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AANBEVOLEN HUIZEN 

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

Tel. 02/582.13.12 
02/582.04.10 

Verdeler 
VOLKSWAGEN AUDI - PORSCHE 944 

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

Personenwagens, vrachtwagens en carrosserie 

Kostuums naar maat 

Adverteren in WIJ 
rendeert 

02/219.49.30 
Probeer eens! 

nv de winne-fabrisac 
< 

/ mlgrostraat 128 
^ \ / IB 9S00 schoonaarde 

^ dendermonde 
052/42 33 04 - 42 39 16 

drukkerij 

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

BLOEMEN ROUWKRANSEN 
BRUIDSTUILEN 
ZAALVERSIERING 

f ETRA P.V.B K. 

HEIHOEFSEWEG 1 
2520 EDEGEM 

^ 4 ^ Tel.: 03/457.23.89 

PROMO PUZZLE 
Kies zelf het onderwerp 
van uw puzzel 

Daniël Cortier 
Tel. 02/428.69.84 
Fax 02/425.98.86 

DEVRIESE 

baron ruzettelaan 78 
8310 brugge 4 

Jiaan brugge-oostkamp^ 
s. 050/35 74 04 , 

PVBA 
J . BORREMANS-COCK 

& KINDEREN 
Algemene Bouwondernemingen 

Gentsestraat 238 
9500 Geraardsbergen 

Tel. 054-41.25.89 

Wij bouwen voor u 
sleutel op de deur 

Houtzagerij 
DE ROOSE N.V. 

Algemene hout- en platenhandel 
Schaverij 

AFD. NINOVE - 9400 
steenweg naar Aalst 496 

Tel.: 053-66.83.86 
AFD.: OKEGEM - 9471 

Leopoldstraat 114 
Tel.: 054-33.17.51 

054-33.11.49 

^ DELILLE Jan 
D.D.H. Verzekeringen 

& Hypoteken 
Kempenstraat 3, 3590 Diepenbeek 
Grotestraat 83, 3631 Maasmechelen 

Tel.: 011/32.49.86/81.46.25 
011/76.49.33 

FRANSSENS OPTIEK: 
Silhouette 
Marwitz 
Rodenstock 

Herentalsebaan 340, 2100 Deurne 
Tel. 03-321.08.96 

Kerkstraat 44, Antwerpen 
TeL 03-235.64.75 

H^ 
N.V. ZAKENKANTOOR 
HERMAN STEENHOUDT 

1 STATIONSPLEIN, 
9500 GERAARDSBERGEN 

Tel. (054) 41 30 44 

Woonkrediet 
steeds iets beter! 

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



EERST DIT 

ZOVEEL IS ZEKER 

D
E werkgroep Financieringswet van de dialoog 
tussen Vlamingen en Franstaligen zit in de cijfers 
en geen klem beetje Het zal niennand verbazen 
Elke boedelscheiding mondt tenslotte in een cen
tenkwestie uit Er IS natuurlijk een maar aan, want 
alles draait om de gulzige eis van de Franstaligen 
om dringend aan geld te geraken voor hun noodlij
dend onderwijs 

Een ander punt van dispuut is het toekennen 
van internationale bevoegdheden aan de gemeen
schappen, zowat de kroon op het werk van het 

eigen-machtig optreden 
Wat het eerste punt betreft werden door de Hoge Raad voor 

Financien scenario's uitgetekend hoe de financiering van de 
Gemeenschappen in zijn werk zou kunnen gaan Ingewikkel
de berekeningen die van doen hebben met ekonomische 
groei, inflatie, geboorteaangroei, enz Maar alle houden 
rekening met een aanzwellende schuldenlast voor de federa
le schatkist, tegen het jaar 2000 om en bij de 400 miljard fr 
bovenop de bestaande berg 

In het scenario dat door de VU op tafel werd gelegd wordt 
nagegaan wat het zou opleveren mocht men het solidanteits-
mekanisme tussen de gewesten tot 
een transfert van 5% zou beperken 
Dat zou Vlaanderen volgend jaar 5,3 
miljard meer opleveren, het Brussels 
hoofdstedelijk gewest 1 miljard en Wal
lonië 6,3 miljard minder Bij een 0% 
solidariteit zou Vlaanderen tegen het 
einde van de eeuw 14 miljard meer 
inkasseren, Brussel 2,5 miljard meer 
en Wallonië 16 miljard minder 

Van Franstalige, vooral PS-zijde, 
werd een scenario voorgesteld dat zo 
onhaalbaar was dat er maar onmiddel
lijk een kruis over gemaakt werd Het 
wordt dus tijd dat men zich ten zuiden 
van de taalgrens eens ernstig gaat 
bezinnen hoe men de toekomst ziet Wij zijn benieuwd wat de 
Franstaligen, wanneer volgende week de nieuwe fiskale 
bevoegdheden voor de regio's ter sprake komen, voor fraais 
op het tapijt zullen leggen 

Terloops willen wij nog even wijzen op wat in het Tienpun
tenprogramma van de Vlaamse partijen dienaangaande ge
schreven staat ,,Het invoeren van een reële fiskale en 
financiële verantwoordelijkheid voor de gemeenschappen 
wat hen in staat moet stellen hun eigen problemen op te 
lossen zonder verdere afwenteling ervan op de centrale 
rijksfinanciën, wat ook de mogelijkheid inhoudt een deel van 
de staatsschuld over te hevelen " 

Wanneer alle Vlaamse partijen in de dialoog aan het zelfde 
zeel blijven trekken zullen de Franstaligen wel verplicht 
worden met wat meer realiteitszin voor de dag te komen 

De internationale betrekkingen die de deelstaten kunnen 
ontplooien is een delikaat onderwerp dat vooral de behoeders 
van ,,ons landeke" zwaar op de maag ligt, zij zweren bij de 
grondwet die stelt dat ,,op het internationale vlak de koning de 
enige gesprekspartner is" , zij zien met graag dat het 
buitenland met Vlaanderen en/of Wallonië gekonfronteerd 
wordt 

De werkgroep leverde het bewijs dat de leden het met 
oneens zijn over het recht van de gewesten om internationale 
verdragen te sluiten Het is wel nodig dat de wetgeving wordt 
aangepast, daarover zou bij de partijen m de dialoog weinig 
diskussie bestaan 

Wij beseffen dat de boven aangehaalde punten slechts 
onderdelen van het geheel zijn, er zijn andere hete hangijzers 
genoeg Bovendien moet rekening worden gehouden met 
Franstaligen die voor hun gigantisch onderwijsprobleem een 
oplossing moeten vinden Zij willen vaart in de dialoog en als 
meesters in het bruskeren hebben zij een heel arsenaal 
dreigementen klaar 

Het begon reeds nog voor de gesprekken waren begonnen 
en de voorzitter van de Franse Gemeenschap Bernard 
Anselme ook aan de Vlamingen m Brussel een nieuw soort 
belasting wou opleggen Dankbaar om mee te dreigen zijn 
ook de Franstaligen m de rand rond Brussel Iets wat 
regelrecht ingaat tegen weer een van de punten in het Vlaams 
Tienpuntenakkoord dat inmenging m eikaars bevoegdheden 
en territorium uitsluit En dan zijn er nog de Sociale Zeker
heid, de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde 

Ondertussen worden uit alle mogelijke hoeken voorstellen 
aangebracht Een van de meest merk
waardige was dat van het VEV, zo 
vraagt de Vlaamse werkgeversorgani
satie de rechtstreekse verkiezing van 
de Raden als prioritair te stellen, ge
volgd door de overheveling van het 
kijk- en luistergeld gekoppeld aan meer 
bevoegdheid voor de regio's Later, er 
wordt met bij gezegd wanneer, kan de 
dialoog verder gezet worden Zo'n op
deling ruikt verdraaid veel naar het 
minimumprogramma waarmee Jean-
Luc Dehaene eind februari voor de 
pinnen kwam De VU Vlaamse Vrije 
Demokraten wees deze werkwijze toen 
kordaat af en stelde dat een grondige 

dialoog van volk tot volk de enige manier is om uit de 
halfafgewerkte staatshervorming te geraken Voorzitter Ga
briels verduidelijkte toen dat de Franstaligen over de brug 
moeten komen, dat kan omdat de Vlamingen in een sterke 
positie staan die met mag opgegeven worden louter voor een 
Vlaams parlement Het is een standpunt dat dezer dagen 
door heelwat Vlaamse kommentatoren wordt bijgetreden 

Dialogen tussen gemeenschappen zijn nooit gemakkelijk 
— in dit land met, in andere landen met — , dat wordt nog 
maar eens bewezen ,.Tenzij men onder dialoog verstaat het 
voorlezen en overhandigen van ultimatums", zoals Hugo 
Schiltz onlangs stelde 

Federalizering tot slogans herleiden is zich deerlijk vergis
sen, het IS keihard onderhandelen, ingewikkeld ook zoals 
deze week uit de disputen over het financiële aspekt bleek 

En toch zal uit deze konfrontatie de wijsheid groeien om de 
konsekwentie te aanvaarden dat de gemeenschappen van dit 
land slechts baat hebben bij eigen en duidelijk afgebakende 
strukturen geschraagd door voldoende macht en middelen 
die hen in een federatie toekomen Zoveel is zekeri 

Maurits Van Liedekerke 

3 WIJ — 15 MEI 1992 



INHOUD 

11 
werden 
teerd. 

Verleden zaterdag ging 
de eerste dag van de VU-
Tweedaagse over de So
ciale Zekerheid door. Er 

krasse uitspraken geno-
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M ƒ ^ Rond het vliegveld van 
I J Grimbergen ontstond de 
I ^ 1 jongste maanden een fel 

getouwtrek. WIJ raad
pleegde de eksellenties Sauwens 
en Anciaux, en legde ook het oor te 
luisteren bij de VU van Grimbergen. 
Klinkt het niet, dan botst het! 

16 
De parakommando's be
staan 50 jaar. En daar 
wordt nogal wat met wie
rook voor gezwaaid. 

M f^ De Europese Gemeen-
t 5% schap heeft er het handje 
I ^ J van weg om haar be

voegdheden zeer ruim te 
interpreteren. Zoals op het vlak van 
onderwijs. 

/ \ f\ ' " "̂ "̂ ^̂  reeks over de 
^ f i voiksnationale strijd zijn 
^ w we deze week te gast bij 

Romaanse volkeren als 
Katalanen, Italianen, Portugezen, 
Rhetiërs, Fransen en Korsikanen. 

24 
Op 22 mei kunnen 40 
WIJ-lezers de apoteose 
van de Sterrenlijn in Ant
werpen meemaken. 

0^ ^m Wanneer de balans van 
^ ^1 de voetbalkompetitie '91-

^— I '92 opgemaakt wordt, zal 
zeker onthouden worden 

dat Standard eindelijk weer echt 
meespeelt in het titeldebat. 

Êk f^ Internationale konferen-
Ê\ J ties zoals die van Rio le-
• " • ^ i veren meestal weinig 

meer op dan ronkende 
slotverklaringen. 

(omslagfoto R. Szommer) 
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Verleden week inspekteerde een ploeg van de Zeelandse afdeling van 
Monumentenwacht Nederland de IJzertoren. Vlaams minister van Monumen
ten en Landschappen had hen daartoe de opdracht gegeven. De toren bleek 
nog in goede staat. Er werd alleen waterinsijpeling en afbrokkelend steenwerk 
vastgesteld. Kleine mankementen, zoals een verstopte regenbuis, werden 
onmiddellijk hersteld. De andere kneuzingen van de toren van Diksmuide 
werden opgetekend in een omstandig rapport. Over de vraag of de toren nu 
ziek of gezond is, werd een boompje opgezet In de Vlaamse pers. De AVV-
VVK-krant De Standaard titelde ,,IJzertoren is gezond". De ACV-krant Het 
Volk blokletterde ,,Zeelanders onderzoeken zieke IJzertoren". (toto vum) 

GLAZEN KOEPEL 
BertAnciaux, VU-schepen in de stad Brus

sel en kandidaat voor het VU-voorzitter-
schap, l<wam deze weel< in het nieuws door 
zich te verzetten tegen nogal megalomane 
plannen om in Brussel het eengemaakte 
Europa (1 januari 1993) te vieren. Een van de 
medewerkers van PS-schepen Thielemans 
was nl. met het plan voor de pinnen gekomen 
om de Brusselse Grote Markt te overdekken 
met een glanzende glazende koepel. Kost
prijs: 100 miljoen frank, te bedelen bij rijke 
sponsors. 

Volgens Bert Anciaux kan zoiets niet door 
de beugel. En hij is niet alleen. Ook burge
meester Brouhon en andere schepenen lie
ten weten voor het projekt niets te voelen. Op 
de BRTN-radio, die met het nieuws uitpakte 
en Bert Anciaux aan het woord liet, zei de 
jonge schepen het niet te begrijpen dat een 
stad waar zoveel problemen zijn met zo'n 
duur prestigeprojekt zou willen uitpakken. 
Anciaux vindt dat het geld veel beter kan 
besteed worden aan sociale projekten en 
huisvesting. 

We zouden er trouwens aan willen toevoe
gen dat de Vlamingen in Brussel al een 
koepel hebben, de APSKW (Agglomeratie-
raad voor het Plaatselijk Sociaal-Kultureel 
Werk)... 

EEN FALCONJET 
IN BREMEN 

Het Is algemeen geweten dat Dehaene 
van voetbal houdt. Hij is een fervent en trouw 
supporter van Klub Brugge. De eerste minis
ter wou het treffen tussen Bremen en blauw-
zwart voor de halve finale van de Europabe
ker voor Bekerwinnaars voor geen geld mis
sen. En dat kunnen we begrijpen. Maar dat 
Dehaene daarvoor ook het geld van de 
burger gebruikt, zoals Het Laatste Nieuws 
uitbracht, kan niet door de beugel. 

Want voor de terugkeer uit Bremen had 
Dehaene een Falconjet uit Meisbroek laten 
overvliegen om hem toe te staan op tijd naar 
de begrafenis van Staatsminister Houben te 
gaan. Volgens de liberale krant kostte deze 
gril (Dehaene had zijn plaats op een gechar
terd vliegtuig voor Klub-supporters nochtans 
gereserveerd en zelf betaald) ongeveer een 
half miljoen frank. Gewezen staatssekretaris 
Chevalier (SP) nam onder de vorige regering 
Martens VIII voor minder ontslag... 

SNELRECHT 
De ministerraad keurde een aantal wets

ontwerpen goed die snelrecht onder bepaal
de voorwaarden moeten toelaten. Het ge
recht zal rellen, diefstal, inbraken etc. in de 

toekomst veel sneller behandelen. Daardoor 
wil Justitieminister Wathelet vooral het ge
voel van onveiligheid wegwerken en de 
stadskriminaliteit aan banden leggen. 

Nogal wat burgers en politiemensen me
nen immers dat kleine, maar daarom niet 
onbetekenende misdrijven ongestraft blij
ven. Het duurt nu immers jaren vooraleer 
iemand die van een misdrijf beschuldigd 
wordt, ook voor de rechter verschijnt. Via het 
snelrecht zal het mogleijk worden om iemand 
binnen de 24 uren te berechten voor kleinere 
misdrijven. Dan moet de dader wel op heter
daad betrapt worden of een bekentenis af
leggen. 

Men wil straks ook meer alternatieve straf
fen invoeren. En de meer dan honderd jaar 
oude wet op de landloperij wordt eindelijk 
afgeschaft. De opvangcentra van Wortel, 
Merksplas en Saint-Hubert worden gesloten. 
De,,landlopers" zullen via het OCMW gehol
pen worden om zich in samenleving te herin
tegreren. Om aan de woningnood in bepaal
de gemeenten een mouw te passen krijgen 
de burgemeesters het recht om leegstaande 
huizen op te eisen. 

BELGONUCLEAIRE 
Eerst hoog van de toren blazen, maar dan 

bakzeil moeten halen en de moed missen om 
er de gevolgen van te dragen. Dat was de 
houding van de SP in de zaak rond de 
wapenvergunningen voor het Midden-Oos
ten verleden jaar, dat is opnieuw de houding 
van de socialistische partij in de Belgonu-
cleaire-affaire. Het lijkt wel het waarmerk te 
worden van de SP onder voorzitter Vanden-
broucke. 

De Vlaamse socialisten leggen zich uitein
delijk neer bij de vergunning aan Belgonu-
cleaire waardoor dit bedrijf zijn produktie van 
MOX-staven kan verdubbelen. Die MOX-
staven dienen als brandstof voor kerncentra
les. SP-voorzitter Vandenbroucke had eer
der geëist dat de regering, de belangrijkste 
aandeelhouder van Belgonucleaire, deze 
vergunning ongedaan moest maken omdat 
ze een inbreuk vormt op het moratorium op 
de kerncentrales. 

In plaats van zoveel over parier vrai te 
spreken, zou de SP-voorzitter het beter over 
minder praten hebben. 
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DOORDEWEEKS 
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De Vlaamse premier Van den Brande kende zijn prijs van de Vlaamse 
gemeenschap toe aan Dirk Frimout. Van den Brande wees op de verdiensten 
van de astronaut aan boord van het ruimteveer Atlantis, waar Frimout 
uitstekend wetenschappelijk werk verrichtte. De Vlaamse premier feliciteerde 
de „Vlaamse ambassadeur" en overhandigde hem een beeldhouwwerk van 
kunstenaar Alexander Ketele. Biezonder petieterig kwam het daarbij over dat 
Van den Brande voor zijn lofrede een spiekbriefje nodig had. Kan de Vlaamse 
eerste minister echt niet beter? (toto Beiga) 

IETS MEER 
Onder het motto Mag het iets meer zijn ? 

ging verleden zaterdag in Gent de Roze 
Zaterdag door. Die Roze Zaterdag is een 
initiatief van de Roze 90, een samenwer
kingsverband van de bijna-volledige iiomo-
en lesbiennebeweging van Vlaanderen, 

Alle goede dingen bestaan tegenwoordig 
blijkbaar uit tien. Na de VU en de PW, 
daarin gevolgd door de hele Vlaamse rege
ring, stelde nu ook de Roze 90 hun tienpun
tenprogramma op. Hiermee willen de homo's 
en lesbiennes een einde maken aan de 
diskriminatle waarvan ze menen het slacht
offer te zijn. 

De regen speelde wel voor spelbreker. 
Omwille van het gevaar voor kortsluiting 
moest een openluchtfeest met o.m. Kurt Van 
Eeghem, Tom Lanoye, Felice, Isabelle A. en 
Robert Long afgelast worden. 

EG-AMBASSADEURS 
De 12 lidstaten van de EG trokken hun 

ambassadeurs terug uit de Joegoslavische 
hoofdstad Belgrado. De EG eist de onmid
dellijke terugtrekking van de Joegoslavische 
troepen uit Bosnië-Herzegovina en de ont
binding van de federale strijdkrachten. Joe
goslavië zal bovendien verbannen worden 
uit de Konferentie voor Veiligheid en Samen
werking in Europa (KVSE). 

De EG spreekt dus stoere taal. En dat is 
nog niet alles. Want als Belgrado niet luistert, 
worden nog andere sankties in het vooruit
zicht gesteld: de uitsluiting van Joegoslavië 
bij andere internationale instellingen en eko-
nomische sankties, desnoods een echt em
bargo. 

De laatste EG-waarnemers vertrokken 
deze week uit de Bosnische hoofdstad Sara
jevo. Nadat er twee weken terug een Belgi
sche EG-waarnemer doodgeschoten werd, 
vond men dat de toestand er té gevaarlijk 
werd. Overigens vereenvoudigde de burger
oorlog in Bosnië-Herzegovina niet. Eerst wa
ren het de Serven tegen de rest (Kroaten en 
moslims). Maar nu raken de moslims ook al 
met de Kroaten slaags. 

PASPOORT-
KONTROLE 

Volgens een interne studie die de rijks
wacht liet uitvoeren, kontroleren de patrouil
les van de rijkswacht in Antwerpen twaalf 
keer zoveel vreemdelingen als in Brussel en 
Luik. Gemiddeld maken vreemdelingen 24 
procent meer kans op een identiteitskontrole 
dan Belgen. Uit de gegevens kon ook afge
leid worden dat de rijkswacht meer dan nodig 
in migrantenbuurten patrouilleert door op de 
boordkomputer met te precizeren waar ze 
zich bevinden. 

N.a.v. het uitlekken van deze interne rijks
wachtstudie in de Gazet van Antwerpen 
toonde VU-kamerlid IHugo Coveiiers zich een 
tegenstander van het sisteem van de pas-
poortkontroles. De gendarmen kontroleren 
daarbij op zicht. Zonder andere aanwijzingen 
dan de huidskleur worden willekeurig perso
nen van de straat geplukt om gekontroleerd 
te worden. 

Coveiiers vindt dit oneerlijk. Als alternatief 
verkiest hij razzia's. ,,Je zet een wijk af, 
kontroleert alle bewoners en haalt de slech
teriken eruit. Niemand glipt nog door de 
mazen van het net." 

BARRIKADENPLEIN 
Het pand nr. 12 op het Brusselse Barrika-

denplein geniet nogal wat belangstelling 
vanwege de Ecolo-fraktie in de Brusselse 
hoofdstedelijke raad. Op 28 februari '91 
heeft de hoofdstedelijke eksekutieve nl. be
slist een toelage goed te keuren voor dakher
stellingen aan de gebouwen aan het Barrika-

denplein nr. 10,11 en 12. Zoals onze lezers 
wel weten huizen m de bedoelde gebouwen 
het VU-sekretariaat, de VU-studiedienst en 
de WIJ-redaktie. 

Voor de groene Ecolo-jongens is dat blijk
baar al genoeg om vragen te beginnen 
stellen. Of die werken bvb. echt zo dringend 
waren. En hoeveel de subsidie bedraagt voor 
de herstellingen. Staatssekretaris Gosuin 
(FDF) antwoordde korrekt op de vragen van 
Ecolo-raadslid Drouart: Het gaat om herstel
werkzaamheden aan de bedakingen van een 
gerangschikt gebouw. Deze werkzaamhe
den hadden een noodzakelijk karakter en 
werden op 16 januari 1991 goedgekeurd 
door de Koninklijke Kommissie voor Monu
menten en Landschappen. De subsidie van 
het hoofdstedelijk gewest wrd vastgelegd op 
30%, 't is te zeggen 372.866 frank. 

Kan Ecolo het misschien met verdragen 
dat het VU-sekretariaat goed onderhouden 
wordt? De bescherming van natuur, monu
menten en landschappen kent kennelijk par-
ti)politieke grenzen.. 
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KORTWEG 

• De twee kandidaat«voorzit-
ters van de VU, Bert Anciaux en 
Patfik Vankrunkefsven lieten weten 
dat zi] zich niet opstellen als tegen
kandidaten. Daarom hebben ze 
zich niet alleen kandidaat gesteld 
voor het voorzitterschap, maar ook 
voor het ondervoorzitterschap. 
Welke ook de uitslag van de verkie
zing wordt, Anciaux en Vankrun-
kelsven willen samenwerken in het 
toekomstige partijbestuur. 

• in Heverlee werden twee bewa
kers van een privé-firma op de kam-
pus Arenberg op wrede wijze ver
moord. Van de daders ontbreekt 
elk spoor, en ook het motief lijkt 
onduidelijk. 

• Sedert kort zetelt Jef Eibers 
voor het Vlaams Blok in de raad van 
bestuur van de BRTN. Daar laat hij 
geen gelegenheid onverlet om vla 
spitse tussenkomsten van zich te 
laten horen, vooral enkele dagen 
later breed uitgesmeerd In 'tPallie-
terke. Deze week wees Elijers erop 
dat een Panorama-uilzending over 
aids op witte donderdag totaat mis
plaatst is. 

• Verschillende hongerstakende 
Luikse politieagenten werden 
reeds in het hospitaal opgenomen. 
Verscheidene honderden agenten 
leverden hun dienstwapen in op het 
hoofdkantoor van de Luikse politie. 
De agenten staken voor meer loon. 
De stadskas is echter al meer dan 
leeg, ze heeft geen bodem meer. En 
sedert de staatshervorming van '88 
kan er op de federale overheid (en 
de Vlaamse belastingbetaler!) geen 
beroep meer gedaan worden. 

• Ingrid Baeyens is de eerste 
Vlaamse vrouw die op de Mount 
Everest gestaan heeft. Voor haar 
klaarden slechts dertien andere 
vrouwen dit bravoerestukje. 

• De AKO-UteratuurprIjs 1992, de 
financieel aantrekkelijkste litera
tuurprijs van de Nederlanden, gaat 
naar Margriet De Moor voor haar 
debuutroman „Eerst grijs dan wit 
dan lilauw". 

• Het netwerk van koppelbaas* 
koning Kapieta uit het Limburgse 
Opglabbeek werd opgerold. Het 
ging om een grootscheepse oplich
ting van de sociale zekerheid. De 
RVA schorstte 200 Limburgse ar
beiders die voor de koppelbaas 
werkten en tegelijk stempetgeld 
ontvingen. Kapieta zelf wist echter 
te ontkomen naar de VS. 

AMBASSADEUR TE WATER 
NAUDÉ IS OPTIMIST 

Bij het referendum van 17 maart j . l . 
stemde 68,7% van de blanke kiezers in 
Zuld-Afrika voor hervorming van de 
grondwet. President De Klerk verklaarde 
toen opgetogen: ,,Vandaag hebben wij 
het boek van de apartheid dichtgedaan." 
Positieve reakties bleven niet uit: Dene
marken besliste de laatste sankties tegen 
het land te schrappen en de EG-landen 
riepen op om het zelfde te doen. 

Sinds die tijd is er vanwege buitenland
se investeerders veei belangstelling voor 
het land, een delegatie uit België vertoef
de er verleden week, uit Japan komt een 
investeringsstroom op gang. Bovendien 
kreeg Zuid-Afrika als enig Afrikaans land 
opnieuw toegang tot de internationale ka
pitaalmarkt. 

Allemaal goed nieuws dus, ware het niet 
dat Zuid-Afrika met grote werkloosheid 
blijft kampen, de verdeling van de wel
vaart voor schrille kontrasten blijft zorgen 
en geweld tussen etnische groepen aan
houdt. 

Aan de heerM./.. te Water Naudé, ambas
sadeur van Zuid-Afrika te Brussel vijf vragen 
over de toestand in zijn land. 

• Hoe denkt u dat president De Klerk op 
korte termijn werkloosheid en herverde
ling van welvaart kan oplossen? 

„De problemen waar Zuid-Afrika mee wor
stelt komen voor in alle landen met een 
Derde Wereldbevolking en daar zijn vermoe
delijk geen kant en klare oplossingen voor op 
korte termijn. De politieke en de ekonomi-
sche problemen lopen parallel. De ekonomi-
sche problemen worden versterkt door de 
grote bevolkingstoename en ook door de 
ongelijke verdeling van de welvaart omwille 
van de onevenredige participatie van de 
verschillende bevolkingsgroepen in de mo
derne ekonomie. 

Daarom moet de ekonomische groei gesti
muleerd worden en moeten tegelijkertijd de 
zware budgetaire inspanningen voor de so
ciale programma's voortgezet worden. Deze 
twee tendenzen vinden we dan ook in de 
overheidsbegroting terug. De begroting voor 
sociale huisvesting stijgt met 95% omdat er 
inderdaad een grote woningnood is en ook 
omdat er een groeieffekt moet uitgaan van 
deze arbeidsintensieve sektor. 

De gezondheidszorg stijgt ook met 22% en 
er wordt ook zwaar geïnvesteerd in onderwijs 
en opleiding. Dit jaar gaat 40% van de 
overheidsuitgaven naar de sociale sektor. 
Naast de ekonomische problematiek hebben 
wij ook de problemen van de politieke stabili
teit. De ordehandhaving, de politie zeg maar, 
krijgt 22% meer middelen. Anderzijds wor
den de politieke onderhandelingen onver-

Ambassadeur M.L. te Water Naudé 

minderd voortgezet. In dat verband wil ik 
venvijzen naar Codesa II, de tweede plenaire 
vergadering van de Conventie voor een De-
mokratisch Zuid-Afrika, die nog deze week 
bijeenkomt. 

Binnen dat stramien kan Zuid-Afrika op 
korte termijn een ekonomische groei realise
ren met eigen middelen van 3%, maar dat is 
niet genoeg. t\/let investeringen uit het bui
tenland en hulp van de internationale organi
saties is een groei van 5% realistisch. Dat is 
het beste middel om de werkloosheid op te 
lossen en de ekonomische basis te leggen 
voor het financieren van de programma 's die 
de sociale noden moeten lenigen." 

• President De Klerk wijst een regerings
vorm af waarbij de partij die de meerder
heid haalt alie staatsmacht kan uitoefe
nen. Staat dat niet haaks op de mening 
van Nelson Mandela en het ANC ? 

,, De president is de mening toegaan dat de 
toepassing van het eenvoudige principe „de 
winnaar haalt alle macht naar zich toe" 
waarbij de partij die bijvoorbeeld 51 % van de 
stemmen behaalt alleen al de staatsmacht 
uitoefent, het interne konflikt in Zuid-Afrika 
nog zal doen toenemen. In het geval van 
Zuid-Afrika zijn het niet alleen de grote groe
pen zoals de blanken of de Zoeloes die een 
gewaarborgde deelname aan het bestuur 
willen hebben en een effektieve waarborg 
tegen onderdrukking, maar ook nog veel 
andere kleinere groepen. 

Het ANC handhaaft verder het standpunt 
dat de partij die de meerderheid haalt in het 

(lees verder biz. 19) 
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PERSSPIEGEL 
Het gesprek tussen de volksge
meenschappen lijkt meer en 
meer op de gekende hete brij 
waar de gekende kat omheen 
draalt. Of zijn het worstelaars die 
omzichtig de ring rond stappen 
vooraleer ze op elkaar invliegen? 
De inhoud van dit gesprek en de 
opstelling van de deelnemende 
partijen levert meer dan genoeg 
stof om onze rubriek te vullen. 
(W. Luyten) 

De Standaard 
Dirk Achten is In het geheel niet akicoord 

met de schijfjespolitiek die het VEV in het 
spoor van Dehaene en zijn Offeciersen 
aanraadt. 

„De rechtstreekse verkiezing van de Ra
den IS voor het VEV de eerste prioriteit En de 
overheveling van het resterende kijk- en 
luistergeld, waarnaar de Franstaligen al zo 
lang smachten, wordt gekoppeld aan grotere 
fiskale bevoegdheid voor de gemeenschap
pen Nadien, als er over deze punten een 
akkoord bestaat, kan de dialoog gewoon 
voortgaan, vindt het VEV, maar het belang
rijkste IS dan toch gered 

Het IS een minimalistisch standpunt 
Ongetwijfeld is een rechtstreeks verkozen 

Vlaams parlement een enorme duw in de rug 
voor een eigen Vlaams politiek leven, voor 
meer demokratie en meer stabiliteit Maar 
het zou fout zijn zowat alles van een recht
streekse verkiezing te verwachten Hel zou 
fout zijn het wapen van het kijk- en luister
geld op te geven nog voor de strijd goed en 
wel gestreden is Daarom geeft het VEV-
standpunt het onjuiste signaal op het ver
keerde moment" 

HET BELAHC 
VAK LIHBURC 

„Inderdaad splitsen" titelt Mark Platel 
boven zijn dialoogartikel en hij heeft het 
hier niet over België, maar over de provin
cie Brabant. Hij geeft de redenen van het 
waarom. 

