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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 

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 

Kostuums naar maat 

HERENKLEDING 

rmees 
Steenhouwersvest, 52 

ANTWERPEN 

Adverteren in WIJ 
rendeert 

02/219.49.30 
Probeer eens! 

BLOEMEN ROUWKRANSEN 
BRUIDSTUILEN 
ZAALVERSIERING 

t ETRA P.V.B \. 

w | ^ HEIHOEFSEWEG 1 
J f f ^ 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 

i ~ S DELILLE Jan 
D.D.H. Verzekeringen 

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

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 

nv de winne-fabrisac 

•̂  / mlgrostraat 128 
\ . / 'B 9200 schoonaarde 

^ ' dendermonde 
052/42 33 04 - 42 39 16 

drukkerij 

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

W DEVRIESE ^ 
rwoonverllchtlngl 

y 
baron ruzettelaan 78 

^ 8310 brugge 4 ^ 
l ^baan brugge-oostkamp^| 
• ^ 050/35 74 04 >i iÉH 

PVBA 
J. BORREMANS-COCK 

& KINDEREN 
Algemene Bouwondernemingen 

Gentsestraat 238 
9500 Geraardsbergen 

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

H^ 
N.V. ZAKENKANTOOR 

HERMAN STEENHOUDT 

1 STATIONSPLEIN, 
9500 GERAARDSBERGEN 

Tel. (054) 41 30 44 

Woonkrediet 
steeds iets beter! 

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



EERST DIT 

DE RAND VAN 
DE DIALOOG 

E
EN haast onopvallend stuk in het Bulletin van 
Vragen en Antwoorden van de Senaat trok deze 
week onze aandacht. Op 25 maart jongstleden 
vroeg VU-senator Valkeniers de minister van Eu
ropese Zaken Urbain (PS) uitleg over het pro
bleem van de etikettering van produkten in de 
landstaal. Een EG-richtlIjn bepaalt dat deze in een 
voor de verbruiker „gemakkelijk te begrijpen taal" 
moet gesteld zijn. Rechtsspraak in Nederland en 
in België wijst uit dat sommige rechters dit aldus 
begrijpen. Het voorschrift van de Nederlandse en 

ook van de Belgische wet, dat het gebruik van de landstaal 
eist, zou te streng zijn. Het zou dus aan de rechter en niet 
meer aan de wetgever toekomen te oordelen of de gebruikte 
taal door de verbruikers van zijn rechtsgebied voldoende kan 
worden begrepen. Met als gevolg, zo vindt Valkeniers o.m.: 
rechtsonzekerheid en diskriminatie van mensen die minder 
talen kennen, om niet te spreken van de achteruitstelling van 
het Nederlands en van andere kleine Europese talen . 

Om deze negatieve gevolgen weg te werken vraagt onze 
senator of de minister bereid is op het Europese vlak te 
ijveren voor de woorden ,,een gemakkelijk te begrijpen taal" 
te doen vervangen door,,minstens de 
landstaal of de landstalen". Het ant
woord van minister Urbain is geen 
antwoord, hij laat bovendien het initia
tief aan de EG-kommisie over want, zo 
zegt hij, het is de taak van de Kommis
sie voorstellen te doen om een richtlijn 
van de Raad te wijzigen en ,de Raad 
heeft van de Kommissie geen voorstel
len ontvangen"... 

Daarmee is voor Urbain de kous af. 
Met een dergelijke houding ziet de 
toekomst van de kleinere talen in Euro
pa er niet goed uit. Want uit het ant
woord moeten wij begrijpen dat wij in 
de toekomst helemaal niets meer te 
vertellen zullen hebben over het gebruik van onze eigen taal. 
En dat kan toch de bedoeling niet zijn! 

Het was alert van Valkeniers om het probleem aan te 
brengen want de tijd dringt. Het zal de Waal Urbain een zorg 
zijn wat er met het Nederlands gebeurt. Ons wel I En gelukkig 
ook de Nederlandse regering. In haar recente nota (29 januari 
'92) over haar Internationale Kulturele Betrekkingen schrijft 
zij dat de verbondenheid tussen Nederland en Vlaanderen 
„kan worden benut om de positie van de Nederlandse taal en 
het Nederlandse taalgebied in Europa te versterken." En 
alhoewel wij liever moet in de plaats van kan hadden gelezen 
geeft deze stelling de moed die nodig is om in Europa onze 
stem te vrijwaren. 

De jongste tijd tekenen zich wederzijds positieve signalen 
af. De recente bijlage van de kwaliteitskrant NRC Handels
blad over België (en Vlaanderen) is niet echt negatief meer, 
het is ooit anders geweest. Dat in de Vlaamse regeringsver
klaring staat dat de samenwerking met Nederland prioritair is, 
is maar terecht want er gebeurt reeds meer grensoverschrij

dend dan dat de burger weet. Het toekennen van werkbeur
zen aan letterkundigen over de grenzen heen is een feit, ook 
al verschillen de gehanteerde kriteria nog sterk. Het is maar 
een klein voorbeeld om de politici te wijzen op het gebrek aan 
politieke strukturen om beide landen nog meer te integreren. 
En om b.v. de beveiliging van het Nederlands in Europa te 
waarborgen. 

Dus nu reeds Mosselen! kraaien is té voorbarig. Het brengt 
ons onvermijdelijk naar onze eigen binnenlandse politiek 
waar het toekennen van de bevoegdheid aan de regio's om 
internationale akkoorden af te sluiten nog niet uitgeklaard is. 
Daar bovenop komen de arrogante uitspraken van Guy 
Spitaels over Benelux. Wallonië moet deze konstruktie, 
waarbinnen het een minderheid is, niet. De brutale afwijzing 
van de samenwerking met KLM, het vliegend boegbeeld van 
Nederland in de wereld, is daar toch wel het krasse voorbeeld 
van. Als Wallonië in Europa als regio de eigen weg wil gaan of 
met Parijs een verbond wil aangaan dan is dat haar eigenste 
binnenlandse zaak. Het moet dan wel aan de tafel van de 
dialoog niet met zo'n stijve benen zitten. 

Nu zitten aan die tafel niet alleen Vlaamse en Waalse 
federalisten want de jongste tijd wordt duidelijk dat behouds-

gezinde krachten achter de schermen 
weer meespelen. Men heeft het zelfs 
over een koninklijke lobby die aan het 
werk zou zijn en er reeds in geslaagd is 
sommige politici op hun stappen te 
doen terugkeren. 

Maar het mogelijke mislukken van 
de dialoog zal nog een ander element 
aantonen, met name de machteloos
heid van de politieke klasse om tot een 
besluitvorming te komen. Dit falen zal 
bij de burger nog meer vraagtekens 
oproepen als er nu reeds zijn en dat 
lijkt ons geen te best vooruitzicht. 

Deze weinig fraaie bedenkingen mo
gen ons echter niet afleiden van de 

ware feiten, met name de penibele positie van de PS door de 
financiële nood van het Franstalig onderwijs. Vooralsnog 
staan de Franstaligen tegenover een Vlaams partijenfront, als 
zij ondervinden dat dat standhoudt zullen zij wat anders 
moeten uitvinden: d.w.z. sommige eisen laten vallen. 

Het is en blijft echter onze mening dat de financiële eis van 
de Franstaligen tot het laatste ogenblik Vlaamse pasmunt 
moet blijven. Dat mag nu wel. Te lang reeds — en nog steeds I 
— heeft Vlaanderen financieel moeten opdraaien om de 
Belgische schijn-unie op te houden, dat mag nu eens 
ophouden en geregeld worden. 

Kan dat niet dan zal dat voor een bepaald Wallonië zeer 
spijtig zijn, het zal de Vlaamse gemeenschap echter ruimte, 
energie en vooral middelen schenken om zich aan de 
toekomst te wijden: haar verbondenheid met Nederland ten 
volle benutten om in Europa en in de wereld iemand te zijn! 

Maurits Van Liedekerke 
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Over de mitevorming rond de 
figuur van Cyriel Verschaeve 
werd een kollokwium georga-
nizeerd. 

9 In de Nederlandse kwaliteits
krant NRC-Handelsblad ver
scheen een bijlage over Bel
gië. Voor het te laat is, luidde 

de ondertitel. 

i i / \ ' " ^^ Kamer werd de be-
I I 1 9''°^'"9 besproken. Hugo 
I ^ J Olaerts stelde vast dat de 

regering resoluut de weg 
opgaat van de ontvangenstenver-
hoging. 

11 In de diskussie over de 
federalisering van de So
ciale Zekerheid blijft 
Brussel een uiterst moei

lijk te omzeilen klip. Ook na de 
slotdag van de VU-tweedaagse over 
de SZ. 

^ I H VU-Europarlementslid 
T g Vandemeulebroucke stel-

I I de een lijvig dossier sa
men over het verschil tus

sen de EVA-fraktie en de Rechtse 
fraktie in het Europees parlement. 
,,Wij staan aan de overkant van het 
Blok", besluit hij. 

4 / \ '^^'^^' Jansegers werpt 
M W l ^̂ '̂  ''̂ '̂ ^ '"'''' ^̂ '̂  J^^*^ 
I ^ volksnationale strijd bij 

Basken, Bretoenen, le
ren, Schotten en Welsen. 

ƒ ^ f^ Sedert enige jaren zijn de 
M J Vlaamse charmezangers 

^ ^ ^ J terug van weggeweest. 
WIJ sprak met Paul Se

vers. En Paul zei het: "Na zeg eens 
meisje kon niemand me nog tegen
houden". 

ƒ ^ f^ "De Top van de Vlaamse 
^ i c pop" licht een dertigtal 

^ ^ ^ ^ Vlaamse zangers en 
groepen door die in het 

Tien om te Zien-cirkus meedraaien. 
De addertjes onder de podia... 

ƒ ^ M Club Brugge werd voet-
« / l balkampioen. Met de 

^ ^ " Y geestdrift, de kracht, de 
betrouwbaarheid en de 

duurzaamheid van de volksklub die 
Club al die tijd gebleven is. 

(omslagfoto archief Severs) 
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Een Vlaamse autocar uit Heusden bij Gent l(wam dinsdag in botsing met een 
stilstaande vrachtwagen op de pechstroolc van de zuidelijke ring rond Breda in 
Nederland. De gevolgen van de klap waren verschrikkelijk voor de inzittenden, 
leden van de kristelijke middenstandsvrouwen CMBV. Ze waren op daguitstap 
naar Apeldoorn. Zes passagiers vonden onmiddellijk de dood, een zevende 
overleed in het ziekenhuis. Naar verluidt zou de Nederlandse buschauffeur 
even op z'n kaart gekeken hebben en zo van de weg afgeweken zijn. Al meer 
dan een jaar geleden drong de Belgische Federatie van Autobus en Autoca
rondernemers bij EG-kommissaris Van Miert aan op de verplichting om ook in 
autocars de veiligheidsgordel verplicht te maken. (toto vum) 

DE KANDIDATEN 
Deze week maandag om 12 uur moesten 

op het VU-sekretariaat de kandidaturen bin
nen zijn voor de verkiezingen van een VU-
voorzitter, een VU-sekretaris en tw/ee VU-
ondervoorzitters op 13 juni a.s. Eerder was al 
bekend dat Bert Anciaux en Patrik Vankrun-
kelsven kandidaat zijn om voorzitter Ga
briels, die statutair niet meer herverkiesbaar 
is, op te volgen. Op de valreep stelde ook 
minister Johan Sauwens zich kandidaat voor 
het voorzitterschap. 

Er dienden zich zes kandidaten aan om 
Willy Kuijpers op te volgen als algemeen 
sekretaris: Hans Bracquené, Gerda Raskin, 
Wilfried Remy, Luk Van Biesen, Francis Van 
Lindt en Chris Vandenbroeke. 

Om Annemie Van de Casteele en Chris 
Vandenbroeke als ondervoorzitter op te vol
gen kwam de kandidatuur binnen van: Bert 
Anciaux, Antoine Denert, Annemie Van de 
Casteele en Patrick Vankrunkelsven. 

STEM VROUW 
De verkiezingen van 24 november hebben 

niets veranderd aan de ondervertegenwoor
diging van de vrouwen in de politiek. In '87 
werden er in Vlaanderen 17 vrouwen recht
streeks verkozen, in '91 bleef dat aantal 
gelijk. Dat is het gevolg van de onderverte
genwoordiging op de kieslijsten. Elke vrou
welijke kandidaat wordt door minstens drie 
mannelijke partijgenoten geflankeerd. De 
vrouwen staan meestal op onverkiesbare 
plaatsen, hoewel ze vaak meer voorkeur
stemmen halen dan hun mannelijke voor
gangers. 

Het Steunpunt Women's Studies, de 
groep wetenschappers die de politieke verte
genwoordiging van vrouwen onderzocht, 
meent dat vrouwen nog te bescheiden zijn bij 
de kandidaatstelling en te weinig politieke 
ambitie hebben. 

Bij de VU verloren de twee rechtstreeks 
verkozen vrouwen uit '87, Nelly Maes en 
Frieda Brepoels, hun zetel. Nelly Maes, 
schepen in Sint-Niklaas, kon opgevist wor
den via de koöptaties, Frieda Brepoels ver
huisde naar de Bestendige Deputatie van 
Limburg. Bij de voorzittersverkiezingen van 
de Volksunie van 13 juni a.s. stelden zich 
geen vrouwen kandidaat voor het voorzitter
schap van de partij. Annemie Van de Cas
teele is wel kandidaat om zichzelf op te 
volgen als ondervoorzitter, en Gerda Raskin 
is kandidaat-sekretaris. 

EEN VOOR ALLEN 
SP-parlementslid Jef Sleeckx is een over

tuigd socialist, doordrongen van de grote 
rode waarden. Omwille van de solidariteit 
met de arme Walen is hij bvb. een fervent 
tegenstander van de splitsing van de Sociale 
Zekerheid. Sleeckx is bovendien een paci
fist, en zijn afkeer van de wapenhandel is 
groot. Deze twee overtuigingen kwamen 

n.a.v. de vorige regeringskrisis met elkaar in 
botsing. De arrogantie die Spitaels en Mou-
reaux ten toon spreidden toen de Franstali-
gen hun slag over de wapenvergunningen 
voor FN en Mécar binnengehaald hadden, 
schoot bij Sleeckx toen in een verkeerd 
keelgat. Hij dreigde er in het parlement mee 
zijn standpunt over de federalizering van de 
Sociale Zekerheid te zullen herzien. Intussen 
behoort deze zaak tot de geschiedenis. 
Sleeckx moest zijn nek uiteindelijk, weer 
intrekken. 

