG-Wervik-Geluwe-Komen. 
23 BRUGGE: Uitstap naar Vlaams Amsterdam. 
Inschrijven voor 10/5 bij J.M. Bogaert, Eikenberg 
12, 8310 Brugge (050/35.64.13) of J. Boussemae-
re. Kapelaanstraat 5, 8310 Brugge (050/35.66.87). 
26 BLANKENBERGE: Koffietafel van VVVG-Blan-
kenberge, om 14u. in de Reisduif, Kerkstraat 218, 
met een voorlezing van Toon De Sutter. 
26 OOSTENDE: Voordracht te Leffinge over ,,De 
Europese evolutie. Org.: VVVG-Oostende/Veurne-
/Diksmuide Info .059/70.95.02. 

NIEUW BESTUUR VUJO-KORTRIJK 

Boven (v.l.n.r.): Hans Lemaeyeur, Wim Vancauwenberghe, Steven Vandenbroeke en 
Hendrik Ballegeer. Onder (v.l.n.r.): Nele Vandersteene, voorzitter Bart Vanoverbeke, 
sekretaris Lode Douchy en Geert Defoort. (foto WEVAKO) 

Nadat twee jaar geleden de Volksunie-Jongeren 
opnieuw van start gingen met een afdeling Kortrijk, 
werd nu ook een nieuw arrondissementeel VUJO-
bestuur boven de doopvont gehouden. Voorzitter 
Bart Vanoverbeke wees erop dat de komende 
maanden en jaren heel belangrijk worden voor alle 

jongeren in Vlaanderen, vooral nu er volop sprake 
is van politieke vernieuwing en verjonging. Hij 
kondigde dan ook aan dat de VU-Jongeren in en 
rond Kortrijk deze uitdaging met volle inzet zullen 
aanpakken. Veel suksesl 

WZ-KADERDAG TE KORTRIJK 
Het gastvrije trefcentrum West-Flandria liep be

hoorlijk vol met kaderleden uit het Vlaams Zieken
fonds voor de 19de kaderdag. 

Vanaf de oprichting van de Vereniging Vlaamse 
Ziekenfondsen in 1972 was Kortrijk het centrum 
van waaruit de VVZ-aktiviteit zich o.l.v. dokter 
Frans Devos heeft ontwikkeld. 

Er kwamen ditmaal twee dagdelen aan bod die 
voor de verdere werking van de Vlaamse Zieken
fondsen van het grootste belang zijn. 

1) Het voorstel (van de CM) om de ziekenfondsen 
mede financiële verantwoordelijkheid te geven in 
het kader van de verplichte ziekteverzekering werd 
vanuit Vlaams standpunt doorgelicht o.l.v. dokter 
Marcel de Brabander, ere-voorzitter van het Ge-
neesherensindikaat. 

2) Vele ideeën en opmerkingen die de basis 
vormen voor de nieuwe kracht en nieuwe initiatie
ven in het kader van de VVZ en de Vlaamse 
ziekenfondsbeweging werden naar voor gebracht 
o.l.v. advokaat José de Schalpmeester. 

ZOEKERTJES 
AANKONDIGING EG-EKSAMEN 

De Kommisie van de Europese Gemeenschap
pen organiseert een algemeen vergelijkend onder
zoek voor de vorming van een aanwervingsreserve 
van Adjunkt-Assistenten-Korrektoren drukproeven. 

Voonwaarden • 
— Geboren zijn na 9 juni 1956. 
— Einddiploma volledig hoger middelbaar onder
wijs. 
— Twee jaar beroepservaring inzake het klaarma
ken van teksten in taalkundig en tipografisch op
zicht en het korrigeren van drukproeven. 

Uiterste mdieningstermijn kandidaturen: 9 juni 
1992. 

Info: Volksunie Europees Parlement, Bart Staes 
(02/284.23.94). 

— GEZOCHT — 38-jarige alleenstaande dame met 
diploma hoger secundair onderwijs afdeling Han
del, met bijkomende opleiding steno-daktilo en 
komputer, met ervanng in ministerieel kabinet en 
openbare dienst, zoekt passende betrekking in 
Brabant of Oost-Vlaanderen. Voor inlichtingen zich 
wenden tot senator dr. J. Valkeniers 
(02/569.16.04). 