,,Zonder meer stellen dat de splitsing van 
Brabant geen Vlaams-Waals dispuut is, 
klinkt daarom iets te gemakkelijk om geloof
waardig te kunnen zijn Even simplistisch 
trouwens als de ook te horen Vlaamse stel
ling dat Vlaanderen best zonder dat verve
lende Brussel kan 

De splitsing moet en dat kan ook Tenmin
ste als m de twee landstalen eindelijk wordt 
aanvaard dat hier twee volkeren wonen met 
elk hun grondgebied, twee grote gemeen
schappen die samen voor hun hoofdstad 
willen zorgen en er dus ook voor betalen 
Kortom, als die onzalige drieledigheid van 
België wordt uitgeveegd " 

GAZET 
VAN ANTWERPEN 

Op dat andere Brabants en Belgisch 
probleem, namelijk de Franse greep op 
Sabena, komt In een lezenswaardige Vrije 
Tribune onze oud-senator Rob Vandezan-
de terug. 

,,Zelden heb ik een konfrontatie van een 
dergelijk laag peil gezien als dat gewijd aan 
Sabena Kommissaris Karel Van Miert en 
Ene Van Rompuy beantwoordden de met 
onverstandige vragen van Jaak Gabriels 
door zich boos te maken en te zeggen dat 
argumenten uit het verleden werden aange
haald, zonder te denken aan de toekomst 

En Van Rompuy beweerde zelfs een even 
goed Vlaming te zijn als Gabriels Wil Van 
Miert eens meedelen welke argumenten voor 
de toekomst hij steunt' Waarom maakt hij 
zich boos als Gabriels vraagt of twee verlies
latende maatschappijen nuttig kunnen sa
menwerken"? 

Waarom zwijgt hij over het verzet van 
Spitaels over samenwerking met KLM en 
British Airways' Waarom mogen de kommis-
sieleden en Senaat het geheim akkoord 
tussen Sabena en Air France met z ien ' 
Waarom wordt dit geheim akkoord zelfs aan 
de leden van de raad van bestuur onthou
d e n ' " 

HETVOLK 
Leo Marynissen waarschuwt voor 

„kompromissen" die in het verleden vol
doende hebben bewezen dat ze de boel 
doen rotten op termijn als men met uitgaat 
van echte zelfbestuurbeginselen. 

,,Wij geloven eerste minister Dehaene op 
^ T woord als hij beweert dat de Belgische 
rear teit zeer kompleks is en dat daarom ook 
de oplossingen kompleks zullen zijn Ook 
dialoogvoorzitter Hugo Schiltz bereidt de 
bevolking voor op een nieuw kompromis In 
het editioriaal van het tijdschrift,,Vlaanderen 
Morgen" verdedigt hij met klem het kompro
mis tegen alle politiek ekstremisme en sepa
ratisme dat hij nadelig voor Vlaanderen acht 

Het verleden heeft echter aangetoond dat 
de Belgische kompromissen vaak nadelig 
waren voor Vlaanderen Dat geldt voor de 

faciliteiten, dat geldt ook voor de ruilverkave
ling waaruit het probleem Voeren is voortge
komen De Vlamingen zijn er argwanender 
door geworden Ook al omdat de tegenpartij 
zich met aan de afspraken houdt waardoor 
de rekeningen vaak met kloppen 

Het hoeft de politici dan ook met te verwon
deren dat de Vlamingen huiverig staan te
genover zogenaamde Belgische kompromis
sen " 

knack 
Bekijkt de spelers op het dialoogterrein 

en daartussen de Volksunie. 

,,Nu heeft de Volksunie geen regeringsen
gagementen te honoreren en hoeft ze even
min een blazoen als meerderheidspartij 
smetvrij te houden De VU zal in de dialoog 
dan ook met te vinden zijn voor verregaande 
toegevingen aan de Franstaligen, ook al 
omdat ze nog altijd dodelijk bedreigd is aan 
haar elektorale rechterflank en bijgevolg met 
veel kan onderdoen voor de simplistische 
kommunautaire dwarsdrijvenj van haar grote 
rivaal, het Vlaams Blok 

Johan Sauwens, VU-mimster in de Vlaam
se eksekutieve, waarin hij onder meer belast 
IS met,,staatsvorming", heeft al met zoveel 
woorden gezegd dat de dialoog van gemeen
schap tot gemeenschap voor hem met zo 
nodig hoeft te slagen Versta dat er een met 
te hoge prijs voor kan worden betaald Daar
mee koos Sauwens voor de oppositionele en 
skeptische tendens " 

HET LAATSTE NIEUWS 
René Adams veegt op zijn liberale 

stoep. 

,,De meest voor de hand liggende oplos
sing IS dat de PVV de grondwettelijke meer
derheid levert Daar bestaan echter grote 
twijfels over De Vlaamse liberalen hebben 
zich inderdaad met toeschietelijk getoond en 
ZIJ brachten de regering op haar franstalige 
vleugel in moeilijkheden door — met geheel 
ten onrechte — de regionalisering van de 
openbare schuld te vragen Uit deze houding 
spreekt ook grote achterdocht Want zo er nu 
een dialoog tussen de gemeenschappen aan 
de gang is, dan moet de meerderheid nog 
het eerste teken geven van haar bereidheid 
tot dialoog met de oppositie Als dat teken 
met spoedig komt zal de PVV daarin enkel de 
bevestiging zien van haar vermoeden, dat 
men slechts een onderonsje op het oog heeft 
om de regering ook na de zomer overeind te 
houden En daar bedankt zij natuurlijk voor 
Toch zal de PVV er zich van bewust zijn, dat 
ZIJ een akkoord dat met voor de honderd 
procent globaal is met zomaar kan afwijzen '' 
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HORIZON 

OVER EEN GERINGELOORDE 
EUROPESE GEMEENSCHAP 

Er heeft deze week te Munster in Westfalen een belangrijke 
internationale bijeenkomst plaats gehad die mij als inwoner van één 
der kleinere lidstaten van de Europese Gemeenschap verheugt en 
verontrust tegelijkertijd. Ze verheugt omwille van haar verfrissend 
karakter. Ze baart mij bijzonder zorgen omdat zij een flinke deuk 
schijnt te hebben gegeven aan de Europese „Kommunautaire 
Ortodoksie". 

Waarover gaat het? 
Op voorstel van de Westduitse minister van Ekonomische Zaken 

Möllermann, zijn in Munster, waar deze dinamische liberale minister 
verkozen werd, de belangrijkse industriële landen uit het Westen, nl. 
de G-7 enerzijds en zeven Oosteuropese landen anderzijds voor een 
Oost-West-bijeenkomst samengekomen. Van de veertien deelne
mers waren ook de Industriëlen vertegenwoordigd. 

De bedoeling van dit initiatief was niet te spreken over de stroom 
van financiële hulpmiddelen van West naar Oost. De bedoeling was 
na te gaan, enerzijds welke de voorwaarden moeten zijn waaraan de 
Oosteuropese ekonomieën zouden moeten beantwoorden opdat zij 
de Westerse investeerders voldoende waarborgen kunnen bieden en 
anderzijds te bepalen welke houding de Westeuropese overheid en 
privésektor moet innemen om de hervormingen in het Oostblok te 
stimuleren en tot een goed einde te brengen. Met andere woorden: 
voor ons in Vlaanderen bv. werd 
door dit groepje nagegaan welke 
onze toekomstige verplichtingen zul
len moeten zijn... 

Het resultaat van deze bijeen
komst is immers geweest dat een 
handvest werd opgesteld bestaande 
uit twee delen: ten eerste werden de 
kondities opgesomd die nodig zijn 
opdat de ekonomische hervorming 
in Oost-Europa zou lukken. In een 
tweede deel werd opgesomd wat de 
Westerse landen zullen doen en wel
ke engagementen zij op zich nemen. 

Deze bijeenkomst was een pri
meur omdat voor het eerst regerin
gen en privé uit de deelnemende landen samen over dit probleem 
overlegden. Er ontstond een nieuwsoortig proces van Oost-West-
samenwerking dat voortaan elk jaar zou plaatsgrijpen en dat onder
tussen zal gekonkretiseerd worden in verschillende werkgroepen. Er 
zou aldus een soort van ekonomische KVSE (Konferentie voor 
Veiligheid en Samenwerking in Europa) gaan tot stand komen, zo 
hoopt de Duitse minister van Ekonomie. 

Wat mij nu verontrust in de ganse gebeurtenis is het volgende. 
Dit soort van besprekingen over investeringen, ekonomische 

hervormingen, privatisering, rekonversie van de wapenindustrie, 
hulp aan een op te richten middenstand, het regelen van opleiding, 
steun aan Kamers van Koophandel en ekonomische belangenorgani
saties, de kontrakten inzake Telecom, milieu, de modernisering van 
kerncentrales: dit zijn allen punten die behoren tot de bevoegdheid 
van... de Europese Gemeenschap. 

Welnu, de Europese Gemeenschap was bij heel deze gebeurtenis 
slechts marginaal betrokken. De twee personen die de Europese 
Gemeenschap vertegenwoordigden, namelijk kommissaris Andries-
sen en de vertegenwoordiger van het Portugese voorzitterschap, 
zaten, bijna als observators, ergens in de vergaderzaal... 

Persoonlijk zou ik gedacht hebben dat voor een dergelijk belangrijk 
initiatief de EG een leidende rol zou gespeeld hebben m de plaats van 
het intiatief te laten aan één, hoe dinamisch ook, politieke figuur die 
deze ganse kermis bovendien in zijn elektoraal thuisfront heeft 
kunnen opvoeren. 

Ik vind dit precedent zeer gevaarlijk. In het verleden heeft hoog
stens de Europese Raad zelf zich laten verleiden om van tijd tot tijd 
,,op verplaatsing te spelen", dit wil zeggen, om fisiek de officiële 
vergaderplaatsen van de Europese Gemeenschap te verlaten. 

Het feit immers dat dit initiatief door één lidstaat wordt genomen, 
wijkt radikaal af van de kommunautaire ortodoksie die op de 
volgende vijf punten berust: 

1. Vooreerst komt normaal het initiatief van de Europese Kommis
sie, dit wil zeggen, van de Europese kommissarissen gezamenlijk. Zij 
laten zich in de eerste plaats leiden door het Europese belang (en niet 
door een nationaal, bijvoorbeeld Duits belang). 

2. Het Europees Parlement moet normaal inzake dergelijke initia
tieven zijn rol spelen. In dit geval wordt het dus helemaal uitgescha
keld. 

3. Normaal moet de beslissing genomen worden door de Raad van 
Ministers volgens zorgvuldig vastgelegde stemmings- of beslissings
procedures en niet door een konsensus vanwege een geheel van 
vertegenwoordigers waarin ook bijvoorbeeld de Amerikanen, de 
Kanadezen en de Japanners mee beslissen. 

4. De voordelen van een dergelijk ortodoks genomen initiatief 
komen normaal alle lidstaten van de Europese Gemeenschap ten 
goede en niet alleen aan de sterksten onder hen. Ook draait normaal 

het Europees kommunautair budget 
op voor de financiële implikaties. 

Welnu, in dit geval stel ik vast dat, 
gebruikmakend van deze grote eko
nomische ,,show", de Duitse minis
ter enkele bilaterale akkoorden heeft 
afgesloten met bijvoorbeeld Wit-
Rusland en Kazakstan, maar dat hij 
vooral een overeenkomst wist af te 
dwingen van Rusland, strekkende 
tot het heropenen van de kredietver-
zekeringswaarborgen ten gunste 
van het Duitse Hermes. Niet minder 
dan 100 miljard Bfr, kan tengevolge 
van dit akkoord nog besteed worden 
aan de uitvoer van Duitse goederen, 

alleen voor het jaar 1992. Hiervan kan alleen Duitsland gebruik 
maken, geen andere Europese lidstaat... 

5. Tenslotte is er het Europese Gerechtshof dat waakt over de 
kommunautaire juridische ortodoksie. Wie zich benadeeld voelt, kan 
normaal het Europese Hof ter hulp roepen. In dit geval is dit volledig 
uitgesloten. 

Ik vraag mij dus af hoe de kleinere Europese lidstaten denken over 
de ambities en de gevolgde procedure van van minister Möllermann. 
Men kan immers met geen enkel Oosteuropees land zaken doen 
indien de te Munster behandelde problematiek niet duidelijk wordt 
opgelost. 

Ik meen dat de kommunautaire Europese ortodoksie nooit mag 
verkwanseld worden. De belangen van de kleinere lidstaten zouden 
ten eeuwigen dage achteruit worden geschoven, niet alleen ten 
gunste van de Europese sterkeren, maar zelfs van buitenstaanders. 
Ik vind het voorgaande de moeite waard om onze parlementairen aan 
te sporen zowel in de Vlaamse Raad als in het Belgisch en in het 
Europees parlement in deze richting te pleiten, vooral in het kader der 
ratifikatie van ,,Maastricht". 

Hans De Belder 
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WETSTRAAT 

300 MIUOEN MEER VOOR DE GEMEENTEN 

Dagelijks vervullen de gemeenten een 
groot aantal taken van algemeen belang en 
openbare orde. Dit doen zij als vertegen-
Vifoordiger van de federale regering. Op dit 
ogenblik is er geen enkele financiële tege
moetkoming vanwege de nationale overhield 
voorzien. De lonen, werkingskosten en in
vesteringen moeten volledig uit de gemeen
telijke middelen betaald worden. De nog 
steeds toenemende verkeersdrukte zorgt er 
voor dat het waarborgen van een veilig 
verkeer één van de belangrijste taken werd 
van de gemeentepolitie. 

Senator Valkeniers vindt dat de gemeen
ten niet alleen de financiële last moeten 
dragen. Het zou dan ook wenselijk zijn dat 
een gedeelte van het geld dat de processen-
verbaal van verkeersovertredingen opbren
gen, zou terugvloeien naar de gemeenten. 
Het verbaliseren van verkeersovertredingen 
is één element om een veilig verkeer te 
stimuleren. 

Daarom diende de VU-fraktievoorzitter in 
de senaat een wetsvoorstel in opdat de helft 
van de inkomsten uit geverbaliseerde ver
keersovertredingen opnieuw zou overgedra
gen worden aan de gemeenten. Tobback 
vindt de idee niet slecht. Voor dit jaar zal 
slechts 2,2% van de totale opbrengsten van 
de processen-verbaal teruggestort worden in 
de gemeentekassen. Het gaat hier om een 
bedrag van 300 miljoen. Alle beetjes helpen! 

EEN NIEUWE ROL 
VOOR HET LEGER 

Vorige week werd in de senaat de minister 
van Landsverdediging, Delcrolx, zowat door 
alle frakties aan de tand gevoeld over de 
nieuwe rol en opdracht van het leger. Sena
tor Valkeniers kwam tussen namens de VU. 
,,De Ineenstorting van het kommunisme, de 
afschaffing van het Warschaupakt, de erva
ring met de golfoorlog, het optreden van de 
VN en de EG In Joegoslavië hebben een hele 
evolutie teweeggebracht in ons denken over 
een klassiek leger. De vertrouwde vijand is 
verdwenen en oorlogen werden gewonnen 
met een eerder klein maar technisch goed 
uitgerust leger." Tot zover fraktieleider Val
keniers. 

Ondanks de verschillende soorten emanci
patie vervullen nog steeds alleen jongens de 
dienstplicht. Doch slechts 1 op 5 moet daad
werkelijk de kazerne in. 

De Noord-Atlantische Raad van december 
1991 pleitte voor een Europees veiligheidsfo-
rum en een beperking van de strijdkrachten-
nivo's in Europa. België zou zijn behoeften 
kunnen dekken met 33. OOG goed uitgeruste 

In de senaat sprak de VU zich bij 
monde van fraictieleider Vall<eniers 
uit voor de afschaffing van de leger
dienst, (foto Dann) 

In de Vlaamse Raad wees fraktielei
der Van Grembegen erop dat een 
korrekte toepassing van de wet op de 
wapenhandel een bijdrage kon leve
ren tot de verdediging van de men
senrechten en de beheersing van de 
gewapende konflikten. (foto wu) 

en geoefende manschappen. „Een leger 
zonder dienstplicht zou de belasting wegne
men op gezinnen met jongens. Ook voor 
talrijke administraties zou dit een zegen zijn. 
Het leger zelf zou kunnen besparen op 
rekrutering en selektie. Het einde van de 
dienstplicht betekent ook het einde van voor
zieningen voor gewetensbewzaarden en 
dienstweigeraars. Over de vraag of een ge
meenschapsdienst voor alle jongeren een 
alternatief kan zijn moet het debat dringend 
gevoerd worden", aldus J. Valkeniers. 

AKSENTEN IN HET 
BUITENLANDS BELEID 

Vorige week werd in de Kamerkommissie 
voor Buitenlandse Betrekkingen de begro
ting 92 onderzocht. Volgende week wordt dit 
debat voortgezet. Kamerlid P. Van Grember-
gen vroeg minister Claes welke maatregelen 
voorzien worden door de federale regering 
voor de uitbouw van een demokratisch Euro
pa. ,, Steeds meer landen hebben Interesse 
voor het lidmaatschap van de EG. De geo
grafische aktleradlus van de gemeenschap 
vergroot aldus, maar de politieke invulling 
houdt geen gelijke tred. Ondanks het nieuwe 
verdrag wordt de EG nog steeds geleid door 
een autokratische Kommissie en het Euro
pees parlement kan niet altijd voor een 
voldoende demokratische kontrole instaan. 
Daarbij komt nog dat waar er 10 jaar geleden 
nog een soort euforie bestond In verband 
met de politieke ontwikkeling van de EG, er 
nu in sommige staten een soort afkeer dreigt 
te ontstaan voor het politieke Europa." 

Vervolgens merkte het VU-kamerlid op dat 
het buitenlands beleid tot voor kort beheerst 
werd door de vijandige Oost-West verhoudin
gen. Sinds de val van de Berlijnse muur is dit 
vijandbeeld verleden tijd. ,, De uitdaging 
waarvoor het westen nu staat is immens. 
Indien we er met in slagen om Polen, Rus
sen, Oekraïners, enz. na één generatie uit
zicht te geven op een verbetering van hun 
situatie, zou de slinger wel eens hard kunnen 
terugslaan." 

Verder maakte Van Grembergen de SP-
minister attent op het belang van de wapen
handel als instrument van het federale bui
tenlands beleid. ,,Vla de korrekte toepassing 
van deze wet kan een bijdrage geleverd 
worden tot de verdediging van de mensen
rechten en de beheersing van de gewapende 
konflikten. Daarbij komt nog dat in Vlaande
ren en Wallonië totaal verschillende visies 
bestaan over deze problematiek. Het ant
woord van de minister wordt volgende week 
verwacht. 

Greet Claes 
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TASTEN IN HET DUISTER 

D
RIE doelstellingen moet men, 
aldus prof Pieters op de studie
dag over de Sociale Zekerheid, 
voor ogen houden. Vooreerst 
verhinderen dat personen in si
tuaties van bestaansonzeker-
heid terechtkomen, vervolgens 
aan eenieder een minimale inko
mensgarantie bezorgen en ten 
derde de levensstandaard be
houden van diegenen die werk

loos, ziek of oud worden. 

Om dit te realiseren ziet Pieters twee 
niveau's in de Sociale Zekerheid. Een basis
verzekering die de ganse bevolking dekt, 
gefinancierd door de gemeenschap. De cen
ten hiervoor moeten geïnd worden zoals men 
belastingen int, maar wel duidelijk geschei
den van de belastingen. 

Daarnaast zouden er zogenaamde „ble-
zondere solidariteitskringen" bestaan (werk
nemers, zelfstandigen...) die hun solidariteit 
zelf organiseren, zowel wat het beheer als 
wat de financiering betreft. 

Over de prestaties die de Sociale Zeker
heid moet garanderen had de professor 
uitgesproken ideeën die het opgekomen pu
bliek (een 40-tal toehoorders) zeker niet 
onberoerd lieten. Een ziekteverzekering 
moet uiteraard voorzien blijven, aldus Pie
ters, maar het bestaan zelf van kinderbijsla
gen stelde hij in vraag. Hij verwees hierbij 
naar Zweden, wellicht het enige land in 
Europa waar nog voldoende kinderen gebo
ren worden en dat nota bene geen kinderbij
slag kent. Wel bestaat daar een sterk uitge
bouwd net van kinderopvang. 

En wat met de weduwenpensioenen? 
,,Enerzijds wil men de arbeidsparticipatie 
van mannen en vrouwen stimuleren, ander
zijds betaalt men overlevingspensioenen uit. 
Deze vorm van pensioen is niets anders dan 
iemand de kans geven om niet te moeten 
werken ten titel van huwelijk. We moeten nu 
reeds duidelijk maken dat de gemeenschap 
dat over 30 jaar niet meer zal betalen." 

HET JAAR 2010 
En de pensioenleeftijd op 65 jaar? Dit 

werd 100 jaar geleden ingevoerd omdat toen 
zonder meer kon worden aangenomen dat 
de arbeider op 65 arbeidsongeschikt was. 
Als men vandaag dezelfde kriteria hanteert 
zou de pensioenleeftijd ten minste 75 jaar 
bedragen, aldus de professor. De verlaging 
van de pensioenleeftijd was een korte ter
mijn-maatregel om de (jeugd)werkloosheid 
te helpen oplossen. (De vraag blijft of men in 
1990 überliaupt dezelfde kriteria moet fiante-
ren als in 1890.). Bovendien zou een verlen
ging van de pensioenleeftijd de diskussie 

omtrent de betaalbaarheid van de pensioe
nen en de demografische uitdaging een gans 
ander perspektief geven. De demografische 
uitdaging achtte Pieters een kleiner pro
bleem van de vraag naar de intergeneratio-
nele solidariteit. Sociale zekerheidspolitiek is 
een lange termijnpolitiek. Zullen de huidige 
generaties beslissingen van 20,30 jaar terug 
nog honoreren? 

De demografische problemen waren noch
tans de uitgangspunten van de betogen van 
professor Robert Cliquet (RUG) en Rus Min-
ner (ASLK). Cliquet, tevens hoofd van het 
Centrum voor Bevolkings- en Gezinsstudies, 

Zaterdag j.l. ging te Brussel het 
eerste luik door van een Twee
daagse van de Sociale Zelter-
heid, ingericht door het Vlaams 
Nationaal Studiecentrum. 
Een van de krasse uitspraken 
tijdens deze zitting kwam van 
KUL-prof. PiBters. Hi| zei o.m,; 
„IHet is misschien geen populaire 
uitspraak, maar men kan zich 
ernstig vragen stellen over de 
opportuniteit van de gezinsbijsla
gen. Demografisch zijn ze van 
geen betekenis, voor de rijken 
betekenen ze niet meer dan een 
ekstraatje en voor de minder ge-
fortuneerden zijn ze zeker onvol
doende om ook maar een deel 
van de kosten van kinderen te 
dekken." 
Maar de prof gooit nog meer ste
nen In de kikkerpoel, meer daar
over in ons verslag Tasten in het 
duister. 
In het tweede deel over de toe
komst van de Sociale Zelcerfield 
(nu zaterdag) worden de federali
sering en de europeanisering van 
de SZ belteht. 

toonde in zijn goed gestoffeerd betoog aan 
dat het jaar 2010 althans demografisch een 
breukjaar zal vormen. De vruchtbaarheid ziet 
hij in onze kuituur, steeds meer gericht op 
een klein kinderaantal, zeker niet spektaku-
lair toenemen. En de verlenging van de 
levensduur zou, in tegenstelling met eerdere 
hipotesen, blijvend toenemen. Elk jaar zou 
de gemiddelde levensverwachting met een 
kwartaal blijven stijgen. 

Demografische voorspellingen zijn even
wel niet makkelijk. Afhankelijk van de evolu
tie van parameters als vruchtbaarheid, le
vensduur en migratie zal de bevolking van 

Ziek zijn is een dure zaak geworden, 
tot zolang de overheid met geld over 
de brug komt blijft verzorging min of 
meer betaalbaar. Maar wat wanneer 
deze kraan dichtgaat? Lege hospitaal
bedden? (Foto Zafar) 

België in het jaar 2050 schommelen tussen 8 
en 12 miljoen, aldus Cliquet. Maar dat de 
vergrijzing zal toeslaan staat buiten kijf. Wel
ke hipotese men ook hanteert, kan men 
vanaf 2010 een scherpe daling van de aktie-
ve bevolking en een sterke toename van het 
aantal 60-plussers verwachten. 

„KOMMERCANTEN" 
De toenemende hulpbehoevendheid van 

de bevolking en de slechts zeer geringe 
gemiddelde pensioenen doen misschien 
meer nog dan politici enkele ,,kommercan-
ten" naar oplossingen zoeken. In elk geval 
denkt de ASLK, op de studiebijeenkomst 
vertegenwoordigd door R. Winner, zeer ern
stig aan een ouderdomsverzekering. Vanaf 
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65 jaar zou een maandelijkse rente uitbe
taald worden, waarvan de hoogte bepaald 
wordt door de afhankelijkheidsgraad van de 
persoon Ter fmancienng zou wel iedereen 
een maandelijkse en verplichte bijdrage be
talen De ASLK rekent bovendien op een 
duwtje in de rug vanwege de overheid Hetzij 
via een subsidie, hetzij via fiskale weg (Er 
weze wel opgemerkt dat de jongste rege-
ringsmaatregelen de fiskale voordelen ver
bonden aan pensioensparen wil inperken) 
Voor de inning van de bijdragen zouden de 
mutualiteiten worden ingeschakeld 

Minner kon of wou nog geen uitsluitsel 
geven omtrent de hoogte van de bedragen 
Wel verwees hij naar gelijkaardige, buiten
landse verzekeringen Bij de Franse Caisse 
Nationale de Prévoyance betaalt iemand die 
op 50-jarige leeftijd toetreedt een maande
lijkse premie van 300 frank en bedraagt de 
uitkering maksimaal 12 000 frank In ieder 
geval zou de ASLK veel goedkoper zijn 

Wanneer de ASLK-premie indeks 100 zou 
bedragen, dan bedraagt de premie bij prive-
verzekeraars indeks 250 tot 800, aldus (Win
ner 

Niet iedereen was echter onder de indruk 
van die op stapel staande verzekering Voor
al de overheidstussenkomst werd argwa-

Het enorme aanbod van geneesmid
delen zorgt ongetwijfeld voor dito ver-
bruil<. Of dat allemaal wel nodig is? 

(Foto WIJ) 

nend bekeken „De staat betaalt, de mutuali
teiten organiseren en de ASLK strijkt de 
winst op", was een opmerking die in de 
wandelgangen te noteren viel Wordt in elk 
geval vervolgd 

Wilfried Naessens, onderdirekteur bij de 
Kredietbank, had het tenslotte over de finan
ciering van de Sociale Zekerheid Momen
teel gebeurt dit voor het grootste deel nog via 
de sociale bijdragen op uw en ons loon 
Volgens Naessens heeft België wat het be
lasten van de arbeidsinkomsten betreft even
wel een grens bereikt Dit opdrijven kan met 
meer De alternatieven zijn echter gering De 
studies over het heffen van een bijdrage op 
de toegevoegde waarde hebben met de 
verhoopte resultaten opgeleverd Ook een 
grotere financiële verantwoordelijkheid, on
dermeer voor de ziekenfondsen, is volgens 
Naessens geen toverformule 

Het nadenken over de toekomst van de 
sociale zekerheid is, hoe hipotetisch ook, 
geen vrijblijvende bezigheid Als de sprekers 
het over een zaak roerend eens waren, dan 
was het wel over het grote belang van een 
lange termijn-visie Korte termijn-beslissin-
gen zijn dikwijls nefast in de sociale zeker
heid In 2020, dus binnen minder dan 20 jaar, 
mogen we met zeggen „Das haben wir nicht 
gewusst" 

Filip Delos 

ADVERTENTIE 

Het Vlaams Nationaal Sm^üecenï^vm vzw or^amseerf 

Tweedaagse Tan de Sodaïe Zé 
nalescdag 16 mei 19̂ 2; vsn Ï0 tot 131 

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 Filip Delos op het Vlaams Nationaal Studiecentrum vzw, tel (02) 219 4930 
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OPEN, TOE, OPEN, 
TOE,...TOE 

D
E uitbating van regionale lucht
havens en vliegvelden is een 
ekskluzieve gewestbevoegd-
heid. In Grimbergen, een Bra
bantse gemeente die deel uit
maakt van het Vlaams gewest, is 
zo'n luchthaven aanwezig. In
dien de Vlaamse eksekutieve 
het vliegveld van Grimbergen wil 
sluiten, kan ze dat dus perfekt. 
Daar is geen speld tussen te 

krijgen. Nochtans was het dat precies wat de 
Brusselse hoofdstedelijke eksekutieve pro
beerde. 

EKSPLOITATIETEKORT 
In september 1991 besliste de Vlaamse 

regering om het vliegveld van Grimbergen 
niet langer uit te baten. De eksekutieve ging 
niet over één nacht ijs. Sleutelelementen in 
de beslissing waren het gegarandeerd jaar
lijks eksploitatietekort, en de geluidshinder. 
Beiden werden vastgesteld in diverse stu
dies: de infrastrukturele en socio-ekonomi-
sche studie van Airports UK, de milieustu
dies van Mens & Ruimte en Team Consult, 
het onderzoek naar de organizatiestruktuur 
van Ernst & Young, en de rendabiliteitsstudie 
van het Studiesindil<aat Regionale Luchtha
vens Vlaanderen. 

Deze studies toonden aan dat er in Grim
bergen, zelfs na een drastische sanering, 
een jaarlijks eksploitatietekort van minimum 
11 miljoen zou blijven bestaan. Ook de 
blijvende milieu- en geluidslast, en de over
treding van diverse uitgevaardigde regle
menteringen terzake, speelden mee in de 
beslissing. 

De Brusselse hoofdstedelijke eksekutieve 
meende echter stokken in de wielen te kun
nen steken. Op 25 september '91 werd een 
allereerste nota aan het Overlegkomitee re-
gering-eksekutieven overgemaakt, waarin 
de hoofdstedelijke eksekutieve haar ver
meende belangen in de zaak-Grimbergen 
uiteenzette. Er volgde een juridisch steek
spel. Uiteindelijk werd op de vergadering van 
het overlegkomitee op 7 januari '92 de beslis
sing tot sluiting van Grimbergen wegens 
gebrek aan konsensus voor 120 dagen ge
schorst. De Vlaamse regering heeft die 
schorsingstermijn volledig gerespekteerd. 
Daarna werd het vliegveld gesloten. 

Zo had de hoofdstedelijke eksekutieve de 
zaak niet begrepen. Ze tekende tegen de
zelfde beslissing bij hetzelfde Overlegkomi

tee opnieuw beroep aan op 15 april j l. Daar
door kwam het tergende karakter van het 
beroep nog duidelijker naar voren. Ditmaal 
oordeelde de Vlaamse regering dat de aan-
hangigmaking niet van die aard was om haar 
te laten afzien van de uitvoering van de 
eerder genomen beslissing. Grimbergen 
ging dicht. 

Maar in kortgeding besliste de rechtbank 
van eerste aanleg te Brussel dat Grimbergen 
terug open moest. Waarop de Vlaamse rege
ring deze beschikking korrekt en onverwijld 
heeft doen uitvoeren. En prompt in beroep 
ging. 

De regionale luchthaven van 
Grimbergen is gesloten. Dat had 
nochtans heel wat voeten In de 
aarde. Vooral het Brussels hoofd
stedelijk gewest deed er alles 
aan om QrTmt>ergen, een Vlaams
brabantse gemeente, open te 
houden. Het open-toe-spelietje 
rond de luchthaven toonde aan 
hoe sommige instanties in dit 
land zich niet kunnen neerieggen 
bi) de staatshervorming of de re-
glonaiizering van het land. 

GEEN FEDERALE 
LOYAUTEIT 

Volgens Johan Sauwens, Vlaams minister 
van Verkeer, hebben de pogingen die de 
hoofdstedelijke eksekutieve ondernomen 
heeft om zich te mengen in de Vlaamse 
beleidsvoering de klemtonen van het debat 
verlegd. 