Maar verleden week mocht hij hem weer 
uitsteken. In de Belgonuclealre-zaak waar
over we verleden week berichtten, was 
Sleeckx immers weer een van de ventielen 
van het SP-protest. Zoals te verwachten was 
haalde de SP ook hier weer bakzeil. En zoals 
we voorspelden weigerde de partij ook nu 

weer om hier de konsekwenties uit te trek
ken, en er een regeringskrisis voor over te 
hebben. Alleen Jef Sleeckx mocht tegen
stemmen. 

De uitleg die Sleeckx hiervoor gaf tart 
echter alle verbeelding. Het kamerlid stelde 
in zijn stemverklaring dat zijn neen-stem 
gedragen werd door de volledige SP-fraktie. 
De andere SP-fraktieleden stemden wel voor 
de vergunning voor Belgonuclaire omdat 
men anders voor een regeringskrisis vrees
de. Bij de SP is „parier vrai" dus een 
hedendaagse versie van ,,één voor allen, 
allen voor één: de partij is ergens tegen, 
maar tegelijkertijd stemmen haar parle
mentsleden voor, op één uitzondering na. 
Die uitzondering zegt dan dat iedereen ei
genlijk tegen is, maar op één uitzondering na 
toch maar voor stemt. 
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NOG STEEDS... 
In Snelbericht, het weekblad van het 

Vlaams Ekonomisch Verbond, werden de 
Vlaamse en de Waalse ekonomie met elkaar 
vergeleken voor de periode '86-'91. Tussen 
1986 en 1990 kende West-Europa een perio
de van hoogkonjunktuur. Verleden jaar be
gon de ekonomische motor te sputteren. De 
golfoorlog, de ineenstorting van de Oosteu-
ropese ekonomieën en de Amerikaanse re
cessie waren daarvan de hoofdoorzaken. De 
eenmaking van Duitsland daarentegen bete
kende in '91 dan weer een sterke stimulans 
voor onze ekonomische bedrijvigheid. 

Zowel Vlaanderen als Wallonië zijn voor 
een zeer belangrijk deel afhankelijk van deze 
internationale kontekst. Toch blijven er vol
gens Snelbericht opvallende verschillen be
staan tussen noord en zuid, alle gunstige 
berichten uit Wallonië ten spijt. 

Zo nam de omzet in Vlaanderen geduren
de de onderzochte penode '86-'91 gemid
deld met liefst 5,2% toe, tegen 3,7% in 
Wallonië en 5% in Brussel. Wat de toename 
van de uitvoer betreft, zijn de verschillen nog 
markanter. Gemiddeld -1-4,3% voor Vlaan
deren, tegen -i-2,0% voor Wallonië en 
•f 4,2% voor Brussel. De bedrijfsinvesterin
gen namen de jongste vijf jaar jaarlijks met 
gemiddeld 12,3% toe in Vlaanderen, tegen 
10,8% in Wallonië en 12,9% in Brussel. 
Alleen in '91 was er in Vlaanderen een 
adempauze wat de toename van de bedrijfs
investeringen betreft. Zonder in de retoriek 
van de twee snelheden te willen vervallen, 
blijkt uit de cijfers toch dat in dit land Vlaan
deren nog steeds de beste ekonomische 
prestaties levert. 

...TWEE SNELHEDEN 
Uit het VEV-cijfermateriaal blijkt ons land 

het ekonomisch niet zo slecht te doen. De 
ekonomische voorspellingen van het gezag
hebbende Brits-Amerikaanse weekblad The 
Economist lijken dit te bevestigen. Elke 
maand publiceert The Economist een ekono
mische top-10 van de westerse landen wat 
betreft de vooruitzichten voor de volgende 
jaren. Reeds maanden staat België op de 
tweede plaats voor '92 (na Japan) en op de 
derde plaats voor '93 (na Japan en Frank
rijk). 

Zeggen dat onze ekonomie het aardig doet 
is dus een understatement. Alleen de publie
ke schuld gooit roet, veel roet in het eten. De 
staatsschuld heeft in februari de kaap van de 
8.000 miljard frank overschreden. Bovendien 
komen er onheilspellende berichten over de 
demografische bom in onze Sociale Zeker
heid. Voor pensioenen alleen al zouden we 
meer dan 4.000 miljard fr. te kort hebben. 
Indien er in het verleden geen kommunotaire 
wafelijzerpolitiek was gevoerd, de prijs van 
de verzuiling met betaald was en een dege
lijk overheidsmanagement had bestaan, was 
ons land vandaag een ekonomisch paradijs 
geweest... 

In Cannes boekte Bille August opnieuw een schitterende overwinning. Hij won 
voor zijn film Met goede bedoelingen voor de tweede keer een Gouden Palm. 
Vijf jaar geleden immers won hij zijn eerste Palm met Pelle de Veroveraar. Om 
het geluk voor August kompleet te maken, viel ook de vrouw van de Deense 
regisseur, Pernilla, in de prijzen. Zij won een Gouden Palm voor de beste 
aktrice. (toto Reuter) 

STEMRECHT 
Op het festival van de immigrant pleitte 

gemeenschapsminister Demeester voor de 
heropening van het debat over het stemrecht 
voor migranten. Zelf vindt de minister dat alle 
diskriminaties, ook op het politieke vlak, 
moeten worden weggewerkt. Ze oogstte heel 
wat sukses met haar standpunt op het festi
val. Ze voegde er voor de radio zelfs aan toe 
ervan overtuigd te zijn dat heel haar partij 
haar steunt. 

In de Tweekerkenstraat, waar het hoofd
kwartier van de CVP gelegen is, vond men 
de uitlatingen van minister Demeester noch
tans niet zo verheugend. Er volgde prompt 
een mededeling dat stemrecht voor niet-EG-
burgers niet in het partijprogramma voor
komt. 

De koalitiepartners m de Vlaamse regering 
stuurden Demeester eveneens naar af. SP-
fraktieleider Colla stelde dat over het migran
tenstemrecht op dit ogenblik geen maat
schappelijke konsensus bestaat (betekent dit 
dat dat de SP pro zou zijn indien er wel zo'n 
konsensus is?). 

VU-voorzitter Gabnëls (zie Het partijbe
stuur deelt mee) was nog het duidelijkst: de 
VU verzet zich tegen het verlenen van stem
recht aan inwoners van ons land die de 
Belgische nationaliteit met bezitten. Demo-
kratische rechten én plichten zijn voor de VU 
verbonden aan het staatsburgerschap. En 
de toekenning van stemrecht aan EG-inwo-

ners moet voor de VU gekoppeld worden aan 
de belastingsplicht, een minimumperiode 
van residentie, en de kennis van de streek
taal voor uitoefening van verkozen manda
ten. De VU wil overigens uitzonderingen 
voorzien voor die gemeenten met een grote 
koncentratie EG-burgers. 

TURKSE VROUWEN 
Volgens een RUG-VUB-enquête bij een 

duizendtal Turkse vrouwen blijkt dat de jon-
gerere generaties sterk venwesterd zijn. De 
islam blijft voor hen echter nog een zeer 
belangrijke houvast. Enkele voorbeelden: de 
huwelijksleeftijd van gemiddeld 17 jaar steeg 
bij de jongsten al tot gemiddeld 23-24 jaar. 
Het leeftijdsverschil tussen echtgenoot en 
echtgenote verminderde van 5 tot 2,8 jaar. Er 
wordt veel meer vrij gehuwd dan vroeger, 
toen uithuwelijking schering en inslag was. 
Verder vertonen de jonge Turkse vrouwen 
wat antikonceptie betreft een profiel dat 
nauw bij de Vlaamse vrouwen aansluit. 

Toch blijft de islam een belangrijke rol 
spelen. Volgens de onderzoekers Lesthaege 
en Page is dit tipisch bij minderheden die van 
hun kuituur worden afgesneden. Nog 90% 
blijft bvb. de ramadan eerbiedigen, en nog 
één op twee Turkse vrouwen gelooft nog in 
geesten, tovenarij of het kwade oog. 

Op dit ogenblik loopt een gelijkaardig on
derzoek bij Marokkaanse vrouwen. 
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KORTWEG 

• De sftihter van Opus Oei, mgr. 
Escriva ée Balaguer, werd door de 
paus onder een beiangstelting van 
tienduizenden gelovigen zalig ver
klaard. 

• Neutraliteit wordt meer en meer 
een achterhaalde gedachte in de in
ternationale politiek. Zelfs Zwitser
land diende nu zijn aanvraag voor het 
EG-iidmaaischap in. Nog in '86 
stemde 75% van de Zwitsers tegen 
een toetreding tot de Verenigde Na
ties. 

• In ThailaiMl openden mültatren 
het vuur op manifestanten dte het 
aftreden eisten van de miiitaire pre
mier Krapayoon. Er vielen verschil
lende doden. Bangkok was een slag
veld. Er werden meer dan 1.000 men
sen opgepakt door de ordediensten. 
De^ndanks bliift het volksprotest te
gen Krapayoon aanhouden. 

• Overigens schoten ordediensten 
deiB week niet alleen ver van ons bed 
op burgers. In Nooni-lertamf wer
den ook burgers gewond toen ze 
beschoten werden door Engeise pa
ra's. Deze para's, tn Noord-ierland het 
meest omstreden Brits tegerregt-
ment, maakten zich ook schuldig aan 
wraakakties op onschuldigen. Het 
was uitgerekend dat regiment dat in 
72 verantwoordelijk was voor Bloocfy 
Sunday, toen er in Derry 13 betogers 
voor vrijheid koelbloedig doodge
schoten werden. 

• We zijn weer een poiltteke partij 
rijker: de Mosliin Vi^k^partl] van 
Brussel en Viaamieren. Volgens 
het Vlaams Blok bleek hieruit de onwil 
van de Islamitische gemeenschap in 
ons land om zich te integreren. Ze 
eiste het verbod van de nieuwe partij. 
Het Blok wist blijkbaar echter niet dat 
de MVBV opgericht werd door ras
echte ...Vlamingen, die de belangen 
van de „Belgische" moslims willen 
verdedigen, en het zelfs eens zijn met 
een terugkeerpolitiek vMr de Marok
kaanse en Turkse mlgrant(»i. 

• Dé Umburgse uitgever van „Het 
Belang", de iiv Concentra, wil vanaf 1 
november een zgn. fcabelkrant gra
tis i^j de Umbui^e kabeiabonnees 
brengen. Het i^ogramma-aanbod zai 
bestaan uH lokaal en reglonaai 
nieuws, jobaanbledingen, kuituur, 
evenementen etc. De oostelijkste 
Vlaamse provincie krijgt binnenkort 
ook nog regionale tv. Er werd een 
erkenning aangevraagd voor de op
richting van de reqionaie zender 
Tete-Visie-Umbtirg (TVi.), 

MITEVORMING 
ROND VERSCHAEVE 

Verleden weekend vond een koiiokwi-
um plaats over mitevorming omtrent Cy-
riei Verschaeve. Het was georganizeerd 
door het Jozef Lootensfonds en het 
ADVN. Eén van de spreeksters was Mija 
Proost, historika en medewerkster van 
WIJ. Zij onderzoekt vooral de laatste pe
riode uit het leven van Verschaeve, in het 
Oostenrijkse Soibad Hall. 

• Hoe Is het mogelijk dat er rond de figuur 
van Verschaeve zo'n mitevorming moge
lijk was? 

„Daar hebben verschillende faktoren in 
meegespeeld. Er bestaan eigenlijk verschil
lende mites rond Verschaeve, voorstanders 
én tegenstanders koesteren soms even on
wezenlijke ideeën over hem. De mitevorming 
rond Verschaeve begon reeds in de twintiger 
jaren. Hij was een spilfiguur in de Frontbewe
ging en deed er zelf ook alles aan om de mite 
rond zichzelf te doen aanzwellen. Via ver
schillende schuilnamen als I. Oorda, een 
letterkeer van Ardoole, zijn geboortedorp, of 
Zeemeeuwe weefde hij een geheimzinnig 
waas rond zichzelf Uiteindelijk was het zo
ver dat het woord van Verschaeve wet ge
worden was. Hij liet zichzelf doorgaan als 
ziener en profeet." 

• Onlangs is gebleken dat Verschaeve 
wel degelijk weet had van bepaalde uit
wassen van het nazisme. Waarom trok hij 
daar geen konkiuzies uit? 

„Hoeveel Verschaeve juist wist, is onvol
doende geweten. Het staat vast dat hij weet 
had van bepaalde uitwassen, bvb. van de 
nazi-misdaden met mentaal gehandikapten. 
li/laar dan blijft de vraag of hij die berichten 
echt geloofde. Persoonlijk meen ik dat Ver
schaeve noch als mens noch als priester in 
staat was tot moord. Zwijgend misdaden 
goedkeuren is nog wat anders dan ze aktief 
begaan. Ik meen ook dat Verschaeve ervan 
overtuigd was dat eventuele uitwassen on
vermijdelijk waren, en slechts een over
gangsverschijnsel naar een nieuw wereld
beeld. Eens die nieuwe samenleving geor
dend was, zou er automatisch een oplossing 
komen voor de uitwassen. 

Ik geloof ook dat Verschaeve goed besefte 
dat hij bij het aanklagen van die uitwassen 
geen rezultaten zou boeken Hij zou niet 
meer geweest zijn dan een roeper in de nazi
woestijn. Wellicht vreesde hij bovendien zijn 
invloed te verliezen bij de Duitse officieren 
die hem op handen droegen ? Je mag ook 
niet vergeten dat wij ons voor die periode 
kunnen bazeren op het totaalbeeld waarover 
we denken te beschikken De vraag is maar 
of dat echt zo'n totaalbeeld is. En indien het 
voor ons vandaag al mogelijk is om heel het 

totaalbeeld in beschouwing te nemen, voor 
Verschaeve was dat zeker niet het geval. 
Wie er middenin staat kan zich van een 
bepaalde periode in de geschiedenis onmo
gelijk een totaalbeeld vormen." 

• Op het kollokwium stelde U dat of
schoon Verschaeve van zichzelf het beeld 
trachtte op te hangen van de tot-het-
einde-toe trouwe, dit helemaal niet over
eenstemde met zijn gemoedsgesteltenis. 