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

Wij wensen elkeen die verantwoordelijkheid wil 
dragen in de ontzuiling en de federalisering van de 
sociale zekerheid de ,,moed" toe om deze kader-
dagresultaten te bestuderen en toe te passen. 

Kamerlid Etienne Van Vaerenbergh en algemeen 
sekretaris Willy Kuijpers woonden voor de VU deze 
studiedag bij. De dokumentatie kan u bekomen bij 
de heer Johan Sanders, VVZ, Graaf Gwijde van 
Namenstraat 7 te 8500 Kortrijk. 

VU-POPERINGE 
KOOS NIEUW 

Op 20 maart j . l . gingen in Poperinge de bestuurs-
verkiezingen door. Daaropvolgend was er op 23 
maart de kooptatie en de verkiezing van de manda
ten. 

De kandidatenlijst voor het bestuur bestond uit 
11 personen, waarvan er 5 rechtstreeks werden 
verkozen. 

Op de eerste vergadering na de verkiezing, nl. op 
23 maart werd geopteerd voor de jeugd en de 27-
jarige Johan Keersebiick werd gekoöpteerd. 

Na onderling overleg en stemming werd volgend 
bestuurskader aangeduid voor de afdeling Pope-
ring: voorzitter- Joel Goudeseune; sekretariaat: 
Johan Keersebiick; penningen: Paul D'Hondt. 
Overige bestuursleden: Werner Claeys en Rik 
Sohier. 

Na toelating van de arr. Raad mag het bestuur 
nog andere leden koöpteren zoadat ook Daniël 
Nouwynck, Ingrid Sohier, Martin Dewulf, Wilfried 
Decaestecker en Pieter Feys deel uitmaken van het 
bestuur. 

Veel sukses! (i-k-) 
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VU-DEERLIJK LEGT ZELF EERSTE STEEN 

VU-DeerIjjk nam dan maar zelf het voortouw: legde de eerste steun en de afdelingsvoor
zitter knipte het lint door... (foto H O L ) 

Twaalf (!) jaar reeds liggen de plannen voor de 
beloofde polivalente zaal op de Deerlijkse wijk St.-
Lodewijk (4.000 inwoners!) in de lade van de 
gemeentelijke overheid. Bijna even oud zijn de 
plannen om hier de zo nodige bejaardenwoningen 
te bouwen. 

De simbolische druppel die de emmer deed 
overlopen was het uitlekken van duistere plannen 
om dit buurthuis in te planten op de speelweide van 
de Chiro. Vorig jaar nog beloofde het schepenkolle-
ge om geen enkele meter te gebruiken van deze 
speelweide! 

Onrust alom zowel bij de wijkbewoners als bij de 
Chiro. Ook voor de plaatselijke VU-afdeling was het 
geduld op. April werd St.-Lodewijk-maand! 

Aan alle huisgezinnen werd een raamaffiche 
bezorgd met de slogan: Ons geduld is op! Polyva
lente zaal nu! 

Gezien het sukses der vorige jaren organiseert 
het FVK-Rodenbachfonds — provincie Antwerpen 
voor de derde keer een Provinciale Molendag. Dit 
op zondag 24 mei 1992. We hebben ervoor gezorgd 
dat we die dag drie verschillende tipes van molens 
kunnen bezichtigen. In elke molen wordt door de 
vrijwillige molenaars deskundige uitleg gegeven. 

Om 14u. komen we samen aan de kerk van Lille. 
Van daar gaan we gezamelijk naar De Slagmolen in 
de Broekzijstraat te Lille, een olierosmolen van 
1465. Momenteel wordt deze molen door een motor 
aangedreven, doch in de nabije toekomst zal dit, na 
de nodige restauraties, weer door een paard kun
nen gebeuren. 

Daarna bezoeken we In Stormen Sterk in de 

Hier de samenstelling van het nieuwe VU-be-
stuur van Wevelgem. Frans Soenen was als voor
zitter statutair met meer verkiesbaar. 