Johan Sauwens: „De vraag of de sluiting 
van het vliegveld te Grimbergen nu al dan 
niet een goede zaak is, wordt steeds meer 
naar het achterplan verschoven om plaats te 
maken voor de vraag of de federale bazis-
spelregels niet andermaal met de voeten 
getreden worden door de Franstaligen. Het 
dossier Grimbergen is op die manier verwor
den tot een kommunautair en institutioneel 
konflikt. Ik betreur hierbij in eerste instantie 
dat de Vlaamse aanwezigheid in de Brussel

se hoofdstedelijke eksekutieve zich blijkbaar 
in slaap heeft laten wiegen door het Fransta
lig leiderschap." 

Sauwens beklemtoonde dat de Vlaamse 
regering niet zal toelaten dat de Brusselse 
eksekutieve zich wil trachten op te werpen 
als de verdedigster van de Franstalige belan
gen in de rand rond Brussel. Hij stak een 
stevige waarschuwende vinger op: „De 
Vlaamse eksekutieve is tot op heden bereid 
geweest de federale spelregels te respekte-
ren waarvan zij voorstander is, maar wil de 
Brusselse eksekutieve waarschuwen om de 
zaken niet op de spits te drijven. Als van die 
kant doorgegaan wordt met het opblazen van 
de federale loyauteit, kan zo'n uitdaging niet 
onbeantwoord blijven." 

\> 
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Sauwens en de Vlaamse Eksekutieve lijken het getouwtrek rond het vliegveld van Grimbergen nu toch in hun voordeel 
beslecht te hebben. ('oto "• szommeo 

OVERLEG ZONDER 
REZULTAAT 

Zware beschuldigingen aan het adres van 
de hoofdstedelijl<e el<sel<utieve, en meer be
paald aan de Vlamingen die van deze el<se-
l<utieve deel uitmaken. Onder hen ook Wc 
Anciaux, de VU-staatssekretaris in het Brus
sels hoofdstedelijk gewest. We vroegen hem 
om een reaktie. 

Vic Anciaux -.„Om mijn vriend en partijge
noot Johan Sauwens niet in een polemiek te 
betrekl<en, heb ik me tot nu onthouden van 
elke kommentaar over dit netelig dossier. 
Maar aangezien u me er thans vragen over 
stelt, moet ik wel antwoorden. 

Het politieke gehakketak over het vliegveld 
van Grimbergen is echt niet simplistisch te 
herleiden tot een kommunautair konflikt met 
de Franstalige bourgoisie van Brussel. Aan
vankelijk hadden de Vlaamse politici van 
Brussel geen enkele reden om bezwaar aan 
te tekenen tegen de sluiting van een luchtha
ven die in het Vlaamse gewest gelegen is. Dit 
is een bevoegdheid van de Vlaamse regering 
en zij zal wel haar redenen hebben. Zo 
meenden wij." 

m Maar? 
Vic Anciaux: „Zodra de nakende sluiting 

echter bekend geraakte, werd onze deur plat 
gelopen door Vlaamse ondernemers van 
Brussel, die de uitvoer van hun produkten 
sneller kunnen behandelen bij middel van 
hun privé-vliegtuigje dan met een tijdsonze-
kere grote luchtvaartmaatschappij. Daaren
boven verzekerde men ons dat de grootste 
vliegklub van Grimbergen een Vlaamse is en 
dat er meer voorstanders van de luchthaven 
in Grimbergen en omstreken wonen dan 
tegenstanders. 

Kortom, we werden tot onze verbazing 
overstelpt met Vlaamse vragen naar een 
overleg ten einde een tussenoplossing te 
vinden. Dèt, en dat alleen, nl. een overleg 
met de Vlaamse regering omwille van de vele 
Vlaamse vragen, en dus zeker niet omdat de 
Franstaligen onze handjes zouden vastge
houden hebben, hebben de Vlaamse leden 
van de hoofdstedelijke eksekutieve willen 
bereiken. Alle Vlamingen spreken immers zo 
vaak over de noodzakelijke band tussen de 
Brusselse Vlamingen en de hele Vlaamse 
gemeenschap. Dit overleg heeft tot niets 
geleid. De beslissing ligt uitsluitend bij de 
Vlaamse regering. Waar de Vlaamse onder
nemers en sportpiloten nu naartoe moeten, 
weet ik niet." 

Tijdens de vergadering van het Overlegko-
mitee regering-eksekutieven van 5 mei jl. 
werd volgens Sauwens wél principieel en 
met konsensus beslist dat de interpretatie 

van de Raad van State terzake wordt beves
tigd. Daaruit bleek dat herhaalde belangen-
konfliktenberoepen tegen één en dezelfde 
beslissing onmogelijk zijn. Het herhaalde 
beroep van de hoofdstedelijke eksekutieve 
bij het Overlegkomitee tegen de sluiting van 
Grimbergen verviel dus. Dit betekent meteen 
dat het inderdaad onmogelijk is om karroes-
sels van herhaalde aanhangigmakingen te
gen éénzelfde beslissing op gang te trekken. 

NABESTEMMING 
Over de nabestemming van het vliegveld 

Grimbergen bestond in de schoot van de 
Vlaamse regering nog geen overeenstem
ming. De eksekutieve was het er wel over 
eens dat een verdere beperkte vliegaktiviteit 
(bvb. een privé-uitbating van een deel van 
het oude vliegveld door de vliegklub van 
Grimbergen) niet verkieslijk is. Minister van 
Openbare Werken en Ruimtelijke Ordening 
Kelchtermans (CVP) kreeg de opdracht om 
een voorstel tot nabestemming te formule
ren. Dit voorstel moet rekening houden met 
de keuze voor een open ruimte met passieve 
en/of aktieve rekreatie. Zo kan de Vlaamse 
regering een steentje bijdragen tot de vrijwa
ring van een rustige groene rand rond Brus
sel. 

(pdi) 
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JJ BRUSSEL BUITEN! n 

De meningen over het al dan niet sluiten 
van het Grimbergse vliegveld zijn ver
deeld, dat is genoegzaam bekend. We 
gingen ook eens ter plaatse ons licht 
opsteken. Aan Stephane Rummens, VU-
fraktieleider in de Grimbergse gemeente
raad, vroegen we welk standpunt z'n afde
ling inneemt. 

Stephane Rummens: „De VU is voor
stander van de sluiting omdat we voor de 
keuze werden gesteld tussen sluiting of uit
breiding van de aktiviteiten van de luchttia-
ven. Die uitbreiding, om het verlieslatende 
vliegveld meer rentabiliteit te verschaffen, 
zou zware investeringen vergen. Dit zou o.a. 
meer en zwaarder luchtverkeer betekenen. 
Trouwens de aktiviteiten werden de jongste 
tijd al behoorlijk opgedreven. l\/laar ook de 
veiligheid van de omwonenden kwam meer 
en meer in het gedrang. Heel wat reglemen
ten werden aan de laars gelapt, er werd te 
laag gevlogen, de voorgeschreven vlucht
routes werden vaak niet gevolgd... Met een 
uitbreiding van de aktiviteiten was het er 
zeker niet op verbeterd!" 

• Wat denken de andere Grimbergse par
tijen van de sluiting? 

Stephane Rummens:„De PVV is tegen 
de sluiting, de partij kan wel instemmen met 
een beperkte vliegaktiviteit. AGALEV is sa
men met de VU, van in het begin, konse-
kwent voorstander van de sluiting. De CVP 
heeft kazak gedraaid, eerst waren ze voor de 
sluiting, nu delen ze het standpunt van de 
PVV. De houding van de SP is onduidelijk, 
de socialisten zitten in de meerderheid en 
durven daarom geen kleur bekennen." 

• Leeft de kwestie van het vliegveld nu zo 
sterk bij de inwoners van uw gemeente of 
hebben we te maken met een opgeklopte 
zaak tussen enkele belangengroepen? 

Stephane Rummens: ,,lk geloof niet dat 
er een overweldigende meerderheid voor de 
sluiting is. Ik denk eerder dat er nogal wat 
onverschilligheid bestaat wat het lot van het 
vliegveld betreft. Velen in Grimbergen heb
ben er geen last van omdat ze niet in de 
buurt van het vliegveld wonen, anderen wo
nen al zo lang in de omgeving van de 
luchthaven dat ze het gewoon zijn geworden. 
Van een massaal verzet tegen de sluiting is 
evenmin sprake. De goed georkestreerde 
affichekampanje is misleidend. De rabiate 
tegenstanders van de sluiting hebben de 
mensen bang gemaakt, in de plaats van een 
vliegplein zou er de gevreesde verbrandings
oven komen, of alles zou verkavelden volge
bouwd worden...Maar in de nabije toekomst 
hebben we niets te vrezen." 

• In de nabije toekomst zegt u, en daarna 
dan? 

Stephane Rummens: ,,De vrees voor wat 
er gaat komen bestaat natuurlijk nog. Maar 
de mensen kunnen zich toch verzoenen met 

wat men verstaat onder passieve en/of aktie-
ve rekreatie. Hier heeft niemand problemen 
met de aanleg van een bijvoorbeeld open
baar Golfterrein. Ik zeg wel openbaar, d. w.z. 
toegankelijk voor iedereen en uitgebaat door 
de Vlaamse overheid. Als er zulk een golfter
rein komt is de bevolking tenminste zeker dat 
er niets anders in de plaats komt. Zelfs 
AGALEV is voor dat golfterrein." 

• Het schijnt dat de grootste vliegklub 
van Grimbergen een Vlaamse klub is? 
Jaagt de VU nu niet alle Vlaamse vliege
niers tegen zich in het harnas? 

Stephane Rummens: „Die Vlaamse 
vliegklub is helemaal niet zo'n grote klub als 
wordt beweerd. Bovendien zijn dat bijna 
allemaal mensen van buiten Grimbergen, ze 
komen uit gans Vlaanderen. Het Grimbergse 
vliegveld is een kwasi Franstalige bedoe
ning. Hoe verklaar je anders dat de Brussel
se Hoofdstedelijke Eksekutieve zo te keer 
gaat ? Je moet er maar eens gaan rondlopen, 
je hoort er niets dan Frans praten! 

Ik geloof helemaal niet dat het standpunt 
van de VU zo nefast is voor de partij. Men 
heeft mij hier op straat nog niet gemoles
teerd, ondanks het feit dat men weet welke 
mening ik ben toegedaan. Neen, ik word 
eerder aangeklampt door mensen die me 
vragen wanneer het vliegveld nu eindelijk 
dicht gaat. Slechts één verbolgen Vlaamse 
piloot heeft me opgebeld. 

Bovendien denk ik dat de toestand rond 
het Grimbergse vliegveld het Vlaamse be
wustzijn bij de bewoners heeft aangewak
kerd. De mensen zien heus wel in dat de 
bemoeienissen van de Brusselse Hoofdsted-
lijke Eksekutieve erop gericht zijn om de 
belangen van de Franstaligen in Vlaams-
Brabant te verdedigen. Onlangs kon je in het 
TV-joernaal zien en horen dat demonstreren
de voorstanders van de sluiting skandeerden 
,Brussel buiten!' dat wil toch wel iets zeg
gen". 

• De voorstanders van het vliegplein zeg
gen dat de tegenstanders een handvol 
ingeweken villabewoners zijn die niet 
wensen gestoord te worden. 

Stephane Rummens: „Dat is niet waar. 
Het is eerder zo dat men in bepaalde wijken 
tegen de sluiting was tot op het moment dat 
ze hoorden dat bij een herstrukturering van 
de vlieghaven de opstijgende en landende 
vliegtuigen boven hun wijk zouden vliegen. 
Zo zie je maar hoe de mensen zijn: ,het 
vliegveld mag er zijn zolang wij er maar geen 
last van hebben.' We hebben hetzelfde toch 
ook meegemaakt met de verbrandingsoven ? 
Iedereen is tegen een verbrandingsoven in 
z'n eigen gemeente, komt die er op een 
ander dan is er geen probleem!" 

(ts) 

Volgens deze foto en VU-gemeenteraadslid Rummens zien de inwoners van 
Grimbergen heus wel in dat de bemoeienissen van de Brusselse eksekutieve 
erop gericht zijn de belangen van de Franstaligen te verdedigen. (toto R. 

Szommer) 
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DEFENSIE 

SCHILDWACHTEN VAN DE 
GEWAPENDE VREDE 

D
E para's hadden er alles aan 
gedaan om van de opendeurda
gen n.a.v. hun dubbel jubileum 
een grootse promotiestunt te 
maken. Goed weer was men 
echter vergeten te bestellen, 
waardoor vooral het valscherm-
luil< van Schaffen wat in het 
water viel. Behalve wat vrije val-
springers en materiaal-drops 
viel er van parachutespringen 

weinig te bespeuren. Een materiaalval
scherm dat te laat opende zorgde er boven
dien voor dat een tuinhuisje uit de buurt met 
de grond gelijk gemaakt werd. Waar een 
omelet gebakken wordt, sneuvelen eieren, 
weten de para's maar al te goed. Promotie is 
echter nog wat anders. 

TEKORT AAN REKRUTEN 
Het regiment werd onlangs een brigade. 

Mede hierdoor werd het rekruteringspro
bleem steeds nijpender. De opendeurdagen 
in Namen en Schaffen moesten daarom een 
levende personeelsadvertentie zijn. Om de 
getalsterkte op peil te houden moet de briga
de acht keer per jaar een honderdtal rekruten 
binnenkrijgen. Naar verluidt meldden zich de 
jongste maanden slechts 60 a 80 kandidaat-
parakommando's. Wie weet dat één op drie 
rekruten de zware opleiding niet doorkomt 
en kan fluiten naar de begeerde rode of 
groene muts, beseft dat er stilaan paniek 
door de gangen van het hoofdkwartier in 
Everberg sluipt. 

Maar para's hebben niet de gewoonte bij 
de pakken te blijven zitten. Naast de reeds 
aangehaalde operatie charme schudde men 
nog wat andere hulpmiddeltjes uit de mouw. 
Een verlaging van de fizische toelatingsproef 
bvb. Nogal wat jongeren zouden zich laten 
afschrikken door die lichamelijk proeven. 
Onterecht nochtans. Deze proeven zijn in
derdaad niet mals, maar zeker overkomelijk 
voor elke normale jonge man. De lichamelij
ke test vormt eigenlijk maar een toegangstik-
ket. Daarna begint de fizisch en moreel 
loodzware opleiding pas. En op het einde 
van die opleiding moeten nog eens proeven 
afgelegd worden. Daar wil men de lat wel op 
dezelfde hoogte laten liggen. Een nog meer 
doorgedreven training moet de nieuwe rekru
ten toelaten ook die hindernis te nemen. 

In kringen van para's hoort men forse 
kritiek op de verlaging van de toelatingsvoor
waarden. Men ziet niet goed in hoe de 

.•^-i .-.^-^ '/A*^''^,///: , 

Uit de oude doos: de koning inspel<teert de l<andidaat-para's tijdens hiun 
opleiding in het valscliermspringen! (foto Beiga) 

De parakommando's vieren dK 
jaar een dubbel jubileum. Een 
halve eeuw geleden werd de eer
ste kompagnie Belgische para
chutisten gevormd In Groot-Brlt-
tanniê. Ze werden na hun oplei
ding Ingezet in Europa, dat onder 
de Duitse bezetting leefde. En 
veertig jaar geleden fusioneer
den de para's en de kommando's 
tot het regiment para-kommando. 
Omdat simboHek bij elitetroepen 
nooit ver weg is, behielden beide 
eenheden tot de dag van van
daag hun muts: een groene voor 
de komnnando's, een wijnrode 
voor de para's. In Namen en 
Schaffen werd het jubileum ge
vierd met een opendeurdag. 

nieuwe rekruten, die konditioneel en fizisch 
al minder sterk hoeven te zijn dan vroeger, 
toch zullen lukken in de proeven op het einde 
van die nu reeds zo zware opleiding. Hoewel 
de legerleiding dit hardnekkig ontkent, vre
zen de ,.anciens" dat de brigade aan fizieke 
en disciplinaire paraatheid zal inboeten. 

VRIJ VAN BOTTINES ~ 
Een tweede zeer opmerkelijke maatregel 

die overwogen wordt, is de vrijstelling van 
bottines voor marsen, cross en zware oefe
ningen gedurende de eerste maand van de 
opleiding. De voeten van de jongelui zouden 
té verwend zijn na een jeugd lang in makkelij
ke sportpantoffels gewikkeld te zijn. Na de 
eerste, niet eens zo lange mars tijdens de 
opleiding van de para-rekruten, is het inder
daad telkens aanschuiven geblazen op het 
spreekuur van de dokter in Wartet, het oplei
dingscentrum nabij Namen. 
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En een derde maatregel moet de leger
dienst als para ook financieel aantrekkelijker 
maken. Parakommando's moeten immers 15 
maanden dienst kloppen (waarvan 5 maan
den opleiding), en dat is in vergelijking met 
de 8 maanden durende legerdienst voor de 
„normale" miliciens een beetje van het goe
de teveel. Men wil de para's nu vanaf hun 
negende maand het loon van een beroeps
soldaat uitkeren, zo'n 40.000 frank per 
maand netto. Toen de legerdienst nog tien 
maanden lang was, kregen de para-miliciens 
dit loon vanaf de elfde maand. Eigenlijk 
betreft deze maatregel dus niet meer dan 
een aanpassing aan de gewijzigde duur van 
de dienstplicht. 

Eveneens in het kader van het jubileum 
verscheen het boek Rode mutsen, groene 
mutsen... Schildwachten van de vrede van 
ere-luitenant-kolonel Genot. De ondertitel 
doet iedereen die het para-leven wat kent 
monkelen. Maar de auteur venwijst naar de 
humanitaire akties waaraan de para's sedert 
hun ontstaan aan hebben deelgenomen. En 
het dient gezegd, het palmares dat de rode 
en groene mutsen hier graag voorleggen is 
indrukwekkend. Na de oorlog in Korea (de 
bruine mutsen van het ,,Korea-bataljon" wer
den later de rode van het 3de Bataljon Para 
van Tielen) werden de para's alleen nog voor 
zogenaamde „humanitaire operaties" inge
zet: in 1960 werd de orde gehandhaafd in 
Kongo, Rwanda en Boeroendi; in november 
'64 werden honderden blanken bevrijd in 
Stanleystad en Paulis; in '78 werd een gelijk
aardige evakuatie-operatie opgezet in Kol-
wezi; in 1990 waren de para's in Rwanda, en 
in september en oktober verleden jaar werd 
Zaïre opnieuw aangedaan. 

Men kan zich natuurlijk afvragen of „orde 
handhaven", „evakuatie" en ,,bescher
ming" echt humanitaire operaties genoemd 
mogen worden. Wat zonder twijfel wél in die 
kategorie valt zijn de voedseldrops die het 
para-peloton Luchtbevoorrading van Schaf
fen samen met de 15de Wing uit Meisbroek 
op het einde van de jaren tachtig uitvoerde in 
Ethiopië. 

OORLOGSMACHINE 
De mooie bijnaam ,,schildwacht voor de 

vrede" moet echt met een korreltje zout 
genomen worden. Zo'n engeltjes zijn die 
para's immers niet. Tijdens de opleiding en 
de oefeningen ligt het zwaartepunt niet op 
,,humanitaire" opdrachten, maar wel op oor
logsvoering. Men schijnt dat wel eens graag 
te vergeten. De para's zijn de Belgische 
elitetroepen. Ze leren intensiever en met 
meer wapens omgaan dan de andere militai
ren. Ze oefenen meer en intensiever militaire 
technieken en taktieken. Met de blote hand 
leren ze zowel doden als verminken. Ze leren 
blindelings gehoorzamen aan hun superieu
ren en blindelings vertrouwen in hun kamera
den. Ze leren alle hindernissen overwinnen 
die het terrein, de natuur en de vijand hen in 
de weg leggen, bij nacht zowel als bij dag. 

Om dat alles aan te leren is een harde en 
intensieve opleiding nodig. De jonge rekruut 
verlegt niet alleen zijn fizische grenzen, hij 
moet zijn pijn ook verbijten. De kandidaat-
parakommando leert hoe kameraadschap en 
solidariteit het hoogste goed kunnen zijn, 
maar hij leert ook vernederingen te onder
gaan, beledigingen te slikken, onbewogen te 
blijven bij aangedaan onrecht en niet nage
komen afspraken. Para's kunnen opdrach
ten als schildwacht van de vrede ongetwijfeld 
uitstekend aan. Maar de vaardigheden die 
hen daarbij nuttig zijn vormen slechts de 
toevallige spin-off van een geoliede vechtma
chine. 

(pdi) 

'-4\!„ \C>-^^-

Op de opendeurdag in Schaffen van 
dit jaar ontbrak het beeld van de 
hellumballon. Er stond teveel wind 
om veilig springen te garanderen. 

(foto Belga) 

Bent u soms ook de draad van het betoog kwijt? 

Dan is MARKANTvoov jou! 

MARKANTis een weekblad 

dat 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. 

MARJCANT 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 MARKANTwcl. 

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 hng gratis. 

Ji ^ Naam. 

Adres 

Postnummer., .Gemeente. 
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WIJ IN EUROPA 

DE EG EN ONDERWIJS 

D
E Europese Gemeenschap had 
oorspronkelijk slechts een eko-
nomische finaliteit De verdra
gen die aan haar oorsprong la
gen beoogden de integratie van 
de kolen- een staalsektor 
(EGKS, 1951), later van de hele 
ekonomische sektor (EEG, 
1957) en van de kernenergie 
(Euratom, 1957) Kuituur en ook 
onderwijs bleven in dit opzicht 

zuiver nationale materies 

Toch zouden de Europese Kommissie en 
het Europese Hof van Justitie beetje bij 
beetje bepaalde onderwijsbevoegdheden 
naar het Europese niveau trekken Dit werd 
mogelijk door verschillende bepalingen van 
het EG-verdrag (heel) ruim te interpreteren 
In het laatste nummer van Onderwijsrecfit en 
-beleid beschrijft Macfiteld Verbruggen, as
sistente aan de Rechtsfakulteit van de K U-
Leuven, dit proces 

Zo IS er het beginsel van vrij verkeer van 
werknemers Volgens het EEG-verdrag im
pliceert dit dat elke diskriminatie van EG-
onderdanen op grond van nationaliteit, wat 
betreft,, werkgelegenheid, beloning en overi
ge arbeidsvoorwaarden" dient te worden 
afgeschaft (art 48) Ook ondenwijsvoorzie-
ningen en studiebeurzen ging men na ver
loop van tijd als „overige arbeidsvoonvaar-
den" beschouwen 

BEROEPSOPLEIDING" 
Ook via het pnncipe van het vrij verkeer 

van diensten verklaarde de EG zich bevoegd 
voor ondenwijs Het Europees Hof van Justi
tie ontwikkelde een hele rechtspraak w/aann 
onderwijs waarvoor men een vergoeding 
betaalt die tot op zekere hoogte de werkings
kosten dekt onder het begnp diensten valt 
Zo kan de EG zich dan ook inlaten met 
regelgeving inzake prive-talenscholen, dans
scholen, 

Maar vooral een heel ruime interpretatie 
van artikel 128, dat de Kommissie toelaat 
initiatieven te nemen op het vlak van de 
beroepsopleiding, het de EG toe inzake on
derwijs aktief te zijn In 1985 definieerde het 
Europese Hof van Justitie het begnp be
roepsopleiding immers als „iedere onder
wijsvorm die opleidt voor een specifiek be
roep, vak of betrekking, of die een bijzondere 
bekwaamheid verleent om een dergelijk be
roep uit te oefenen, ( ) ongeacht de leeftijd 
en het opleidingsniveau van de leerlingen of 
studenten, en zelfs indien in het studiepro
gramma een aantal algemene vakken zijn 
opgenomen" Vanaf dit arrest moet alle 
hoger onderwijs als beroepsopleiding be
schouwd worden en kan de EG hier onbe
perkt initiatieven nemen Het Erasmus- en 
andere programma's konden opgestart wor
den 

Deze bevoegdheidstoeeiging door de EG 
inzake onden/vijs is met zonder gevaar 
Machteld Verbruggen toont aan dat de op
stellers van het EEG-Verdrag artikel 128 als 
louter aanvullend beschouwden Ze voorza
gen bijgevolg slechts in een heel soepele 
besluitvormingsprocedure de Europese mi
nisterraad kon hier beslissingen nemen met 
een gewone (en geen gekwalificeerde) meer
derheid, zonder raadpleging van het Euro
pees parlement t^et artikel 128 als vertrek
basis voor het Europees onderwijsbeleid ont
stond hier een wel erg groot demokratisch 
deficit 

Maar er is meer Ons land garandeert in 
zijn Grondwet de vrijheid van onden/vijs en 
erkent — b v door de ratifikatie van het 
Verdrag voor de Rechten van de Mens — dat 
onderwijs een elementair mensenrecht is 
Deze visie op onderwijs is gericht op de 
zelfontplooing van de mens door het ontwik
kelen van zijn/haar scheppende, denkende 

Door het Verdrag van Maastricht 
wordt de EG bevoegd voor be* 
paaide aspekten van het onder< 
mjsbeleid. De Europese Kom
missie heeft dan ooi( een „Memo
randum over het Hoger Onder
wijs in de Europese Gemeen
schap" beltendgemaaict, het 
basisdoicument voor haar toe-
i<omstig onderwijsbeleid. Op een 
perslconferentle protesteerde de 
Vereniging van Viaamse Studen
ten tegen de eenzijdig elconomi-
sche benadering van onderwijs 
door de EG. 

en kritische vermogens Ze wordt de laatste 
jaren vanuit bepaalde middens zwaar gekon-
testeerd Lobbygroepen als de „European 
Round Table of Industrialists" stellen dat 
onderwijs moet ondenworpen worden aan de 
„ekonomische wetmatigheden" en aan de 
vraag van de industrie Door ondenwijs te 
herleiden tot „beroepsopleiding" schaart de 
EG zich wel erg ekspliciet achter hen die 
onderwijs een louter ekonomische finaliteit 
toeschrijven 

Op de Top van Maastricht kwamen de 
Europese staatshoofden en regeringsleiders 
overeen om een afzonderlijke onderwijspara-
graaf in het verdrag in te lassen Men wilde 
de feitelijke toestand, waarbij de EG bepaal
de onderwijsbevoegdheden naar zich toege
trokken had, een goede juridische onder
bouw geven Eén van de belangrijkste verbe
teringen bestaat enn dat de nieuwe artikels 
een duidelijk onderscheid maken tussen on-
dera/ijs en beroepsopleiding Daarnaast 

voorziet de nieuwe regeling in een strengere 
stemprocedure, in een grotere betrokken
heid van het Europees Parlement en in een 
konsultatie van het nieuw opgenchte Komi-
tee van de Regio's De EG erkent nu ekspli-
ciet de verantwoordelijkheid van de lidstaten 
voor de inhoud van het onderwijs en de 
organisatie van de onderwijssistemen Het 
nieuwe artikel 126 stelt duidelijk dat de EG m 
haar onden/vijsbeleid respekt moet opbren
gen voor „kulturele en linguïstische ver
scheidenheid" 

De Europese Kommissie heeft met ge
wacht tot 1 januari 1993, de datum dat het 
Verdrag van Maastncht m werking treedt, om 
haar beleidsvisie inzake onderwijs uit te 
tekenen In de grootste diskretie werkte ze 
aan het „Memorandum over het Hoger On
derwijs" Dit dokument moet, na advies van 
het Europese Parlement en na aanvaarding 
met bijzondere meerderheid door de Europe
se Onderwijsmmisterraad, de basis leggen 
van het Europees onderwijsbeleid van de 
volgende jaren 

ws 
De bekendmaking van dit EG-memoran-

dum heeft veel stof doen opwaaien in onder-
wijskringen De Vereniging van Vlaamse Stu
denten (VVS) vond het zelfs nodig om samen 
met de Federation des Etudiant(e)s Franco
phones op 5 mei jl hierover een perskonfe-
rentie te beleggen VVS is de overkoepelen
de belangenorganisatie van alle Vlaamse 
hogeschool- en universiteitsstudenten VVS 
heeft zich in het verleden doen opmerken 
met degelijk onderbouwde kntieken en kon-
struktieve voorstellen Haar standpunten — 
o m tegen de verzuiling, voor een universi
teit Vlaanderen en tegen de verengelsing 
van het hoger onderwijs — sluiten goed aan 
bij de VU-visie terzake Wim Desloovere, de 
nationaal voorzitter van VVS, is geen onbe
kende in VU(JO)-middens 

Het was van 1985 geleden dat VVS en 
haar Franstalige tegenhanger een gezamen
lijke persontmoeting hadden gehouden Eu
ropa vormt echter een gezamenlijke uitda
ging Daar er nog geen goed uitgebouwde 
Europese studentenorganisatie bestaat vond 
men het een goed idee om alvast met z'n 
tweeen kritiek op het EG-onderwijsbeleid te 
spuien 

VVS vreesde dat de EG met in staat zou 
zijn om haar vroegere ekonomistische bena
dering van ondera/ijs te verlaten, ondanks de 
hierboven beschreven positieve verandenn-
gen van Maastricht Het memorandum lijkt 
hun overschot van gelijk te geven volgens 
de studentenorganisaties is er nog nooit een 
officiële tekst gepubliceerd die zo konse-
kwent een zo katastrofale visie op het onder
wijs op beleidsniveau durfde te verdedigen 
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In het eerste deel van het memorandum 
worden 7 grote noden en behoeften van de 
onderwijswereld beschreven Deze omschrij
ving IS volledig gebaseerd op veronderstelde 
behoeften van de arbeidsmarkt Elke over
weging van hetzij politieke, hetzij sociale of 
kulturele aard is totaal afwezig Zo zijn de 4 
belangrijkste onderwijsnoden allen strikt 
ekonomisch van aard de behoeften van de 
arbeidsmarkt, de demografische evolutie, de 
mobiliteit en de interne markt, de sociale 
politiek en werkgelegenheid 

Deze behoefteanalise is volgens VVS re
gelrecht katastrofaal Bovendien is ze met 
vrij van metodologische fouten De EG-kom-
missie legt immers een direkte en oorzakelij
ke band tussen de te verwachten demografi
sche evolutie, de werkgelegenheid en de 
onderwijsbehoeften Een tekst gebaseerd op 
dergelijke simplifiering van de komplekse 
interakties tussen deze verschillende domei
nen zou geen enkel ernstig wetenschapper 
durven publiceren 

RICHTLIJNEN 
Op basis van de behoeftenanalise worden 

in het tweede deel van het memorandum vijf 
grote richtlijnen voor het beleid geformu
leerd toegang tot het hoger onderwijs, part
nerschap met de ekonomische wereld, per
manente vorming, onderwijs op afstand en 
de Europese dimensie Deze vijf doelstellin
gen worden vastgelegd zonder dat de EG-
Kommissie uitgaat van een koherente politie
ke visie op lange termijn of op maatschappe
lijk niveau, tenzij dan het ekonomisch be
lang 

In de eerste nchtlijn wordt de toegang tot 
het hoger onderwijs nergens in een sociale of 
kulturele kontekst geplaatst Het begnp de-
mokratisering van het onderwijs komt m het 
geheel met voor In het hoofdstuk partner
schap met de ekonomische wereld, de twee
de nchllijn, kiest de EG-kommissie voluit 
voor een nauwe samenwerking tussen uni
versiteit en industrie, zonder deze samen
werking aan randvoorwaarden te verbinden 
In de EG-visie moet het hoger onderwijs 
volledig dienstbaar gemaakt worden aan de 
noden en behoeften van de industrie, die zo 
een belangrijk deel van haar opleidings- en 
bijscholingskosten op de gemeenschap kan 
afwentelen 

Ook permanente vorming wordt uitsluitend 
vanuit het standpunt van de behoeften van 
de arbeidsmarkt bekeken Tenslotte laat het 
memorandum met veel over van de oor
spronkelijke bedoeling van het Erasmuspro-
gramma, nl het uitwisseling van kulturele 
ervanngen door middel van het onderwijs 
Het memorandum wil slechts zo veel moge
lijk mensen heen en weer doen bewegen in 
Europa, in de hoop dat zo Europese model
burgers tot stand komen Van een ernstige 
evaluatie van deze uitwisselingsprogram
ma's geen spoor 

VVS geeft met zijn kntische perskonferen-
tie een terecht signaal naar onze beleidsver
antwoordelijken De Europese federale ge

dachte wordt immers met gediend door be
langrijke beleidsdomeinen als onderwijs toe 
te vertrouwen aan de EG zonder daar echte 
inspraak en demokratische kontrole tegen
over te plaatsen 

De EG-kommissie moet nog op het niveau 
van de lidstaten en m samenwerking met de 
onderwijsministenes haar Memorandum be
spreken mei de „belanghebbenden" Hope
lijk zullen de studentenorganisaties, evenals 
de vertegenwoordigers van de inrichtende 
machten dit EG-memorandum nog daadwer
kelijk kunnen bijsturen 

Het Europees Parlement, dat ook nog 
geraadpleegd wordt, heeft reeds een rapport 
terzake opgesteld Dit rapport vertrekt van 
een onderwijsvisie die ten dienste staat van 
het Europa van de Burger en kreeg dan een 
positieve beoordeling van VVS En tenslotte 
zijn het de onderwijsministers die het laatste 
woord en dus ook de laatste verantwoorde
lijkheid dragen 

ZUID-AFRIKA 
(vervolg van biz 7) 

parlement ook de macht uitoefent met uitslui
ting van de andere partijen Maar de heer 
Mandela komt ook sterk op voor de Codesa-
onderhandelingen omdat het de enige ma
nier IS om een demokratisch sisteem tot 
stand te brengen waarin iedereen zich veilig 
voelt Vandaar is het ook zo hoopvol dat eind 
deze week Codesa in een tweede algemene 
vergadering samenkomt om weer een stapje 
dichter bij een oplossing te komen " 

• Hoe denkt de president de verschillen
de regio's, volkeren en minderheden een 
fatsoenlijke vertegenwoordiging te waar
borgen? 