„Cyriel Verschaeve wist zeer goed welk 
beeld hij van zichzelf in Vlaanderen had 
achtergelaten. Hij wilde dat beeld bewaren. 
In zijn Oorlogsgedenkschriften wil hij ons 
laten geloven dat pas in Solbad Hall of even 
daarvoor zijn ogen open gingen, maar er zijn 
aanwijzingen waaruit kan afgeleid worden 
dat hij reeds in 1940 twijfels had. Naarmate 
de tijd vorderde werd het moeilijker en moei
lijker om zijn houding nog te wijzigen, wat 
bovendien niet in zijn karakter lag. Er waren 
zoveel mensen die in hem hun vertrouwen 
gesteld hadden, zoals de Oostfronters, dat 
hij die niet in de steek wou laten. 

Ik denk dat Cyriel Verschaeve het „slacht
offer" werd van wat hij zelf altijd gezegd en 
voorgehouden had. Hij kon niet terugkrabbe
len. En zelfs indien hij openbaar „schuld" 
zou bekend hebben, is het de vraag of men 
dit ook bekend zou maken en in Vlaanderen 
geloofd zou worden. Reeds in 1925 schreef 
hij aan Dirk Vansina,, Ik zal ervoor zorgen dat 
België mij na mijn dood verafschuwe". Zo is 
het ook gegaan." 

• Had Verschaeve uit solidariteit met hen 
die leden onder de repressie niet terug 
kunnen keren om hen te steunen? 

„Terugkeren zou voor Verschaeve zelf
moord geweest zijn. Dat kon hij als priester 
niet doen. En gesteld dat Verschaeve toch 
teruggekeerd zou zijn, en getuigenis afge
legd hebben ten voordele van de repressies-
lachtoffers, welk effekt zou dat opgeleverd 
hebben ? Hij was staatsvijanp nr. 1, dit zou 
de zaken alleen maar verergerd hebben. 
Indien hij terechtgesteld zou zijn, zou de 
mitevorming rond zijn persoon alleen maar 
nog groter geweest zijn. Juist door zijn bal
lingschap werd de mite Verschaeve tot haar 
menselijke proporties herleid. 

Verschaeve was trouwens ziek, tijdens zijn 
vlucht had hij lichte hartaanvallen gehad. Hij 
dacht zelf dat hij toch niet lang meer te leven 
had. Veel van hetgeen ik hier zeg berust op 
aanwijzingen en vermoedens. Het onder
zoek naar de laatste periode in Verschaeve 's 
leven is nog lang niet afgelopen. Het wordt 
ook steeds moeilijker omdat heel wat getui
gen over die periode in Solbad Hall intussen 
overleden zijn." 

(pdj) 
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PERSSPIEGEL 
Met het vef8Èri]keR van de dattim 
voor het indtenen van kandidatu* 
ren voor het Volksunie-voorzitter
schap was de partij het voorwerp 
van heel wat beschouwingen. 
De aanslepende dialoog van de 
volksgemeenschajHJen deed een 
aantal joemaiisten bedenkingen 
maken rond het „en wat daar
na?". Stof genoeg voor onze we
kelijkse knipselkrant. (W. Uefim) 

ItBSQIR 
Onder de tifel „De Volicsunie: een partij 

te nemen of weg te gooien" trekt Martine 
Dubuisson op onderzoelc en stuit op Hugo 
Schiltz en Jaalc Gabriels. 

„Het verdwijnen van de VU is een legende 
die al 20 jaar bestond" antwoordt ex-vice-
premier Hugo Schiltz, „maar het Vlaams-
nationalisme is nooit van de Belgische poli
tieke scène verdwenen". 

Jaak Gabriels, voorzitter van de partij, 
veert op ,,Er is geen gelijkenis met het RW, 
dat was een fenomeen van recente datum 
terwijl de VU bestaat sinds de oorlog. En er is 
steeds een publiek dat ons trouw blijft." 

Le Soir: Maar in het perspektief van de 
herinrichting van het Vlaamse politieke land
schap: welke plaats kan de VU nog hopen te 
bezetten op de dag van morgen ? Onttrek het 
Vlaams-nationalisme aan de VU en zij wordt 
op slag een overbodige partij, schreef men 
reeds in de jaren 70 . " 

HET BELANG 
VAN LIHBURC 

Een radilcaal demolcratlsch Vlaams-na
tionalisme is volgens Marie Plate! de weg 
die de Voll(sunie moet Inslaan. 

,,Voor de opvolger van Jaak Gabriels ook 
geen gemakkelijke keuze: toch verder 
krampachtig zoeken naar een elektorale 
(kortstondige) overlevingskans of resoluut 
met de eigen partij weer een eigen weg 
volgen. Die van een eigentijds gedurfd en 
dus breeddenkend Vlaams nationalisme dat 
historisch aansluit bij de aloude traditie van 
de Frontbeweging. Ook als het die keuze 
wordt, zal de nieuwe Volksunievoorzitter we
gen op de verdere ontwikkeling van het 
Vlaamse politieke toneel. 

„De Volksunie kiest" is dus niet zomaar 
een politiek gebeuren dat alleen de zoge-
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noemde Wetstraatkeien boeit. Het is inte
gendeel een politiek evenement dat weegt 
op de (Vlaamse) politieke agenda van de 
komende maanden en jaren." 

HETLAAmENlEUWS 
Wie vorig weeleend ooit moest Idezen 

waren de specialisten die zicli over de 
vormen van de toekomstige IMiss België 
moesten buigen. De leidster van deze 
specialisten is nederlandsonkundige Belg 
Madame Cécile Muller. Zij praat er lustig 
op los. Zij lost nog alles op met „l'union 
fait la force" (in 't Frans). 

„Als PR-vrouw voor onder meer schoe
nen, juwelen en de Franse Spoorwegen 
heeft ze zich omringd met medewerkers die 
wèl Nederlands kennen. Tijdens de voorbe
reidingen op de jaarlijkse Miss Belglë-verkie-
zingen en de reis van haar twintig finalistes 
naar één of ander zuiders land, is daar 
nochtans maar weinig van te merken. Dat 
gevoelen werd nog versterkt sinds de Lu
xemburgse zender RTL-TVi het heft in han
den nam en de gebeurtenis rechtstreeks 
uitzendt. Maar omdat Vlamingen bekend 
staan als „plantrekkers", zijn ze de laatsten 
om zich daarover op te winden. Het zou 
omgekeerd wel anders zijn... 

Nochtans moet madame Muller nu al ne
gen jaar na elkaar een Nederlandstalig meis
je gedogen als Miss België. Maar dat is het 
laatste waarover ,,Madame Belgique" zich 
zorgen maakt." 

De Standaard 
De anti-Benelux uitspraken van Spitaels 

deden in zijn wekelijkse rubriek Manu 
Ruys vragen stellen over onze verhouding 
als Vlaming tot Wallonië en Nederland. Hij 
opteert duidelijk in de laatste richting. 

„Wie toekomstgericht denkt, weet dat de 
behoefte zal groeien aan politieke struktu-
ren, die de Nederlandse taal- en kulturele 
ruimte beveiligen. Het dringt nog niet tot het 
geheel van de politieke klasse door, maar 
Nederland en Vlaanderen zijn op elkaar 
aangewezen. Geleidelijk zullen de verschil
len vervlakken en zal het gevoelen sterker 
worden dat vele belangen ginds en hier 
samenvallen en gemeenschappelijk moeten 
worden verdedigd. 

Het is waar dat Benelux als een kleinscha
lig model in de Europese konfederatie zinvol 
zou kunnen zijn. Leo Tindemans heeft er 
zopas nog aan herinnerd. Maar het is niet 
meer dan een vrome gedachte. Met Wallonië 
dat nu al veertig jaar lang Benelux saboteert 
en — dixit onlangs Guy Spitaels — nooit een 
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samenwerkingsverband met Nederland zal 
aanvaarden, lijkt over een Benelux-toekomst 
niet te praten." 

GAZn 
VAN ANTWERPEN 

Onder de titel „Toekomstvisie" buigt 
Veestraeten zich over dezelfde problema
tiek met de vraag naar onze plaats in 
Europa. 

„Aan het grote Europa dat zich aftekent 
zullen wellicht 25, 30 of meer Europese 
volksstaten participeren. Van een recht
streekse aanwezigheid van alle lidstaten op 
alle beslissingsniveau's kan er dan geen 
sprake meer zijn. Een hergroepering is dus 
aangewezen. Benelux biedt Luksemburgers 
en Nederlanders, maar ook Vlamingen en 
Walen, de kans zich op alle niveaus te laten 
horen. Wat voert Spitaels in zijn schild? Hij 
wijst Benelux af als spreekbuis op het inter
nationale forum. Op de binnenlandse scène 
steekt hij stokken in de wielen waar hij maar 
kan. Is voor de PS België een achterhaald 
feit zoals een aantal Waalse socialisten luid
op verkondigt en gaat Wallonië de eigen 
boontjes doppen? Of gaat, nadat de deur 
voor KLM gesloten en Sabena aan Air Fran
ce gekoppeld werd, Spitaels het Waalse lot 
in Franse handen leggen en moeten de 
Vlamingen ook hier noodgedwongen gaan 
waar Wallonië treedt?" 

NEERLANDIA 
Dr. Henk Waltmans, voorzitter van het 

Algemeen Nederlands Verbond bekeek de 
regeringsverklaring van de Vlaamse rege
ring in verband met de samenwerking 
Vlaanderen-Nederland. 

„Maar de toekomst is aan ons, in Euro
pees verband, laat daar geen misverstand 
over bestaan. We zijn Europeërs, omdat we 
dat willen zijn en geen heil zien in een reeks 
van op zichzelf staande staatjes. We zijn ook 
Nederlanders, omdat we geen heil zien in 
een hutsepot Europa. Het Europa van de 
vrijheid houdt het Europa van de volkeren in. 

Wie de regeringsverklaring van de Vlaam
se regering naleest wordt getroffen door de 
Europese gezindheid en de Vlaamse eigen
dunk. Ik ben daar niet verbaasd over: fier
heid en zelfbewustzijn zijn nodig om Vlaan
deren zijn gerechtvaardigde plaats in Europa 
te geven. De Benelux is binnen dit Europese 
geheel een waardevol instrument om de 
Vlaamse belangen te dienen en in klank te 
brengen met die van Wallonië, Luksemburg 
en Nederland. De samenwerking met Neder
land wordt prioritair genoemd." 

\ 



NOORD OVER ZUID 
Aan de zuidelijke grens van Nederland valt 

een land uiteen. Tussen Vlaanderen, Wallo
nië en de Europese gemeenschap is steeds 
minder plaats voor België. In Europa hebben 
straks de regio's het voor het zeggen, zo 
hopen Walen en Vlamingen. De slepende 
staatshervorming is met een „dialoog der 
gemeenschappen" in een stroomversnelling 
gekomen. Nog voor de zomer kan deze 
uitmonden in een boedelscheiding. 

Zo begon vorig weekend met enige zin 
voor dramatiek de extra-bijlage van het Ne
derlandse NRC-Handelsblad over België. De 
in ons land verblijvende joernalisten Folkert 
Jensma en Wim Brummelman zijn erin ge
slaagd de kompleksiteit van de Belgische 
samenleving weer te geven zonder in de 
gekende Nederlandse vooroordelen te blij
ven steken. Voor de doorsnee Vlaming moe
ten de soms uitvoerige verwijzingen naar het 
katholieke erfgoed als verklaring voor onze 
kompromisbereidheid, naar de latijnse le
vensstijl en naar de pragmatische en impro
viserende bedrijfskultuur wat te bekend klin
ken. Men mag dan echter niet vergeten dat 
men bij onze Noorderburen, voorwie de bij
drage bestemd is, moeilijk open deuren kan 
instampen wat Vlaanderen betreft. 

Korte impressies van hun vierdaagse fiest-
tocht door ons land wisselen de twaalf schet
sen over onze politieke zeden, ruimtelijke 
ordening, kuituur, monarchie en kommunau-
taire ruzies af. In het land der kruiwagens 
wordt op een treffende wijze de centrale 
plaats geschetst die politieke benoemingen, 
cliëntisme en ministriële kabinetten innemen 
in onze politieke kuituur. „Het is deze ver
strengeling van partikuliere en publieke be
langen die in België wordt beschouwd als 
hoeksteen van de suksesvolle pacifikatiepo-
litiek. Door zo zorgvuldig mogelijk de baten 
van de staat — de subsidies, de banen en de 
zendtijd — te verdelen tussen katholieken, 
vrijzinnigen, Walen, Vlamingen, links en 
rechts, is jarenlang de vrede bij elkaar ge
kocht. " 

WAFELIJZER 
Na een stuk over de verzuiling, voor Ne

derlanders een grotendeels historisch be
grip, zoeken de journalisten naar de oorza
ken van de ontspoorde openbare financiën. 
De wafelijzerpolitiek op sociaal, maar vooral 
op kommunautair vlak, blijkt de grote boos
doener te zijn. Vlaanderen kon geen frank of 
benoeming krijgen zonder daar bijna-auto-
matisch één voor Wallonië aan te koppelen. 
„Vlaams-Waalse ruzies in het kabinet zijn 
jarenlang afgekocht. Moest er een metro of 
een snelweg worden aangelegd in Vlaande
ren, dan kwam er ook een in Wallonië." Het 
gewicht van het Beigsiche staatsapparaat 
met dat van Nederland vergelijken is dan ook 
onthutsend: „België, met krap tien miljoen 

Volgens Manu Ruys is het taboe op 
het separatisme sedert de jongste 
regeringskrisis verdwenen. "De gro
te banicen zijn bezig met analyses van 
de kosten en baten van een schei
ding". (fotoVUM) 

inwoners, heeft nu 832.923 ambtenaren. Ne
derland, met 15 miljoen inwoners, heeft er 
730.000". 

Ook het kultuurbeleid ontsnapt niet aan 
het oog van het NRC. Volgens Jaak de 
Decker, literatuur- en toneelrecensent van 
Le Soir, zit het Waalse kulturele leven zich in 
een krisis. „Dat komt door de algehele domi
nantie van Vlaanderen", aldus De Decker. 
Volgens Jensma en Brummelman is er in de 
Vlaamse literatuur sprake van een nieuw 
zelfbewustzijn. Kristien Hemmerechts, Her
man Brusselmans en Tom Lanoye worden 
uit de kast gehaald om dit te staven. 