Frits Samoy voorzitter en jongerenwerking & 
VUJO. Frans Soenen- ondervoorzitter. Godelieve 
Vervenne: sekretans. Frans Declercq: penning
meester. Marleen Debels: leden & abonnementen. 
Frans Trybou' organisatie & propaganda. Arnold 
Seynaeve: pers & publikaties en dienstbetoon. 
Lieve Declercq: vrouwenwerking Overige be-

Eveneens werd simbolisch de eerste steen ge
legd van een buurthuis. De buurtbewoners werden 
uitgenodigd om bij deze gelegenheid het glas te 
heffen I 

Voorzitter Rik Knockaert (zelf woonachtig in St.-
Lodewijk en lid van de Raad van Beheer van de 
Chiro) kon het officiële zwart-gele lint doorknippen. 

Ondertussen werd reeds een delegatie van de 
Chiro op het gemeentehuis ontvangen. In de ver
slagen van het kollege konden we verleden week 
lezen: ,,Het schepenkollege opteert voor het in
planten van een buurthuis voor een zodanige 
plaats waarbij de speelruimte voor de Chiro zo veel 
mogelijk wordt behouden". Uiteraard is dit laatste 
heel dubbelzinnig. 

VU-Deerlijk blijft in elk geval op zijn hoede. 

(D.D.) 

Molenstraat te Gierie, een stenen graanmolen uit 
1768. 

Vervolgens begeven we ons naar Keeses Molen, 
een houten graanmolen uit 1650 die, na de nodige 
omzwervingen, in 1954 op de Geelse Baan te 
Kasterlee werd geplaatst. Als we voldoende zuid
westenwind hebben zullen we ook deze molen in 
werking zien. 

Als afronding van de middag kunnen de lekker
bekken nog mee pannekoeken of andere hapjes 
eten in Den Valk, een tipische Vlaamse herberg op 
het gemeenteplein te Kasterlee. 

Info: sekretariaat Rodenbachfonds Antwerpen 
(03/238.82.95), vragen naar Ronnie Herbosch of 
Els Wagemans. 

stuursleden: Jan De Ketelaere, Robert Pollet en 
J.Pierre Sabbe 

VU-fraktieleider: Frans Soenen VU-raadsleden: 
Lieve Declercq en Arnold Seynaeve OCMW-raads-
lid: Marleen Debels Vertegenwoordigersarr. raad. 
Marleen Debels, M. Declercq, Frits Samoy, Arnold 
Seynaeve, A. Soenen en Frans Trybou. Plaatsver-
vangeres- Lieve Declercq en Godelieve Vervenne. 

Veel sukses! 
(d.d.) 

EUROPESE VOLKS
HOGESCHOOL NAAR 
KROATIË 

Na de suksesreizen in Baskenland, Katalonië, 
Wales, Ierland, Bretanje, Oksitanië, Korsika, Elzas, 
Frans-Vlaanderen, Friesland, Aoste, Sardinië, Slo
venië, Roemenië enz... is het de beurt aan Kroatië. 
Gedurende 15 dagen (van 14 juli tot 2 augustus 
1992) wordt getracht vanuit Vlaanderen naar Istrië 
— het kalmere, oorlogsvrije deel van Kroatië — de 
Balkanproblemen te bestuderen, het Kroaats volk 
te leren kennen en... ook een flink stuk zonneva-
kantie aan zee te genieten. Het geheel staat o.l.v. 
senator Willy Kuijpers. 

Er zijn op het ogenblik voor deze ontmoeting 
reeds 37 ingeschrevenen, met een deelnemerstal 
van 45 zal de groep volzet zijn. 

Enkele praktische gegevens: 

1. Verplaatsing: Per luxe autobus (twee dagen 
heen en twee dagen terugreis). 

2. Verblijf: Kamer met ontbijt tijdens de eerste, 
voorlaatste en laatste dag. Volpension ter plaatse 
in het Istrisch-Kroaats vakantiedorp Petalon in 
twee- of driepersoonskamers met het nodige kom-
fort. 

3. Wat doen we?: Enkele grepen uit het program
ma- Kroaats-Vlaamse verbroedering met muziek 
en dansgelegenheid. Een folkloreavond met Balun. 
Uitstappen met de autobus en bootuitstap naar het 
eiland Brijuni (Nationaal Kroaats Park). Wandeling 
doorheen de stad Pula in Porec Bezoeken aan 
musea en andere bezienswaardigheden. En na
tuurlijk ook: de politieke kontakten en informatie. 