,,Het sisteem van machtsdeling dat presi
dent De Klerk voorstelt is ontworpen om 
uiting te geven aan de realiteiten van Zuid-
Afrika van vandaag Dit slaat zowel op de 
natuurlijke verscheidenheid van de Zuidafri-
kaanse bevolking als op de huidige konfliktsi-
tuatie in het land, vooral dan tussen de 
verschillende zwarte politieke en etnische 
groepen President De Klerk gelooft dat 
machtsdeling met het aksent op een konsen-
susregering, de demokratie die vervat ligt in 
,,een persoon, een stem" zal verheffen en 
versterken Hoe dan ook is het de bedoeling 
om door het verplicht betrekken van de 
grootste politieke groepen bij de beleidsbe
slissingen van de regenng, stabiliteit, een
heid en rechtvaardigheid te bewerkstelligen 
op het uitvoerend vlak 

Anderzijds moet de maksimale toewijzing 
van bevoegdheden aan de regio's eveneens 
waarborgen verschaffen tegen de overheer
sing van de minderheden Deze regio s zul
len op hun beurt vertegenwoordigd zijn in 
een senaat In dit opzicht wijst de Zuidafri-
kaanse regenng als voorbeeld van een vorm 
van machtsdeling naar de senaat van de 
Verenigde Staten waar er een gelijke verte-

Onderwijs is te belangrijk om aan burokra-
ten over te laten Het is een hoeksteen van 
de samenleving, draagvlak en doorgeefluik 
van onze kuituur Nu Europa zich daadwer
kelijk gaat inlaten met aspekten van het 
ondera/ijsbeleid, wordt het hoogtijd om de 
besluitvorming van de Europese instellingen 
grondig te demokratiseren Vandaag hebben 
informele lobby-groepen en sterk gestruktu-
reerde belangenorganisaties te veel greep 
op de inhoud van het EG-beleid 

Bart Bomers 

— Europa wel bevoegd voor onderwijs? 
Machteld Verbruggen. Tijdschrift voor on-
derwijsrecht en -beleid, 1991-92, nr. 3, 
bIz. 131-141. 

Vereniging van Vlaamse Studenten, Kleer-
kopersstraat 15-17 blok 3 bus 321, 1000 
Brussel, tel: 02/223.05.05 

genwoordiging is voor elk van de staten van 
de Unie, ongeacht hun demografische ver
schillen 

Dit IS een eigen vorm van federalisering 
Een konsensusregering met decentralisatie 
van de macht en een strikt omschreven 
paritaire kontrole op wetgevend vlak " 

• Tal van landen sturen ekonomische de
legaties naar uw land met de bedoeling er 
te m veste ren. 

,,Er IS inderdaad een geweldige interesse 
vanwege mogelijke investeerders voorZuid-
Afnka Op het moment waarop de Belgische 
ekonomische missie in Zuid-Afnka was wa
ren er nog zeven of acht andere handelsmis
sies in het land Ook de Tsjechoslovaakse 
premier onderzocht er de mogelijkheden om 
de handel met zijn land uit te breiden Als 
Zuid-Afrika er verder in slaagt een geleidelij
ke overgang te bewerkstelligen naar een 
nieuwe demokratische politieke orde door 
onderhandelingen en konsensus met ander
zijds de voortekenen dat de recessie na drie 
laar voorbij is, is het evident dat er veel 
kansen voorhanden zijn voor buitenlandse 
investeerders Er zijn trouwens ook een 
reeks maatregelen getroffen om het de bui
tenlandse investeerders naar de zin te ma
ken " 

• Jan Modaal kijkt met belangstelling uit 
naar de aanwezigheid van Zuidafrikaanse 
atleten op de komende Olimpische Spe
len. Zullen zij er zijn? 

„De Zuidafrikaanse atleten zullen zeker 
deelnemen aan de Olimpische Spelen De 
voorbereidingstijd is echter vrij kort geweest 
en ze hebben zeer weinig kans gehad om te 
wedijveren in internationale kompetities 
Louter op basis van de individuele prestaties 
van de atleten kan men wel venvachten dat 
er van de vijftig Zuidafrikaanse deelnemers 
er toch wel enkele in de prijzen kunnen 
vallen Op de Afrikaanse Spelen in Germis-
ton op 25 april hebben 3 Zuidafrikaanse 
atleten een nieuw Afrikaans rekord geves
tigd Laten we zeggen dat de voortekenen in 
elk geval gunstig zijn " 
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ITALIANEN 
De Italianen van het Noorden hebben een 

andere etnische oorsprong dan die van het 
Zuiden. Dat ze van laatstgenoemden steeds 
duidelijker weg willen heeft wel andere rede
nen: zij verdienen het geld dat in de bodem
loze putten van het Zuiden wegzinkt (o.a. via 
de mafia) en willen dat niet langer nemen. 

In juni roept de Lega Nord ten overstaan 
van 10.000 geestdriftige aanhangers een 
„republiek Noord-ltalië" uit. Geen echte on
afhankelijkheid beoogt deze liga, wel een 
deelstaat. 

De parlementsverkiezingen in november 
bezorgen de Noorditaliaanse autonomisten 
(er zijn nog andere „Lega's") een overtui
gende overwinning. Samen halen zij, van 
Turijn tot Venetië en van Varese tot Bologna, 
iets meer dan de helft van alle stemmen. De 
traditionele Italiaanse staats- en kleurpartijen 
verliezen hun aanhang zienderogen. 

Ook bulten Italië wonen er Italianen. Het 
zijn niet toevallig Italianen geweest die het 
woord ,,irredenta", internationaal ingang 
hebben doen vinden. 

In Zwitserland staan ze er nog het best 
voor. Weliswaar worden zij daar in hun 
praktisch homogeen kanton Ticino door ver
duitsing bedreigd (via toerisme en buitenver
blijven) maar de Zwitserse regering komt hen 
ter hulp. Zo verhoogt zij in 1991 haar finan
ciële bijdrage met 25%. 

Het uiteenvallen van Joegoslavië heeft ook 
op Italië zijn weerslag. Er zijn aldaar Italianen 
die er van dromen, het schiereiland Istrië aan 
te hechten; zoals tijdens de tweede wereld
oorlog. Er zijn daar inderdaad een 300.000 
Italianen uit weggevlucht of verdreven. Maar 

Aangevoerd door de vurige Umberto 
Bossi zet Noord-ltalië zich af tegen de 
"dieven van Rome"... (foto AP) 

het is onrealistisch en bovendien onbillijk 
tegenover de aldaar ook reeds lang wonende 
Slaven, met hen geen rekening te houden. 

Is Istrië grotendeels Kroatisch, het noorde
lijke gedeelte ervan behoort tot Slovenië. Het 
is vooral daar dat nog wat Italianen wonen. 
Zij beschikken er over hun radio en hun 
kranten; op school wordt hun taal onderwe
zen. 

KATALANEN 
Nog net in december 1990 wordt de Kata-

laanse taal officieel erkend door het Europe
se parlement; weliswaar nog niet als „officië
le" taal. Toch is het een hele stap vooruit. 
Verdere vooruitgang is te verwachten vanwe
ge de druk die dit zelfbewuste, kultureel en 
ekonomisch bedrijvige Latijnse volk in die zin 
uitoefent. 

In juli geeft de nationalistische terreur
groep Terra Lliure de gewapende strijd op. 
Tien jaren lang heeft zij alles samen meer 
dan 160 aanslagen gepleegd om de onaf
hankelijkheid van Katalonië te bereiken. 
Daarbij kwam (slechts) één mens om. De 
leiding zou ingezien hebben dat dit geweld 
toch niet helpt en ook geen aanhang kweekt. 
De 102 bekende leden treden in gesloten 
gelederen tot de traditierijke maar kleine 
partij Esquerra Republicana de Catalunya 
(Republikeins Links) toe. Wel blijven zij de 
wettigheid van de „bezetting" van Katalonië 
door Spanje ontkennen. 

Daarmee is alle geweld uit die hoek nog 
niet verdwenen: ,,l\/loviment de Defensa de 
la Terra" legt de wapens niet neer en betwist 
de representativiteit van hen die dit namens 
,.Terra Lliure' gedaan hebben. 

Het Katalaans als taal rukt op in de scho
len en in de openbare televisie, niet in de 
handelstelevisie. Het gewicht van de ingewe
ken Spanjaarden, vooral Andaloeziërs, blijft 
op de toekomst van Spaans Katalonië we
gen. 

Frans Katalonië boekt ook enige vooruit
gang. Sedert begin 1989 is op opvoedkundig 
gebied samenwerking met het autonome 
Katalonië op dreef gekomen. Maar de Fran
se administratie weigert deze officieel te 
erkennen. 

RHETIERS PORTUGEZEN 
De 35.000 Rheto-Romanen in Noord-ltalië 

(,,Ladiners") hebben het niet gemakkelijk. Zij 
die binnen de provincie Zuid-Tirol wonen, 
genieten er kulturele tegemoetkoming. Zij 
die binnen de aangrenzende Italiaanse pro
vincie Belluno wonen, gaan door voor Italia
nen. 

De totstandkoming van een Rheto-Ro-
maanse standaardtaal in Zwitserland (kan
ton Grischuns) versterkt zichtbaar het kultu
rele bewustzijn van de Ladiners. 

Ook voor de Rhetiërs verhoogt de Zwitser
se bondsregering in 1991 de kulturele toela
gen met 25%. 

Begin 1991 ontmoet ,,Landeshauptmann" 
Durnwalder, van Zuid-Tirol, de burgemees

ters der Ladinische gemeenten. Hij tracht 
hen te doen inzien dat zij meer gebaat zijn bij 
aansluiting van de buiten Zuid-Tirol liggende 
Ladinische gemeenten dan bij een nieuwe 
kleine gewestelijke groepering van alle Ladi
nische gemeenten, Zuidtiroolse en andere. 

Traditioneel beschouwen de Duitse Zuid-
Tirolers het als hun plicht, de Ladiners in hun 
eigenheid te eerbiedigen en tegenover 
Rome in bescherming te nemen. 

Het zal zaak zijn, niet zozeer de Ladiners 
te overtuigen dan wel de Italiaanse overheid, 
om enkele Ladinische gemeenten aan hun 
greep te laten ontsnappen en aan Zuid-Tirol 
toe te voegen. 

Het ,,Guerillaleger van het Vrije Galicische 
Volk" pleegt begin juli drie aanslagen, die 
Galicië enkele uren zonder elektrische 
stroom zetten. Het is niet duidelijk of het om 
heetgebakerde nationalisten gaat dan wel 
om onbeleerbare kommunisten. 

Gelukkig doen de Portugezen ook op een 
simpatieke manier van zich spreken. Euro-
palia staat hier te lande in het teken van 
Portugal. De tentoonstellingen kennen een 
grote toeloop; zij zorgen voor grote waarde
ring en maakt Portugal werkelijk meer be
kend. Dat hierbij naar het eveneens Portuge
se, nu in Spanje liggende Galicië niet verwe
zen wordt, althans niet uitdrukkelijk (Com-
postela kan men moeilijk weglaten), klopt 
met de verwachtingen. 
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KORSIKANEN 
De Sarden laten in 1991 weinig van zich 

horen Wel betuigen zij openlijk, via interven
ties in hun gewestelijk parlement en ook in 
het Italiaanse parlement, hun steun aan het 
Korsikaanse volk, waarover wel veel te doen 
IS geweest 

Korsikaanse franskiljons vinden dat na
tuurlijk ,,inmenging m de binnenlandse aan
gelegenheden van Frankrijk" 

Korsikaanse nationalisten gaan konse-
kwent door met aanvallen op de toeristische 
infrastruktuur Omdat deze de schoonheid 
van hun eiland vernielt, omdat zij de verfran-
sing of andere vormen van vervreemding m 
de hand werkt en omdat het vreemde kapi
taalkrachtige ondernemingen zijn, waarvan 
de kruimels op Korsika vallen en de grote 
winsten naar het ,,buitenland" gaan 

Op 28 januan moeten enkele bungalows 
van het door een Belgische firma gebouwde 
vakantiedorp Marine de Pevani er aan gelo
ven Niemand geraakt gewond 

Begin juni worden opnieuw aanslagen ge
pleegd tegen buitenlandse toenstenverblij-
ven En het seizoen eindigt met het opblazen 
van een hotel dat vlak op de kustlijn gebouwd 
werd, als een vloek m de omgeving maar met 
de zegen van de overheid 

Met het Korsikaans als taal gaat het met 
goed En de Franse overheid verroert natuur
lijk geen vin om dit te verbeteren, integen
deel 

WEINIG VOORUITGANG 
VOOR DE TAAL 

Het nieuwe normaalschool (lUFIVI)-pro-
gramma bevat geen enkele vereiste inzake 
kennis van wat de moedertaal der eilandbe
woners zou moeten zijn, als mgangsvereiste 
noch als vereiste om het onderwijzersdiplo
ma te behalen 

Studenten beleggen protestvergaderingen 
doch alles blijft bij het oude 

Als toepassing van een beslissing van de 
,,Assemblee de Corse" die op 29 november 
1990 een begroting van 500 OOG FF gestemd 
had om gemeenten met minder dan 500 
inwoners aan tweetalige of aan eentalig 
Korsikaanse borden te helpen, zet de ,,Con-
sulta" zich aan het werk Een groot aantal 
gemeenten grijpt de kans aan Het gaat hier 
wel alleen om borden die de naam van het 
dorp aangeven bij het betreden ervan Alle 
andere wegwijzers worden geplaatst door 
een centrale Franse dienst Die heeft geen 
oren naar Korsikaanse namen 

Het jaar 1991 staat in het teken van zware 
politieke stormen Deze woeden met alleen 

over Korsika maar evengoed over Frankrijk 
en ZIJ beroeren alle politieke partijen 

ZIJ hebben als onderwerp een ontwerp van 
statuut voor Korsika Kern van het probleem 
vormt de uitspraak „peuple corse, compo-
sante du peuple frangais" (Korsikaans volk, 
samenstellend deel van het Franse volk) 
Deze klinkklare onzin is een poging tot even
wicht tussen twee tegenstrijdige stellingen 
,,er bestaat een Korsikaans volk m Frankrijk" 
en ,,in Frankrijk zijn er alleen Fransen" 

Toch is de formule die uiteindelijk wordt 
aangehouden door de ,,Assemblee Nationa
le" op 12 apnl, tegen de zin van een woeden
de minderheid die zelfs een halfslachtig 
statuut als een onaanvaardbare bres in ,,la 
France une et indivisible" aanziet 

Voordien had de Senaat, met verpletteren
de meerderheid, van het ontworpen statuut, 
dat reeds in december 1990 door de ,,As
semblee" gestemd was, een lege doos ge
maakt Het herstel van de oorspronkelijke 
tekst betekent nochtans met dat de Korsika-
nen voortaan autonomie genieten Dat sta
tuut heeft een vooral zinnebeeldige waarde, 
precies te danken aan de — ook m de pers — 
hevige debatten rond het al dan met bestaan 
van een Korsikaans volk 

Bovendien wordt het kersverse statuut 
dadelijk juridisch aangevochten door het 
Grondwettelijk Hof Dit verklaart dat het sta
tuut strijdig IS met de Grondwet 

FRANSEN 
N ITALIË 
De Fransen m het Aoste-dal blijven het 

moeilijk hebben Zij schijnen wat moed te 
putten uit de talrijke onafhankelijkheidsver
klaringen die ZIJ m de loop van het jaar uit 
Oost-Europa horen opstijgen 

De Union Valdótaine zusterpartij van de 
VU in de Vrije Europese Alliantie, verklaart 
op haar beurt, naar onafhankelijkheid te 
streven Wetend dat de uitzichten hierop 
zeer genng zijn, ijvert zij voor een hervor
ming van de Italiaanse staat m federale zin 
(ofschoon daar nu al een zekere gewestvor
ming bestaat) en zelfs voor de oprichting van 
een internationale kommissie onder toezicht 
van de VN, die zou moeten nagaan of de 
autonomie met uitgehold wordt 

Merkwaardig is wel dat aansluiting bij 
Franknjk geenszins verlangd wordt 

De centralistische, unitaire struktuur van 
die staat boezemt deze Alpenbewoners met 
hun Franco-Provengaalse dialekten geen 
vertrouwen in 

Meer nieuws kunnen wij over hen dit jaar 
met inbrengen Onze nieuwsbron is op dit 
punt opgedroogd Als onze vermoedens juist 
zijn, IS de verklaring met gunstig voor het 
nochtans broodnodige bondgenootschap 
van volkeren zonder staat 

N BELGIË 
Ook het jaar voordien waren spanningen 

zichtbaar tussen het Waalse Gewest en de 
Franse Gemeenschap van België In januari 
IS het debat al zo ver gevorderd dat beiden 
een Samenwerkingsakkoord uitwerken Het 
slaat op een beperkt aantal met onbelangrij
ke bevoegdheden Het Waalse Gewest lijkt 
zijn invloed te vergroten De Waalse Ekseku-
tieve bouwt trouwens haar infrastruktuur te 
Namen steeds verder uit 

Op het Belgische politieke vlak zorgt de 
arrogante Waalse houding in een onverde
digbaar wapenleveringsdossier voor kortslui
ting en de val van de regering Toch bezorgt 
dit de Parti Socialiste — die de wallingante 
vleugel heeft opgeslokt en, wat meer is haar 
rol overgenomen — met bepaald een stem

busoverwinning op 24 november Vanzelf
sprekend blijven Walen en verfransten druk 
uitoefenen in de randgemeenten rond Brus
sel Ook m de Voerstreek blijven zij spelde-
pnkken geven, veel meer dan krijgen Toch 
blijken steeds meer Walen ervoor gewonnen 
zich neer te leggen bij de splitsing van de 
provincie Brabant volgens de taalgrens 
Waarbij zij wel eerst de hele rits faciliteiten
gemeenten en zelfs nog meer bij het Brussel
se Gewest willen inlijven 

De geleidelijke verdringing van het Frans 
door het Engels als taal van wetenschapsbe
oefening veroorzaakt bij de Fransen en ook 
bij de Walen sterke verdedigingsrefleksen 

In de ,,Conseil de la Communaute Frangai-
se" verklaart meer dan een Gemeenschaps
minister dat het Frans weliswaar nergens 
opgelegd wordt maar de uitsluiting ervan 
bestraft Kollokwia in het Engels genieten 
geen toelage Hetzelfde geldt voor tijdschrif
ten en andere kulturele initiatieven 

ZIJ verdedigen zich goed Van in de tijd der 
landsknechten stonden de Walen bekend als 
felle vechtersbazen 

Karel Jansegers 
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SPRAKEN ADAM EN EVA ANTWERPS? 
Het heeft mensen steeds beziggehou

den welke taal nu wel de eerste was, met 
andere woorden uit welke taal de andere 
talen zijn voortgekomen. En aangezien 
men In West-Europa lange tijd geloof 
hechtte aan de letterlijke zin van de bijbel, 
het Boek der Boeken, geloofde men ook in 
de oorspronkelijkheid van de taal van de 
bijbel, de taal waarin God tot de eerste 
mens sprak; volgens de bijbels-joodse 
telling 5753 jaar geleden. 
De verscheidenheid van de talen zou ont
staan zijn bij een... staking op de bouw
werf van de toren van Babel... 

Johannes Goropius Becanus, eigenlijk 
heette hij Jan van Gorp, was een geleerde 
humanist, geneesheer van beroep en niet de 
eerste de beste want de lijfarts van de 
zusters van keizer Karel. Goropius werd in 
1518 te Hilvarenbeek geboren en overleed te 
Maastricht in 1572, hij bracht het grootste 
deel van zijn beroepsleven in Antwerpen 
door als arts met groot aanzien. Naast zijn 
medische praktijk wijdde Goropius zich aan 
de toen ontwakende taalkunde. Hij schreef 
een (natuurlijk) Latijnse studie over de Origi-
nes Antwerpiae, de oorsprong van Antwer
pen. 

Het boek, verschenen in 1569, bewees de 
stelling dat het Antwerps de basis was waar
op het Hebreeuws was ontstaan, de taal van 
de bijbel. Het Antwerps zou de oudste taal ter 
wereld zijn. Adam en Eva spraken met Go-
d...Antwerps. Dat besloot Gropius uit de 
taalvergelijking: Antwerps, de taal van het 
aards paradijs. 

De naam Adam betekende ,,de dam opge
worpen tegen de haat van het serpent op de 
mens in zijn paradijselijke staat". De naam 
Eva, niet eet-vat maar, eed-vat, het vat dat de 
eed van de komst van de Zaligmaker ontvan
gen had. 

Nog een bewijs van de algemeenheid van 
het Nederlands in zijn Brabants-Antwerpse 
vorm zag (hoorde) Goropius in het woord 
,,zak" dat in alle Europese en Semietische 
talen voorkomt omdat iedereen om zijn reis
zak, zijn rugzak, zijn eetzak riep op het 
ogenbik dat de taalvenwarring toesloeg. 

De verre verspreiding van de Dietse taal 
was trouwens reeds eerder vastgesteld en 
wel door Willem van Rubroeck (ongeveer 
1210-1270). Deze franciskaner-ontdekkings-
reiziger van (Frans-) Vlaamse afkomst 
schreef rond 1253/55 (zowat op het ogenblik 
dat Marco Polo geboren werd) een verslag 
over zijn verre reizen naar het oosten tot in 
Mongolië. 

Willem merkte op dat er in de Krim Goteri 
woonden ,,quorum ydioma est teutonicum", 
die Diets/Duits spraken. Driehonderd jaar 
later noteerde Ogier van Busbeek (°1522 
Komen, +1592), een diplomaat van de Duit
se keizer, de toen nog gangbare Krimgoti-
sche woorden die hij in Konstantinopel van 
Krimgotische gezanten hoorde. 

Adriaan van Scrieck of Adrianus Scriecki-

us ("Brugge 1560, +1621 leper) was raads
heer van de aartshertogen Albrecht en Isa
bella. Hij schreef een Originum rerumque 
Celticarum et Belgicarum, dat ook in het 
Nederlands verscheen en waarin hij beweer
de dat de taal van de Neder-landen de 
andere talen ,,verre te boven gaet in ouder
dom ende spraecke " namelijk ,,van het 
begin ter tijden" dus ,,over de 4900 jaeren" 
(in 1614 geteld). Van Scrieck bewees dat 
door de woordverklaring van de zogezegd 
oudste landen en steden ter wereld. Hij 
haalde als voorbeeld Egypte aan dat van het 
klassieke Aegyptos komt, van „Haeg op 't 
hoogh", wat wil zeggen: haag of laag kreu
pelhout op een hoogte. 

..OF WA8 HET GENTS? 
Heel anders is wat Ludovico Guiccuardini 

(1521-1582), een Florentijn te Antwerpen, 
over het Nederlands schreef in zijn terecht 
beroemd gebleven boek Descrittione dl tutti i 
PaesiBassi uit 1567 en waarvan een Franse, 
Engelse, Duitse, Latijnse en Nederlandse 
vertaling verscheen. Het boek beleefde ver
schillende drukken en door de auteur aange

vulde herdrukken. De Nederlandse vertaling 
van het oorspronkelijk werk staat op naam 
van Kiliaan (Kilianus of Van Kiel). Deze, 
onze, eerste woordenboekmaker leefde van 
1528 tot 1607. 

En wat vertelt de Florentijn te Antwerpen? 
De naam Diets/Duits komt van Tuisco, in 

het Latijn Germanica, Teutonica, Almania en 
wordt gesproken van Duinkerke tot Danzig, 
zelfs tot in Lijfland, Riga, Reval en aan de 
Narva. Het is een moeilijke maar,,overvloe
dig rijcke tale" die Tacitus reeds hoorde 
spreken toen hij zijn Germania schreef. Die 
taal van toen wordt nu nog altijd gesproken. 
Ze werd al gebruikt toen Julius Caesar hier 
op bezoek kwam en ze is dus oorspronkelij
ker en minder verbasterd dat het Italiaans of 
het Frans, die maar uit het latijn ,,getrocken" 
zijn. Er is ven/vantschap met het Grieks, zegt 
de Florentijn en zelfs in Mexiko heeft men nu 
(1567) een taal gevonden die,,gemeenschap 
heeft met de spraecke van Gent in Vlaende
ren". 

Spraken Adam en Eva nu Antwerps of-
...Gents? 

Herman Maes 
Vo lgende w e e k : 
Een staaltje Neder f rans 

niiUJUIlLSRLlSIiRÜECK, 
1255 MiSS m THi<mR, o F.M, 

Willem van Rubroeck, een franciskaan van Fransvlaamse afkomst, zat al in 
Mongolië op het ogenblik dat Marco Polo nog luiers aan had. 
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TENTOONSTELLING 

TWEE GENTENAARS IN ANTWERPEN 
Naar aanleiding van de recente publikatie 

— In de intussen merl^waardige reeks van 
monografieën van het Archief en Museum 
van het Vlaams Cultuurleven te Antw/erpen 
— van twee indrukwekkende inventarissen 
van handschriften van Karel Van de Woestlj-
ne en Johan Daisne uit het eigen bezit, wordt 
nu onder de titel Twee Gentenaars in Antwer
pen: Karel Van de Woestijne en Johan 
Daisne een interessante, dokumentaire ten
toonstelling gehouden. Dit kadert in de aktie-
ve politiek van konservator dr. Roger Ren
nenberg, die op regelmatige tijdstippen zijn 
unieke instelling met degelijke publikaties en 
verantwoorde eksposlties in de belangstel
ling weet te brengen van het bredere publiek. 
Dit opzet verdient onze volle aandacht. 

2.500 FIGUREN 
Sedert zijn ontstaan in 1933 heeft dit 

Archief en IVIuseum van het Vlaams Cultuur
leven (AMVC) te Antwerpen zich steeds sterk 
beijverd om handschriften, brieven, fotoma
teriaal, affiches en dokumenten van Vlaamse 
figuren zo ruim mogelijk te verzamelen. Ge
groeid uit het persoonlijk handschriftelijk ar
chief van Hendrik Conscience, legde het 
AMVC een kollektle aan van meer dan hon
derdduizend manuskripten van meer dan 
2.500 figuren uit het brede Vlaamse kulturele 
leven. 

Van vele bekende auteurs is het hand
schriftenfonds trouwens zeer omvangrijk. 
Wij verwijzen hierbij naar de kollektles Van 
Ostaijen, Elsschot, Lampo, Ruyslinck e.a. of 
naar de vrijwel volledige verzamelingen van 
Albrecht Rodenbach, Cyriel Buysse, Stijn 
Streuvels, Maurice Gilllams, om ons tot en
kele „groten" te beperken. 

GENTS DUO 
De handschriftenverzameling van Karel 

van de Woestijne (1878-1929), onze klassie
ke fin-de-siècle-dichter en zijn stadsgenoot 
Johan Daisne (1912-1978), magisch-realis-
tisch auteur en tweevoudig Staatsprijswin
naar, behoren tot de topverzamelingen van 
het AMVC. 

De voorbije jaren werden de manuskripten 
van deze beide auteurs door twee AMVC-
medewerkers op wetenschappelijke wijze 
doorgenomen en geïnventariseerd. Het gaat 
hierbij om de heren Piet van Bouchaute 
(momenteel archivaris-konservator te St.-Ni-
klaas) en huismedewerker Johan Vanhecke. 

Voor het eerst wordt nu een totaal over
zicht geboden van de papieren nalatenschap 
van de zwaarmoedige dichter van het lan-

Portret van Karel van de Woestijne door een onbekend gebleven 
tekenaar. 

goureuze Vader-Huis, van wie de familie 
enkele jaren geleden ook de handbiblioteek 
aan het AMVC overmaakte. In de publikatie 
worden alle handschriften wetenschappelijk 
beschreven, met vermelding van eventuele 
publikatie en bibliografische situering in de 
totaliteit van het hele literaire oeuvre. 

Johan Daisne was één van de meest 
produktieve schrijvers van zijn generatie. Hij 
werd de auteur van bestsellers als De Trap 
van Steen en Woll<en, het veel vertaalde en 
verfilmde De Man die zijn haar l<ort liet 
knippen en de prachtige novelle, eveneens 
verfilmde De Trein der Traagheid. Reeds 
tijdens zijn leven bezorgde Daisne veel van 
zijn manuskripten aan het AMVC. Na zijn 
dood kwam de rest van zijn indrukwekkend 
archief integraal naar de Antwerpse bewaar-
Instelling. 

DE TENTOONSTELLING 
Aan de inventaris van de Daisne-hand-

schriften werd meteen een volledige biblio
grafie gekoppeld en een overzicht van alle 
recensies. 

Aansluitend bij deze beide publikaties, die 
ook voor de verre toekomst hun verdienste 
en waarde zullen bewijzen voor de brede 
studie van het Vlaamse kultuurleven, meer 
bepaald in de verdere wetenschappelijke 
eksploratie van ons literair erfgoed, stelde 
het AMVC dus een beperkte, pedagogische 
verantwoorde dubbeltentoonstelling samen. 

Van beide auteurs wordt een ruime selek-
tie uit hun handschriften getoond, eksempla-
risch aangevuld met de meest interessante 
uitgaven, vertalingen, illustraties, ikonogra-
fie, foto's en affiches. Wij durven speciale 
aandacht vragen voor de prachtige foto's 
van de Gentse flamingante fotograaf. De 
Marbalx. 