Voor zij hoopten dat er zo iets als een 
Belgische kuituur bestaat, hebben de Vlaam
se schrijver Tom Lanoye en toneelregisseur 
Luk Perceval (de Blauwe Maandag Kompa-
nie) slecht nieuws: ze geloven niet in kulture
le samenwerking met Wallonië. Lanoye: „De 
interaktie tussen Vlaanderen en Nederland 
is veel groter. Als de Belgische staat sterft, 
laat me dat eigenlijk koud." Wallonië is „een 
buitenland met dezelfde postbeambte". 

Het ontbrekende beleid inzake ruimtelijke 
ordening stond natuurlijk ook op het menu. 
Verrassender was het stukje over de vraag 
naar een Vlaamse verankering van onze 
ekonomie. Vergeleken met Nederland is het 
belgische industriële weefsel veel meer in 
buitenlandse handen. Bovendien ontbreken 

grootbedrijven volkomen. „In de top 100 van 
Europese ondernemingen komt pas op de 
47e plaats het eerste Belgische bedrijf: Pe-
trofina." 

TAALSTRIJD OM GELD 
Het hoofdstuk over de Vlaamse-Waalse 

problematiek vormt het beste artikel van de 
bijdrage. In „taalstrijdom geld" v/ordi op een 
bevattelijke wijze uitgelegd hoe de taalstrijd 
een ekonomische dimensie kreeg. „Het taai-
geschil is een economisch gevecht gewor
den. Het gerevitaliseerde, zelfbewuste 
Vlaanderen ziet Wallonië als peperdure bal
last. ,, Wij verdienen het geld en zij geven het 
uit", zeggen de Vlamingen." De dialoog van 
volk tot volk zou volgens de NRC-journalis-
ten wel eens kunnen uitmonden in een 
verregaande boedelscheiding, ft/lanu Ruys 
vertelt hen dat ons land sinds de wapenrel in 
een stroomversnelling terechtkwam: „Het 
taboe op seperatisme is sinds de crisis 
verdwenen. Het is serieus bespreekbaar ge
worden. Er wordt ook op gestudeerd. De 
grote banken zijn bijvoorbeeld bezig met 
analyses van de kosten en baten van een 
scheiding." 

Ook Boudewijn, wat smalend de regioko
ning genoemd, wordt niet vergeten: „de best 
geïnformeerde en meest geroutineerde 
staatsman in België". Over zijn potentiële 
opvolger ving de Nederlandse krant heel wat 
minder positieve geluiden op. ,,Over prins 
Filip wordt in België vrijwel in uitsluitend 
denigrerende bewoordingen geschreven. 
„Hij is niet het slimste jongetje van de klas", 
is nog een van de vleiendste kwalificaties." 

In een afsluitend artikel, het verste buiten
land, slagen de auteurs erin enkele verschil
punten tussen Nederlander en Vlaming haar
scherp vast te leggen: „ Voor de Vlaming is 
de taal zijn identiteit, zijn trots, zijn raison 
d'Etat. Voor de Nederlander is het een ge
bruiksvoorwerp." 

Met België, voor het te laat is, zijn Folkert 
Jensma en Wim Brummelman erin geslaagd 
een kleurrijk en waarheidsgetrouw beeld op 
te hangen van België. Slechts 2 onnauwkeu
righeden vielen meteen op. Op bladzijde 3 
schrijven de joernalisten dat België 57% 
Vlaamstaligen telt. In de rest van de bijdrage 
spreken ze over Nederlandstaligen zodat we 
hen deze lapsus maar niet te zwaar zullen 
aanrekenen. Onvergeeflijker is beschrijving 
van hun bezoek aan Louvain-La-Neuve, na
dat ze van Leuven kwamen: „De meisjes zijn 
hier (in Louvain-La-Neuve, n.v.d.r.) trouwens 
wel mooier, maar zoiets kun je beter niet 
opschrijven." Inderdaad. 

Bart Somers 

(Deze week geen Horizon, Hans De Belder 
verblijft In het buitenland.) 
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WETSTRAAT 

HET GAT IN DE BEGROTING 
De voorbije dagen werd in het parlement 

druk gewerl<t. Naast de dialoog, werd door 
de verkozenen des volks de begroting 92 op 
de korrel te genomen. 

De regering Dehaene staat hoe dan ook 
voor een moeilijke opdracht. Volgens de 
akkoorden van Maastricht moet het tekort 
van de overheid tegen 1997 beperkt worden 
tot 3% van het Bruto Binnenlands Produkt. 
De openbare schuld dient teruggedrongen 
tot 60% van het Bruto Nationaal Produkt. Om 
haar doelstellingen voor '92 te verwezenlij
ken was de regering verplicht ongeveer 140 
miljard fr. te besparen : 84 miljard fr. in de 
rijksbegroting en 60 miljard fr. in de sociale 
zekerheid. 

ONDOORDACHTE 
MAATREGELEN 

Volgens VU-kamerlid Hugo Olaerts gaat 
de huidige regering resoluut de weg op van 
de ontvangstenverhogingen. Erger. „De ont
vangsten zijn voor meer dan 60% afkomstig 
van de Vlamingen. Langs de uitgavenzijde 
komen de franstaligen proportioneel meer 
aan hun trekken. Dit betekent dat de begro
tingssanering van deze regering voorname
lijk gebeurt op de rug van de Vlamingen." 
Volgens de Leuvense ekonomen is de aan
groei van de staatsschuld een uitsluitend 
Waalse aangelegenheid. ,Aan de ongebrei
delde financiële transfers van Vlaanderen 
naar Wallonië moet een einde komen. Wan
neer de ontvangstenramingen juist zijn, zou 
bovendien voor het eerst sinds jaren de 
fiskale en parafiskale druk op de bevolking 
verhogen. Onderzoek van de uitgavenstruk-
tuur leert dat het aandeel in de uitgaven voor 
sociale zekerheid toeneemt." Kamerlid 
Olaerts vindt dat de regering naast het verho
gen van de fiskale en parafiskale druk meer 
aandacht moet besteden aan de korrekte 
inning van de bestaande belastingen. De 
verv\^achte opbrengst van de strijd tegen 
belastingsontduiking zou dan ook veel meer 
kunnen bedragen dan de 0,9 miljard fr., die 
door het kabinet werd geraamd. Deze rege
ring wil het woon-werk-verkeer per auto veel 
duurder maken. Allemaal goed en wel; maar 
dan moet die zelfde overheid de burger een 
openbaar vervoer aanbieden dat een vol
waardig alternatief is. „De besparingen van 
2 miljard fr op de nu reeds tekort schietende 
NIVIBS zijn dan ook onaanvaardbaar. Aldus 
kamerlid Olaerts. 

In hetzelfde kamerdebat behandelde Jan 
Caudron enkele aspekten van de sociale 
zekerheid en de volksgezondheid. Voor de 
VU betekent federaliseren van de Sociale 
Zekerheid niet alleen het afremmen van de 
onverantwoorde jaarlijkse miljardenstroom 
van Noord naar Zuid, maar garandeert het 

Hugo Olaerts: „Aan de ongebreidel
de transfers van Vlaanderen naar 
Wallonië moet een einde komen". 

(foto WIJ) 

bovendien een gevoelige besparing langs de 
uitgavenzijde. „Niet het beginsel van de 
solidariteit tussen de Gemeenschappen en 
de Gewesten maar de uitvoering ervan moet 
herbekeken worden in de zin van responsa-
bilisering van de eigen inkomsten en uitga
ven. Niet alleen de Vlaams-nationalisten 
maar een brede Vlaamse opinie voelt deze 
blinde solidariteit als een onrechtvaardigheid 
aan. Daarom moet dit probleem besproken 
worden tijdens de Dialoog van Gemeen
schap tot Gemeenschap. Wie weigert deze 
anomalie recht te trekken in onderling over
leg, versnelt het vernietigingsproces van de 
Belgische staat." 

FEDERALISEREN 
= SANEREN 

Het oververbruik van de medisch-techni-
sche prestaties blijft voortduren. Gezien het 
RIZIV deze dure prestaties blijft terugbeta
len, betekent de overkonsumptie een bron 
van inkomsten voor de ziekenhuizen.,,Her 
historisch forfait van de voormalige minister 
Busquin was totaal onvoldoende om de kom-
munautaire scheefgroei in de klinische biolo
gie recht te trekken.„aidus Caudron. 

De VU meent dat in het bestaande gezond-
heidssisteem nog te veel mekanismen inge
bouwd zitten die uitnodigen tot verspillingen 
en profitariaat. Als men wil besparen moet 
men het remgeld opvragen en niet herverze
kerbaar maken met uitzondering van de 
echte sociale gevallen. Remgeld voorkomt 
oververbruik en dus verspilling. „Ook het 
derdebetalerssisteem, waarbij niet de patiënt 
maar het ziekenfonds de rekening betaalt, 
jaagt de kosten en dus het deficiet in de 
gezondheidssektor onnodig de hoogte in. Dit 
sisteem is aanvaardbaar voor ziekenhuisop
namen en chirurgische ingrepen die hoog 
kunnen oplopen." Een andere oorzaak van 
misnoegdheid in onze ziekenhuizen vormt 
de loonspanning tussen de artsen en de 
verpleegkundigen. „Zolang men het verple
gend personeel niet beter betaalt en vooral 
het nacht- en weekendwerk niet opwaardeert 
zoals in de kontinubedrijven, waar men min
stens dubbel betaalt, zal de ontevredenheid 
voortduren en zullen zich minder jongeren 
aangetrokken voelen tot het beroep van 
verpleegkundige." Tot zover Jan Caudron. 
In afwachting van het opvolgen van deze 
dure raad aan de regering Dehaene keurde 
de VU-kamerfraktie de voorliggende begro
ting 1992 niet goed. 

MEER KOSTEN 
Begin deze week werd dezelfde begroting 

Dehaene in de Senaat besproken. 
Bij de bespreking van het ontwerp van wet 

houdende sociale en diverse bepalingen, 
diende fraktieleider Jef Valkeniers een veel 
besproken amendement in bij artikel 85. Dit 
artikel legt aan de werkgevers een verhoging 
op van de bijdrage voor het Fonds voor 
sluiting van bedrijven met 0.8 %. Dit bedrag 
moet langs dit fonds teruggestort worden 
aan de RVA als kompensatie voor de 27% 
die de tijdelijke werklozen meer kosten aan 
de R.VA. dan de andere werklozen. „ Voorde 
non-profit sektor lijkt dit nogal overtrokken, 
gezien deze sektor weinig of geen tijdelijke 
werklozen telt. Het is derhalve een sektor die 
in veel gevallen met zeer ernstige financiële 
moeilijkheden kampt. Op de koop toe gaat 
het hier hoofdzakelijk om geld van de ge
meenschappen, waar het onderwijs en de 
welzijnszorg volledig thuishoren." Het VU-
amendement voorzag een vrijstelling voor de 
non-profit sektor. PVV, PRL, AGALEV en 
ECOLO steunden het amendement, de 
meerderheidspartijen stemden tegen. On
danks het feit dat de CVP voltallig tegen
stemde, richtte CVP-Senator Lenssens zich 
tot de regering met het verzoek dat bij 
Koninklijk besluit de non-profit sektor toch 
vrijgesteld zou worden. Begrijpe wie kan. 

greet claes 
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SOCIAAL 

SZ:BRUSSEL ALS 
GORDIAANSE KNOOP 

F
EDERALISERING van de Sociale 
Zekerheid (SZ) is eigenlijk een 
niet zeer korrekte term. Juist, het 
betekent dat niet meer het Belgi
sche niveau de SZ zal regelen en 
organiseren, maar de deelgebie
den dit zullen doen. Indien het de 
gemeenschappen zouden zijn (de 
Vlaamse en de Franstalige ge
meenschap, de Duitstalige ge
meenschap laten we even buiten 

beschouwing) dan spreekt men beter van 
een kommunautarisering van de SZ. Indien 
het de gewesten zouden zijn (het Vlaams 
gewest, het Waals gewest en het Brussels 
hoofdstedelijk gewest) dan heeft men het 
over een regionalisering van de SZ. 

De VU Vlaamse Vrije Demokraten is zoals 
bekend voorstander van een federalisering 
van de SZ. Voor twee takken, met name de 
gezondheidszorgen en de gezinsbijslagen, 
heeft zij reeds gedetailleerd uitgewerkte 
technische scenario's klaar. Op de studie
dag werden ze voorgesteld door Piet Van 
Schuyienbergh, koördinator van de VNS-
studiedienst (VNS). 

DE BRUSSELSE KEUZT 
In deze scenario's kiest men voor een 

kommunautarisering, d.w.z. de gemeen
schappen worden bevoegd voor de genoem
de takken van de SZ. Nu behoren de inwo
ners van het Brussels hoofdstedelijk gewest 
zowel tot de Vlaamse als de Franstalige 
gemeenschap. Daarom staan voor Brussel 
diverse mogelijkheden open. Ofwel kiest 
elke Brusselaar voor aansluiting bij een 
Vlaams of een Franstalig ziekenfonds (ook 
het ziekenfondswezen wordt in die optiek 
gesplitst). Het gezinsl^oofd kiest dan voor de 
kinderen en de niet-werkende echtgenoot of 
ze hetzij tot het Vlaams, hetzij tot het Frans
talig sisteem behoren. Die keuze zorgt met
een ook voor een sleutel voor de verdeling 
van de centen van de SZ in Brussel over het 
Vlaams of het Franstalig sisteem. 

Een tweede denkpiste bestaat erin dat 
voor de verdeling van de in Brussel-hoofd-
stad geïnde centen vaste verdeelsleutels 
worden gebruikt, bv. de verdeelsleutel 80 
F/20 N of 2/3 F -1/3 N. De eerste verdeel
sleutel wordt op dit moment in de financie
ringswet gebruikt om de in Brussel geïnde 
belastingen toe te wijzen aan de beide ge
meenschappen ; de tweede sleutel hanteert 
men om de verdeling in de taalkaders van de 

diensten van het Brussels hoofdstedelijk ge
west te maken (met uitzondering van de 
direktiebetrekkingen, waarvoor de taaipari
teit geldt). 