4. En de prijst 22.850 fr. alle kosten inbegrepen, 
met uitzondenng van: de dranken en de maaltijden 
tijdens de eerste en laatste twee dagen, de per
soonlijke kosten. 

5. Reisdokumenten: geldige internationale reis
pas, geen visum vereist. Identiteitskaart, zieken-
fondskaart, reisverzekering. 

6. Hoe inschrijven ? Bij Rik Keyaerts, administra
tief verantwoordelijke van de Europese Volkshoge
school, Europees Parlement, Belliardstraat te 1047 
Brussel (02/284.28.35 — liefst voormiddag — of fax 
02/284.91.87). 

POEZIE-AANBOD 
Jackleen Chapee draagt voor uit haar eerste 

boek ,,Reik mij je hand" voor verenigingen, die 
eens een rustige aktiviteit voor hun leden willen 
geven. Zij deed dit reeds eerder en met sukses voor 
VVVG en Ziekenzorg-afdelingen, in de provincie 
Antwerpen. 

Prijs, duur en akkomodatie af te spreken met C. 
Raes, Schijfwerpersstraat 3 te 2020 Antwerpen ( 
03/238.05.18) 

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

Uiterste indieningstermijn van sollicitatie: 28 
april 1992. 

Inlichtingen: Bart Staes, 02/284.23.94. 

RODENBACHFONDS 
ORGANISEERT DERDE MOLENDAG 

WEVELGEM: NIEUW VU-BESTUUR 
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LEPEL & VORK 

Brugge bezoeken is ook 
kennis maken met het 

Vlaams 
Ontmoetingscentrum 

^DeCxulden Spoor 
rechtover uitgang parking 

't Zand 22 Brugge 
tel 050 34 30 82 

* dranken * restaurant 
* snacks * zaal voor 50 pers 

gooiJ^I'^l 3mv-(jnav€iwoem 
Zitplaatsen feest
zaal voor 100 per
sonen - Groepen 
en bussen op af
spraak tegen spe
ciale prijzen - toe
ristenmenu 295 fr. 

— CamfcAittus — 
<cKCooste*9t*aat 3»3960 cgnec 

011/47.28.97 

SL M 

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. 

tboeraihof 
CAFE-RESTAURANT-FRITUUR 

Terras - Lunchroom -Coffeeshop 
Altamira stone grill 

Prijzen voor groepen 
op aanvraag. 

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

Adverteren in WIJ 
rendeert 

02/219.49.30 

Probeer eens! 

Banketbakkerij 

ANTWERPIA 
JOOST GOSSYE 

Geraardsbergsestraat 
38 
9300 Aalst 
Tel. 053-21.35.33 

RESTAURANT-HOTEL 

OVEREiNDE 
Salons Raymond 
— banketzalen tot 300 personen 
— specialtelten bruiloften en banket

ten 

Overeinde 8 AS 
011/65.73.05- 65.89.40 

Bij vertonen van VU-lidkaart: 
één aperitief gratis. 

Sedert 1910 
JAN PAUWELS-DE BRAUWER 

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

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

Brood- en 
banketbakkerij 

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

SPECIALITEIT VAN ALLE 
GELEGENHEIDSGEBAK 

Hostellerie 

y^ttttii 
Oerenstraat 13 8190 Alvenngem 

tel 058/288 007 

Hotel — Restaurant — Feestzaal — Tea-Room 
Een gastronomisch kompteks 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 d, la carte en 8 menu's van 695 fr tot 1600 ft 
Een hart voor de kinderen, eigen speelruimten en aangepaste menu s 
Kamer (2 pers ) met uitgebreid ontbijt vanaf 1750 Xr 
Eveneens pension en haJf 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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TAALTJE 
De Nationale Loterij is onlangs begonnen 

met Domino, het zoveelste kansspel Ik wil 
het hier met hebben over de buitenmaatse 
aanzet tot gokken vanwege de overheid 
maar over de begeleidende tekst op de 
achterzijde van het lot 