Dirk Stappaerts 

— Twee Gentenaars in Antwerpen: Karel 
van de Woestijne en Johan Daisne. Ten
toonstelling in het AMVC, in de Minder
broedersstraat 22 te 2000 Antwerpen 
(centrum van Antw.). Tot 30 mei 1992. 
Dagelijks gratis toegankelijk van 10 tot 
17u. Gesloten op zondag en maandag. 
03/232.55.80. 
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MUZIEK 

RADIO 2 STERRENLIJN, 
EEN FRISSE AANPAK 

D
E aktie is van bij de start een 
groot sul<ses geblel<en. Elke vrij
dag van de maanden maart en 
april konden de reizigers Vlaam
se vedetten op bussen en trams 
van De Lijn aantreffen. 

De reizigers die hen herken
den, ontvingen een wedstrijdfor
mulier waarmee ze gratis kon
den deelnemen aan een giganti
sche wedstrijd met tal van De 

Lijn-prijzen. Ze hoefden slechts een origineel 
refreintje te bedenken waarin het zinnetje 
„Radio 2 Sterrenlijn" voorkomt. 

VOOR HET LEVEN 
Op 22 mei e.k. is de superprijswinnaar de 

eregast op het slotgala: hij of zij ontvangt niet 
alleen een abonnement-voor-het-leven op 
De Lijn, de winnaar wordt samen met familie, 
vrienden en kennissen thuis opgehaald en 
weer teruggebracht door een bus van De 
Lijn. Een gelegenheidsnummer, speciaal ge
schreven rond zijn of haar winnend refrein, 
zal die avond door de crème van de Vlaamse 
zangers en zangeressen ten gehore worden 
gebracht. 

Het doel van de aktie was een bijdrage te 
leveren tot de naambekendheid, maar vooral 
aan het imago van de betrokken partners 
Radio 2, De Lijn en de sponsor ASLK. Men 
mag van een sukses spreken, je hoefde 
maar de reakties te zien van de aangenaam 
verraste reizigers wanneer ze toevallig een 
Vlaamse vedette op het lijf liepen. Johan 
Lotigiers met de gitaar in de hand. Rik De 
Saedeleer met een „goal", Isabelle A met 
een guitige lach elke vedette werd direkt 
ingepalmd, of liet zich graag impalmen. 

Voor De Lijn was de aktie dubbel interes
sant: gedurende 2 maanden kon heel wat 
informatie gegeven worden naar de potentië
le klanten toe en dit wekelijks via de ontkop
pelde uitzendingen op Radio 2. De Lijn was 
steeds in de eter met praktische en doelge
richte informatie, maar ook met interessante 
achtergrondgegevens. 

DEMIS ROUSSOS 
Op vrijdag 22 mei wordt in het Sportpaleis 

van Antwerpen een slotgala georganiseerd 
waarbij optredens zijn voorzien voor o.a. 
Helmut Lotti, Isabelle A, Ingeborg, Wendy 
Van Wanten, Mama's Jasje, Luc Steeno, 

Willy Sommers, Robin Nills, Paul Severs, 
Marijn De Valck, Jo Vally, Günter Neefs, Stef 
Bos, Bart Kaëll, BB Jerome & The Bang 
Gang, Soulsister, The Radio's, ... en de 
internationale vedette Demis Roussos. 

Het festijn zal ongeveer 3 uur en een half 
duren en wordt gepresenteerd door Margriet 
Hermans en Luc Appermont: aanvang 20u., 
deuren open vanaf 18u.30. Ondanks het 
groots opgezet programma is de toegangs
prijs van deze volkse manifestatie biezonder 
laag gehouden: 250 fr. voor een zitplaats en 
200 fr. voor een staanplaats. Kaarten zijn 
telefonisch vast te leggen op het reservatie-
nummer van het Sportpaleis: 03/326.10.10. 

Het slotgala wordt ook het feest van het 
openbaar stads- en streekvervoer. 

Een van de meest zichtbare ele
menten die de regionalisering 
heeft teweeggebracht is de op
richting van de Vlaamse Ver
voersmaatschappij (WM). Bus
sen en trams zijn uniform wit en 
dragen het frisse embleem De 
Lijn. De maatschappij voert ooit 
een aktieve politiek van klanten-
werving en -binding. 
Een groots opgezet programma 
in samenwerking met Radio 2 is 
de Sterrenlijrt. De aktie krijgt op 
vrijdagavond 22 mei a.s. zijn be
kroning middels een volks slot
gala in het Antwerpse Sportpa-

SPECIALE LIJN 
Op 22 mei worden speciale lijnbussen 

ingelegd vanuit diverse centra naar het 
Sportpaleis. Iedereen kan er beroep op 
doen. 

Alle geïnteresseerden dienen evenwel op 
voorhand te reserveren via de groene num
mers van De Lijn: 

— De Lijn West-Vlaanderen: 078/11.36.63 
— De Lijn Oost-Vlaanderen: 078/11.35.53 
— De Lijn Vlaams-Brabant: 078/11.37.73 
— De Lijn Antwerpen: 078/11.38.83 
— De Lijn Limburg: 078/11.39.93 

Met de Sterrenlijn, de Sterrenjacht en het 
slotgala hoopt De Lijn niet alleen het grote 
publiek te plezieren maar wil zij ook het eigen 
personeel — haar belangrijkste binding met 
de dagdagelijkse klant — op een denderend 
feest vergasten. 

(m.v.l.) 

40 WIJ-LEZERS 
GRATIS NAAR 
STERRENUJN-
SLOTGALA 

40 WIJ-lezers kunnen gratis naar het 
slotgala van de Radio 2 SterrenLijn op 
vrijdag 22 mei in het Antwerps Sportpa
leis, aanvang 20u., deuren vanaf 
18U.30. 

Voor WIJ-lezers die een ontspan
nend avondje-uit willen meemaken ligt 
een staanplaatskaart (waarde 200fr.) 
op ons redaktiesekretariaat klaar. Geïn
teresseerden bellen (02/219.49.30) of 
faxen (02/217.35.10) als de gesmeerde 
bliksem hun vraag door. Vragen naar 
Hilde De Leeuw. 

Wie eerst inpikt, wordt eerst bediend I 
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MUZIEK 

WEEK VAN DE FIETS 

KLASSIEK 
OP DE WEIDE 

Voor de slotmanifestatie van de tweede 
Week van de Fiets slaagden Torhout-Werch-
ter-organizator Herman Schueremans en 
Verkeersminister Johan Sauwens erin om 
één van de knapste dingen die de jongste 
jaren op een podium te zien waren naar de 
festivalweide van Werchter te krijgen. En dat 
is helemaal niet overdreven. U denkt aan een 
super-rockgroep of een legendarische pop
ster? U zit in de buurt. U denkt aan een 
ultramoderne lazer-show, geluidskwaliteit 
zoals u die uit de meest gerenommeerde hifi-
toren tovert? Bijna. We zullen wat helpen: 
denk aan klassieke muziek gebracht zoals 
een super-rockgroep dat zou doen en u krijgt 
The London Chambre Orchestra. 

Direkteur Christopher Warren-Green, in 
een vroeger leven o.m. orkestleider van het 
BBC Welsh Symphony Orchestra, het Phil-
harmonia Orchestra en de Academy of St 
Martin in the Fields, stelde plots vast dat hij 
twintig jaar lang tijd verloren had. Hij stelde 
vast dat er sinds de vorige eeuw eigenlijk 
niets meer gebeurd was om van klassieke 
muziek de alledaagse lekkernij te maken die 
het was ten tijde van Handel en Mozart. Toen 
Handel in 1749 zijn Music for the Royai 
Fireworks voor het eerst opvoerde in Vaux-
hall Gardens verdrongen 12.000 mensen 
zich in de buurt om de repetities te horen. 
Toen was muziek bedoeld om door iedereen 
gehoord te worden. En zo was het ook 
grotendeels. 

Vandaag de dag speelt klassieke muziek 
zich af in statige gebouwen, waar deftig 
geklede mensen een duur ticket betalen om 
een reeks pinguïns in zwart en wit bezig te 
zien en horen. 

De muzikant Warren-Green vroeg zich af 
wat er scheef liep. Hij besloot dat het met aan 
de muziek zelf lag. In 1989 reanimeerde hij 
het London Chambre Orchestra, dat reeds 
70 jaar oud is. Wat er bij de klassieke 
muziekuitvoeringen volgens Warren-Green 
ontbreekt is de teatraliteit die pop en rock in 
de muziek hadden gebracht. Het LCO om
armde de moderne elektronika, verbrak de 
vertrouwde cirkel pinguïns, stal de klankin-
stallatie van de Simple Minds, en hing een 
lichtorgel boven het podium. De muzikanten 
spelen staand en zonder dirigent. Alleen de 
muziek blijft overwegend ,,klassiek", al ver-
afschuwrt Warren-Green die term. 

C. Warren-Green: „We brel<en zoveel 
mogelijk banden met het verleden. Het beeld 
van iemand die vooraan met een stokje staat 
te zvifaaien geeft de indruk dat de muzikan
ten idioten zijn. Het zijn echter stuk voor stuk 
klassebakken en ik zie niet in waarom ze m 
van die zware spullen uit de 18de eeuw 
zouden moeten rondhuppelen." 

Het London Chambre Orchestra speelt "klassieke" muziek, maar breekt 
zoveel mogelijk banden met het verleden. (toto ico) 

Het koncert dat de LCO op 30 mei m 
Werchter geeft wordt een heruitgave van de 
prestatie die vorig jaar neergezet werd voor 
een uitverkochte Londense rocktempel Ham
mersmith Odeon. Met EIgar, Albinoni, Mo
zart, Britten, Vivaldi en Glass in de hoofdrol. 
In het voorprogramma van dit gratis koncert: 
Pitti Polak. En wie achteraf nog niet genoeg 

heeft, kan bij een glas wijn in het buurdorp 
Haacht (zaal ,,Onder de Toren") genieten 
van de eigentijdse, Vlaamse wereldmuziek 
van Zakdoek op de Babbel- en Knabbela-
vond van de lokale VU-afdeling. Tot dan! 

(pdj) 
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U verlaat uw kleurmutua 
U wordt lid van een VL/ 
U ontvangt meteen een p 

FO: 02/523.87.77 
NOOFSESTEENWEG 2i 

pen alle dagen: 9 — 12 
Dk op zaterdagvoormiddc 
ilrijke bijkantoren in Vlaa 

ADVERTENTIE 

VLAAMS NEUTRAAL 
ZIEKENFONDS 
BRABANTIA 

TIE TOT 1 JUNI 1992 
liteit 
kAMS ziekenfonds 
rachtig geschenk bij afgifte van deze bon. 

38 — 1080 BRUSSEL 

en 13.30 — 16.30 

ms Brabant 
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MUZIEK 

DE KLEINKUNSTKOLLEKTIE 
De platenfirma CNR pakt uit met een 

verzameling kleinkunstnummers op CD die 
onder de noemer Kleinkunst Kollektie het 
beste laat horen van wat zeven gouden jaren 
voortbrachten Vooral dertigers (en meer) 
zullen hiermee in hun nopjes zijn, nu hun 
singeltjes grotendeels kapotgespeeld zijn 

We nemen even deel 1 in handen waarop 
vooral grote namen prijken Boudewijn de 
Groot zet in met zijn onvergetelijke Verdron
ken vlinder, wat verder krijgen we nog Meisje 
van yete horen Willem Vermandere vervolgt 
met Blanche en zijn peird Van Liesbeth List 
en Ramses Shaffy is uiteraard Pastorale 
opgenomen Miek en Roel met een monu
ment van een lied Uit de grote revolutie (mei 
'68) en Armand met Ben ik te mm spuien 
maatschappijkntiek Even later pakken Zjef 
Van Uytsel en Miei Cools uit met hun Zotte 
morgen en Boer Bavo, terwijl Elly en Rikkert 
ons opvrolijken met hun Kauwgomballen-
boom Van recenter datum zijn gerard Cox 
met 't Is weer voorbij, Conny Van den Bosch 
met een minder gekend pareltje, Dimitri van 
Toren en Hans de Booy meX Annabel Gerard 
Vermeersch rondt af met zijn gekende confe 
rence Avelgem 

Het pas verschenen deel 2 laat ook minder 
gekende goden horen, die hier al te dikwijls 
als eendagsvliegen zijn afgedaan, maar over 

het Kanaal terecht chauvinistisch ,,one-hit 
wonders" zouden genoemd worden Zo krij
gen we Luk Bral met zijn Hallo hier ben ik 
dan, Jan Puimege met het onverwoestbare 
Marijke Peter Schaaps Adem mijn adem. 
Lamp, Lazerus en Kris met De peulschil 
Naast werk van Bert De Coninck, De Elegas-
ten, Johan Verminnen en Wim De Craene 
zijn op deel 2 van De Kleinkunst Kollektie 
opniew nummers bijeengebracht van Miek 
en Roel Dimitri van Toren en Gerard Cox 
Deze CD wordt ingetogen ingeleid door 
Hugo raspoet met Helena, stijlgenoot Kor 
Van der Goten rondt af met zijn ode aan 
Antwerpen 

Op de volgende CD's zal meer werk staan 
van Wim De Craene, Boudewijn de Groot en 
Johan Verminnen, naast liedjes van Tim 
Vistenn, Will Ferdy, Rum, De Nieuwe Snaar 
en Jan De Wilde die nog steeds gensters 
slaat 

Johan Verminnen is aan zijn laatste voor
stellingen toe van Volle maan Hij zit momen
teel m de studio voor de opnamen van een 
nieuwe CD die in september zal verschijnen 
Op 1 oktober gaat m Aalst Vemmnens nieu
we show Zeven levens in premiere 

Nog even een koncerttip op dinsdag 19 
mei om 20 uur is de Ier Chnsty Moore te gast 
in de Brusselse Ancienne Belgique Samen 

ADVERTENTIE 

Bij ons bent u thuis. 

meubelcentrale m heylen 
Leuvensesteenweg 781, KORTENBERG (Erps-Kwerps) - 02/7598991 
Baan naar Bree 123, PEER (meubelboulevard peer) - 011/6339^9 

Zondag open van 1030 tot 18 uur - Dinsdag gesloten - Andere dagen open van 930 tot 19 uur 

met Andy Irvine en Liam 0'Flyn aan de 
pipes, vormde Moore destijds Planxty Een 
aanrader' 

S.D. 

WIN EEN 
KLEINKUNST-CD! 

WIJ geeft 5 kleinkunst-CD's (deel 2) 
weg, maar met zomaar We verbinden 
er een prijsvraagje aan 

De vraag luidt in welk jaar overleed 
deze jonge Vlaamse klemkunste
naar'' 

Schrijf het antwoord als de bliksem 
op een gele briefkaart en stuur deze 
naar de redaktie Barrikadenplem 12 
1000 Brussel 
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SPORT 

OMKIJKEN 
MET PIJN EN SPIJT 

' E schreven 29 februari 
1984 (schrikkeldag 
dus) toen de aarde op 
Sclessin beefde. Een 
woordvoerder van fiet 
parket van Brussel 
deelde mee dat men in 
het onderzoek naar het 
zwart geld cirkuit in het 
voetbal bij Standard 
ook nog op een om

koopaffaire was gestuit. Uit een onschuldig 
(?) notaboekje van Roger Petit, op Standard 
toch de meester naast en niet na God, bleek 
dat de klub van Sclessin de slotmatch van 
het kampioenschap in 1982 (thuis tegen 
Waterschei) had omgekocht. 

OP DE SUKKEL ~ 
De winstpremie van de match werd door 

de Rouches aan de Thorianen afgestaan... 
Ons voetbal daverde op zijn grondvesten. 
Standard was immers een monument. De 
absolute topklub naast Anderlecht en Brug
ge. Pas dit seizoen heeft de nationale ploeg 
van Wallonië zich van haar beladen verleden 
kunnen losmaken. Pas nu schijnen de mees
te wonden geheeld. 

Toch blijft het opvallen dat de bereidheid 
om over ,,de affaire" te praten nagenoeg 
afwezig blijft. Men wijst graag op de gevol
gen. Een legertje topvoetballers (Preud'hom-
me, Gerets, Gerard Plessers, Poel, Vander-
smissen, Tahamata, Daerden en Meeuws) 
werden voor gemiddeld één jaar geschorst. 
De naar AC Milan overgestapte Gerets werd 
Italië letterlijk uitgeschopt, Roger Petit trad af 
als bonds- en klubbestuurder. Standard ge
raakte financieel en sportief in de versukke
ling. Het heet vandaag dat toen openstaande 
rekeningen (Petit was een notoir tegenstan
der van bondsvoorzitter Louis Wouters en 
van Constant Vanden Stock) werden veref
fend. Redeneringen die vermoedelijk senti
menteel zijn geladen. De bestaande regle
menten werden zeker niet ,,maksimalis-
tisch" toegepast. De Bond heeft Standard 
zeker niet willen vermoorden. De klub was en 
blijft te belangrijk voor ons voetbal. Iedereen 
was en is daarvan doordrongen. Vandaar... 

OP DE VLUCHT 
Een paar hoofdrolspelers wisten trouwens 

te ontsnappen. Raymond Goethals, die in de 
affaire werd ontmaskerd, vluchtte naar het 

buitenland. Naar het Portugese Guimaraes. 
Haan was naar Hong Kong uitgeweken en 
bleef afwezig bij de verhoren. De lepe Hol
lander glipte er weer van tussen. 

De klub Standard heeft inderdaad afge
zien, heeft gebloed. Zij werd jarenlang met 
de vinger gewezen, bespot, gehoond. Sart 
Tilman, de trots en de rijkdom van dertig jaar 
Petit-bewind, moest worden verkocht aan de 
Franse Gemeenschap. Vooral daardoor kon 

Wanneer eerlang de balans van 
het aflopende voetbalseizoen 
wordt opgemaakt zal „de weder
geboorte van Standard" met 
hoofdletters worden aangemerkt. 
De Rouches zijn inderdaad terug 
van bif na tien jaar weggeweest en 
daarover moeten de rechtgeaar
de voietbaiiie^ebbers zich kun
nen en durven verheugen. 

Standard overleven, konden boeten (ruim 
veertig miljoen) en achterstallige belastingen 
worden terugbetaald. 

Vandaag gelooft de klub van Sclessin 
opnieuw in haar toekomst. Er worden nieuwe 
tribunes gebouwd, er worden ekstra-sportie-
ve inkomsten vergaard en er wordt weer een 
geloofwaardig sportief beleid uitgezet. De 
sportieve trots van Wallonië is nog niet dood 
en dat is voor iedereen, ook voor de Vlaamse 
klubs, een goede zaak. 

Anderlecht-trainer De Mos juicht bij 
de zege op Standard. De terugkeer 
van de Rouches werd dit jaar een feit. 

(foto VUM) 

Bij het omkijken met pijn en spijt wordt 
echter gemakkelijk vergeten dat ook Thor 
Waterschei zwaar heeft betaald voor ,,het 
malheur". Betere spelers werden geschorst. 
De gevolgen daarvan konden financieel niet 
worden opgevangen. De reserves waren ge
ringer. Waterschei zou spoedig naar tweede 
klasse degraderen, er volgde een samenvoe
ging met Winterslag en het huidige Racing 
Genk heeft nog niet de slagkracht en gedre
venheid van het Thor Waterschei van 1992 
teruggevonden... Ook daaraan mag en moet 
herinnerd worden. 

Flandrien 

'T KORT 
• Het nieuwste voetbaldrama op Korsika 
bewijst dat een sport slachtoffer kan worden 
van zijn eigen sukses. De bijgezette tribune 
(die op de Olimpische Spelen van Albertville 
dienst had gedaan) overleefde de geestdrift 
rond Bastia-Marseille niet. De gevolgen wa
ren verschrikkelijk. 

Frankrijk slooft zich vandaag uit in een 
zoektocht naar de verantwoordelijkheid van 
het drama. Dat is logisch natuurlijk maar het 
kan het leed onmogelijk verzachten. De ge
dachte dat tijdelijke tribunes, die voortdu
rend worden op- en afgebouwd, maar beter 
moeten verboden worden wint veld. 

• In de Vuelta heeft ons geluk niet lang 
mogen duren. Even zette Johan Bruyneel 
ons aan het dromen maar de Pireneeën 
brachten hem en ons terug naar de werkelijk
heid. In één rit verloor hij ettelijke minuten en 
alle zegekansen. Nadien verzachtte Bruy
neel het leed met een ritoverwinning. Hij 
staat vandaag zeventiende gerangschikt. 

Zijn naaste landgenoot zoekt men voorbij de 
tachtigste plaats. De ploeg van Willy Teir-
linck verloor inmiddels ook al meer dan de 
helft van haar manschappen. Neen, we zijn 
er nog niet. 
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DEZE WEEK IN 

Onder de Moskovieten 
Rusland tast naar de 

toekomst. Wat betekent dat 
voor gewone mensen, wat 

leeft bij hen? 
Frans Verleyen was twee 

weken bij de Moskovieten. 
Het begin van zijn 

reportage-reeks, deze week 
in Knack. 

De BAC en de politiek 
De BAC-spaarbank werd groot in de 
kristelijke arbeidersbeweging, maar 
wil weg uit de zuil om professioneel 

te bankieren. Voorzitter Hubert 
Detremmerie lost echter het kontakt 

niet met ACW en CVP. 

Studiekeuze 
Als inleiding van het studenten-

jaarboek, dat in september verschijnt: 
een uitgebreide voorstelling van de 

studie-mogelijkheden aan de Vlaamse 
universiteiten. Het eerste deel van een 

tweedelige serie. 

De reklamemakers 
Van de blitse boys met de vlotte 
babbels bleef weinig over. Een 

gesprek met art directors en 
copywriters over hun campagne, deze 

week in Weekend Knack. 

En verder... 
• Interview: Hans-Dietrich Genscher • 

Arthur Schlessinger over de rellen in de 
Verenigde Staten • Het klimaat 

verandert • Kunst: Max Klingeren 
Canova • Sport: de vijfde Spelen van 

Van de Walle 

DEZE WEEK IN 
WEEKEND KNACK: 

HAGAR 

3MAGAZINES INI: 
KNACK + WEEKEND 

+ TELE KNACK (64 pag.) 
ELKE WOENSDATG 

TE KOOP 

SPORT 

ONWRIKBAAR KARAKTER 
Eric Gerets heeft een streep getrokken 

onder zijn voetballersloopbaan. Een monu
ment stapt van zijn voetstuk. 

Gerets, die volgende maandag achtender
tig wordt, was vlees geworden ,,karakter". 
De Limburger, afkomstig van Rekem, over
leefde vele oorlogen. Hij verloor ook maar 
zelden een veldslag. Zijn staat van verdien
sten oogt indrukwekkend. Zesentachtig keer 
internationaal. Gouden Schoen. Acht landsti
tels: twee met Standard en zes met PSV. 
Vier nationale bekers. Eén Europacup voor 
landskampioenen. Hij speelde drie wereld
bekerkampioenschappen en twee Europese 
kampioenschappen. Hij werd gewaardeerd 
door vriend en tegenstander. Slechts één 
smet kleeft op zijn onvergelijkbare loopbaan: 
de affaire van Standard. Een verhaal dat 
Gerets ook nooit heeft willen vertellen. Hij 
leed er zeer onder. Daarom ook voetbalde hij 
van in 1983 in het buitenland. 

BRITS 
Gerets was vermoedelijk niet het grootste 

talent. Hij werd gedreven door een onwrik
baar karakter, een onblusbaar temperament 
en een nooit aflatende zegedrang. Hij was 
geboren om te winnen en dat hebben de 
tegenstanders geweten. In zijn beste Belgi
sche momenten belichaamde deze Limbur
ger de luikse furie. Hij was back en buiten
speler tegelijk. Hij streed op elke veldstrook. 
Hij voetbalde Brits hard. Hij legde zijn kop 
voor de bal. Gerets liet niemand onberoerd. 
Gok niet voor of na een wedstrijd. Hij sprak 
immers nooit met een dubbele tong. Zijn 
openhartige taal kon nooit worden misver
staan. Zijn goed humeur werkte aanstekelijk. 

Volgend seizoen zal Eric FC Luik trainen. 
Misschien begint hij op Rocourt aan een 
tweede lange karrière. Normaliter zal ons 
voetbal met zijn wijsheid, toewijding en erva
ring zeer gediend zijn. Van Gerets mag 
worden verwacht dat hij genoeg mens en 
diplomaat zal zijn om een spelersgroep te 
kunnen beheren en beheersen, Aan zijn 
inzicht en kennis zal niemand durven twijfe
len. Hij heeft immers alles bewezen. Dat 
moet zijn grootste waarborg zijn voor een 
nieuwe geslaagde loopbaan. 

VIER OP EEN RIJ 
Zoals we voorspelden — wat helemaal 

geen kunst was — is Racing Mechelen voor 
de vierde keer op rij basketbalkampioen van 
België geworden. In de play offs werd Cas
tors Braine met 3-2 verslagen. Allemaal de 
logika zelf. 

Racing Mechelen beheerst ons basketbal 
van a tot z, van begin tot einde. Het bezit de 
beste (ook Belgische) spelers, het kan terug
vallen op een stevige organisatorische struk-
tuur, het geniet de steun van een machtige 
en trouwe sponsor (de brouwerij Maes), het 
leeft met een rijke traditie. 

Racing nam de macht over van Sunair 
Oostende nadat Theo Maes bij de grote 
konkurrent Rik Samaey had weggekocht. 
Die sportieve aderlating heeft men aan de 
kust — de wraakaktie met Ronnie Bayer ten 
spijt — nog steeds niet verteerd. 

Of er voor ons basketbal nog toekomst is 
naast Racing Mechelen? Misschien. Alhoe
wel men zich beter geen begoochelingen 
maakt. Racing koopt wat het wil, waar het wil 
en wanneer het wil. België is trouwens te 
klein geworden voor de landskampioen. Ra
cing hunkert naar Europese erkenning. Het 
is bereid te investeren. Het wil meer en beter 
en op zichzelf is dat een lovenswaardige 
betrachting. Al dreigen er daardoor binnen
lands onoverbrugbare kloven te ontstaan. De 
spanning, die nu al grotendeels was weg-
geëbl ondanks de play offs hun gedroomd 
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scenario volgden, dreigt volledig te verdwij
nen. Racing zal binnenlands vermoedelijk 
nog enkel ,.oefenmatchen" spelen. 

TROUWE BROUWERS'^ 
Vandaag heet het dat vooral Charleroi en 

nog steeds Oostende aansluiting betrachten. 
Castors Braine, dat in de voorbije jaren zo 
vaak de nationale kompetitie animeerde, 
dreigt financieel te zullen verstikken. On
danks het geregeld voor een uitverkochte 
zaal speelt. Dat wil dus wat zeggen... De 
sponsors stellen zich evenwel vragen. Of ze 
het allemaal nog wel willen bijpassen. 

Sponsors. Daar draait het allemaal om. In 
voetbal, basketbal, volleybal, handbal, wiel
rennen. Men verdringt zich met velen op 
onze kleine markt. Zonder direkte betrokken
heid die dan nog niet okkasioneel of tijdelijk 
mag zijn, kan niemand nog op de lange 
termijn plannen. Racing Mechelen basketbal 
is de grote uitzondering. Brouwer Maes is 
zijn klub al lang trouw. Hij werd daarvoor 
beloond met dertien kampioenstitels. Racing 
zal dan ook altijd zijn grote prioriteit blijven. 
Theo Maes wordt met de klub vereenzelvigd 
zoals Constant Vanden Stock dat wordt met 
Anderlecht. Misschien ook daarom zijn die 
sportverenigingen zo machtig geworden. 