Een derde mogelijkheid is de toewijzing 
van de centen aan de zogenaamde Gemeen
schappelijke Gemeenschapskommissie. Dit 
is de kommissie die in Brussel die gemeen
schapsaangelegenheden uitvoert die niet tot 
één van beide gemeenschappen kunnen 
gerekend worden en dus ,,bi-kommunautair" 
zijn. Die Gemeenschapskommissie zou dan 
instaan voor de gezinsbijslagen en de ge
zondheidszorgen in Brussel-hoofdstad. 

TEGENSTELLINGEN 
Deze laatste optie werd door Piet Van 

Schuyienbergh verworpen omdat ze de drie
ledigheid van de staatshervorming versterkt. 

In de diskussie over ondermeer 
de federalisering van de Sociale 
Zekerheid blijft Brussel een ui
terst moeilijk te omzetlen klip. Dit 
bleek eens te meer tijdens de 
laatste etappe van de Tweedaag
se van de Sociale Zekerheid, ge
organiseerd door het Vlaams Na
tionaal Studiecentrum. 

Essentieel is evenwel dat in de VU-voorstel-
len de inwoners van de 19 Brusselse ge
meenten, en enkel zij, kunnen kiezen tussen 
twee sistemen om hun sociale zekerheids
rechten te doen gelden. 

Vooral dit laatste werd door de andere 
sprekers op de studiedag als de achillespees 
van het voorstel geduid. Steven Vansteen-
kiste, verbonden aan de Katolieke Universi
teit van Brabant in Tilburg, wees er in zijn 
boeiend betoog op dat in het Europees 
sociaal zekerheidsrecht en in de SZ-stelsels 
van andere Westerse demokratische landen, 
de SZ gekoppeld wordt aan het betalen van 
bijdragen en aan de plaats waar men tewerk
gesteld is, en niet aan de nationaliteit. Het 
invoeren van een subnationaliteit in Brussel 
zou tegengesteld zijn aan de gebruikelijke 
SZ-logika, waar de plaats van tewerkstelling 
het doorslaggevende kriterium is. 

De VU-voorstellen spreken evenwel niet 
van subnationaliteit, maar van een keuzevrij
heid, en dit enkel voor de Brusselaars. Van 

VNS-koördinator Van Schuyienbergh 
verwierp de optie om de SZ-centen in 
Brussel aan de Gemeenschappelijke 
Gemeenschapskommissie toe te wij
zen, omdat dit de drieledigheid van 
de staatshervorming zou versterken. 

(foto WIJ) 
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Steenkiste vreesde dat de Brusselse werkge
ver andere SZ-bijdragen zou moeten betalen 
naargelang zijn werknemer Vlaming of 
Franstalige is, wat aanleiding zou kunnen 
geven tot een konkurrentieslag tussen de 
twee gemeenschappen in Brussel; een waar 
de inwoners zeker niet beter zouden van 
worden. Deze vrees wordt in het VU-voorstel 
weggenomen door deze twee SZ-takken niet 
meer te financieren via sociale bijdragen 
maar via de algemene middelen van de 
gemeenschappen. Dit betekent dat de fede
rale overheid een bedrag, gelijk aan het 
huidige globale uitgavenpakket voor gezins-, 
bijslag en gezondheidszorgen, naar de ge
meenschappen moet overhevelen. Aldus zijn 
deze twee takken geen arbeidskost meer en 
kunnen ze niet voor konkurrentievervalsing 
tussen de gemeenschappen zorgen. 

SPITSTECHNOLOGIE 
S. Van Steenkiste, die een regionalisering 

of een opsplitsing naar de gewesten toe een 
logischer alternatief vond, werd in zijn kritiek 
bijgetreden door professor Gonzales d'AI-
cantara, verbonden aan de UFSIA te Antwer
pen. Deze stelde dat de verplichting om te 
kiezen tussen ,.gemeenschappen" om be
paalde rechten te kunnen genieten — zoals 
de Brusselaars in het VU-voorstel — strijdig 
is met het gelijkheidsprincipe en uiteindelijk 
zou kunnen leiden tot uitspraken van Euro
pese rechtsinstanties. 

Het is duidelijk dat wanneer men de fede
ralisering van de Sociale Zekerheid werkelijk 
wil doorvoeren, men op het terrein van de 
juridische spitstechnologie terecht komt. De 
keuzevrijheid voor de Brusselaars biedt nog 
de eenvoudigste oplossing, en is vanuit 
Vlaams oogpunt misschien wel de voordelig
ste. Het Vlaams stelsel zal, gelet op de 
gezondere financiële toestand van de 
Vlaamse gemeenschap, naar alle waar
schijnlijkheid aantrekkelijker zijn dan het 
Franstalige, en de Brusselaars zullen ook 
wel eieren voor hun geld kiezen. Tenzij men 
de Brusselaars zonder meer bij het Vlaams 
stelsel voegt. Maar om dit te bewerkstellin
gen zal wel een meer dan uitzonderlijke 
politieke spitstechnologie vereist zijn. 

Fillp Delos 

SZ-TWEEDAAGSE 
Deze twee studiedagen rond de 

Sociale Zekerheid vonden plaats in 
het kader van het VU-Toekomstplan 
voor Vlaanderen. De teksten van de 
uiteenzettingen kunt u bekomen op 
het Vlaams-Nationaal 
Studiecentrum, Barrikadenplein 12, 
1000 Brussel, tel. 02/219 49 30, 
vragen naar Filip Delos. 

DE SMALLE DOORGANG 
VOOR DE DIALOOG 

Kiest Verhofstadt voor het kortstondig genot Dehaene te laten dansen, of wil 
hij konstruktief meewerken aan de dialoog? (,oto VUM) 

De dialoog van volk tot volk kabbelt de 
jongste weken in de verschillende werk
groepen verder zonder echt vooruitgang 
te boeken. De standpunten zijn intussen 
bekend. Er werd gesproken en geluisterd. 
Vooral wie aandachtig geluisterd heeft, 
ziet wat er misschien wel haalbaar is, en 
wat onaanvaardbaar of onrijp is. „De 
doorgang is zeer smal, maar hij bestaat", 
zo werd vernomen. Nu wordt het ook tijd 
om knopen door te hakken, vinden steeds 
meer deelnemers. Nochtans worden er 
nog steeds vragen gesteld over de wil bij 
bepaalde partijen om een echt akkoord te 
sluiten. 

In een interview met Het Belang van Lim
burg liet CVP-voorzitter Van Rompuy zijn 
ongeduld de vrije loop. Er moet nu een 
initiatief komen om een doorbraak te force
ren. Het meest aangewezen is dat de voorzit
ters van de stuurgroep, Scfiiltz en Deprez, 
dat nu doen en dit rond de fiervorming van de 
kamer en senaat en de afzonderlijke verkie
zing van de Vlaamse Raad. De standpunten 
hierover zijn ten overvloede gekend. Iemand 
moet zijn nek uitsteken. Een niet mis te 
verstane verwijzing naar de VU. Voor de 
CVP moet Schiltz dus uit het struikgewas te 
voorschijn komen, en een voorstel doen. 

SLEUTEL BIJ PVV ^ 
Schiltz liet eerder reeds in een interview 

uitschijnen dat de sleutel voor het welslagen 
van de dialoog aan Vlaamse kant echter 
vooral bij de PVV ligt. En wie wat nuchter 
nadenkt, komt tot dezelfde konkluzie. Na de 
verkiezingen was de PVV er de grote voor
stander van om de staatshervorming los te 

koppelen van het regeerprogramma. Met de 
dialoog van volk tot volk kregen de Vlaamse 
liberalen dus eigenlijk hun zin. 

De vraag blijft echter of ze, konsekwent 
aan dit principe, nu ook konstruktief willen 
meewerken aan de dialoog. De deelnemers 
aan de gesprekken merken immers dat de 
PVV in eigen schoot daarover blijkbaar nog 
geen overeenstemming bereikt heeft. Ener
zijds staan de liberale deelnemers aan de 
gesprekken verschillende meningen voor 
over tal van zaken. De staatshervorming die 
de PVV wil verschilt immers naargelang 
Denys, Neyts, Verhofstadt, of De Grauwe 
aan het woord is. Om nog te zwijgen over de 
ideeën die liberalen als De Croo of Pede over 
bepaalde elementen verkondigen. 

VU IN LASTIG PARKET? 
Anderzijds heeft het er veel van weg dat de 

PVV een spelletje kommunautair opbod 
speelt. Wie met eisen over de regionalizering 
van de schuld voor de pinnen komt, een punt 
waar De Grauwe vastbesloten is zich op te 
profileren, stuurt aan op een mislukking van 
de dialoog. De deelnemers aan de gesprek
ken weten maar al te goed dat dit dossier 
misschien wel op de agenda gezet werd, 
maar niet „beslissingsrijp" is. De regionali
zering van de schuld is trouwens niet alleen 
onaanvaardbaar voor de Franstaligen, het 
vormt ook voor de beslissingscenakels bij 
CVP en SP een no pasaran, net als een 
volledige federalizering van de sociale zeker
heid. Hier en daar zal een kristendemokrati-
sche of socialistische joker natuurlijk het 
tegendeel beweren, een beproefde taktiek in 
de Belgische politiek. 
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Wanneer de PW de Vlaamse hardliner wil 
uithangen door standpunten in te nemen 
waarvan men wel degelijl< beseft dat ze 
politiek onhaalbaar zijn, stuurt deze partij 
aan op een mislukking van de dialoog. Want, 
en nu bewandelen we de paden van de 
politieke strategie, daarmee brengt Verhof-
stadt natuurlijk in de eerste plaats ook de VU 
in een lastig parket. De Vlaamsnationalisti-
sche partij kan het zich in de huidige omstan
digheden moeilijk veroorloven om zich op 
haar Vlaamse flank te laten voorbijsteken 
door de PW. Als de PVV anders gezegd de 
dialoog voor bekeken houdt, is het voor de 
VU bijna onmogelijk om te blijven zitten, 
behalve wanneer het rezultaat van de dia
loog uitermate gunstig voor Vlaanderen zou 
zijn. De paradoks is echter dat na een 
eventueel vertrek van de PVV deze kansen 
gevoelig afnemen. 

DEPANNEUR DEHAENË" 
Want dan moet voor de bijzondere meer

derheden gerekend worden op de PRL van 
Jean Gol en Agaiev en Ecolo. Net deze 
partijen vertonen meer nog dan de andere 
neo-unitaire refleksen. Voor de VU zal het 
dan nog moeilijker worden om haar maksi-
malistische vizie op het federalisme in een 
akkoord te gieten. 

Het lijkt wel een domino-spel. Wanneer de 
PW-domino valt, komt de VU-domino in 

gevaar. Wanneer de PW daarentegen kon-
struktief meewerkt naar het haalbare, verste
vigt de Vlaamse positie. Op dat ogenblik lijkt 
het volgens insiders waarschijnlijk dat de 
Franstaligen bvb. hun eisen i.v.m. de garan
ties voor de Franstaligen uit de rand zullen 
moeten inslikken, en ligt een grote en zelfs 
grootste onderscheiding, een acht, negen of 
meer op tien, op het tienpuntenprogramma 
van de Vlaamse regering, tenslotte door VU 
én PW opgemaakt, binnen handbereik. 

Wanneer de dialoog mislukt, en uitsluitsel 
over slagen of mislukken kan niet lang meer 
uitblijven, staat Dehaene klaar om het land te 
depanneren. Daarover viel de jongste dagen 
de twijfel weg: als de problemen van de 
Franse gemeenschap niet opgelost kunnen 
worden mét de dialoog, dan zal het des
noods zonder de dialoog gebeuren. 

Luidens indiskreties in de media houdt hij 
daarvoor het volgende scenario achter de 
hand: een regeling van Vlaamse raad tegen 
het lenigen van de Franstalige financierings
behoeften. Half juni kan de premier een 
voorstel tot grondwetsherziening indienen 
over de rechtstreekse verkiezing van de 
Raden. Dit ontwerp zou er dusdanig aanlok
kelijk uitzien dat ook de federalisten in de 
oppositie het niet kunnen afwijzen. 

Daarnaast zou Dehaene voorstellen op 
tafel leggen die de gemeenschappen fiskale 
bevoegdheden toekennen. Specialisten ter
zake beweren dat er voor de bevrediging van 

de Franstalige financieringsbehoeften ver
scheidene mogelijkheden bestaan, zonder 
over een bijzondere meerderheid te moeten 
beschikken. 

Volgens De Standaard zouden in dat geval 
de gemeenschappen via een invulling van 
art. 110 van de grondwet, over de inning van 
de belastingen, en een regeling voor de 
verdeling van de opbrengsten in Brussel, 
fiskale bevoegdheid toegewezen krijgen. 
Meer bepaald zou de federale wetgever 
samen met dat wetsontwerp een ander ont
werp indienen waarin hij afziet van het belas
ten van het kijk- en luistergeld. Waardoor alle 
obstakels uit de weg geruimd zijn om de 
gemeenschappen toe te laten zelf belasting 
op deze materies te heffen en te innen. 

Met deze truuk kan de CVP dan nog 
volhouden het kijk- en luistergeld niet wegge
geven te hebben zonder daar de fiskale 
bevoegdheid aan te koppelen. En Vlaande
ren zou toch zijn eigen parlement hebben! 
Alleen zou de troef van de Vlamingen, nl. de 
financiële nood van de Franse gemeen
schap, voorgoed uit handen gegeven zijn. Er 
staan ons spannende dagen te wachten. 
Waarin zal blijken of de PW het kortstondig 
genot Dehaene te laten dansen verkiest 
boven konsekwent met haar ideeën, kon-
struktief mee te werken aan een hervorming 
van de staat buiten het regeerprogramma. 

(Pdj) 

Volgens ko-voorzitter van de dialoog Hugo Schiltz hebben de Vlaamse liberalen de sleutel voor het welslagen ervan in 
handen. (foto VUM) 
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HET VERSCHIL TUSSEN 
POLITIEK EN DEMOKfWIE 

24 november (ja, daar heb je 't weer!) heeft 
dan tcwh één groot voordeel gehad. Nog 
nooit tevoren heeft een verkiezingsdatum 
zoveel literatuur over politiek en demokratie 
opgeleverd. Spijtig is wel dat de geïnteres
seerde burger nu dreigt te verzuipen in een 
overaanbod van informatie. Kiezen is dus 
meer dan ooit de kunst. Wie los van al wat 
recent over de verkiezingen van eind '91 
gepubliceerd werd op zoek gaat naar de 
fundamenten en de achtergronden van ons 
politieke bestel, kunnen we Politiek zonder 
boe of bah van VUB-politoloog Kris Beschou
wer en de Studiekring Vrij Onderzoek warm 
aanbevelen. Het boekje, bij Kritak versche
nen in de reeks ,,Het gewicht van de tijd", 
telt bovendien slechts 55 bladzijden. Niet 
overdreven veel dus voor de meerderheid 
van niet- en zelden-lezende kiezers. 