„De loten zijn betaalbaar aan toonder ten 
zetel van de Nationale Loterij ( ) gedurende 
een termijn eindigend twee maanden na de 
uiterste verkoopdag (opgelet na die termijn 
vervallen de loten) Gedurende een termijn 
eindigend een maand na de uiterste ver
koopdag betalen diverse verkopers ( ) loten 
uit volgens met de Nationale Loterij overeen
gekomen regels De toonder moet zijn identi
teit slechts prijsgeven bij twijfel nopens de 
geldigheid van het biljet of wanneer op het 
biljet een naam vermeld werd Winnende 
biljetten mogen, onder de verantwoordelijk
heid van de afzender, per brief met aangege
ven waarde naar de Nationale Loterij gezon
den worden " 

Gewend aan de kromtaai die de overheid 
op de burger loslaat ergert hij zich met meer 
aan archaïsch woordgebruik, maar is er nu 
echt memand te vinden die zo'n teksten nog 
eens onder handen neemt voor zij in druk 
worden gegeven' 

P.L., Hofstede (Aalst) 

RÏËRS 
Op 12 en 13 mei 1990 hield de VU haar 

befaamde kongres van Leuven Daar werd 
het partijprogramma verruimd en geaktuali-
seerd Voortaan werkt de partij rond 6 pijlers 
federalisme, onafhankelijkheid, welvaart en 
welzijn, vrede, verdraagzaamheid en leefba
re toekomst Daar wij het als arrondisse
mentsafdeling in het algemeen en als jonge
renbeweging in het bijzonder als onze taak 
zien om te waken over de goede uitvoering 
van waf op een kongres beslist is, vragen wij 
uitdrukkelijk en met aandrang 

1. dat de VU zich op alle beleidsniveaus 
profileert op de 6 aangehaalde pijlers, en dus 
met enkel op het kommunautaire Wil de VU 
overleven moet ze de mensen dnngend dui
delijk maken dat ze meer is dan een kommu
nautaire partij 

2 dat als er door de partijtop publiekelijk 
over onafhankelijkheid van Vlaanderen ge
sproken wordt, dit steeds kadert in de Euro
pese dimensie Wij zijn geen separatisten, 
WIJ zijn wel voorstander van de regio Vlaan
deren in een federaal en sociaal Europa 
Trouwens een onafhankelijk Vlaanderen 
mag geen doel op zich zijn, het kan hoog
stens een middel zijn tot het tot stand bren
gen van een beter Vlaanderen 

3 dat als de partij de naam Vlaamse Vrije 
Demokraten aan de Volksunie toevoegt, zij 
zich er ook naar gedraagt De belangrijke 
woorden „vrij" en ,,demokratisch" mogen 
geen franje zijn, geen versiersels zonder 
inhoud Daarom vragen wij de partij dat ze 

onmiddellijk en zonder treuzelen de verzui
ling en de politisering bestrijdt, konform haar 
verkiezingsaffiche We betreuren dan ook 
ten zeerste dat er m het Vlaams regeerak
koord geen woord over ontzuiling en depoliti-
senng staat Een partij die de demokratie 
hoog in haar vaandel schrijft, moet dan ook 
konsekwent voorstellen in die richting naar 
voren brengen en propageren 

Hier denken wij aan referendums, her-
waardenng van het parlement met meer 
middelen, hervormen van het ondemokra-
tisch kiesstelsel, rechtstreekse verkiezing 
van regering en eerste minister, meer be
voegdheden voor de gemeenten, afbouwen 
van de politieke macht van de „sociale 
partners", het bevorderen en uitbreiden van 
de ombudsdiensten en dies meer 

WIJ hopen dat de partij haar verantwoorde
lijkheid neemt 

Peter-Jan Bogaert, Brugge 

De redaktie ontvangt graag brie
ven voor de lezersrubriek Weder
woord. Naamloze brieven gaan 
de scheurmand in, evenals 
scheid- en smaadbrieven. De an
dere publiceert zij, naargelang er 
piaats 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 redai<tie. 