PRIMITIEVE INSTINKTEN, 
SCHADUWEN EN MIST 

Het IS natuurlijk een slag in het water als 
wij zeggen dat er iets mis is met de kontrak-
ten die Michael Doublas met zijn regisseurs 
afsluit Volgens ons staat er altijd dat er een 
stomende liefdesscène met liefst een knap
pe partner in het skript moet zijn verwerkt In 
Fatal Attraction was er reeds een grensver
leggende seksscène, in Shining Through 
deed ie het met Melanie Griffithen nu in 
Basic Instinct gaat ie liefst met twee vrouwen 
in een stomende clinch, weliswaar nog apart, 
maar misschien voorziet een volgend kon-
trakt reeds iets anders 

PRIMITIEVE 
INSTINKTEN 

De nieuve film van de Nederlandse regis
seur Paul Verhoeven heet, zoals je al wel zult 
begrepen hebben Basic Instinct 

Het gaat over primitieve instinkten en heeft 
seksscènes die in een zeer nabij verleden 
gewoon onmogelijk werden geacht m het 
soort films dat de grote zalen spelen Maar 
met Michael Douglas heb je natuurlijk een 
schitterend alibi Je moet een grote ster 
hebben om voorschnften en wetten te omzei
len Paul Verhoeven heeft daar ervanng 
mee, want in Nederland legde hij ook een 
nieuwe lijn uit met zijn Turks fruit, naar de 
roman van Jan Wolkers 

De hele Amerikaanse nichten en lesbische 
scène, maar vooral de homostad bij uitstek 
San Francisco, stond op de achterste poten 
toen de opnamen voor Basic Instinct in San 
Francisco begonnen Dat bleef duren tot en 
met het uitkomen van de film en ging verder 
bij de Oscaruitreiking, waar die andere film 
Silence of the lambs, kans maakte op enkele 
Oscars 

Ook deze film beschouwden ze als de 
zoveelste aanslag op hun rechten, want in 
deze film is het een travestiet die nogal wat 
vrouwen het licht uitblaast Dan had je ook 
nog J F K , waann de moordenaars van Ken
nedy in de nichtenbuurt moeten worden 
gezocht Waarom voelen ze zich gepakt' 
Omdat in Basic Instinct een nogal onprettig 
gestoorde politie-inspekteur Michael Dou
glas verliefd wordt op een schrijfster van 
trillers (Sharon Stone) en deze is een van de 
drie bi-seksuele vrouwen die in aanmerking 
komt om verdacht te worden van moorden 
met een ijspnem 

GRENSVERLEGGEND 
De film start met een man en een vrouw 

die een erg stomend partijtje m bed blazen 

Op het gepaste ogenblik doorprikt de vrouw 
hem met een ijspriem Overal bloed Mocht 
je al zin hebben gekregen, het vele bloed 
zorgt ervoor dat die snel voorbij is 

Daar komt Douglas op de scene Het lijk is 
een ex-rockster en er is nogal wat cocaïne 
aanwezig Alles wijst in de richting van een 
van zijn liefjes, de suksesvolle schrijfster en 
erfgename van miljoenen (dollars) Stone, die 
een boek publiceerde waarin de moord per-
fekt beschreven staat Dat is het begin van 
een stomende verhouding van het tweetal, 
waarin de vriendin van Stone zich komt 
mengen, net als de ex-vriendin van Douglas, 
een politiedokter die hij ergens m de film een 
stevige beurt geeft die meer op verkrachting 
dan op een vrijpartijtje lijkt Voeg dan nog 
enkele vrouw-vrouw liefdesscènes erbij en 
het wordt allemaal erg zwoel 

Het Amerikaanse lawaai heeft te maken 
met de erg Europese manier van filmen van 
Verhoeven Zulke stomende scenes draaide 
men reeds m de vijftiger jaren in Frankrijk en 
Italië, maar dat schijnt iedereen vergeten te 
zijn 

EUROPEES? 
Om het wat Europees te houden, moet je 

naar de nieuwe Woody Allen Shadows and 
Fog gaan kijken De film is een ode aan de 
Duitse kinema met vooral knipogen naar 
Fntz Lang, Kurt Weill en Nosferatu zijn 
eveneens m de buurt, zodat je al vlug begrijpt 
dal het om eenvoudige ietwat pessimistische 
tema's gaat, een tikje beangstigend uitge
werkt Net zoals in de films van Lang die de 
maatschappij als een samenzwering zag, 
waann de individuele mens met in staat was 
zijn vooraf beschikte lot te ontlopen Een 
hele schare medespelers komen opdraven 
Woody Allen, Mia Farrown Kate Nelligan, Lily 
Tomlin, Madonna, Jodie Foster, Julie Ka-
vner, Kathy Bates, John Malkowitz, John 
Cussack, Kenneth Marsh, Donald Pleasance 
zijn er enkelen van 

Het verhaal Een cirkus slaat zijn tenten op 
in de stad Net op dat ogenblik begint een 
senemoordenaar toe te slaan Een man 
wordt verdacht Er vormen zich vigilante-
groepen Een vreemde tocht door de stad 
begint, ze herinnertig helemaal aan de opge
jaagde Peter Lorre als psichopatisch kinder
moordenaar in M Enkele schitterende bor-
deelscenes, een hilansche scene met een 
priester, dit alles ondersteund door werkelijk 
sterke dialogen, en je hebt weer een Allen 
om U tegen te zeggen 

GOEIE OUWE 
FRANS LIZT 

Liebestraum geeft met wat zijn titel doet 
vermoeden romantiek Neen, want regis
seur Mike Figgis (die reeds Stormy Monday 
en Internal affairs draaide) is bezeten door 
seksualiteit en al wat daarmee samenhangt 
en dat heeft in zijn geval veel met de dood te 
maken 

Elderstown Een architekt komt naar de 
stad waar zijn moeder is opgenomen m het 
ziekenhuis Zij is terminaal In de stad staat 
een architektonisch meesterwerk, helemaal 
in gietijzer opgetrokken, het is de missing 
link m de geschiedenis van de Amerikaanse 
architektuur Een vroegere schookameraad 
die hij al jaren met meer zag en die ondertus
sen met een mooie vrouw is getrouwd, kreeg 
de opdracht het gebouw te slopen Zij is 
fotografe Er ontstaat een verhouding Een 
verhouding die gelijkt op de verhouding die 
ertoe heeft geleid dat het gietijzerengebouw 
werd gesloten, want die kreeg haar einde in 
een van kamers van het gebouw, waar drie 
lijken werden gevonden, man-vrouw-min-
naar, een duidelijke zaak van moord en 
zelfmoord Of n ie f 

Figgis maakt het allemaal nogal zwoel en 
als je makkelijk op te winden bent willen de 
beelden daar wel eens bij helpen 

ISLAM EN DE VROUW 
Bashu IS de naam van een knaap en ook 

die van een film over die knaap Het is een 
Iraanse film De kleine Bashu woont in Zuid-
Iran, hij ziet zijn familie omkomen in een 
bombardement Hij verstopt zich in een 
vrachtwagen en belandt in Noord-lran, op 
het platteland Ze spreken daar zijn taal met 
Dat maakt Bashu nog schuwer dan ie al is 
Dan ontmoet hij Nafe, een vrouw die zich 
ondanks haar armoede en haar twee kinde
ren en zonder man, toch over hem ontfermt 
Bashu IS donkerder van huid dan de anderen 
en daardoor ontstaan er konflikten Maar de 
vrouw blijft zijn steun en toeverlaat Zelden 
kreeg een vrouw in een moslimfilm zulk een 
grote rol toegewezen, het is de werkelijk 
sublieme aktncie Sussan Taslimi die voor het 
eerst deze barrière heeft geslecht En hoe' 

Onvergetelijk deze film die een perfekte 
mengeling is van droom en werkelijkheid 
Een film over liefde die vooroordelen over
wint en familiebanden schept die met ge
stoeld zijn op bloedverwantschap 

Willem Sneer 
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TELEVISIE 

ZATERDAG 16 MEI 
TV 1 

10 30 Vak-werk, rond arbeid, 11 00 Bijbenen, De 
werkzoekers en Veiliger wonen, 11 30 Sprechen 
Sie Deutsch?, Duitse les, 12 00 Babel, voor 
migranten, 14 55 Spawn of the North, film, 16 40 
Première Film & Video, filmfestival Cannes, 17 10 
Okavango, jeugdserie, 17 55 Tik Tak; 18 00 
Nieuws; 1810 Schoolslag, spelprogr , 18 40 
Vlaanderen vakantieland, toeristische infoserie, 
19 20 Joker- en lottotrekking; 19 30 Nieuws. 
20 00 Caravans, serie 
20 30 Terror on Highway 91, film 
22 05 Night court, komische sene 
22 30 Nieuws 
22 50 Sport op zaterdag 
23 05 Videodrome, film 

VTM 

15 00 Nieuws; 15 05 Ewoks, tekenfilmserie, 15 30 
Hanna Barbera, tekenfilms, 18 20 Clip Club, ver-
zoekklips, 16 35 Superforce, jeugdsene, 17 00 
Super 50; 18 00 Nieuws; 18 05 Oe juiste prijs, 
spelprogr ,19 00 Nieuws. 
19 30 Familieraad, spelprogr 
20 00 Viersprong, spelprogr 
21 00 Robocop, film 
22 50 Nieuws 
23 05 VTM-Sport 
23 15 Downhill racer, film 
01 00 Nieuws 

Ned. 1 

08 00 Wij mannen onder eikaar, kindersene, 
08 08 Naar Timboektoe; 08 16 De beste clown 
ter wereld; 08 42 Ko de Boswachter Show, 
kinderprogr , 09 02 Een wereldverhaal, sprook
jes, 13 00 Nieuws; 15 35 Solliciteren met suk-
ses, kursusreeks, 16 00 Nieuws, 16 08 De archi-
tektuur estafette, Zwolle en Zeeland, 16 24 Heb ik 
iets gemist?, TV-hoogtepunten, 17 05 Disney-
club; 18 00 Boggle, woordspel, 18 28 America's 
Cup, dok , 18 58 Land in zicht, toer mag , 19 26 
Sportpanorama, 20 00 Nieuws 

20 25 Kijk op sport, sportkwis 
21 10 Flying high, serie 
22 36 Glamourland 
23 10 Karel, praatshow 
00 00 Stardust Memories, film 
01 30 Nieuws 

Ned. 2 

13 00 Nieuws, 15 15 Impact, dok , 16 00 Nieuws, 
16 08 Museumschatten; 16 18 Bobbie en Onyx, 
tekenfilmsene, 16 30 Groentjes, 16 41 Alfred J. 
Kwak, tekenfilmsene, 17 07 De Raisins op toer-
nee, animatiefilm, 17 30 Man over de vloer, serie, 
18 00 Nieuws; 18 19 Vroege vogels, milieuprogr , 
18 59 Vijf tegen vijf, spelprogr , 19 29 De baas in 
huis?, komische reeks 
19 54 De Verenigde Algemeene, serie 
20 26 Flying doctors, serie 
21 16 Sonja op zaterdag, praatshow 
22 11 Achter het nieuws, aktualiteiten 
22 45 Per sekonde wijzer, kwis 
23 22 De schreeuw van de Leeuw, showprogr 
23 57 Natuurmoment 
00 06 Nieuws 

Ned. 3 

08 55 Nieuws; 18 00 Nieuws; 18 15 Sesam
straat; 18 30 Jeugdjoernaal ekstra; 19 00 P.S. 
De Ruimte, jongerenmag , 19 28 Wilde ganzen; 
19 30 Verdeel en heers, dok , 20 00 Nieuws. 
20 24 Kenmerk, aktualiteiten 
21 00 Afrika: mrs. Evita Bezuidenhout, satirisch 
progr 
21 47 Afrika: Ene Miyeni, portret 
22 00 Nieuws 

ZONDAG 17 MEI 
TV 1 

09 00 Samson; 10 00 Eucharistieviering, 11 00 
De zevende dag, praatkafee, 12 45 Sportmiddag; 
13 15 De barre tocht, jeugdfilm, 14 55 Dikke vette 
pannekoek, tekenfilm, 15 05 Dossier Verhulst, 
sene, 16 00 1 voor iedereen, familieprogr , 17 25 
Merlina, sene, 17 55 Nieuws; 18 00 Tik tak; 18 10 
De kaper van de Zuidzee, jeugdsene, 18 35 Zapp, 
rock, 19 00 De Cosby show, serie, 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 
TV 2 
13 50 GP F1 van Italië, autorennen 
18 00 Voetbal, uitgebreide samenvattingen 
VTM 
12 00 Super 50; 13 00 Nieuws; 13 05 Carson's 
law, advokatenserie, 13 50 Love boat, sene, 
14 45 Clip Club, verzoekklips, 15 00 The absent-
minded professor, film, 16 30 The famous Teddy 
Z, serie, 17 00 De kinderakademie, jong talent, 
17 50 VTM-Sport; 18 00 Nieuws; 18 05 Mimi, 
praatshow, 19 00 Nieuws. 
19 30 Familieraad, spelprogr 
20 00 Raar maar waar, satirisch konsumenten-
progr 
21 00 Luc, praatshow 
22 00 Marblehead manor, serie 
22 25 Nieuws 
22 40 De sportshow 
23 45 Wild, wild world of animals, leeuwen 
00 10 Nieuws 

Ned. 1 

13 00 Nieuws; 15 05 Solliciteren met sukses, 
kursusreeks, 15 30 NCRV klassiek, opera-hoogte
punten, 16 00 Nieuws; 16 05 Heb ik iets gemist?, 
hoogtepunten, 17 00 Kiekeboe, kinderserie, 1710 
Oren van je kop, poppenreeks, 17 20 Kleur rijk, 
sene, 17 40 De sprookjesstoel, sene, 17 55 Bog
gle, vraordspel, 18 25 Nummer 28, sene, 18 35 
Opgeruimd staat netjes, komische sene, 19 05 
Perfect strangers, sene, 19 30 Belgen, sene, 
20 00 Nieuws 
20 15 Oude liefdes, spelprogr 
21 10 Je zult het zien, fitness en gezondheid 
21 45 Brandpunt, aktualiteiten 

Ned. 2 

09 00 Pingu; 09 05 Babar; 09 30 In een droom 
kan alles; 09 40 De snoepjesdief, jeugdfilm, 
1010 Achterwerk in de kast internationaal, 
10 25 Meneer Rommel, kindersene, 10 40 Poot
jes, dierenreeks, 11 00 Reiziger in muziek, 13 00 
Nieuws; 18 00 Nieuws; 18 05 Paul Haenen vijf 
over zes, kultureel progr , 18 35 Jongens van de 
Witt; 19 00 The wonder years, sene, 19 27 On
rust, subkultureel mag , 20 00 Nieuws. 
20 14 Op afbetaling, dramasene 

Ned. 3 

08 55 Nieuws, 09 30 Het allochtoon video-cir-
kuit, 10 00 Jaouaz, voor Marokkanen, 10 30 Ak-
tuel, voor Turken, 11 00 lOS Magazine, 11 30 
Omrop Fryslan Edukatyf, 12 00 Het Capitool, 
live-debat, 12 45 Stichting Socutera; 13 00 
Schoolse zaken; 13 30 Het fantastische in de 
kunst, school-TV, 14 00 Abbado en de Berliner 
Phiiharmoniker, dok , 15 02 Abbado dirigeert 
Mahler 1, koncert, 16 01 Studio sport; 18 15 
Sesamstraat; 18 35 Studio sport; 20 00 Nieuws 
20 10 Vrijdag, film 
21 51 De schoonheidswedstrijd, tekenfilm 
22 00 Nieuws 
22 07 An angel at my table, dramaserie 

MAANDAG 18 MEI 
TV 1 

14 30 Klassieke mechanika, schooltelevisie, 
15 00 Klassieke mechanika, schooltelevisie; 
17 30 Puff and Strawberry, tekenfilmsene, 17 55 
Tik tak; 18 00 Nieuws; 18 10 Mooi en meedogen
loos, sene, 18 35 Top score, woordspel, 19 03 
Buren, serie, 19 25 Mededelingen, 19 30 
Nieuws. 
20 00 Zeg 'ns AAA, komische reeks 
20 25 Denksportkampioen, kwis 
21 05 Baraka-trekking 
21 10 Vrij als een vogel, serie 
22 00 Op de koop toe, konsumentenmag 
22 30 Vandaag 
22 55 Uitzending door derden 

TV 2 

18 50 Nieuws; 19 00 Frans: La vie quotidienne, 
schooltelevisie, 19 30 Het Capitool, sene, 
19 53 Koningin Elisabethwedstrijd voor zang 
1992 

VTM 

15 00 Nieuws; 15 05 Familie ties, sene, 15 30 
Dynasty, sene, 16 20 Santa Barbara, sene, 16 45 
Clip Club; 17 00 Webster, sene, 17 30 Home and 
away, sene, 18 00 Nieuws; 18 05 Cijfers en 
letters; 18 30 Familie, sene, 19 00 Nieuws; 19 30 
Rad van Fortuin. 
20 00 De gouden jaren, serie 
20 40 Road to Avonlea, sene 
21 30 De vraag van 1.000.000, kwis 
22 10 Nieuws 
22 25 Star, filmmag 
23 10 Hattrick, sport 
23 40 Nieuws 

Ned. 1 

13 00 Nieuws; 15 09 G'oud en nieuw, muzikale 
reeks, 16 00 Nieuws; 16 05 Tekenfilmfestival; 
16 20 Service salon, 17 31 Winnie the Pooh, 
17 58 Boggle, woordspel, 18 28 Sport op 1; 18 58 
Weg van de snelweg — Nederland, NW-Fries-
land, Terschelling en Vlieland, 19 29 Roseanne, 
serie, 20 00 Nieuws. 
20 26 Ja, natuurlijk extra, natuurdok 
21 23 Hier en nu special, aktualiteiten 
22 04 Prettig geregeld, komische reeks 
22 34 Natuurmoment 
22 38 Leuven in notenbeeld, muzikaal portret 
23 13 Jessica Fletcher, serie 
00 01 Nieuws 

Ned. 2 

13 00 Nieuws; 16 45 Santa Barbara, serie, 17 30 
Baanbreker, informatieve reeks, 18 00 Nieuws; 
18 20 Veronica sport, 18 50 Countdown, pop, 
19 30 Cannes '92, impressie Filmfestival 
19 40 Moonwalker, film 
21 15 De Staatsloterij show, spelprogr 
23 20 Tina Turner, the girl from Nutbush, dok 
00 25 Nieuws 

Ned. 3 

08 55 Nieuws; 10 00 Huisje, boompje, beestje, 
school-tv, 10 30 West-Europa en Noord-Amerika 
vergeleken, school-TV, 16 55 Ruimteschip aar
de, teleac, 17 25 Britse en Amerikaanse litera
tuur, Virginia Woolf, 18 00 Nieuws; 18 15 Sesam
straat; 18 30 Jeugdjoernaal; 18 40 Het klokhuis, 
19 00 Omgaan met stress, teleac, 19 30 De spe
cialist, reumatoloog, 20 00 Nieuws 
20 25 Pleegzorg, kortfilm 
20 50 Droom en daad, gesprekken 
21 25 Varen, teleac 
22 00 Nieuws 
22 10 Studio sport joernaal 
22 30 NOS-laat 
23 15 Databasemanagement, teleac 
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TELEVISIE 

DINSDAG 19 MEI WOENSDAG 20 MEI DONDERDAG 21 MEI 
TV 1 

14 30 Wereldoriëntatie, schooltelevisie, 15 00 
Kampioenen van het veilig verkeer, schooltelevi
sie, 17 30 Plons, 17 35 Liegebeest, serie, 17 50 
Duuple; 17 55 Tik tal<; 18 00 Nieuws; 18 10 Mooi 
en meedogenloog, serie, 18 35 Top score, 
woordspel, 19 03 Buren, serie, 19 25 Mededelin
gen; 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 

TV2 
18 50 Nieuws; 19 00 Europese verhalen, school
televisie, 19.30 Het Capitool, serie 
19 53 Koningin Elisabethwedstrijd voor zang 

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

Ned. 1 
10 00 Vrouw zijn; 10 50 TV-Frultmand; 11 10 
Vier seizoenen met Marjolein Bastin; 13 00 
Nieuws; 16 00 Nieuws; 16 09 Het kleme huis op 
de prairie, serie, 17 00 Ik ben Benjamin Ben; 
17 30 Tijdsein 1, aktualiteiten, 18 10 50 kamers, 
jongerenprogr, 18 35 Blackout, woordspelletje; 
19 05 Op weg naar Avonlea, serie, 19.50 Mijme
ringen, 20 00 Nieuws. 
20.25 Vogeitrek in Israël, natuurdok 
21 19 Tijdsein II, aktuaiiteiten 
21 55 Hou van mij asjeblieft, dok 
22 25 Koorzang 
22 45 De Oosteuropese kerncentrales: een nuk-
leair tijdbom, dok 
23 35 Mijmeringen 
23 40 Nieuws 

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, kinder-
progr , 18 00 Nieuws; 18 16 Dubbeldekkers, se
rie, 18 41 Daar kommen de schutters, serie, 
1918 Vijf tegen vijf, kwis, 20 03 Police rescue, 
serie 
20 58 Oppassen!, komische serie 
21 27 De verleiding, reeks over reklame 
22 07 Achter het nieuws, aktualiteiten 
22 42 Golden girls, serie 
23 10 Met Witteman, praatprogr 
23 54 Museumschatten 
00 06 Nieuws 

Ned. 3 
08 55 Nieuws; 10 00 Warreltaai, 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 Steden des tijds, 
teleac, 16 55 Cava?, teleac, 17 25 Pronto, teleac 
18 00 Nieuws; 1815 Sesamstraat; 18 30 Jeugd 
joernaal; 18 40 Het klokhuis; 19 00 Honeymoon 
ers, komische serie, 19 25 Antilliaans verhaal 
dok , 20 00 Nieuws 
20 25 Huize Franchise, dramaserie 

TV 1 
16 00 Schoolslag, spelprogr, 16 30 Samson; 
17 30 Postbus X, serie, 17 55 Tik tak; 18 00 
Nieuws; 1810 Mooi en meedogenloos, serie, 
18 35 Top score, woordspel, 19 03 Buren, serie, 
19 25 Mededelingen; 19 30 Nieuws. 
20 00 FC Barceiona-Sampdorla Genua, voetbal 
22 00 Alle 5, wetenschap progr 
22 30 Vandaag 
22 55 Qu'est-ce que je vous, De helse week 

TV 2 
18 50 Nieuws; 19 00 Vak-werk, info, 19 30 Het 
Capitool, serie, 
19 53 Koningin Elisabethwedstrijd voor zang 
1992 

VTM 

14 00 Super 50,15 00 Nieuws; 15 05 Family ties, 
serie, 15 30 Dynasty, serie, 16 20 Clip Club; 
16 30 KInderkiub; 17 00 Schuif af, kinderprogr, 
18 00 Nieuws; 18 05 Cijfers en letters; 18 30 
Familie, serie, 19 00 Nieuws 
19 30 Rad van fortuin 
20 00 Rap klap, spelprogr 
20 30 Rustler's Rhapsody, film 
22 00 Nieuws 
22 20 Sanseveria, verhalen 
23 05 Hill Street Blues, politieserie 
23 55 Nieuws 

Ned. 1 

13 00 Nieuws; 16 00 Nieuws; 16 05 Tekenfilm
festival, 16 23 Service Salon, informatief mag , 
17 30 Tao Tao, tekenfilmserie, 18 00 Boggle, 
woordspel, 18 30 Kunstbende, dok ,19 00 Land 
van de arend, dok , 20 00 Nieuws 
20 25 Interiors, film 
22 05 Pyramide, kwis 
22 40 Reporter, aktualiteiten 
23 15 Nieuwsnet 12, dramaserie 
00 10 Nieuws 

Ned. 2 

13 00 Nieuws; 16 00 Nieuws; 16 09 Bekijk het 
maar, kinderprogr , 17 09 Het boksertje, kortfilm, 
17 15 Santa Barbara, serie, 18 00 Nieuws; 18 22 
Dear John, serie, 18 50 Candid camera, verbor
gen kamera, 1914 Acuta nieuws, korte vooruit
blik, 19 17 Muziekkonkoers Scheveningen. 
19 57 Derrick, misdaadserie 
21 02 Tros aktua, aktualiteiten 
21 33 Ingang Oost, dok serie 
22 03 Expo '92 Sevilla, Duitsland en Puerto Rico 
22 31 Ojevaarsjo, over kinderen 
23 15 Nieuws 

Ned. 3 
08 55 Nieuws; 10 00 Hindoeïsme, school-TV, 
10 30 Bio-bits, school-TV, 18 00 Nieuws; 1815 
Sesamstraat; 18 30 Jeugdjoernaal; 18 40 Het 
klokhuis; 19 00 Honeymooners, serie, 19 25 Van 
gewest tot gewest, regionaal nieuws, 19 55 Poli
tieke partijen. 
20 05 FC Barcelona-Samptdoria Genua, voetbal 
22 15 Nieuws 
22 30 NOS-Laat 
23 15 Nieuws 

TV 1 
14 30 Klassieke mechanika, schooltelevisie, 
15 00 Klassieke mechanika, schooltelevisie, 
17 30 Draaimolen, kmdersene, 17 40 Prikballon; 
17 55 Tik tak; 18 00 Nieuws; 1810 Mooi en 
meedogenloos, serie, 18 35 Top Score, woord
spel, 19 03 Buren, serie, 19 25 Mededelingen, 
19 30 Nieuws. 
20 00 Schwarzwaldklinik, serie 
20 45 Under cover, spionagesene 
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 HUI, kolder 
20 00 Uitzending door derden 
20 30 Tekens: Vivien Leigh, kunstmag 
21 30 Première film & video 
22 00 Affiche, kunstaktualiteiten 
22 30 Koningin Elisabethwedstrijd voor zang 
1992, proklamatie v/d finalisten 

VTM 
15 00 Nieuws; 15 05 Family ties, serie, 15 30 
Dynasty, sene, 16 20 Santa Barbara, serie, 16 45 
Clip Club, verzoekklips, 17 00 Webster, serie, 
17 30 Home and away, serie, 18 00 Nieuws; 
18 05 Cijfers en letters; 18 30 Familie, serie, 
19 00 Nieuws; 19 30 Rad van fortuin. 
20 00 Tien om te zien, show 
21 10 Hunter, serie 
22 00 Nieuws 
22 15 Jambers, Vrijspraak 
23 05 Miami Vice, serie 
23 55 Nieuws 

Ned. 1 

13 00 Nieuws; 16 00 Nieuws, 16 06 Tekenfilm-
festival, 16 25 Service salon, informatief progr, 
17 30 Ferris Bueiier, tienerserie, 18 00 Boggle, 
woordspel, 18 24 Forzal, jongerenmag , 18 52 De" 
sleutels van Fort Boyard, spelprogr , 20 00 
Nieuws 
20 25 Opsporing verzocht, oproepen 
21 20 Televizier, aktualiteiten 
22 00 L.A. Law, advokatenserie 
22 46 Paradijsvogels, Illusionisten 
23 20 De architektuur estafette, Tvi«nte/Dor-
drecht 
23 36 VBS Schaaktoernooi 
23 54 Nieuws 

Ned. 2 

13 00 Nieuws; 17 00 Santa Barbara, serie, 17 45 
Star Street, serie, 18 00 Nieuws, 18 20 Empty 
nest, serie, 18 45 Top 40, 19 20 Cannes '92 
20 00 Live and let die, film 
22 00 Nieuwslijn, aktualiteiten 
22 30 Child's play, film 
00 00 Nieuws 

Ned. 3 

08 55 Nieuws; 18 00 Nieuws; 1815 Sesam
straat; 18 30 Jeugdjoernaal; 18 40 Het klokhuis, 
jeugdinfo, 19 00 Honeymooners, serie, 19 25 De 
hemel en de hel die ik beleefde, dok , 20 00 
Nieuws. 
20 25 De mankementenshow, satirische reeks 
20 55 Rabi, verhaal 
22 00 Nieuws 
22 15 Studio sport joernaal 
22 30 NOS-Laat, achtergrondinfo 
23 15 De Keiten, kursus 
00 15 Nieuws 
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EEN FILM PER DAG 

VRIJDAG 22 MEI 
TV 1 

14.30 Wereldoriëntatie, schooltelevisie; 15.00 
Kampioenen van het veilig verkeer, schooltelevi
sie; 17.30 Er was eens Amerika, tekenfilmserie; 
17.55 Tik tak; 18.00 Nieuws; 18.10 Mooi en 
meedogenloos, serie; 18.35 TV1- Top 30; 19.03 
Buren, serie; 19.25 Mededelingen; 19.30 
Nieuws. 
20.00 Sledge Hammer, serie 
20.25 Baraka, spelshow 
21.40 Matlock, advokatenserie 
22.30 Vandaag 
22.55 Thriller: Midzomernachtmerrie, trillerserie 

T V 2 

18.50 Nieuws; 19.00 Klassieke mechanika, 
schooltelevisie; 19.30 Het Capitool, serie. 
19.53 Koningin Elisabethwedstrijd voor zang 
1992 

VTM 

15.00 Nieuws; 15.05 Riviera, serie; 15.30 Dynas
ty, serie; 16.20 Santa Barbara, serie; 16.45 Clip 
Club, verzoekklips; 17.00 Webster, serie; 17.30 
Home and away, serie; 18.00 Nieuws; 18.05 
Cijfers en letters; 18.30 Familie, serie; 19.00 
Nieuws; 19.30 Rad van fortuin. 
20.00 Klasgenoten, Dirk Frimout 
21.00 Maid in America, TV-film 
22.45 Nieuws 
23.00 New Mike Hammer, serie 
23.50 Nieuws 

Ned. 1 

13 00 Nieuws; 16.00 Nieuws; 16.05 Tekenfilm
festival; 16.24 Service Salon, informatief mag.; 
17.30 Parker Lewis can't lose, jeugdserie; 17.57 
Boggle, woordspel; 18.26 Paperclip's songtekst; 
19.00 Zo vader, zo zoon, raadspel; 19.28 Cosby 
show, serie; 20.00 Nieuws 
20.26 Rondom Tien, angsten 
21.13 Cheers, serie 
21.42 De Stoel overzee, boeiende mensen 
22.12 Dokument; de ontkenning, dok. 
23.16 The commish, serie 
00.04 Miniatuur 
00.14 Nieuws 

Ned. 2 

13.00 Nieuws; 18.00 Nieuws; 18.21 The Teenage 
Hero Turtles, tekenfilmserie; 18.48 Wetenswaar-
devol Wubbo Ockels, populaire wetenschappen; 
19.14 Eigen baas, informatieve spelreeks; 19.50 
America's funniest home video's. 
20.18 Het nationaal beveiligingsspel 
21.24 Allo allo, komische reeks 
21.59 In the heat of the night, reeks 
22.48 Hollywood Boulevard, filmmag. 
23.21 Stand alone, film 
00.55 Nieuws 

Ned. 3 

08.55 Nieuws; 09.00 Huisje, boompje, beestje, 
school-TV. 10 00 Nieuws uit de natuur, schoolte
levisie; 11.00 Schooltv-weekjoernaal; 18.00 
Nieuws; 18.15 Sesamstraat; 18.30 Jeugdjoer-
naal; 18.40 Het klokhuis; 19.00 Tentoonstelling 
Pop & Advertising, dok.; 19.25 Turquoise, dok.; 
19.55 Politieke partijen; 20.00 Nieuws. 
20.25 Internationaal Franz Liszt Pianokonkoers, 
rechtstreeks 
22.00 Nieuws 
22.10 Studio sport joernaal 
22.30 NOS-laat 
23.10 Internationaal Franz Liszt Pianokonkoers 
00.00 Nieuws 

W^MfM .i^i-f^t 

Robert Redford is de zelfzuchtige skilompioen in Downhill Racer. 
Zaterdag 16 mei op VTIM om 23u.15. 

ZATERDAG 16 MEI 

DOWNHILL RACER 
Amerlk. film (1969) met Robert Redford 

en Gene Hackman. Door een ongeval 
moet de Amerikaanse ski-kampioen 
Tommy Erb forfait geven voor de interna
tionale wedstrijden In Europa. Zijn plaats 
wordt ingenomen door de erg ambitieuze 
Johnny Creech... (VTM, om 23u.15) 

ZONDAG 17 MEI 

AMERS ZOON IS DOOD 
Na het verdachte overlijden van zijn 

Tunesische vriend besluit Pierre de fami
lieleden van de man op te sporen. Waal
se film van jean-Jacques Adrien (1975) 
met Pierre Clementie, Clalre Wauthlon 
en Malcolm Juric. (Télé 21, om 17u.55) 

MAANDAG 18 MEI 

MOONWALKER 
Amerik. muzikale film (1988). Het werd 

een lange — en dure — videoclip over, 
door en met Michael Jackson. Het eerste 
gedeelte geeft een overzicht van zijn 
werk, het tweede is een Splelberg-achtig 
sprookje over de strijd tussen goed en 
kwaad. (Ned. 2, om 19u.40) 

DINSDAG 19 MEI 

meisjes en van het echte leven. Met 
Frédérlc Duru, Daniël Ceccaldl, Annie 
Cole, e.a. (RTL-TVi, om 20u.10) 

WOENSDAG 20 MEI 

RUSTLER'S 
RHAPSODY 

DE ZOTJES 
Franse komische film (1972) over de 

belevenissen van een groepje leerlingen. 
Het Is 1960 en de jongens dromen van de 

Meeslepende parodie (1985) over de 
zingende cowboy Rex 0'Herlihan, die in 
de jaren veertig In niet minder dan 52 
films de hoofdrol kreeg. Tom Berenger 
geeft uitstekend gestalte aan de held uit 
die B-westerns. (VTM, om 20u.30) 

DONDERDAG 21 MEI 

LEVEN EN 
LATEN STERVEN 

Na 7 films waren de Bond-liefhebbers 
wat uitgekeken op Sean Connery. Roger 
Moore werd de nieuwe James Bond en 
gaat in deze film (1973) op zoek naar de 
moordenaar van drie Britse topagenten. 
(Ned. 2, om 20u.) 

VRIJDAG 22 MEI 

STAND ALONE 
Amerik. aktlefllm van Allan Seattle 

(1986) met Charles Durning, Pam Grier 
en James Keach. Een gedekoreerd oor
logsveteraan wordt als getuige opgeroe
pen in een moordzaak en zet ondanks 
doodsbedreigingen steevast door... 
(Ned. 2, om 23u.20) 
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MENGELWERK 

HERSENBREKER 
OPGAVE 133 
HORIZONTAAL 

3 In Duitsland is deze zangeres bejaard 
(3) 

4 Van die koele hoogte is met veel te zien 
(6) 

7 In die tuinen komen zware gevallen 
terecht (12) 

9 Duizend bommen en granaten' (12) 
10 Deze ligplaats is met bedoeld om er 

vrachten naar toe te brengen (12) 
13 Van ons uit gezien hebben de Fransen 

de VN omgedraaid (3) 
14 Die plant zouden ze moeten blussen (10) 
15 Vrucht die onderaan de bladzij is te

rechtgekomen (8) 
17 HIJ (of zij) is reuzesterk (10) 
19 In die afgelegen parochie gebeurt nooit 

iets bijzonders (6) 

VERTIKAAL 

1 

2 
5 

6 
8 

11 
12 
16 

18 

Dit kinderspeelgoed is alleen maar te 
betalen met een Nederlandse munt die 
al uit cirkulatie is genomen (7, 3, 3, 4) 
Zulk peuteren werkt op de zenuwen (9) 
't Is een eenvoudige verblijfplaats, maar 
je blijft er wel droog (9) 
Het formaat verminderen (10) 
Die steelt planten (11) 
Mensen I (4) 
Profijt (3) 
Met dit woord geefje bij een afspraak 
aan dat je enig voorbehoud maakt (5) 
Roetzwarte waterketel (4) 

OPLOSSING OPGAVE 131 
Horizontaal: 4 o k , 6 eindbedrag, 
10 hartverscheurend, 11 samenzwe
ren, 12 dadels, 13 gips, 15 wegge
bruiker, 16 Jonas, 17 inslag, 18 kink, 
19 Diets 

Vertikaal: 1 verstrengeld, 2 onthand, 
3 kandelaar,5 kieuw,7 bruidsjurk,8 
doemdenken, 9 prietpraat, 10 haar
groei, 14 nein 

Karel Van Bellingen uit de Steenweg 
op Zaventem 146 in 1831 Diegem 
wint een prijsje. Zijn gele briefkaart 
met de juiste oplossing van opgave 
131 werd uit de talrijke korrekte in
zendingen geloot. 