De aanleiding voor het schrijven van het 
boekje vormde de vaststelling dat er op een 
steeds negatievere en afwijzender toon over 
politiek gepraat wordt. Dat gebrek aan liefde 
zou volgens de auteurs wel eens met een 
gebrek aan bekendheid te maken kunnen 
hebben. 

De auteurs waarschuwen ervoor dat de 
afwijzing van de politiek niet mag verglijden 
naar een afwijzing van de demokratie. Je kan 
je wel afzetten tegen de politiek, maar je kan 
er niet van vluchten, zo stellen ze. Wie in een 
land woont, wordt gekonfronteerd met de 
politiek van dat land. De enige vluchtweg is 
verhuizen. Maar dat houdt geen vlucht in van 
de politiek. Ook elders zijn er regels. Aan de 
moderne politiek kan men niet ontkomen. 
Vluchten kan hier niet. 

Inderdaad: politiek is er steeds en overal, 
wie samenleeft met meerdere mensen wordt 
er willens nillens mee gekonfronteerd: het 
gaat immers om een organizeren en ordenen 
van de samenleving, desnoods op een dwin
gende wijze. Onenigheid, debat en macht 
vormen daarbij wezenlijke bestanddelen, net 
als instellingen als een regering, parlement, 
maar ook administratie, rechtbanken en poli
tie. 

POLITIEKE P A R T I J E N ^ 
Vervolgens gaan de auteurs in op de vraag 

wat demokratie dan wel precies is. Die term 
komt evenals de term politiek uit het oude 
Griekenland, en betekent „macht van het 
volk". Sedertdien is de demokratie natuurlijk 
geëvolueerd. De dag van vandaag hoort 
,,gelijkheid van alle mensen" bvb. tot het 
wezen van de demokratie. Gelijkheid om 
deel te nemen aan het demokratische ge
beuren, bvb. door stemrecht en door zich 

verkiesbaar te stellen. Met de gelijkheid 
kwam ook de vrijheid (om te denken, te 
spreken, zich te verenigen,...), en de ver
draagzaamheid (de vrijheid van een ander 
aanvaarden). 

Wanneer zich in een samenleving een 
probleem voordoet, kunnen verschillende 
mensen verschillende oplossingen aandra
gen. Het is de oplossing die door een mee
derheid van de (vertegenwoordigers van de) 
bevolking gesteund wordt, die gekozen 
wordt. Die oplossing wordt dan de wet, die 
evenwel voor iedereen geldt, ook voor hen 
die het niet met de gekozen oplossing eens 
waren. 

De rol van de politieke partijen in dit 
demokratisch spel, is er een van brug tussen 
kiezer en parlement. Een partij is een organi-
zatie van mensen die min of meer dezelfde 
ideeën koesteren en die ideeën via verkozen 
vertegenwoordigers trachten te verdedigen 
in het parlement. 

Op die politieke partijen kan volgens de 
auteurs terecht nogal wat kritiek geleverd 
worden. Houden ze zich echt nog bezig met 
wat de kiezers aan het hart ligt? Vertegen
woordigen ze echt de ideeën die de kiezers 
steunen? Zijn het echt open en duidelijke 
organizaties (bvb: financiering, lijstsamen-
stelling,...)? Wanneer de partijen er niet in 
slagen om hier open kaart te spelen, gaat de 
twijfel groeien over het nut van het verschijn
sel partij zelf. En dat zou problematisch 
worden, want de auteurs zijn het erover eens 
dat partijen als doorgeefluik tussen burger 
en politiek in een demokratie eigenlijk niet 
gemist kunnen worden. 

In het tweede deel van het boekje helpen 
Deschouwer en co enkele hardnekkige mis

verstanden over de politiek uit de wereld: het 
gebrek aan ideeën (alle partijen beweren en 
doen hetzelfde); politiek is machteloos (de 
EG, de internationale ekonomische konjunk-
tuur, binnenlandse drukkingsgroepen,... be
palen het beleid); politiek is oppermachtig 
(de politici stellen zichzelf graag voor als 
machtig: ze zetten hun prestaties dik in de 
verf, doen niet na te komen beloftes, laten via 
hun dienstbetoon uitschijnen alles in orde te 
kunnen maken); politiek moet voor de men
sen zorgen (het verschil tussen het alge
meen belang en de „vriendjespolitiek" van 
het dienstbetoon); verkiezingen leveren een 
regering op (spreken over „een regering van 
verliezers"). 

DE KLOOF 
Tenslotte gaan de auteurs in op de kloof 

tussen politikus en burger. Die kloof is er 
steeds geweest, maar wordt pas de jongste 
jaren als een probleem gezien. Hier wijzen 
Deschouwer en ko op de rol van de opvoe
ding en het ondenwijs, en op de opdracht van 
de partijen. Samen met de diverse druk
kingsgroepen en belangengroepen vormen 
zij de schakel tussen de burger en de poli
tiek. Zij vormen de garantie dat politiek een 
konfrontatie van ideeën is en blijft, en dat 
politiek een kollektief en geen individueel 
gebeuren is. 

Er wordt wel voor een opknapbeurt van de 
partijen gepleit, op het vlak van hun voorstel
ling aan de bevolking, op het vlak van hun 
financiering, op het vlak van hun interne 
demokratie. Als partijen hun leden en mili
tanten weinig inspraakmogelijkheden geven, 
moeten zij zich niet verbazen wanneer die 
wegblijven. Doch zonder leden en militanten 
kunnen de partijen hun rol niet meer vervul
len. 

En zo komen de auteurs tot een besluit 
over de relatie tussen politiek en demokratie: 
De politiek kan niet vermeden worden, niet 
weggesneden, weggehoond of weggegooid 
worden. Demokratie geeft de burgers wel de 
mogelijkheid om dat te doen, maar als het 
eenmaal zover is, zal de burger aan het 
kortste eind trekken. Wie in onze samenle
ving de politiek weggooit, gooit de demokra
tie weg. En al is die verre van volmaakt en 
ideaal, iets beters werd voorlopig niet ver
toond. 

(Pdj) 

— Politiek zonder boe of bah. Kris Deschouwer 
en Studiekring Vrij Onderzoek. Uitg. Kritak, 
Leuven, 55 biz, 295 fr. 
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MONUMENTEN 

EEN VLAAMS 
MONUMENTEN- EN 

LANDSCHAPSBELEID 

O
NS patrimonium en ons land
schap heeft de voorbije decen
nia een enorme evolutie door
gemaakt. Historische gebou
wen en waardevolle land-
schapskenmerken hebben 
plaatsgemaakt voor de moder
niteit. Er heeft zich op de mees
te plaatsen een verarming van 
het landschap voorgedaan. 
Daar hebben onder andere de 

diverse ruilverkavelingen flink toe bijgedra
gen. Niet alleen ons historisch erfgoed werd 
het slachtoffer van de kaalslag. Ook onze 
natuur heeft heel wat van z'n rijkdom moeten 
inboeten. 

SAUWENS 
Toen de VU Vlaamse Vrije Demokrater) in 

de Vlaamse Regering stapte, kreeg Johan 
Sauwens als Minister de bevoegdheid over 
Monumenten en Landschappen. Dat kwam 
los te staan van Ruimtelijke Ordening. Johan 
Sauwens stelt dat het ook voordelen heeft 
dat M&L een aparte bevoegdheid werd. Nu is 
het immers geen los aanhangsel van Ruimte
lijke Ordening. De scheiding biedt de moge
lijkheid om eindelijk een onafhankelijk beleid 
uit te stippelen. Johan Sauwens is de eerste 
Minister in twintig jaar Vlaams beleid die een 
duidelijke beleidsnota voorstelt. 

Het gebrek aan beleid in het verleden staat 
in schril kontrast met de grote publieke 
belangstelling voor ons historisch erfgoed. 
Sommige monumenten zoals Brugge, Bok-
rijk of Alden Biesen zijn echte trekpleisters 
voor toeristen. De jaarlijkse Open Monumen
tendag lokte vorig jaar meer dan 900.000 
bezoekers. Als we dat vergelijken met de 
140.000 bezoekers van de Trein-Tram-Bus 
dag, weten we onmiddellijk wat dit betekent. 

Een geïntegreerde landschaps- en monu
mentenzorg is geen overbodige luxe. Het 
behoud en de verbetering van het land
schaps- en kultuurpatrimonium moet één 
van de pijlers zijn van een Vlaams beleid op 
het vlak van kuituur, toerisme, milieubeheer, 
ruimtelijke ordening, stads- en dorpsvernieu
wing en huisvesting. 

Zicht op de gevels langs de Koolmijnlaan in Beringen. 

INVENTARIZATIE 
Het Europees Monumentenjaar 1975 gaf 

aan de monumenten- en landschapszorg in 

\flaanderefl heeft een ri]k histo
risch en kutlureel paMmonium. 
De »>rg daarvoor is een ieak van 
de Vlaamse Regering, in het ver
teden iQileef het echter Wj schuch
tere pogingen. Vaalc was het eni
ge doel hat uitdelen van premies 
en subsidies zonder een beieids-
il]n. Daar is nu verandering in 
SpNnmen. Min ier Johan Sait-
wens heeft de tioeg volledig om
gegooid. Monumenteroorg zai in 
de to^omst gestoeld 2j{n op een 
duideil|k beleid dat Idest voor 
bescherming en behoud. Vorige 
woensdag zette Johan Sauwerts 
op een rij^e welke prioriteiten hij 
in zijn beleid legt. 

Vlaanderen een belangrijke impuls. Sinds
dien vertoont het beleid reeds een inhaalbe
weging. Toch is maar een fraktie van het 
totale patrimonium beschermd. Van de on
geveer 30.000 historisch belangrijke gebou
wen zijn er amper 4.500 wettelijk beschermd. 
Nederland telt meer dan 43.000 beschermde 
monumenten, waarvan bijna 7.000 in Am
sterdam alleen. Daarom wil men in de toe
komst naar een sterker en sneller bescher-
mingsbeleid toe werken. 

De voltooiing van de inventarisatie van 
kultuürmonumenten is een absolute priori
teit. Nog te onderzoeken gebieden dienen 
dringend geïnventariseerd te worden. Ook 
de publikatie van het reeds verzamelde ma
teriaal is prioritair. Dit geldt ook voor de 
landschappen. Deze inventarissen dienen 
voortdurend geaktualiseerd te worden. Zo 
kan men op basis van volledige en korrekte 
gegevens een duidelijk beschermingsbeleid 
bouwen. 

Die beleidsinformatie moet toelaten om 
een preventief beschermingsbeleid te voe
ren dat losgekoppeld wordt van het restaura-
tiegegeven. Daartoe wil Johan Sauwens het 
aantal beschermde monumenten verdubbe
len tijdens deze legislatuur. p ^ 
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ONDERHOUD 
Binnen dat preventieve beleid is het onder

houd van het patrimonium primordiaal. In het 
verleden heeft men vaak veel te lang ge
wacht met kleine herstellingen en onder
houdswerken. De schade liep op tot de 
kostprijs te hoog werd. Restauratie dringt 
zich pas op als door vergankelijkheid van de 
bouwmaterialen onderhoud niet meer vol
staat. Restauratie impliceert altijd een in
greep op de geschiedenis van het monu
ment. 

Een monument staat nooit op zich. Daar
om is de omgeving of het biotoop ervan van 
uitzonderlijk belang. De omgeving van be
schermde of beschermenswaardige monu
menten moet gevrijwaard worden van onoor
deelkundige, sfeerschendende ingrepen. 
Het geschikte beleidsinstrument is de be
scherming van stads- en dorpsgezichten. 

BREED SPEKTRUM 
Het preventieve beschermingsbeleid moet 

zorgen voor het behoud van een breed 
spektrum monumenten. Naast de traditione
le kerken en andere „oude gebouwen" zijn 
er heel wat nieuwe aandachtspunten. De 
stads- en dorpsgezichten zijn hier een we
zenlijk onderdeel van. Zij moeten een monu
ment in zijn historisch kader behouden. Maar 
voorheen heeft men te weinig aandacht ge
schonken aan bepaalde soorten monumen
ten die misschien niet zo dadelijk opvallen 
door hun „monumentaal" karakter. Zo is er 
bijvoorbeeld het woonkultureel patrimonium. 
Dat mag met enkel het beeld van de meer 
gegoeden in landhuizen, kastelen en villa's 
ophangen. Het moet een beeld bieden van 
de leefwereld van de hele Vlaamse bevol
king. Daarom zal het beleid zich meer dan 
ooit richten op de 'architectura minor', het 
historische interieur en de 'jonge bouw
kunst'. Zo zal er aandacht zijn voor woonsi-
tes als beluiken, arbeiderswoningen, visser
huisjes, keuterboerderijen en herbergen. 
Hetzelfde geld voor de rijke interieurs en de 
architekturale kreaties van de negentiende 
en twintigste eeuw. 

Erg waardevol zijn de lang verwaarloosde 
militaire verdedigingswerken. Menige veld
slag werd op ons Vlaamse grondgebied uit
gevochten. De militaire architektuur drukt 
een stempel op het stads- en rurale land
schap. Daarom zal dit patrimonium, gaande 
van aarden versterkingen tot betonnen bun
kers, met extra zorg bejegend worden. 

Een belangrijk aandachtspunt wordt de 
zorg voor het industnèle patrimonium. De 
mdustriël ontwikkeling heeft sinds de acht
tiende eeuw onze maatschappij grondig ver
anderd. De diverse sporen hiervan mogen 
zeker niet geheel verloren gaan. Minister 
Johan Sauwens zal onder meer aandacht 
schenken aan de restanten van de steen
koolwinning in Limburg, de tekstielnijverheid 
in Vlaanderen, de Kempense steenbakkerij-

schapsbeleid absoluut nodig is. Om een 
vervlakking van onze kuituur tegen te gaan 
mogen er geen resten van ons kuituur-
historisch verleden meer verloren gaan. Een 
onafhankelijk Vlaanderen dat zijn verleden 
niet respekteert heeft geen enkele inhoude
lijke waarde. 