VOEREN 
Het fameuze pacifikatieakkoord over Voe

ren dat bij de regeringsvorming van 1988 
werd gesloten, is in de praktijk zo goed als 
dode letter gebleven Tenminste wat betreft 
de Vlaamse verworvenheden van het ak
koord Wel zagen we sindsdien het beruchte 
,,centre culturel Francophone" plechtig wor
den geopend, wel werden de bevoegdheden 
van de Limburgse goeverneur m b t Voeren 
uitgehold door het kollege van goeverneurs, 
wel kwam er het onweerlegbaar vermoeden 
van taalkennis voor verkozenen, wel kwam 
er de mogelijkheid tot uitoefening van de 
stemplicht in Wallone, 

Bovendien blijven de onvoorstelbaar zieli
ge pesterijen tegen de Vlaamse Voerenaars 
voortduren, met als hoogtepunt het terugstu
ren van de brandweer uit het Nederlandse 
Magaten tijdens het blussen van de brand 
van de varkenskwekerij van de Vlaamse 
familie Janssen waardoor het bedrijf totaal 
werd vermeld 

In het Vlaamse Voeren dikteren de Franko-
fonen de wet met de hemeltergende arrogan
tie die hen eigen is 

Twee mei 1992 sinds lang weer een TAK-
wandeling m Voeren' Een oproep was gelan
ceerd naar alle delen van de Vlaamse bewe
ging om op deze dag massaal aanwezig te 
zijn 

Een goede vijfhonderd mensen daagden 
op met slecht om te (her)beginnen Alle 
Vlaams-nationalistische organisaties steun
den de manifestatie waann partijgrenzen van 
geen belang mochten zijn en dus — op de 
vraag van TAK — geen partijpolitieke insig
nes of slogans zouden worden gebruikt 
Toch bleek er t o v de twee kamerleden van 
het VB geen enkele van de VU aanwezig 

Een heel aantal aanwezige VB'ers stoor
den zich met aan de vraag geen partij-
insignes te dragen en pogingen om hen daar 
beleefd op te wijzen werden veelal met 
gebarentaal beantwoord 

Als VU'er was ik met erg gelukkig met die 
situatie Als de VU zich wil herpakken zal er 
uit een ander vaatje getapt moeten worden' 
Ik zou dan ook langs deze weg alle VU'ers 
met aandrang willen vragen mij op een 
eventuele volgende manifestatie van het on
gebonden TAK in de Voerstreek te vergezel
len Voeren moet immers Vlaams blijven' 

-Bart De Wever, Berchem 

Red. Er moet lezer De Wever op gewezen 
worden dat naast de VU-kamerleden Vic 
Anclaux en Hugo Olaerts, o.m. ook nog de 
fraktlevoorzltter in de Limburgse provin
cieraad Jan Peumans, bestendig afge
vaardigde Jef Van Bree, en het Kraainem-
se VU-raadslid Luk Van Biesen aanwezig 
waren. 

ZOEKERTJES 

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

— GEZOCHT — 24-jarige jongeman, met licen-
tiaatsdiploma Bedrijfsekonoime van de RUG, zoekt 
passende start m zijn loopbaan Streek speelt geen 
rol Legerdienst volbracht Inl zich wenden tot 
Koen de Vos tel 091/51 26 53 

— GEZOCHT — 20 jarige jongedame met huma 
nioradiploma Ekon Wetenschappen en Informati 
ka opleiding en specialisatie Verzekeringen zoekt 
passende betrekking m de hoofdstad of in Zuid 
west Brabant Voor inlichtingen senator Valkeniers 
(569 16 04) 

— GEZOCHT - Vrouw ("17 01 68), licentiaat in 
de psichologie Zoekt werk m de omgeving van 
Brussel 0/Ref 920161 Voor ml kontakteer kamer
lid E Van Vaerenbergh 02/519 86 94 (van 7u 30 tot 
15u) 
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TEGENDRAADS 

ER ZIJN MEER GRENZEN 
DAN LANDSGRENZEN 

Maastricht lag zes maan
den geleden in het centrum 
van de belangstelling, de Eu
ropese regeringsleiders be
slisten er over de toekomst 
van Europa, de resultaten 
werden bejubeld. Maar nu, 
zes maanden later komt er in 
de diverse landen en uit ver
schillende sociale geledingen 
steeds meer kritiek los. 

Op de vooravond van de 
eengemaakte Europese markt 
was het positief dat men een 
principieel akkoord kon berei
ken over een Europese munt, 
al is de realisatie ervan ver
schoven tot 1996 of nog later 
omdat een eenheidsmunt en
kel kan wanneer een aantal 
belangrijke voorwaarden wor
den vervuld inzake overheids
tekort, overheidsschuld, infla
tieritme, belastingstelsels, 
enz... En dat vergt de nodige 
tijd. 