Wij verwachten uw gele briefkaart 
met de oplossing van opgave 133 ten 
laatste op dmsdag 26 mei op de 
redaktie: Barrikadenplein 12, 1000 
Brussel. 
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SATERDAG 

AHASVERUS 
„Gent, één dag homo-stad", 
las Ahasverus 
Alle fllkkerlichten op roze 

Mariene nam 
de beine... 
• 
In dit land is zelfs de pest pseudo 
• 
Luikse agenten krijgen 
hongerioon 
• 

Korsikaanse voetbalbond voor 
tribunaal en daarmee bastia! 

• 
Songfestival '92: 
voer voor Euroviezeriken 
• 
Zit Sauwens in een ivoren 
kontroletoren? 
• 
Aftelversje: Maguire Seven, 
Birmingham Six, Guilford Four... 
• 
Kippen worden pestvogels 
• 
Zetduivel: 
Tadzjikistank 
• 
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We zitten met zijn allen nog maar net aan 
tafel op zaterdagavond 9 mei wanneer de 
telefoon rinkelt. Goedele neemt op. „'t Is 
Hafiz..." Aan d'andere einde horen we zijn 
drie woorden in kreupelduits: „Alles gut... 
Danke... bin in Slovenia..." Met zijn gitzwart 
haar en zijn treurig-bleek olijfkleurig gezicht 
deed Hafiz me denken aan „De Liftboy" van 
pater Emiel Fleerackers, 'n „stichtend" 
Vlaams schrijver uit onze kollegetijd. Een 
van de weinige toen; maar op minder dan 
een generatie groeide Vlaanderen volop, ook 
in zijn boekenbezit. Fleerackers' „Kijkkast" 
(1922) met zijn liftboyke schijnt evenwel 
voorgoed vergeten te zijn. Wij leerden het 
verhaal kennen door „Zuiden Noord" („Een 
bloemlezing uit de beste Zuid- en Noordne-
derlandse schrijvers" door pater Evarist 
Bauwens, een kongregatiegenoot van Fleer
ackers!) Voor velen in Vlaanderen vormde 
die bloemlezing-in-vier-delen, hun enig kon-
takt met de Vlaamse letterkunde. De mense
lijke en spannende stukjes lazen en herlazen 
we — stiekum tussen de wiskundelessen 
door. 't Was immers een schoolboek! En dat 
was zo voor vele generaties vanaf 1891, in 

vermeerderde drukken dan nog wel De 
Liftboy" zit nu op 1 mei in een eng bezoekka-
mertje van de Leuvense hulpgevangenis in 
de persoon van Hafiz Beskovic — 'n Moslim-
Kroaatje — voor me. Buiten regent het, dat 
het giet. Op de binnenplaats staat de gevan-
geniswagen klaar om hem met 3 andere 
uitgewezenen naar Zaventem over te bren
gen. Bestemming Belgrado, de hoofdstad 
van een dolgedraaid oorlogs-Servië. Wie 
wijst er nu een uit het Joegoslaafs leger 
gedeserteerd kwattasoldaatje uit naar Bel
grado? Hafiz vocht enkele weken met zijn 
broer aan de frontlijn Cavtat-Dubrovnik. Op 
een donkere Dalmatische nacht werd die 
gevangen genomen door de Serviërs en 
onthoofd, 't Was immers maar een moslim... 
Een Gebroeders Van Raemdonckverhaal in 
een vergeten Kroaats bergdorp... Hun fami
liewoonst was al overhoop geschoten. En de 
ouders vluchtten met Edita, het 13-jarig zus
je, hogerop in Kroatië. Wensen en angst 
vergroeiden in hoop. Het adres van de verre 
oom-in-Amerika brandde in zijn geheugen. 
Vrienden hielpen hem tot in Zaventem, waar 

de droomoom het reisbiljet vooruit betaalde, 
tvlaar de rijkswacht waakt! En ons Kroaats, 
bleek ,,liftboyke" wordt teruggewezen. Zijn 
droom blijft. Hij duikt onder bij Kroaatse 
vrienden in Duitsland. Genoeg om weer wat 
moed te verzamelen om 't opnieuw te probe
ren. Maar lukken kan dat niet. Hafiz belandt 
op 4 april 1992 in St.-Gillis, dan in St.-Hubert 
en tenslotte in Leuven. Hij kan het niet 
gezegd krijgen. Want met twee woorden 
Duits en vier Engelse kom je niet ver. En 
wanneer zijn toevallige Servische cel- en 
lotgenoot — die Frans leest en spreekt — 
hem het uitwijzingsbevel vertaalt, leeft hij 
met de dood — twee dagen en één nacht. 

Met uren telefoneren doorboren we het para-
plusisteem van de administratie, half-met-
vrijaf, die dagen. En het lukt. Hij is ,los'! 
Thuis fleurt hij beetje-na-beetje op, wanneer 
Josip Mateljan, een Kroaatse Vlaming uit 
Kessel-Lo, hem in een urendurend gesprek 
tot rust laat komen. En op 7 mei, 's avonds 
laat, brengt Joris hem — met Lieve's kilo-
zware eetzak! — naar Brussel-Zuid. Alle 

Na afloop van het partijbestuur van maan
dag jl. werd volgende persmededeling ver
spreid: 

„Op studiedag van Volksunie: kinderbij
slagen moeten verdwijnen": zo luidde een 
enigszins ongelukkige en verwarring stich
tende titel in de Gazet Van Antwerpen van 
maandag 11 mei 1992. 

Een vluchtige lezer (ook van het artikel) 
zou uit dit alles wel eens zeer onjuiste 
konklusies kunnen trekken, wat ons tot een 
reaktie noopt. De afschaffing van de gezins
bijslagen is hoegenaamd geen programma
punt van de VU Vlaamse Vrije Demokraten. 

Het betrof hier een open en voor iedereen 
toegankelijke studiedag, georganiseerd door 
het Vlaams Nationaal Studiecentrum -studie
dienst van de VU Vlaamse Vrije Demokraten-
waarbij op een eerlijke en intellektueel stimu
lerende manier werd nagedacht over de 
toekomst van onze sociale zekerheid. De 
door het studiecentrum aangezochte spre
kers zijn deskundigen op het vlak van de 
sociale zekerheid en hebben verder niets 
met de VU Vlaamse Vrije Demokraten te 
maken. Het studiecentrum is vereerd dat de 
sprekers zijn ingegaan op de uitnodiging tot 
het houden van een referaat, doch zij spra
ken er als wetenschapper en in persoonlijke 
naam. Zo ook professor Danny Pieters (KUL) 
die in zijn boeiende en door het publiek (VU-

papieren zijn in orde. Hij kan Duitsland, 
Oostenrijk en Slovenië aan! Daar wacht in 
Lubijana een andere oom hem op in familie
verbondenheid. In zijn reiszak zit naast ons 
leeuwewelpke — vertaald voor hem — het 
mooie gedicht (1922) van Karel van den 
Oever over Dinska Bronska, het Poolse 
meisje, dat uitwijkt naar Kanada, op doorreis 
in Antwerpen: 

„O, Dinska Bronska, 
gij vertrekt naar Kanada: 
de verroeste stoomboot wacht langs de kaai. 
Gij las op een almanak 
der „Red Star Line" 
dat Kanada groter appels, 
hoger en geler koren heeft dan Plocka. 
Het moet in Kanada veel beter zijn!" 

Wie het hele gedicht wil lezen, nemen 
dezelfde bloemlezing biz. 600-601... 

Het ga je goed Hafiz, we wensen je de 
vrede toe... 

Willy Kuijpers 
Algemeen Sekretaris 

mandatarissen en anderen) sterk geappre
cieerde bijdrage inderdaad de opportuniteit 
van ons vandaag bestaand stelsel van de 
gezinsbijslagen sterk in vraag stelde. 

Dat de ,,kinderbijslagen moeten verdwij
nen" is echter geenszins het standpunt van 
de VU Vlaamse Vrije Demokraten. De partij 
heeft reeds eerder haar standpunten terzake 
bekendgemaakt. De VU Vlaamse Vrije De
mokraten behoudt zeker de idee van kinder
bijslagen, dat gezien wordt als het recht van 
het kind. De kinderbijslagen dienen volgens 
ons wel gefederaliseerd te worden en volle
dig uit de verhoogde algemene middelen van 
de gemeenschappen te worden gefinan
cierd. De VU is tevens van mening dat deze 
federalizering deel moet uitmaken van de 
dialoog tussen Vlamingen en Walen. Samen 
met de ziekte- en invaliditeitsverzekering 
vormt de kinderbijslag een essentieel ele
ment van het persoonsgebonden sociale 
beleid dat in dit land door de gemeenschap
pen dient te worden bepaald. De VU heeft 
dan ook niet aanvaard dat de Franstaligen 
deze thema's uit de dialoog wilden weren. 

Hiermee hopen wij dit spijtige misverstand 
rond de kinderbijslagen uit de wereld te 
hebben geholpen. En meteen is iedereen 
ook uitgenodigd op de tweede etappe van de 
,,Tweedaagse van de Sociale Zekerheid" op 
zaterdag 16 mei, om 10 uur in de Vlekho-
Brussel. 

HET PARTIJBESTUUR 
DEELT MEE 
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BELANGRIJK BERICHT 
NATIONALE BESTUURSVERKIEZINGEN -
PARTIJRAAD - PARTIJBESTUUR 

Op de partijraad van 23 mei e k. zal worden 
overgegaan tot de kooptatie van ten hoogste 
10 bijkomende leden met stemrecht 

Kandidaten dienen in één stembeurt 2/3 
van de stemmen te behalen De kandidaten 
dienen hd van de partij te zijn De nieuw 
geïnstalleerde partijraad zal vervolgens een 
nieuwe partijraadsvoorzitter en de leden van 
het bureau van de partijraad verkiezen 

Elk lid van de partijraad kan zich kandidaat 
algemeen voorzitter, algemeen sekretaris, 

ondervoorzitter en partijbestuurslid stellen 
Al deze kandidaturen dienen schriftelijk bin
nen te zijn op het Algemeen Sekretariaat, op 
maandag 18 mei om 12 uur, behalve de 
kandidatuur voor partijbestuurslid Deze kan
didaatstelling dient ons te bereiken op vrijdag 
5 juni om 12 uur 

Formulieren worden aangevraagd op het 
Algemeen Sekretanaat, Barrikadenplem 12, 
1000 B russe l - 02/219 49 30 

„WIE DE WEG AANHANGT IS 
STEEDS ONDERWEG..." 

Op zondagmorgen 10 mei 1992 vertrokken om 
7u vanuit Schiplaken (Hever-Boortmeerbeek) Nie-
ke en Jan de Leebeeck-Baudet met de vrede in de 
ogen naar St -Jakob in Galicie Geïnspireerd door 
de Koerdisch-Vlaamse Vredestocht Leuven-Diks-
muide (o IV de Kortenberge Toon David) tegen het 
gebruik van 't leperiet-gifgas stappen Nieke en Jan 
nu naar Compostela Nieke is VU-gemeenteraads-
lid Samen met Jan vormen ze een der kerngezin
nen van onze Boortmeerbeekse afdeling Jan — 61 
jaar — ging als doeane-ambtenaar met pensioen 
en straalt, niettegenstaande de vele levensklap-
pen, vertrouwen en rust uit 

Jan Lagae, pastoor te Schiplaken, overhandigde 
hen de oeroude pelgrimstekens De Jakobsschelp 
herinnert aan de open hand van de ontmoeting 
en aan het laven van de dorst' De geloofsbrief 
opgesteld, naar middeleeuwse overlevering, door 
het Vlaamse Genootschap van de St -Jakobsgezel-
len (Brugge-Zevenkerken) moge hen ontmoeting 
én beschutting geven Onder de grote tent beleven 

we met 'n 150-tal vnenden deze ,.start voor vrede" 
rond het breken van brood, zoals 't moet zonder 
veel feestelijke allure en regie 80 dagen stappen — 
2 100 km alleen — en hopen om op 25 juli (feest 
van St -Jakob) aan te komen' Nieke trekt mee tot 
Halle en later pikt ze terug bij, na 40 dagen, m 
Lourdes, daar waar de sterren onder de Pyre-
neeenhemel beter zichtbaar worden' 

Namens de Volksunie overhandigen we Nieke en 
Jan een ets met daarop de reiszak in de levens
kring, simbolen voor ons Volk-onderweg 

Jan en Nieke, bedankt voor dat morgenfeest in 't 
groene, bedauwde gras, zonder kabaal voor ons 
allemaal' Een van hart en geest geven we jullie 
bovendien ons eigen te kleine tempo mee en 
trachten onze doodlopende zijspoortjes te verlaten 
bij jullie grote 80-daagse trek 

Met harte' 

Willy Kuiipers 
senator 

FRED BERVOETS, 
SCHILDER EN 
VERTELLER 

Op zaterdag 16 mei bezoekt Vlink, het Vlaams 
Instituut voor Kunstzinnige Vorming, van 14 tot 
16u de retrospektieve van Fred Bervoets in het 
Provinciaal Museum voor Moderne Kunst, Rome
straat 11 te 8400 Oostende Vlink spreekt om 14 
uur af aan de ingang van het museum 

De deelnameprijs bedraagt 250 fr, voor toegang, 
rondleiding en dokumentatie Medewerkers en le
den van bij Vakbel aangesloten organisaties krijgen 
20% korting op de deelnameprijs en betalen 200 fr 
Inschrijven kan door telefonisch te reserveren bij 
Vlink en het bedrag vooraf te storten op het 
rekeningnummer 068-2012781-58 van Vakbel-
/Vlink, vermelding ,,Vlink 16/05" Info Vlinkofoon 
(Jean-Pierre Roosen) 091/23 01 36 (24 uur op 24 
uur) 

42STE BEDEVAART 
NAAR ABBEVILLE 

Op zondag 17 mei gaat 52 jaar na de moord op 
Joris Van Severen en Jan Ryckoot de 42ste bede
vaart naar Abbeville door 

Tussen 11 en 11u 30 wordt samengekomen op 
de parkeerplaats bij het kerkhof waarna een bloe
menkrans wordt neergelegd aan het grafmonu
ment Gevolgd door een ingetogen plechtigheid 

Om 17u gaat te Wakken een gregoriaanse 
eucharistieviering door Achteraf is er een maaltijd 
en een bezoek aan de Van Severententoonstelling 
in het kultureel centrum 

Vanuit Antwerpen vertrekt een bus om 7u aan 
het ateneum m de Van Straelenstraat Opstappriis 
550 fr 

Info Nat Studie- en Dok Centrum J Van 
Severen, 03/887 47 90 

Vanuit West-Vlaanderen vertrekt een bus om 7u 
te Mulste Info CR Ottevaere, 055/71 12 42 

EUROPESE 
VOLKSHOGE-
SCHOOLREIS 
VLAANDEREN-
KROATIË 

In onze benchtgeving van vonge week sloop een 
belangrijke fout die we graag recht zetten' De reis 
gaat door van 14 tol 28 augustus 1992^ 

1 Voorbereidingsvergadenng op zondag 24 mei 
1992 - 14u - Oude Abdij - Abdijdreef 22 -
Kortenberg Senator Willy Kuijpers, die de reis 
leidt, zal er het verloop van deze Kroaats-Vlaamse 
ontmoeting toelichten Vanuit een 30-tal gemeen
ten in Vlaanderen vertrok tot hiertoe zowat 600 ton 
aan hulpmiddelen Het grootste deel hiervan werd 
bij mekaar gebracht door VU-afdelingen Vlaams 
Kruis FVV en de FVK-knngen Deze reis wil een 
stap verder gaan het Europa-der-Volkeren bestu
deren en praktisch vorm geven Natuurlijk betekent 
deze reis ook een flink stuk zonnevakantie in Istne, 
het oorlogsvnje deel van Kroatië Iedereen — groot 
en klem — is welkom Een 40-tal personen schre-' 
ven reeds in 

2 Verplaatsing Per luxe autobus (twee dagen 
heen en twee dagen terugreis) 

3 Verblijf Kamer met ontbijt tijdens de eerste, 
voorlaatste en laatste dag Volpension ter plaatse 
in het Istrisch-Kroaats vakantiedorp Petalon te 
Vrsar in twee- of dnepersoonskamers met het 
nodige komfort 

4 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 
eilana Brijuni (Nationaal Kroaats Park) Wandeling 
doorheen Pula,Porec Bezoeken aan musea en 
andere bezienswaardigheden En natuurlijk ook 
de politieke kontakten en informatie 

5 En de pn/s '22 850 fr alle kosten inbegrepen, 
met uitzondering van de dranken en de maaltijden 
tijdens de eerste en laatste twee dagen de per
soonlijke kosten 

6 Reisdokumenten geldige internationale reis-
pas, geen visum vereist Identiteitskaart, zieken-
fondskaart reisverzekering 

7 Hoe inschrijven'' Door het storten van de 
leissom op rek 424-6073661-26 van de Europese 
Volkshogeschool of bij Rik Keyaerts administratief 
verantwoordelijke van de Europese Volkshoge
school Europees Parlement, Mont 2 29 Belliard-
straat 97 113 te 1047 Brussel (02/284 28 35 — 
liefst voormiddag — of fax 02/284 91 87) 

BOUW 
EN 
IMMOBILIEN 

DE DONCKER 
Lenniksebaan 117 1755 GOOIK 

Tel. (054) 56.80.14 Fax. (054)56.83.88 
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BURGEMEESTER SCHOKT KATELIJNE-WAVER BRABANT 

MEI 
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 
30 HAACHT: Knabbel- en babbelavond, geani
meerd door de Vlaamse wereldmuziekgroep Zak
doek Vanaf 18u m zaal Onder de Toren te Haacht 
Org VU-VVD Haacht 
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 

ARR. BESTUUR 
HALLE-VILVOORDE 

Op 8 mei 1992 hadden m zaal Collegium te 
Groot-Bijgaarden verkiezingen plaats van het arr 
bestuur van Halle-Vilvoorde waarbij ook 14 koopta-
ties voor de arr raad verkozen werden 

De nieuwe voorzitter van het arr bestuur is Piet 
Ronsijn en sekretans Reinhilde Raspoet 

De nieuwe 7 leden van het verkozen bestuur zijn 
Jef De Ridder, Wim Lauwaert, Eddie Luca, Lieve 
Maes, Josée Nauwelaerts, Richard Peeters en Enk 
Rolies, alsook de uittredende voorzitter Luk Van 
Biesen, voor de VUJO wordt dit Greet Claes 

Tenslotte voor de Partijraad Herwig Cornells, 
Jef De Ridder, Albrecht De Schrijver, Lieve Maes, 
Luk Van Biesen en als plaatsvervanger Richard 
Peeters 

NIEUW BESTUUR TE 
OVERUSE 

Op 23 maart j I werden te Overijse Henri Otte en 
Reinhilde Raspoet opnieuw als respektievelijk 
voorzitter en sekretans verkozen 

De bestuursleden zijn Jan De Broyer, Willem De 
Broyer,Raoul Vanderceelen, Mark Van de Vijver en 
An Otte en natuurlijk onze schepen Marcel De 
Broyer 

De Volksunie-afdeling van Katelijne-Waver toont 
zich geschokt en verontwaardigd over de uitlating 
van burgemeester Lens (na vragen van gemeente
raadslid Mare Druart) dat , er m de Stationstraat 
nog met genoeg ongevallen gebeurd zijn om er de 
verkeersveiligheid van fietsers en voetgangers te 
verbeteren" Na een dergelijke platvloerse uit
spraak verwacht de Volksunie dat Lens in het 
openbaar zijn verontschuldigingen aanbiedt aan de 
bewoners en de gebruikers van de Stationstraat en 
tevens aan de nabestaanden van de verkeers
slachtoffers in onze gemeente Voor dze mensen 
komen de maatregelen van de burgemeester im
mers altijd te laat 

VERKEERSRAAD 
Uitspraken als deze zijn slechts de top van een 

MEI 
15 MOL; Kookles in Parochiecentrum Mol-Donk 
om 9u 30 Org WVG-Mol 

16 ANTWERPEN: DF-afdeling Jan Blom verkent 
streek Eupen en Malmédy, o I v Walter Luyten 
Vertrek om 7u 30 aan St Laurentiuskerk, hoek 
Markgravelei en Van Schoonbekestraat Prijs 420 
fr (maaltijden fakultatief ter plaatse door iedereen 
zelf te betalen) Info op tel nrs 03/482 11 93, 
03/238 02 13 of 03/216 32 58 
17 LIER: Lentewandeling op de Kesselse Hei o I v 
lokale gids Afspraak om 13u in het VNC, Berlanj 
80 te Lier Belegde broodjes nadien Bestellen 
480 96 42 Org FVV-Lier 
18 MOL: Fietstocht Org WVG-Mol Info 
014/3125 38 

18 MERKSEM: Om 20u in Vlanac, Bredabaan 
360 mfo-vergadering voor potentiële tentoonstel
ling tijdens de 30e Kunst- en Hobbytentoonstelling 
op 29 en 30 aug Alle kunstenaars en hobby-isten 
op posti 

20 MOL: Tweedaags bezoek van WVG-Mol aan 
Nederland Info 014/31 28 95 
21 DEURNE: Natuurwandeling Kesselse Heide 
Bijeenkomst Terminus tram 24, om 13u30 Org 
VWG-Deurne 
21 ZWIJNDRECHT: Studiebezoek BRTN en Mini-
Europa Org VWG-Zwijndrecht Info 
03/252 77 98 
22 WOMMELGEM: Herdenkingsmis voor Jan Pui-
mege, die ons 10 jaar geleden ontviel Om 19u 
Kerk Volkaertslei, Kandoncklaar (zijstraat Autolei) 
Zang Gust Teugels Org K K Jan Puimège 
23 WOMMELGEM: Kaas- en wijnavond (of visscho-

nt Ijsberg, aangezien ze duidelijk maken hoe in Sint-
ig Katelijne-Waver aan verkeersbeleid wordt gedaan 
:e- Telkens weer wordt er gewacht tot er slachtoffers 
lat vallen vooraleer wordt ingegrepen Wanneer ge-
de meenteraadsleden of bezorgde burgers het sche
le penkollege op gevaarlijke toestanden wijzen, wor-
iit- den ze met een kluitje m het net gestuurd Met de 
et installatie van een Verkeersraad wordt getalmd, 
Je zodat nog snel enkele ondoordachte beslissingen 
3n zonder enige vorm van inspraak kunnen worden 
'S- doorgedrukt 
3n 
Tl- De Volksunie betreurt deze gang van zaken en 

eist dat de meerderheid eindelijk werk maakt van 
een beleid inzake verkeersveiligheid Zelf zal de VU 
met aarzelen om op verkeersonveilige situaties te 

en blijven wijzen 

tel) In Den Klauwaert, vanaf 20u 30 Deelname 
300 fr, Aperitief aangeboden door VU-Wommel-
gem Inschrijven t m 20/5 bij E Swaans 
(353 98 83) of H Braeken (353 96 66) 
23 MECHELEN: vzw Uylenspiegel Mechelen be
zoekt het gasmuseum te Leuven, met aansluitend 
tuinfeest in Krankhoeve te Bonheiden, org door 
VU-arr Mechelen Samenkomst om 14u parkeer
plaats Electrabel, Aarschotsestwg 23, Wilsele-Leu-
ven Info 015/41 64 36 (De Velder) 
23 BONHEIDEN: Krankhoeve, Grote Doelstraat 
11e Vlaams-Nationaal tuinfeest 450 fr volw,-12j 
150fr Eten van 18 tot 21 u Org VU-arr Mechelen 
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 m Den Valk te Kasterlee 
Info 03/238 82 95 
25 MOL: Fietstocht Org WVG-Mol Info 
014/31 25 38 
28 MOL: Natuurwandeling ,,Netevallei" Vertrek 
om 14u aan lokaal Malpertuus, Turnhoutsebaan 
15 Org WVG-Mol 
28 MERKSEM: Familiedag' Daguitstap met groot 
en klem, jong en oud naar het schilderachtige 
St Amends a/d Schelde Meer info bij Joke Janssen 
(03/646 66 82) 
29 GEEL: Debat Vic Anciaux — Gerolf Annemans 
Moderator Bruno Huyghebaert (BRTN-meuws-
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' 

Docksides | 

SEBAGO 26 kleuren 
Itmn 20 kleuren 
AMIIIORIX 6 kleuren 

'^d joa/i te/tug kei M E E S T aantad 
kdeuhm \Jm gans de K U S T 

SCHOENEN 

N E F R D I ^ E L ^ 

Willy VERDIEVEL- Hilde DEMAREY 
Albert l-laan 171,8620 NIEUWPOORT-BAD 
Tel (058) 23 51 96 - Fax (058) 23 51 96 

DOCKSIDES 

AIGLE 
•mrroRM 
ROMIKA 

]\pnny 
ITSKOI 
AJUBIORIZ 

BAMA 

adidas 
GUMA 

(jOabor) 
diadofö 
MEPHISTO 

TX«PS 
SEBAGO 

WEEK-END altijd open 
Woensdag gesloten 
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VU-BREE: NIEUW BESTUUR LIMBURG 
MEI 

20 TESSENDERLO: FVV besluit werkjaar met 
etentje Om 19u 30 in The Fox te Ham Met aperitief 
aangeboden door bestuur Menu aan 750 fr voor 
leden Niet-leden 850 fr inschrijven voor 14 mei bij 
bestuursleden 
20 MAASMECHELEN: Belastingsaangifte invullen 
door Johan Sauwens en Frieda Brepoels, van 18 tot 
20u in 't Geleeg 
23 BERINGEN: Bezoek met VVVG-Bermgen/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 
31 BREE: 22e Fiets- en wandelzoektocht door 
Groot-Bree, met toffe prijzen voor elkeen Inschrij
ving vanaf 13u 30 in het Stadspark Boneput 

HEUSDEN-ZOLDER 
IN HET NIEUW 

Na de bestuursverkiezing in de maand maart 
onder toezicht van senator Laurens Appeltans en 
de nodige kooptaties in de maand apnl ziet ons 
nieuw bestuur er als volgt uit voorzitter Frans 
Vanstipelen, met algemeenheid van stemmen voor 
een tweede ambtstermijn verkozen Ondervoorzit
ter wordt Frank Vandenwijngaert, sekretaris Slefan 
Leeten en penningmeester Tony Beerten Willy 
Janssens neemt de ledenadministratie voor zijn 
rekening en Erica Haesevoets is verantwoordelijk 
voor de vrouwenwerking Andere bestuursleden 
zijn Johan Melotte, Louis Daniels, Albert Bijloos, 
Pierre Rybzinsky en Maurice Vaes 

Maken automatisch deel uit van de huidige 
ploeg, de volgende mandatarissen burgemeester 
Jaak Vandenwijngaert, schepen Simonne Jans-
sens-Vanoppen, de gemeenteraadsleden Joseee 
Bellinckx, Robert Luyten, Louis Schroeyen en het 
OCMW-raadslid Willy Tielens 

ZIJ staan voor de taak het programma van onze 
partij aan de bevolking duidelijk te maken met het 
oog op de verkiezingen van 1994 

Veel suksesi 

s.l.) 

ZOEKERTJES 
— GEZOCHT - Man (27 3 58), architekt, zoekt 
werk in de omgeving van Brussel Kontakteer 
kamerlid Etienne Van Vaerenbergh, 02/519 86 94 
(7u30-15u) ORef 920478 

— GEZOCHT - Vrouw (1110 68), diploma secun
dair ondewijs Zoekt werk m de omgeving van 
Brussel Kontakteer kamerlid Etienne Van Vaeren
bergh, 02/519 86 94 (7u 30-15u ) O Ref 920374 

— GEZOCHT — Vrouw (26 9 65), mdustneel inge
nieur, richting Mechanika — optie Elektronika 
Zoekt werk in de omgeving van Brussel Kontakteer 
kamerlid Etienne Van Vaerenbergh, 02/519 86 94 
(7u30-15u) ORef 920373 

— GEZOCHT - Vrouw (18 9 65) licentiaat in de 
Geschiedenis, richting Nieuwste Tijden Zoekt werk 
in de omgeving van Gent, Antwerpen, Gent, Brug
ge Kontakteer kamerlid Etienne Van Vaerenbergh, 
02/519 86 94 (7u 30-15u) ORef 920372 

In de gezellige Pollismolen, in aanwezigheid van 
nationaal voorzitter Jaak Gabriels, koos de afdeling 
een nieuw bestuur, dat er als volgt uitziet Maarten 
De Ceulaer werd als voorzitter bevestigd Tony 
Timmermans neemt het sekretariaatswerk van Luc 
De Bruyne over, Nest Essers wordt ondervoorzitter 
en Jo Gysen blijft waken over de penningen Janny 
Reynders is verantwoordelijk voor leden- en lid-
kaartvernieuwing en Vital Dreesen voor de propa
ganda Jos Smits blijft aanvoerder van de plakkers
ploeg Betsy Segers-Cober zorgt voor de vrouwen
werking Patrick Hermans, Henn Drijkoningen en 
Janny Reynders houden zich met milieuzorg bezig 

OOST-VLAANDEREN 

MEI 

16 ZELE: Bal van burgemeester Jozef De Bruyne 
m 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 m Hof ten Dale, Kerkveldstraat 31 
Org VU-Mere-Erpe/Erondegem 
22 DENDERLEEUW: Debat Vic Anciaux-Filip De-
winter over,,Integratie of terugkeer" Om 20u in 
het kultureel centrum van Denderleeuw (A De 
Brabanterstraat 1) Org Vlaamse Kring Pieter 
Daens Iedereen welkom 
23 SCHOONAARDE: Invullen aangifte personen
belasting Van 9 tot 11u30 bij gemeenteraadslid 
Herman Van Den Abbeele, Losweg 11, tel 
052/42 35 49 Ook op 13 juni a s 
23 SINT-GILLIS-WAAS: Invullen belastingsaangif
te Van 14u30 tot 16u bij Romain De Grave, 
Eeckbergstraat 20, tel 770 70 62 Gratis en dis-
kreet 

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 
MEVR DEBOES CHANTAL 

RUSTOORD WINDEKINDS V Z W 
Lange Heergracht 61, 2800 MECHELEN 
015/21 06 05 

PLMTSAANBIEDING 
— GEZOCHT — Alleenstaande dame die bereid is 
tegen vergoeding in het huis van twee kronisch 
zieke bejaarden te Melle te overnachten om in 
geval van nood een arts op te bellen Er worden 
geen arbeidsprestaties verlangd Belangstellenden 
z w Oswald Van Ooteghem, 091/30 72 87 

— WERFRESERVE — Instelling universitair onder
wijs m het Antwerpse legt werfreserve aan voor een 
adjunkt van de direkteur Financiële Dienst Deelne-
mmgsvoonwaarde einddiploma universitair onder
wijs, met voorkeur voor licentiaat ekonomische 
wetenschappen of handelsingenieur Verdere infor
matie Eddy Gaublomme, tel (na 19u) 
03/455 90 88 

Voor de jeugdwerking staan Jo Gysen en Maarten 
De Ceulaer in 

De redaktie van ,,'t Leeuwke" is in handen van 
Luc De Bruyne, Maarten De Ceulaer, Vital Dree
sen, Nand Mouling, Patrick Hermans, Tony Tim
mermans en Janny Reynders 

Maken eveneens deel uit van het bestuur Jan 
Coolen, Bert Straetemans, Jaak Brebels, Peter Van 
den Vonder, Bert Vliegen, naast de gemeente- en 
OCMW-raadsleden, die ambtshalve lid zijn 

Veel sukses' 

(l.d.b.) 