Maar koken kost geld. En daar wringt in 
vele gevallen het schoentje. Alle partijen en 
excellenties hebben de mond vol over een 
degelijk kultuurbeleid. Maar als het erom 
draait om financieel over de brug te komen 
zwijgen ze in alle talen. Minister Johan 
Sauwens moet het momenteel doen met een 
klein miljard aan middelen voor zijn M&L 
beleid. Als je een restauratie van een basiliek 
en, diverse brouwerijen en andere industrie-
en technologietakken. Ook doorgaans ver
waarloosde eksponenten van infrastrukture-
le aard zoals stations, watertorens, vuurto
rens, pompen, bruggen en sluizen zullen 
meer aandacht krijgen. 

Die monumenten zullen zoveel mogelijk 
een moderne herbestemming krijgen. Daar
bij zal gezocht worden naar mogelijkheden 
om de onderhoudskosten te drukken in sa
menspraak met de eigenaar of gebruiker. 

LANDSCHAPSBELEID 
Ons Vlaamse landschap is kenmerkend 

omwille van zijn rijke verscheidenheid. Die 
werd de laatste jaren flink aangetast. Een 
totaal gebrek aan visie in de ruimtelijke 
ordening ligt hier aan de basis. We evolueren 
naar een landschap zonder historisch ge
groeide trekken. Dat is een vorm van zuivere 
mllieudegradatie die op termijn net zo desas
treus is als de zware milieuvervuiling. 

Daarom dient er zeer snel een landschaps
dekreet tot stand te komen. Alleen een 
bijzondere aandacht kan de verdere ver
schraling van onze landschappen tegen
gaan. Daarbij hoort ook een efficiënt duinen-
beleid. Onze kustduinen dienen verder geïn
ventariseerd en aktief hersteld en behouden 
te worden. Dat gaat minister Sauwens doen 
via het sisteem van ,,regionale landschap
pen". Die ruimtelijk nieuwe aanpak maakt 
een streekgerichte landschapszorg mogelijk. 

FINANCES 
Het hoeft geen langer betoog om erop te 

wijzen dat een aktief monumenten- en land-
op minimum 100 miljoen inschat weet je 
onmiddellijk dat dit een belachelijk klein 
bedrag is. Daarom heeft de Vlaamse Minister 
nogmaals aangedrongen op meer middelen 
om een degelijk beleid op poten te zetten. 

Hopelijk maken de andere politieke part
ners van hun woorden daden en helpen ze 
mee om het kultuur-historisch erfgoed van 
Vlaanderen te bewaren. 

Johan Cuypers 

DE LIMBURGSE 
MIJNEN 

Heel de industriële en technologi
sche ontwikkeling heeft onze samenle
ving sterk beïnvloed. De restanten er
van zijn duidelijk merkbaar in ons land
schap. Maar regelmatig worden de 
overblijfselen uit een rijk industrieel 
verleden vernietigd en gesloopt. Daar 
wil Johan Sauwens nu een stokje voor 
steken. Dat betekent dat er een selektie 
zal gebeuren om een representatief 
spektrum van historische monumenten 
te behouden. 

Vanuit die optiek is het behoud van 
een representatief deel van het Lim
burgse mijnpatrimonium noodzakelijk. 
Limburg is sociaal, ekonomisch, kultu-
reel en landschappelijk bepaald door 
de steenkooleksploitatie. Er wordt ge
opteerd voor een zo volledig mogelijk 
behoud van de mijnsite van Beringen. 
Dat zal aangevuld worden met de kom-
plementaire delen van de andere mijn-
sites. De gehelen van imposante 
schachtbokken, prachtige hoofdgebou
wen, machinekamers en pompeuse ar
chitektuur worden stilaan een unikum 
in Europa. 

De Beringse site leent zich best tot 
konservering en de uitbouw van een 
mijn(streek)museum. Er zal ook een 
inspanning gedaan worden om in Be
ringen een aantal arbeiderswoningen 
te behouden. In Maasmechelen-Eisden 
is de Franse architekturale invloed be
langrijk. Daarom mag zeker het monu
mentale hoofdgebouw niet verloren 
gaan. In Genk-Waterschei wordt geop
teerd voor het behoud van de schacht-
bokken, het ventilatorgebouw en de 
oude centrale, samen met het hoofd-
kompleks. Door behoud van verschil
lende mijnfacetten op de sites zal een 
beeld van de steenkoolontginning be
houden blijven. 

Een werkgroep met vertegenwoordi
gers van de verschillende overheden 
en administraties zal intussen onder
zoeken welke bestemming aan de di
verse gebouwen zal gegeven worden. 
Dit moet dan leiden tot een definitieve 
bescherming van het Limburgse mijn-
patrimonium. 
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WIJ IN EUROPA 

VU AAN OVERKANT 
VAN BLOK 

D
E Volksunie is één van de 24 
leden-partijen van de Europese 
Vrije Alliantie: een hecht samen
werkingsverband tussen Euro
pese regionalistische en natio
nalistische Europese partijen. 
Ook de kontakten in Midden- en 
Oost-Europa vlotten: de Slo-
vaakse Nationalistische Partij 
van Jozef Prokes woonde reeds 
tweemaal de Algemene Verga

dering van de EVA bij, de kontakten met de 
Demokratische Alliantie van Kosovo van 
Ibrahim Rugova zijn uitstekend en binnen de 
EVA en de Regenboogfraktie komt er stilaan 
een Oost- en Midden-Europabeleid op gang 
dat onze verankering ginder nog zal verster
ken. 

Volksunie-Europarlementslid Vandemeu-
lebroucke legde de EVA-kollega's op hun 
voorbije Algemene Vergadering een lijvig 
dossier voor met een analise van de werk
zaamheden van de Rechtse Fraktie en de 
Europese Vrije Alliantie. 

DE RECHTSE FRAKTIE 
Karet Dillen is in het Europees Parlement 

aangesloten bij de „Technische Fraktie Eu
ropees Rechts", een groepering van 14 
Europarlementsleden uit België, Duitsland 
en Frankrijk. Dat laatste land levert het gros 
van de troepen: de verkozenen van het Front 
National van Jean-Marie Le Pen. Oorspron
kelijk waren er meer Duitsers maar omwille 
van moeilijkheden binnen de Republikaner 
Partei gingen enkelen zetelen bij de niet-
ingeschreven en fraktieloze leden van het 
EP. De Italiaanse neo-fascisten van het MSI 
zetelen niet in de Rechtse Fraktie want zij 
kunnen niet akkoord gaan met de Republika-
ner-eisen inzake Bozen en Zuid-Tirol. Neem 
Dillen uit die Fraktie weg en ze voldoet niet 
meer aan de voorwaarden om een fraktie te 
vormen. Zijn aanwezigheid is dus kruciaal. 

De fraktie van Le Pen, Dillen en Schodruch 
mag dan wel in naam een technische fraktie 
zijn, in de praktijk is ze dat niet. De fraktie 
trekt geregeld op reis doorheen Europa: 26 
maal in 30 maanden! Daarmee brak ze 
trouwens een rekord. De Parlementsleden 
rekenden uit dat het gereis van de Rechtse 
Fraktie meer kost dan de verplaatsingen van 
de socialistische, meteen de grootste fraktie 
in het parlement. Van die 26 keren ontbrak 
Dillen slechts tweemaal op het appel. Maar 
de samenwerking blijkt ook overduidelijk uit 

EP-lid Vandemeulebroucke: "De VU staat niet links van het Blok, maar staat 
gewoonweg aan de overkant." ('oto R. szommer) 

Heel onlangs bq zt{n thuiskomst 
uK Kroatië, waar hi| ongetwijfeld 
het ronselen van Vlaamse en Ne* 
derlandse ̂ .jongens" voorbereid
de w>or de „heilige oorlog tegen 
bet kommunisme", verttlaarde 
Vlaams Blokker Flllp De Winter 
triomfanteU)k aan de pers „dat 
het Vlaams Blok nu o(A eens alle 
imematkxnale kontaken van bil 
de Volksunie zou weghalen". Dat 
daar helemaal niete van aan is, 
bleek uH een persontmoettng die 
de EVA OTiangs organiseerde te 
Bru«iel. 

het aantal ontwerp-resoluties dat samen 
werd ingediend: Dillen, Le Pen en Scho
druch kunnen gemakkelijk op één en dezelf
de ideologische lijn gezet worden. 

AAN DE OVERKANT ~ 
Het meest frappante is natuurlijk de tus

senkomsten in de plenaire vergadering. Het 
dossier — ruim 300 bladzijden dik — bevat 
een overzicht van de interventies van de 
leden van de Rechtse en de Regenboogfrak
tie. Voor een ongeduldige lezer wodt het 
meest skabreuze samengevat in 15 bladzij
den. „Daaruit kan je alleen maar het volgen
de konkluderen:", zo stelde Vandemeu*e-
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broucke tijdens de perskonferentie, „wij 
staan niet linl<s van het Vlaams Blol(, wij 
staan gewoonweg aan de overlont". 

Dat de ekstreem-rechtse fraktie in wezen 
een fraktie van staatsnationalisten is blijkt uit 
de debatten over het Europese regionale 
beleid. De aandachtige lezer valt van de ene 
verbazing in de andere: „Daarom is een 
waarschuwing op zijn plaats aan diegenen 
die de regionale vrijheden willen verdedigen 
maar zich verbeelden deze te verdedigen 

tegen de nationale staten. De nationale sta
ten vormen de basis van onze Europese 
beschaving en de wezenlijke beschermers 
van de vrijheden van de burgers". (Blot, 
kollega van Dillen). 

„Ik heb het verslag van mevrouw Ferrer 
goed gelezen. (...) Simengevat komt het 
hierop neer: weg met de naties, leve de 
regio 's. (...) Mevrouw Ferrer wil een overzich
telijke realiteit: enerzijds Europa, dat wil 
zeggen Brussel, en anderzijds de regio's. 

De EVA-fraktie toonde aan dat zij mijlenver afstaat van het ekstreemrechtse 
gedachtengoed in Europa, zoals de Technische Fraktie Europees Rechts dit in 
het Europees Parlement propageert. (toto epa) 

(...) Welnu, die weg willen wij niet op! (..) Ik 
heb mevrouw Ferrer wel door. Achter haar 
de waan van de opbouw van de federale 
staat (...). Daar schuilt het gevaar en in deze 
zin is de regio een historische regressie. Dat 
zou ons terugbrengen tot het stadium van de 
stammen. Onder de staat is er de stam. 
Erboven is er de multinational". (Martinez, 
kollega van Dillen). 

„Er moet nu met deze achterhaalde 
ideeën gebroken worden en er moet een 
euregionalisme schuilt haar Katalaans natio
nalisme. Maar dat is een probleem van de 
Katalanen en de Spanjaarden. (...) Ik voel mij 
in verzet komen tegen hen die mijn land 
willen breken, ik wil daar zelfs tegen in 
opstand komen als het nodig is (..). Ziedaar 
waarom wij niet in dit soort miten en destruk-
tieve utopieën geloven". (Antony, kollega 
van Dillen). 

„Het is uiteraard een recent en pervers 
probleem: de rol van de regio's bij de IGC's. 
(...) Het is in feite een subversief instrument 
tegen de staat-natie met, uiteraard, als doel 
konfederatie van het Europa van de vader
landen opgericht worden. (...) Wij weten ook 
dat vernieuwingen, zoals het komité van de 
regio's, uitgedacht worden om de naties 
uiteen te doen vallen. (..) Lang leve de 
konfederatie van het grote Europa van de 
vaderlanden." (Le Pen, welbekend). 

Dillen zwijgt bij al dit verbaal geweld. Maar 
zijn kollega Blot gaat op een bepaald mo
ment nog verder en beweert over België, dat 
het „in de 19e eeuw terecht zijn heil zocht in 
onafhankelijkheid van Nederland". Groot-
Nederlander Dillen blijft zwijgen... 

De 15 bladzijden tellende samenvatting 
stelt verder citaten van de beide frakties 
tegenover elkaar op de meest diverse te-
ma's: Midden-Amerika, mensenrechten, vre
de en veiligheid, wapenhandel, Oostpolitiek, 
de Golfoorlog, de Koerden, nationalisme en 
federalisme, Zuid-Afrika, racisme en xenofo
bie, ontwikkelingssamenwerking en een 
reeks etische problemen. 

Hoeft het gezegd dat geen enkele van 
onze partners er nog maar aan denkt met het 
Front National of het Vlaams Blok ooit te 
kunnen of te willen samenwerken. Dat dit 
eens en voor altijd duidelijk weze: het volks-
nationalisme en Europees federalisme waar 
de Volksunie, en samen met haar, 23 andere 
demokratische partijen voor staan, heeft 
geen uitstaans met de enge bekrompenheid 
en het gevaarlijk ultra-nationalisme en egoïs
me van de andere kant. Of zoals Europarle
mentslid Vandemeulebroucke zei: „Wij 
staan niet links van het Vlaams Blok. We 
staan aan de overkant!" 

- Bart Staes 

— Euronieuws, het driemaandelijks Infor
matieblad van de EVA brengt het dossier 
begin juni in een speciaal temanummer. 
De Volksuniekaderleden ontvangen Euro
nieuws gratis. Anderen kunnen een — 
eveneens gratis — eksemplaar aanvragen 
op het EVA-sekretariaat: Europees Parle
ment, Mont 2.30, Belliardstraat 79-81, 
1047 Brussel. 
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EEN JAAR VOLKSNATIONALE STRIJD lu 

BASKEN 
In januari '91 komt een nieuwe Baskische 

krant uit: Egunkaria. Onrechtstreeks kan zij 
op steun van de Zuidbaskische regering 
rekenen maar zij wordt in alle zeven provin
ciën, dus ook die in Frankrijk, verspreid. 
Voorlopig wordt ze op 15.000 eksemplaren 
gedrukt; met de hoop op... 60.000 

DE KERN VAN DE ZAAK 
In maart heeft de zevende Korrika plaats. 