Ook de principiële akkoor
den inzake buitenlands beleid 
en zelfs defensie zijn niet zon
der belang, maar steeds meer 
ontdekt men dat Maastricht 
geen antwoord heeft gegeven 
op de wezenlijke vragen van 
morgen. Het is voor iedereen 
duidelijk dat de Europese kon-
struktie in hoofdzaak het werk 
Is van technokraten die welis
waar een strak werkschema 
aanhouden maar onvoldoen
de rekening (kunnen) houden 
met de snelle eksterne evolu
ties. 

Maastricht biedt geen ant
woord op de fundamentele 
problemen die zich binnen Eu
ropa aandienen en om een 
oplossing vragen. 

Op het vlak van de sociale 
integratie werd geen enkele 
vooruitgang geboekt, de so
ciale kost van de arbeid ver
schilt enorm in de landen van 
Europa. De meeste burgers, 
ook in Vlaanderen, beseffen 
onvoldoende dat hun netto
loon aan de werkgever onge
veer 3 maal meer kost en in 
sommige sektoren zelfs meer. 
In die omstandigheden kan 
men verwachten dat het debat 

over een sociale politiek ge
koppeld wordt aan de indus
triële tewerkstelling. De cijfers 
liegen er niet om. De desin
dustrialisering van Europa 
baart zorgen. Tussen 1980 en 
1990 steeg de industriële pro-
duktie met slechts 1,8% te
genover 2,6% in de VS en 
3,9% in Japan. Kan Europa in 
deze omstandigheden blijven 
pleiten voor een uitzonderlijke 
sociale bescherming en het 
handhaven van de tewerkstel
ling zonder gemeenschappe
lijke douanebarrière? 

Kunnen de sistemen inzake 
gezondheidszorg en pensioe
nen in de toekomst op elkaar 
afgestemd worden? Dit is 
voor lange tijd een illusie wan
neer men weet dat de Fransen 
en de Duitsers 50.000 Bfr. per 
jaar en per persoon besteden 
om zich te laten verzorgen 
terwijl dit bedrag in Portugal 
en Griekenland nog geen der
de hiervan bedraagt. We zien 
op dit vlak niet snel een een
heidsstelsel tot stand komen, 
wie zou dit trouwens betalen? 
Dit eenvoudige voorbeeld 
toont aan dat het sociale Euro
pa een uitdaging vormt voor 
de 21e eeuw. 

Indien men ervan overtuigd 
is dat het ekonomisch integra
tieproces onomkeerbaar en 
onvermijdelijk is dan stelt zich 
de vraag hoe de uitwassen 
hiervan kunnen en moeten ge-
korrigeerd worden. Welk ant
woord biedt Europa aan de 
Oostbloklanden die ongedul
dig aan de voordeur staan te 

trappelen om een graantje 
mee te pikken van de Europe
se welvaartsmaatschappij ? 
Welke antwoorden formuleren 
wij op de uitdaging van de 
grote Europese ruimte met 
hoeveel staten en volkeren? 

Maastricht zet de deur op 
een kier voor de herziening 
van de instellingen in 1996. 
De Europese instellingen zul
len echter veel meer aandacht 
moeten schenken aan de juis
te informatie van de burger, 
evaluatieprocedures uitden
ken om de effekten van de 
getroffen maatregelen op hun 
juiste waarde te beoordelen 
en nagaan of de gemaakte 
afspraken overal op dezelfde 
wijze werden nagekomen. 
Ook de vraag hoe en wie de 
Europese politieke keuzen zal 
betalen vergt een klaar ant
woord. Daarbij moet meteen 
de vraag gesteld worden naar 
de opportuniteit van een 
rechtvaardige algemene Eu
ropese belasting! 