NIEUW 
AFDELINGSBESTUUR 
IN EVERGEM 

Na de bestuursverkiezmgen van 14 maar '92 
werden in Evergem de nieuwe funkties toegewe
zen 

WIJ willen echter vooraf speciaal Piet Bekaert 
danken, die op eigen verzoek zijn taak als penning
meester neerlegt en aan Daniel Suttels, die wegens 
persoonlijke en gezondheidsproblemen zijn ont
slag als OCMW-raadslid heeft ingediend 

Tevens willen we volksvertegenwoordiger Hugo 
Coveliers danken die een boeiende uiteenzetting 
gaf IV m knminaliteit, bendevorming, e d 

De nieuwe bestuursploeg ziet er zo uit Marcel 
Neyt OCMW-raadslid (in opvolging van Daniel 
Suttels), voorzitter, verantw leden en abonnemen
ten, dienstbetoon, vertegenw in VU-Meetjesland 
en arr raad 

Sonja Vandamme sekretaresse, verantw Vrou
wenwerking, vervangend vertegenw in arr raad 

Mare Minnebo penningmeester 

Lieve Grypdonck gemeenteraadslid, dienstbe
toon, voorzitster politiek kollege Groot-Evergem, 
verantw vrouwenwerking, vertegenw VU-Meetjes-
land en arr raad 

Herman De Grauwe OCMW-fraktieleider, verte
genw arr raad, dienstbetoon 

Reimond De Bie en Daniél Suttels verantw 
propaganda en organisatie 

Patrick Van Herreweghe verantw VUJO-wer-
king 

Veel suksesi 

(m.n.) 

NIEUW BESTUUR TE 
MOORSEL-
HERDERSEM 

Op 27 februari j I werd het afdelingsbestuur van 
de VU-Moorsel-Herdersem verkozen in aanwezig
heid van kamerlid Jan Caudron en de arr bestuurs
leden Maria Van Caeneghem en Hugo De Bruec-
ker 

Het nieuwe bestuur ziet er als volgt uit voorzit
ter Willy De Petter, sekretaris De Kerpel, pen
ningmeester Frans Jansegers, organisatie & pro
paganda Jons Vonck, vrouwenwerking Mana 
Peirlinck, vorming Viviane Van Heek, wijkwer-
king Edit Veldeman 

Veel sukses' 

Ö.C.) 
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UIT DE REG O 

SCHEPEN LUTVERMEERSCH: 

)) 
NESTWARMTE 

IS EVEN 
NOODZAKELIJK 
ALS KLEDIJ EN 
VOEDSEL" 

Lut Vermeersch is in Roeselare schepen van 
Sociale Zaken en Gezin, maar ook Emancipatie 
en Ontwikkelingssamenwerking vallen onder 
haar bevoegdheid. 

WIJ legde aan deze VU-beleidsvrouw een 
handvol vragen voor hoe zij in een stad met 
53.000 Inwoners waarvan twee landelijke ge
meenten haar sociale politiek voert. Mevrouw de 
schepen beschikt (OCMW inbegrepen) over een 
budget van 155 miljoen fr. Dat zou natuurlijk 
beter kunnen, vindt zij, maar het voorziene geld 
wordt nuttig besteed. Zij legt uit hoe en waar
voor. 

• Hoe staat het in Roeselare met de sociale 
huisvesting? 

Lut Vermeersch: „De meeste gemeenten hou
den zich opvallend stil inzake huisvesting. Ten 
onrechte trouwens, want er blijft op dat terrein nog 
erg veel werk te doen ten voordele van de minst 
fortuinlijke burgers. Het inkomensniveau is de sleu
tel tot de huisvestingsmarkt. Lagere inkomensgroe
pen worden weggedrukt uit de beste segmenten 
van het woningpatrimonium 

Er werden bij ons allerlei denkpistes bewandeld, 
tot iedereen tot de bevinding kwam dat er in 
Roeselare een goed werkende huurservice bestaat 
in het OCMW dat op vandaag reeds een 30-tal 
huizen ter verhunng kreeg." 

NESTWARMTE 
• Aan wie worden deze huizen verhuurd? 

Lut Vermeersch: ,,Die huizen worden verhuurd 
aan die groep van mensen die nergens terecht 
kunnen en voor wie de mazen van om het even 
welk net nog te groot zijn. 

HOTEL - RESTAURANT 

itino 

Berg 17 - B 3790 St. Martens-Voeren 
Tel. 041/81.09.08 - 041/81.09.29 

Gastronomie in een groene oase 

Diverse forel spec, en streekgerechten 
Marktverse produkten 

Groepsarrangementen 

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

en grote parking. 

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

Schepen Lut Vermeersch : „Nes twa rmte 
is even noodzakel i jk als kledi j en voed
s e l " . 

Het overleg met de huurservice van het OCMW, 
om het protokol grondig te bespreken, gebeurt in 
de komende weken In ieder geval wit het gemeen
tebestuur er iets aan doen." 

• Is er op dit punt al iets verwezenlijkt? 

Lut Vermeersch: .,Jazeker. Door het fonds 
Vandenbossche werd aan SV Woningbouw 13 
miljoen ter beschikking gesteld ter verbetering van 
een aantal huisjes aan de in Roeselare zeer beken
de Ronde Kom. Huisvesting wordt geboden aan 
jongeren in Villa Vandewalle. Het Vluchthuis kreeg 
ook enkele miljoenen ter verbetering van de woon
gelegenheid. Nu wil het gemeentebestuur nog 
konkreter en bewuster meewerken. Huisvesting, 
kunnen wonen, nestwarmte zijn even noodzakelijk 
als voedsel en kledij Het gemeentebestuur volgt de 
goede weg." 

• Kinderopvang blijkt in Vlaanderen een pro
bleem, hoe zit dat in Roeselare? 

Lut Vermeersch: .,Ook aan het tekort van kin
deropvang wordt aandacht besteed Vooral de 
éénoudergezinnen hebben het vaak moeilijk. Er 
wordt samen met de VDAB en de gemeentelijke 
emancipatiegroep gezocht naar mogelijke en haal
bare oplossingen " 

DERDE WERELD 
• Er wordt onder uw impuls heel wat gedaan op 
het gebied van Ontwikkelingssamenwerking? 

Lut Vermeersch: ,,Hef Roeselaars komitee voor 
Ontwikkelingssamenwerking doet het goed 1991 
was een zeer intens werkjaar We kregen het 
bezoek van twee jongeren uit Uruguay die een 
vijftal dagen bij ons doorbrachten Bij de 11.11.11-
aktie van 1991 werd het bedrag van 1 miljoen 
overschreden. We zijn er ons echter van bewust dat 
centen ophalen, samen moet gaan met ,,bewust 
maken". 

We zijn verplicht een korrekle beeldvorming te 
geven over de derde wereld. Niet alteen ellende 
moet worden getoond maar ook de kracht, de 
kuituur, het entoesiasme en de werklust van de 
inwoners van de Derde Wereldlanden." 

• Gebeurt er momenteel iets en wat zijn de 
verdere plannen? 

Lut Vermeersch: „Momenteel loopt er in het 
jeugdcentrum een vormingsreeks van zes avonden 
met als titel „Raak het zuiden niet kwijt". Er zijn 
een 60-tal inschrijvingen voor bedoelde kursussen. 
Om de twee maand is er een vergadering met alle 
derde wereldaktieven op ons grondgebied, zoals 
Damiaanaktie, Vredeseilanden, Broederlijk Delen, 
Missiebonden, Amnesty International, Artsen zon
der Grenzen, Vrouwen in de derde wereld, enz. 

Nu reeds dromen we ervan in september 1993 
opnieuw een „Derde wereld in het centrum" te 
organiseren." 

• Is er financiële steun vanuit het gemeentebe
stuur? 

Lut Vermeersch: ,,Wat de financiële inbreng 
van de stad betreft, wordt de belofte dat eind deze 
legislatuur de bijdrage 10 fr. per inwoner zou 
bedragen, hard gemaakt. Jaarlijks wordt ook de 
begroting aangepast. 

Ik durfals besluit stellen dat wij in Roeselare wat 
betreft de sektoren die onder onze bevoegdheid 
vallen zeker op het goede spoor zitten en in deze 
optiek keihard zullen verdenwerken voor het welzijn 
van alle mensen in de stad Roeselare maar ook in 
de deelgemeenten!" 

John Huvaere 

ADVERTENTIE 

GEMEENTE ZEMST 

Aanwerving 
veldwachters m/v 

De voorwaarden zijn: 

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

2. leeftijd: min. 18 — max. 35 j . ; 
3. houder zijn van een diploma of getuig

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

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

5. geen handel drijven of enige bijbetrekking 
uitoefenen; 

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

7. minimum 1,68 m groot zijn. 

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

Voor bijkomende inlichtingen zich wenden tot 
het gemeentesecretariaat, tel. 015/61.11.20. 

1.0. De Secretaris, De Burgemeester, 
get. L. Van Releghem. get. R. Merckx. 
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UIT DE REGIO 

WEST-VLAANDEREN 
MEI 

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 
welkom ORg VU-Stene 

15 BRUGGE: Diavoordracht Pygmeeën en het 
Evenaarswoud vervangen door een voord'acht 
over Rene De Clercq, Vlaams Voorman, door Jan 
Dhaluin Om 20u in De Gulden Spoor, doe 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 in de Monaen, aan
vang 14u Org VVVG-Wervik-Geluwe/Kanton Ko
men 

21 ICHTEGEM: 4de Kruistocht van de St Kruis-
vrienden in , De Engel" vanaf I1u Middagmaal 
320 f r , avondmaal 175 fr Beide 495 fr Eventueel 
badge met naam 50 fr Stortingen voor 11/5 op rek 
KB 472-7130821-42 VAN St Kruisvnenden 

22 WERVIK: Dagreis naar Meise met bezoek aan 
Plantentum 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 m de Reisduif, Kerkstraat 218, 
met een voorlezing van Toon De Sutter 

DE PANNE-ADINKERKE IN HET NIEUW 

Ook De Panne-Adinkerke kreeg een vernieuwd 

VU-bestuur Op de foto zijn de bestuursleden met 

hun funktie als volgt afgebeeld 

Eerste rij ondervoorzitter, vorming en pers & 
publikaties Rudi Vanderheyde sekretaris en vrou
wenwerking Annemie Hemerycke, penningmees
ter Lieve Onraedt voorzitter Noel De Gryse, 
wijkwerking Juul Haezebaert dienstbetoon Bert 
Hendryckx 

Tweede rij organisatie Ene Moerman propa

ganda & abonnementen Willy Meeus leden 

Jean Pierre Le Dieu en jongerenwerking-VUJO 

Pieter Goderis 

Veel sukses' 

(a.h.) 

BEAUVOORDE 
VEURNEg 

AMBACHT 
Groen vakantieoord 

- Gelegen m West Vlaanderen in het hart van de Westhoek op 7 km van Veurne, 7 km 
van Lo 7 km van Hondschoote (Frans Vlaanderen) 

- Op 1 januari 1971 fusie van de gemeenten Wulveringem en Vinkem onder de naam 
Beauvoorde naar de naam van het plaatselijk v^faterkasteel De fusie met Veurne op 
1 januari 1977 doet Beauvoorde officieel ophouden te bestaan als gemeente 

I BEZIENSWAARDIGHEDEN 
- Kasteel BEAUVOORDE met een rijk 17de eeuw interieur kan bezocht worden met 

gids van 1 juni tot 30 september van 14 tot 17u Groepen op afspraak tel 
058/29 92 29 

- O L Vrouwekerk van Wulveringem en Sint Audomaruskerk van Vinkem ztjn be 
schermde monumenten 

- Oude Leenhoeven Het Blauwhuis en De Torreelen 

I BEWEGWIJZERDE WANDELPADEN 
- Blauwhuispad 3 km 
- Torreelenpad 3 km 
- Schaapsvlietpad 5 km 
- Elzentappad 6 km 
- De Moeren wandeling 15 km drooggelegd moeras 3 m onder de zeespiegel 

geometrisch landschap 
- Norbertijnerwandelmg 10 km langs pastorie van Houtem een gewezen proosdij 

{anno 1617) van de Veurnse St Niklaasabdij 
- Meeuwenwandeling 12 km langs graf van C Verschaeve in Alveringem en militair 

kerkhof van Oeren waar eerste grafschennis op heldenhuldezerkjes gebeurde op 9 10 
febr 1918 

I BEWEGWIJZERDE WIELRIJDERSPADEN 
- Kerlinga Bampoele Moerland Fintele Zannekin wielrijderspad elk 

30 km 
- De Moeren fietsroute 39 km 

- Fietsenverhurmg m Driekoningen in Beauvoorde 

I GEGIDSTE WANDELINGEN 
- Beauvoorde van kerk tot kerk 1 u 

- Beauvoorde St Winoksbergen (Frans Vlaanderen) 3u 

Bachten de Kupe autoroute 106 km door Veurne Ambacht 

I FOLDERS 
- Werffolder Veurne Ambacht in kleuren gratis 
- Folder Beauvoorde info 25 fr 
- Folder Bachten de Kupe autoroute 25 fr 
- Folder Vijf wielrijderspaden 25 fr 

• JAARLIJKSE EVENEMENTEN 
— Krokusvakantie TOERISTEN en GASTRONOMENFOOR met streekspecialiteiten 
— BEAUVOORDSE GEZONDHEIDSMARSEN 

Paaszaterdag 50 km Beauvoorde — St Winoksbergen (Fr Vlaanderen) 
Paasmaandag 5 tot 35 km en 50 km 

— FOLKLORISTISCH DORPSFEEST & BOEKENMARKT zaterdag 6 junr 92 
— DAG VAN DE TOERIST met PAARDEDEFILE zondag 7 juni 92 (altijd op 1ste zondag 

van juni) 
— Pinkstermaandag ORGELKONCERT in Romaanse kerk van Wulveringem Beauvoor 

de 
— POEZIEFESTIVAL 1992 in Driekoningenschuur 20u 

13/07 Tine Ruysschaert Poeziecocktail 
15/07 Anton van Wilderode Dichter Merumeus Bunmg 
17/07 Roland Jooris Poëzie in m n leven 
20 07 Lut De Block en Frans Deschoemaeker twee dichters op de praatstoel bij 
interviewer F Terne 
22/07 Jan van den Berg hertaalde de fabels van Jean de La Fontaine 

— ZOMERTENTOONSTELLINGindeVinkemkerk MODERNE VLAAMSE KUNST VAN 
ENSOR TOT HEDEN 11 juh tot 16 augustus 92 

— SINT HUBERTUSFEEST met H Mis om 10u met jachthoornensemble optocht van 
100 ruiters en amazones 

— KERSTSTALLENWEDSTRIJD rond Kerstmis 

• HORECA 

Prijsgunstige restaurants hotels en studio s Gastronomische weekends tot 40 perso 
nen 

• SPECIALITEITEN 

Beauvoordse pate pannekoeken en wafels Beauvoordse kaas 

• DE SNUFFELHOEK tweedehands boeken 

• INFO V V V VEURNE AMBACHT vzw 
Goudenhoofdstraat 19 8630 BEAUVOORDE Veurne 
Tel 058/29 94 79 
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LEPEL & VORK 

Brugge bezoeken is ook 
kennis maken met het 

Vlaams 
Ontmoetingscentrum 

^DeGulden Spoor 
rechtover uitgang parking 

't Zand 22 Brugge 
tel 050 34 30 82 

* dranken * restaurant 
* snacks * zaal voor 50 pers 

(Ué&iesèaJ 

Wmmm 
goo,Juid7413798'^^^f^^u^enjoem 

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

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

Adverteren in WIJ 
rendeert 

02/219.49.30 

Probeer eens! 

Banketbakkerij 

ANTWERPIA 
JOOST GOSSYE 

Geraardsbergsestraat 
38 
9300 Aalst 
Tel. 053-21.35.33 

Sedert 1910 
JAN PAUWELS-DE BRAUWER 

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

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

— Cambftlwus — 
•tXGoostetóteoat 3» 3960 cg/iec 

011/47.28.97 

SL M 

tboerenhof 
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 

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

ten 
Overeinde 8 AS 

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

Brood-en 
banketbakkerij 

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

SPECIALITEIT VAN ALLE 
GELEGENHEIDSGEBAK 

Hostellerie 

|fetci« 
Oerenstraat 13 8190 Alveringem 

tel 058/288 007 

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

Wi) bieden U 
14 luxueuze hotelkamers met alle denkbare komfort 
Fijne Franse keuken è la carte en 8 menus van 695 fr tot 1600 fr 
Een hart voor de kinderen eigen speelruimten en aangepaste menu s 
Kamer (2 pers ) met uitgebreid ontbijt vanaf 1750 fr 
Eveneens pension en half pension mogelijkheden 
Week end verblijf 

SEMINARIEMOGELUKHEDEN conferentiezaal met alle nodige multifunctionele apparatuur 

Voor gratis informatiepakket nopens onze mogelijkheden 

Oerenstraat 13 8690 Alveringem tel. 058/288 007 
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ZANGFEEST 
Er zijn twee mogelijkheden wat betreft het 

verslag van het ANZ (WIJ, 1 mei '92) 
1 TS snapt er mets van en wreekt zich met 

een negatief verslag 
2 TS had nog een kater te verwerken van 

een feest met „hoogstaande" muziek 
Hoe anders is het te verklaren dat we enkel 

in WIJ een zo negatieve kommentaar te 
lezen krijgen ' We spreken dan nog met van 
de muggezifterij Of was TS op zijn teentjes 
getrapt door de ongezouten mening die Ri
chard Cells in zijn toespraak ten beste heeft 
gegeven' 

Als TS het over kulturele afstomping heeft, 
dan wordt het de hoogste tijd dat hij op zijn 
eigen woordgebruik let 

Tegen TAK heeft hij blijkbaar ook iets 
Want niettegenstaande de verschillende 
open doekjes die de 20-jarige mocht ontvan
gen, lezen we daar nergens iets van Is het 
nationalisme waar TAK reeds 20 jaar achter 
staat, met hetzelfde nationalisme als dat van 
de V U ' 

Als een Voer-wandeling ook al met meer 
als opportuun wordt geacht, heb ik het ver
moeden dat er veel mensen zullen zijn, die 
het met meer opportuun zullen vinden om 
nog voor de VU te stemmen 

Mare De Vulder, Deinze 

Red. Inderdaad heeft TS in zijn verslag 
niet over TAK geschreven. Hoe kan lezer 
De Vulder dan weten dat onze medewer
ker een Voerwandeling niet opportuun 
acht? 

KLEINE DETAILS? 
Graag had ik gereageerd op de brief van 

David Claes uit Benngen (WIJ, 24 apnl j I) 
De briefschrijver zou m het kader van de 
herverkavelmgspolitiek VU en VI Blok ver
enigd willen zien om samen voor het ge
meenschappelijk doel nl ,, het beste voor 
het Vlaamse volk" te ijveren Daaraan wordt 
een voorwaarde vastgekoppeld we moeten 
ophouden met ruziën over „de kleine de
tails" 

Ik zal geen teoretische argumenten ge
bruiken om van die kleine details grote 
bijzonderheden te maken want dat hebben 
er al honderden voor mij gedaan Laten we 
het voor een keer konkreet houden 

Ik woon als Vlaminge m Bangkok en ben 
heel blij dat een partij als het Vlaams Blok 
hier met bestaat Een onveilig gevoel zou me 
noodgedwongen binnen houden en me bij
gevolg een fundamenteel recht ontzeggen 
het recht op een sociaal leven 

Gedurende mijn studententijd heb ik 5 jaar 
als Vlaminge m Brussel gewoond, tussen de 
migranten Nooit heb ik enige last gehad van 
of met mijn buren, integendeel, met veel 
plezier ging ik wekelijks bij een Turk op de 
hoek mijn portie verse olijven en feitakaas 
halen en met even veel plezier leerde ik hem 

dan Nederlands praten Op zondag ging ik 
geregeld naar de Zuidmarkt bij een Marok
kaan verse muntblaadjes kopen om daarmee 
tee te brouwen 

Ik heb als vrouw, met de nodige inspannin
gen, aan de universiteit gestudeerd Met dat 
diploma en mijn ideaal van ,,gelijke rechten 
voor man en vrouw", wil ik iets bereiken m 
mijn leven Ik gruwel dan ook wanneer ik lees 
dat een bepaalde VI Blokkandidaat stelt dat 
de emancipatie van de vrouw gelijk is aan die 
van de aap 

Als ik morgen op straat verkracht word dan 
wil ik met voor de rest van mijn dagen de 
gevolgen van andermans misdrijf dragen Ik 
zal abortus plegen 

De Volksunie heeft duidelijk lessen getrok
ken uit de geschiedenis Het VI Blok daaren
tegen geeft me het benauwende gevoel be
paalde wangedrochten uit het verleden zo 
vlug mogelijk te willen overdoen 

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

Dit allemaal ,,de kleine details" noemen 
zoals lezer Claes doet is toch met ernstig 
Het zijn juist die kleine details die kwaliteit 
aan het leven geven en als ze mij morgen 
worden ontnomen, hoeft het voor mij echt 
met langer' 

Mie Van den Kerhove, Bangkok 

P S dit impliceert met dat ik voorstander 
ben van een verkavelmgspolitiek 

GASTARBEIDERS 
Jaren terug had ik gelegenheid mijn kijk op 

de bestaande problemen naar voor te bren
gen BIJ ons in Antwerpen heeft men steeds 
ernstig aan de kwestie gedokterd Over hoe 
deze intussen geëvolueerd is wil ik het hier 
met hebben 

Maar de probleemstelling blijft akkuut, en 
over wat ik lees, hoor, zie en meemaak blijft 
er toch mijn gedachtengang, die ik met deze 
nog eens zou willen proberen te formuleren 

Dus geen standpunt (hoewel ik dit heb) 
over terug naar integratie aanpassing 
onderwijs enz enz 

Maar wel dit Wat vaststaat is dat er 
gastarbeiders werden aangezocht En wel in 
de eerste na-oorlogse periode, specifiek 
door (B)SP-mimster Achiel Van Acker, ver
antwoordelijk bij de verstrekking van energie 
voor de bedrijven Waarvoor destijds hoofd
zakelijk kolen Uit onze mijnen dienden opge
haald 

Hoofdzakelijk Italië en Spanje werden be
naderd, en met de arbeiders die vandaar 
kwamen waren er omzeggens geen grote 
problemen, in alle geval geen on-oplosbare 

Er was uiteindelijk voldoende volk, en mij 
IS het nog altijd een misterie door wiens 
toedoen er nog duizenden Turken, Marokka
nen en andere gastarbeiders zijn bijgeko
men Ik zeg wel, en druk erop, gastarbeiders 

De industne evolueerde Voldoende aan
voer van olie, de technische middelen groei
den, en het delven van kolen was met meer 
zo noodzakelijk De arbeidsmogelijkheden 
voor de gastarbeiders dienden dus afge
bouwd 

Maar er wordt met meer over gastarbei
ders gesproken Er zijn nu migranten — 
immigranten enz Vanwaar deze wijziging' 
Wie en wat verantwoordt deze nieuwe etiket-
tenng' 

Humanitaire aspekten' Hier geboren' Ik 
stel vast dat onze mensen, bv uit Zaïre 
verjaagd, ook kinderen bijhebben die nooit 
hun vaderland gezien hebben 

Wilfried Willockx, Antwerpen 

HOF DE DRAECK 

^Süufü^ 

Groen, rust en gastronomie 
m VOEREN 

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

Pas henngenchte 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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TEGENDRAADS 

MILIEU TOP OF FLOP 
143 landen bereikten in 

New York een akkoord over 
een ontwerpverdrag inzake 
klimaatverandering. De tekst 
zal op de top voor milieu en 
ontwikkeling volgende maand 
te Rio de Janeiro ondertekend 
worden. Dit betekent dat de 
reeds lang aangekondigde en 
grote verwachtingen wekken
de top toch enig resultaat zal 
opleveren. 

Alhoewel de tekst waarover 
een akkoord werd bereikt 
geen bindende tijdslimieten 
bevat voor de vermindering 
van de uitstoot van drijfgassen 
wordt toch algemeen aange
nomen dat het niveau van 
1990 een maksimum moet 
zijn. 

Lang werd gevreesd dat 
deze wereldtop een grote flop 
zou worden omwille van de 
onoverbrugbare meningsver
schillen tussen rijke en arme 
landen. Door dit akkoord heeft 
nu ook de Amerikaanse presi
dent laten weten dat hij aan de 
top zal deelnemen en zal er 
tenminste een erkenning en 
intentie zijn van 143 landen 
dat er een probleem is! 

Milieu en ontwikkeling hou
den natuurlijk niet op bij het 
probleem van de klimaatver
andering. De erkenning van 
onverantwoord menselijk ge
drag als hipoteek op de toe
komstige generaties kan 
nochtans een aanzet zijn tot 
een (veel te) langzaam proces 
van bezinning over de wijze 
van produktie en ekonomi-
sche groei zonder enige kon-
trole of begrenzing. 

Het risiko van elke interna
tionale konferentie is immers 
dat er ronkende intentiever
klaringen worden afgelegd 
waarnaar jarenlang wordt ver
wezen zonder dat er enig kon-
kreet effekt van uitgaat. Over 
het basisgegeven dat het mi
lieu beter moet worden be
schermd en alle mensen over
al ter wereld recht hebben op 
ontwikkeling is iedereen het 
eens. De onenigheid begint 
steeds opnieuw bij het ant
woord op de vraag wie verant
woordelijk is voor welk effekt 
en wie moet bijdragen en hoe
veel om het gewenste resul
taat te bereiken. 

Zo gaan de rijke landen er 
van uit dat de ontwikkelings
landen inspanningen moeten 
leveren om het regenwoud te 
beschermen. Ze gaan wel 
voorbij aan het feit dat ze zelf 
de meeste wouden reeds lang 
gewoon omgehakt hebben en 
met 20% van de bevolking 
verantwoordelijk zijn voor 
meer dan 80% van de vervui
ling van land, lucht en water. 

Inspanningen vragen aan 
ontwikkelingslanden is dan 
ook weinig efficiënt wanneer 
daartegenover geen toegevin
gen staan van de rijke landen 
inzake wereldhandel, interna
tionale ontwikkelingshulp, 
schuldenlast, enz... Men zal 
moeten erkennen dat het be
langrijkste element dat de mi
lieuverloedering (ontbossing, 
woestijnvorming, enz.) in ont
wikkelingslanden in de hand 
werkt de armoede is en deze 
armoede kan enkel verzacht 
worden door strukturele ingre
pen op wereldschaal. En daar
bij moeten de rijke landen een 
stukje van hun welvaartskoek 
delen met de armere landen! 

Velen zijn van oordeel dat 
de demografische eksplosie in 
de onderontwikkelde landen 
het basisprobleem vormt van 
de armoede, maar dat is een 

(foto Belga) 

vicieuze cirkel. Armoede is 
van oudsher een bron van de
mografische groei omwille van 
de hoop bij de ouders dat de 
kinderen kunnen bijdragen tot 
de verbetering van deze ar
moede. Armoede betekent bij
na zeker grotere onge
schooldheid, verdere druk op 
het land, uitloging van de 
grond, ontbossing, enz... 

Reeds in 1975 kwamen de 
geïndustrialiseerde landen 
overeen in het kader van de 
Verenigde Naties om tenmin
ste 0,7% van hun BNP te 
besteden aan ontwikkelings
hulp. Meer dan 25 jaar later 
bereiken ze nog maar amper 
de helft van dit bedrag en 
ondertussen zijn de proble
men zoveel groter geworden 
en is de wereldbevolking dra
matisch gestegen met miljoe
nen vluchtelingen tot gevolg 
en stijgende onevenwichten 
tussen de rijke en arme lan
den. 

Het Brundlant-rapport heeft 
dit alles in een uniek doku-
ment vastgelegd en haarfijn 
oorzaken en gevolg gegeven, 
het is wellicht één van de 
meest geciteerde rapporten 
van de jongste jaren maar er 
werden door de rijke landen 
geen harde konklusies uit ge
trokken en woorden alleen 

volstaan niet om een gunstige 
evolutie op gang te brengen. 

De rijke industrielanden die 
zich volop voorbereiden op de 
informatiemaatschappij waar 
kennis de belangrijkste faktor 
geworden is moeten beseffen 
dat ook de transfert van tech
nologie naar minder fortuinlij
ke delen van de wereld een 
absolute noodzaak is. De 
meeste ontwikkelingslanden 
hebben niet eens het stadium 
van de elementaire landbouw-
ekonomie bereikt en kunnen 
dus onmogelijk zelf het kapi
taal opbrengen om zich nieu
we en noodzakelijke technolo
gie aan te schaffen tegen we
reldmarktprijzen. 

De internationale gemeen
schap moet hierbij ook de 
moed hebben te erkennen dat 
politieke sistemen en instellin
gen gefaald hebben en een 
nieuwe aanpak vereisen die 
gericht is op de ontplooiings
kansen voor mensen, het 
oude Chinese spreekwoord 
indachtig: ,,Wanneer je ie
mand een vis geeft kan hij een 
dag eten, wanneer je iemand 
leert vissen eet hij levens
lang". Reeds toen wist men 
dat de overdracht van kennis 
belangrijker is dan giften. 

Het egoïsme van de rijke 
landen is dan ook de essentië
le rem op de noodzakelijke 
veranderingen met de VS op 
kop die slechts 0,15% van 
hun BNP aan ontwikkeling
hulp besteden, terwijl een 
veelvoud gaat naar nutteloze 
bewapeningssistemen. De 
koncentratie van wapens, ka
pitaal en kennis in enkele lan
den veroorzaakt een steeds 
toenemende kloof die op lan
ge termijn tot ongehoorde ka-
tastrofen moet leiden. 

Wanneer de top van Rio de 
aanzet zou kunnen zijn tot een 
nieuwe bezinning over de ver
antwoordelijkheid van de rijke 
landen voor een rechtvaardi
ger wereld waar milieu en ont
wikkeling voor elkeen dezelf
de duurzame ontwikkeling op
levert dan kan men spreken 
van een sukses. Is dit niet het 
geval is het een grote flop, een 
maat voor niets! 

Lamoraal 
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clomus - uioningen 
Ruwbouw of sleutelklaar! 

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

Met traditionele 
« VAN DEN BRANDEN » kwaliteit 
Keuze uit verschillende types. 
Ook voor uw eigen « schets » - idee 
hebben wij een sleutelklare 
oplossing. 

BON 
NAAM: 
ADRES: 

VOOR INLICHTINGEN 
(OPSTUREN A.U.B.) 

TEL: 
BOUWGROND TE: 
wenst inlichtingen en dokumentatie (types, beschrijving, prijzen). 



Wie deze zomer met vakantie gaat in binnen- ping, reisbijstand of beide 
of buitenland, kan behalve een stralende zon Vraag nu uw kaart aan in een KB-kantoor 
beslist ook de Gold Eurocard of de Classic Visa- Wantin mei en juni geven wij u extra kortingen 
kaart van de Kredietbank gebruiken Het ^ ^ ^ ^ op al onze kredietkaarten En u krijgt er 
toppunt van betaalcomfort met prima ^ f l l ^ ^ een tweede kaartvolledig gratis bovenop 
voordelen U kunt de kaart uitbreiden Ê fjS V 1 Want het betere betaalcomfort begint 
met een verzekering voor pechverhel- ^ J ^ ^ J ^ met de Kredietbank. 

Beter met de bank van hier. 