DEMOKRATISCH 
DEFICIT 

Maastricht voorziet voor het 
Europees parlement een veto
recht dat de pompeuze naam 
,,medebeslissingsrecht'' 
kreeg. Pompeus omdat het 
parlement pas gevat wordt na 
een lange en ingewikkelde 
procedure. Het debat over de 
politieke unie moet in feite nog 
beginnen. De individuele sta

ten blijven hun soeverein 
recht opeisen om hun eigen 
wetgeving te behouden en 
aan te passen op maat. De 
nationale staten zien het ge
vaar opduiken van een super-
nationale Europese ruimte en 
een uitholling van bevoegdhe
den via de regionale tenden-
zen die lang niet alleen in ons 
land furore maken. 

In deze ganse kontekst van 
onoverzichtelijkheid verklaren 
sommigen nu ook de uitslag 
van de verkiezingen in Frank
rijk, Italië, België en zelfs in 
Duitsland. De regerende par
tijen zouden worden afgestraft 
omdat zij geen antwoord heb
ben op het gevoel van onze
kerheid en onveiligheid van de 
burger die gekonfronteerd 
met zijn eigen leefwereld de 
indruk heeft dat de politieke 
klasse zich enkel aan hem 
interesseert tijdens... de ver
kiezingsperiode. De slogan 
,,Eigen volk eerst" vertaalt 
zich elders in Duitsland voor 
Alles en in Italië in regionale 
versnipperingen waarbij niet 
de volksverbondenheid als 
bindmiddel wordt gehanteerd 
maar de regionale ekonomi-
sche verschillen. 

Het is dan ook de hoogste 
tijd dat de politieke leiders van 
vandaag in alle Europese lan
den het demokratisch deficit 
herkennen en er dringend 
werk van maken om het weg 
te werken. De politieke geloof
waardigheid is gediend met 
openheid en duidelijkheid ook 
op het Europese forum. Wij 
blijven geloven in de nood
zaak van een verenigd Europa 
maar dan wel op alle terrei
nen, ekonomisch zeker maar 
ook sociaal en politiek. Want 
zonder de geëigende politieke 
instellingen waar de burger 
rechtstreeks inspraak heeft 
bedreigen ons nog heel wat 
gevaren. 

Nooit voorheen kregen 
mensen zoveel nieuwe uitda
gingen als vandaag voorge
schoteld. 

Lamoraal 
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Singapore goes ''Beirgian 
Vandaag breekt voor Singapore een nieuw commu

nicatietijdperk aan. Deze draaischijf 

van de Aziatische markt maakt 

vanaf nu ook deel uit van de wereld 

van Alcatel Bell. Bell heeft immers net 

een contract met Singapore onder

tekend voor de levering en installatie 

van haar befaamd Systeem 12 (dat 

vanaf nu Alcatel 1000 S 12 zal heten). 

Systeem 12 is dé referentie in de wereld van digitale 

i 
jmtfiii^i lil -> a a a i 

netwerken met geïntegreerde diensten (ISDN — Inte

grated Services Digital Networks). 

Dat blijkt ook uit de voorkeur van 

34 landen. Vandaag zijn het er 35. 

Deze nieuwe overwinning op de 

internationale concurrentie bevestigt 

het succes van Alcatel Bell en van 

de hele Belgische economie. And this 

is only the beginning... 

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

A L C A T E L 

B E L L 
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RADIO 2 
STERRENLIJN 
SLOTGALA 

fMRGRIET HERMANS EN LUC APPERMONT PRESENTEREN : 

Helmut Lotti 
Isabelle A 
Ingeborg 

Wendy Van Wanten 
Mama's Jasje 

Luc Steeno 
Willy Sommers 

Robin Nills 
LM. & Soulsister 

Paul Severs 
Marijn De Valck 
Jo Vally 
Günther Neefs 
Stef Bos 
Bart Kaëll 
BB Jerome & The Bang Gang 
The Radios 
en . . . 

Demis Roussos 

'TIEIMIMB 

VRIJDAG 22 MEI 1992, SPORTPALEIS ANTWERPEN 
Kaarten te koop in alle kantoren en agentschappen van de ASLK 

en de verkooppunten van De Lijn. Vanaf 18 mei kunnen kaarten telefonisch 
gereserveerd v/orden op het reservatienummer 03/326 10 10 van het Sportpaleis. 

Staanplaats : 200 bf 
Zitplaats : 250 bf 

AANVANG: 20 UUR - DEUREN VANAF 18.30 UUR 