Dit is een vuurwerk van de meest uiteenlo
pende aktiviteiten rond de bevordering van 
de Baskische taal en kuituur. Hoofdbrok is 
een aflossingskoers, waarbij kilometers „ge
kocht" worden voor de goede zaak. De 
organisatie die er achter steekt heet AEK. Zij 
beschikt over 30.000 jonge mensen in 200 
centra met een 900-tal leerkrachten. 

Het behoud van de taal is voor de Baski
sche beweging een grote kommer. Zij gaat 
namelijk snel achteruit, althans in Frankrijk. 
Toch is er ook een sterke tegenstroming 
ontstaan: Ikastola, een privé-initiatief om 
louter Baskische scholen op te richten. 

In het Franse Noorden (waar ze gedragen 
wordt door de vereniging Seaska) heeft dit ai 
enige resultaten behaald: een duizendtal 
kinderen in 16 kleuterscholen, 10 lagere 
scholen en een sekundaire school. 

In het min of meer autonome Zuiden ziet 
de palmares er mooier uit: twee televisieka
nalen, waarvan een Baskisch en een tweeta
lig Spaans-Baskisch, heel wat vrije Baski
sche radio's, weekbladen, zelfs een dagblad 
en medewerking vanwege de autonome re
gering. 

Het wettigt hoop op de toekomst. 

ETA EN GAL 
Het is niet doenbaar, een relaas te bren

gen van alle aanslagen die de ETA pleegt 
noch van de tegenakties, wraakakties en 
folterpraktijken die de Spaanse politiedien
sten met onverminderde ijver blijven voeren. 
Het belangrijkste besluit uit deze toestand, 
hetzelfde als verleden jaar, luidt: de Spaan
se staat weigert, met ETA over iets anders te 
praten als over het neerleggen van de wa
pens. Voor de Spaanse regering bestaat het 
Baskische vraagstuk uit de onrust, veroor
zaakt door een bende Baskische tjoosdoe-
ners. Op hun politieke motieven wil zij niet 
ingaan omdat zij het risiko niet wil lopen dat 
Baskenland zich uit Spanje zou losmaken. 
Zo lang zij op de bestaansreden van ETA niet 
wil ingaan, en deze niet wil wegwerken, zal 
ETA blijven woeden, terecht of ten onrechte. 

"Staatsgevaarlijke" Basken, gesteund door de Vlaamse republikein Walter 
Luyten, betogen in Brussel voor de Baskische onafhankelijkheid, (foto archief) 

Wel brengt de Franse politie (in voortreffe
lijke kollaboratie met de Spaanse) ETA een 
zware slag toe door in maart haar tweede in 
bevel te arresteren. 

Anderzijds begint in juni te Madrid een 
monsterproces tegen GAL, de organisatie 
die op eigen houtje maar met bedekte steun 
van Spaanse overheden jacht maakte op 
ETA-mensen. Even komt de Spaanse pre
mier Felipe Gonzalez in het gedrang. Maar 
de Spaanse rechters dulden geen al te 
borende vragen. Uiteindelijk krijgen twee 
politiemannen langdurende gevangenis
straffen. De regering gaat vrijuit. 

In oktober veroordeelt een Franse recht
bank drie mannen en een vrouw tot vrij lichte 
gevangenisstraffen voor hun lidmaatschap 
van de GAL-doodseskaders. 

De ETA is voor de Basken wat de IRA is 
voor de leren: heel mat mensen zijn het niet 
eens met een aantal van hun metodes maar 
velen steunen hen toch ten gronde. Voor 
beiden geldt dat zij door „waarnemers" al 
vaak op sterven na dood zijn verklaard maar 
zich van deze verklaringen niets lijken aan te 
trekken. 

ZUIDBASKISCHE 
REGERING 
NATIQNALISTISCHER 

Op 29 oktober 1990 zijn er verkiezingen 
gehouden voor het Zuidbaskische parle
ment. Politieke koffiedikkijkers hadden voor
speld dat de vorige koalitie gewoon zou 
worden voortgezet: PNV (gematigde natio
nalisten) met socialisten (Spaans-unitarist). 
Drie maanden later komt een „nationalis
tisch front" uit de bus: PVN + Eusko Alkar-

tasuna (radikalere PNV-afsplitsing) + Eus-
kadido Ezkerra (linkse nationalisten). 

Pikante bizonderheid: de onderhandelin
gen zijn afgesprongen op de nationalistische 
eis, de sociale zekerheid te splitsen. Dit 
konden de socialisten niet slikken. 

Onder de indruk van de gebeurtenissen in 
Oost-Europa stemmen drie gemeenteraa-
den, elk uit een andere Zuidbaskische pro
vincie, in oktober een motie ten voordele van 
de onafhankelijkheid van Baskenland. Zij 
gaat uit van een meerderheid bestaande uit 
Eusko Alkarlasuna + Herri Batasuna (poli
tieke arm van de ETA). De PNV kijkt de kat 
uit de boom. 

NOORD-BASKENLAND 
VOLGT 

De vrijheidsstrijd van de Baksen wordt ook 
ten noorden van de Pyreneeën gevoerd. 

In januari verschijnen 15 militanten van 
Iparretak voor een Parijse rechtbank. Zij 
worden vervolgd wegens bendevorming: lid
maatschap van een groep die meer dan 
vijftig aanslagen heeft „opgeëist". Hun 
woordvoerder verdedigt zich principieel: 
zonder geweld geeft Frankrijk niets toe. Hij 
verwijst naar Korsika en nieuw-Kaledonië. 
En hij herinnert aan het doel van de strijd: 
het Baskisch officiële taal in Baskenland, 
ekonomische planning tegen het ovenwoeke-
rende, vervreemdende toerisme, een statuut 
als autonoom gebied. 

In mei halen de nationalisten een mooi 
resultaat. Het nochtans kosmopolitische 
Biarritz stemt de betonnerende burgemees
ter weg en haalt een koalitie binnen, die de 
nationalisten 6 gemeenteraadsleden be
zorgt. 1 ^ 

19 W/IJ — 22 MEI 1992 



VOLKEN EN STATEN 

SCHOTTEN 
De stroming in de richting van onaflianlfe-

lijl<heid blijft aanhouden. Een opiniepeiling in 
december geeft de volgende orde van voor
keur; autonomie binnen Groot-Brittannië, 
volledige onafhankelijkheid, statu quo ante, 
een Europese deelstaat Schotland. 

In Schotland wordt buiten Engels en het 
Keltische Schots ook nog een Germaanse 
taal met beperkte verspreiding gesproken. 
Zij heet „Scots". Het is een verschijnsel 
zoals het Gallo bij de Bretoenen; Kelten die, 
door allerhande oorzaken, het aanzien heb
ben gegeven aan een niet-Keltische, in dit 
geval Germaanse taal. Er is lange tijd veel 
misverstand en natuurlijk ook misprijzen 
mee gemoeid geweest. In december maakt 
de universiteit van Edinburgh bekend dat zij 
de oprichting van een leerstoel Scots tegen 
1992 voorbereidt. 

IEREN 

'̂ >iS^#^~' €*N 

Onder impuls van de Scottish Natio
nalist Party, waartoe EVA-voorzitter 
Winnie Ewing behoort, blijft de stro
ming in de richting van Schotse onaf
hankelijkheid aanhouden, (foto wu) 

WELSEN 
De Britse konservatieven stappen in 1991 

af van hun tot dan toe strak volgehouden 
unitarisme. Wat zij beogen is niet méér dan 
een zwakke vorm van decentralizatie en 
misschien is het slechts door elektoralisme 
ingegeven, maar het feit op zich is merk
waardig. 

Einde maart pleit een konservatief parle
mentslid uit Wales openlijk voor een Welstie 
vergadering of senaat. 

Labour had het jaar voordien al de wens 
geuit dat in Cardiff een gewestelijke Welse 
vergadering zou zetelen. 

Plaid Cymru steunt elke roep naar zelfre-
gering, hoe bescheiden ook. Het rekent er op 
dat die vanzelf om uitbreiding zal vragen; als 
ze maar steunt op rechtstreekse verkiezing. 

Dat van 3 tot 10 augustus te Yr Wyddgryg 
in het graafschaf Clwyd de Nationale Eisted-
fodd plaats vindt, dicht tegen de Engelse 
taalgrens en in een erg verengelst gebied, is 

geen echt nieuws. Toch verdient deze merk
waardige prestatie, een specifieke menge
ling van kunstzin en volksbewustzijn, een 
soort ruimer en langer durend Zangfeest, 
eens een vermelding. 

Dat «en dergelijke verouderde gebeurte
nis, in de Romantiek herrezen en naar voor-
kristelijke tijden verwijzend, in ons informati-
ka-tijdperk stand houdt, is niet vanzelfspre
kend. 

Alhoewel Wales geleidelijk verengelst, 
weert het zich duchtig. Het beschikt over een 
eigen televisie met 30 uren zendtijd per 
week, en een radio die 12 uren daags in de 
eter is. 

Men schat het aantal mensen die tegen
woordig kunnen leven van Engels-Wels en 
Wels-Engels vertaalwerl< op 250. Ongeveer 
90 doen dit voltijds, vooral ten behoeve van 
plaatselijke en centrale overheden. 

^ M R ^ 

In Ierland wordt nog steeds veel gedood. 
Alleen het verleden wordt dat nooit. Het hele 
jaar door blijft de grimmige guerilla woeden 
tussen het IRA, het Britse leger en het UDF, 
om over wederzijdse splintergroepen te zwij
gen. 

Oproepen van Peter Brooke, Brits minister 
voor Noord-lerland, opdat het IRA de wapens 
zou strekken en onderhandelingen aanvat
ten, blijven zonder gevolg. 

Toch starten op 17 juni onderhandelingen 
tussen deze minister en vier partijen: twee 
engelsgezinde (Ulster Unionist Party, Demo
cratie Unionist Party) en twee iersgezinde 
(Sociaal Democratie and Labour Party, Al
liance Party of Northern Ireland). De belang
rijkste, ofschoon niet die met de meeste 
kiezers, wordt niét uitgenodigd: Sinn Féin, 
politieke arm van het IRA, meteen de sleutel 
op het slot. 

Openlijk doel van de onderhandelingen is 
nog steeds: een einde maken aan het recht
streeks bestuur vanuit Londen en zoeken 
naar een vorm van zelfbestuur; wat samen
werking tussen Britten en leren inhoudt. 

Het ware onjuist, alleen het IRA verant
woordelijk te stellen voor de aanhoudende 
onrust. Tijdens de vier eerste maanden van 
1991 worden zoveel mensen omgebracht als 
tijdens het hele jaar voordien (17). De mees
ten van hen zijn leren. Het ziet er naar uit dat 
daar een sisteem achter zit. Telkens onder
handelingen op gang komen, nemen de 
Britse moorden toe, vanzelfsprekend ge
volgd door Ierse wraak en Britse weerwraak. 
Zodat de duivelskring weer draait en de 
onderhandelingen afbreken. 

Ook ditmaal: in juli is het uit met de 
onderhandelingen. Niet met de moorden. 
Zodat Groot-Brittannië in november honder
den soldaten als versterking moet sturen 
naar het roerige Noord-lerland. 

De politie zelf geeft toe dat de Britse 
paramilitaire groepen, gemeenlijk ,,protes
tants" genoemd, beter bewapend en georga
niseerd zijn dan het IRA en dan ooit. Men 
vreest dus voor een nog veel bloediger 
botsing. 

De Britse regering ziet onmachtig toe. De 
minister voor Noord-lerland blijft weigeren, 
met IRA of Sinn Féin te onderhandelen. Het 
ziet er naar uit dat de Ierse nationalistische 
(vaak ook marksistische) terroristen niet 
sterk genoeg zijn om te overwinnen maar te 
sterk om overwonnen te worden. 

Een opiniepeiling in november geeft aan 
dat slechts ongeveer een derde der Britten in 
Groot-Brittannië het optreden van het leger 
in Noord-lerland voor zinvol houdt; een 
meerderheid is gewonnen voor terugtrek
king. Deze moeheid zou wel eens een mooi 
resultaat voor het IRA kunnen zijn. 

Anderzijds beamen slechts 42% van de 
Noordieren het officiële doel van hun belang
rijkste partijen: aansluiting bij de republiek. 
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BRETOENEN 

H e t Bretonse taalgebied 
in de $e eeuw 
in de 11 e/l 2e eeuw 
in de 17e eeuw 
in 1886 (de zogen. 
Sébillot-lijn) 

AN NAQNCD 
(Nante;»)/ 

Verstandhouding tussen leren en Britten is 
een heet hangijzer. In Noordierse scholen 
wordt met het oog hierop een nieuw vak 
ingevoerd: „opvoeding tot wederzijds be
grip". Of zoiets op schoolse wijze kan aange
leerd worden is zeer de vraag. 

Zolang de werkloosheid bij de leren hoger 
blijft dan bij Britten (cijfers uit 1991 wijzen 
nog steeds op verschillen van ongeveer 
10%) zal dat wederzijds begrip moeilijk op 
gang komen. Vooral omdat dit verschijnsel al 
veel te lang aanhoudt om niet stelselmatig te 
zijn. 

Twee dagen voor Kerstmis worden, in een 
golf van geweld, vijf mensen doodgeschoten. 

Dat Sinn Féin verre van ontwapent blijkt uit 
de gloednieuwe vormgeving die An Pho-
blacht (de republiek) tegen nieuwjaar onder
gaat. Dit partijblad heeft nu eigenlijk „An 
Phoblacht — Republic News". De Gaëlische 
titel wijst duidelijk op een nationalistische 
doelstelling. Men schat nochtans het aantal 
Gaëlisch-sprel<enden op niet meer dan 
125.000, vooral in het Westen van het eiland. 
Ze hebben wel de hele dag door een radio
programma in hun taal. Er bestaan plannen 
voor Gaëlische televisie. 

Het is dan ook niet verwonderlijk dat het 
aantal Gaëlisch-sprekenden toeneemt, zelfs 
In het Britse Noord-lerland. 

Welsprekend is ook het bezoek dat Troin-
sias Mac Aonghusa, van de „Bord na Gaeil-
ge", een parastatale instelling in de repu
bliek Ierland, twee dagen lang in november 
brengt aan Ierse taalprojekten te Belfast. Het 
bloed kruipt waar het niet gaan kan. 

Een Engelse para in Ierland. De ter-
reuit gaat verder. (foto ap) 

De Bretoense beweging zal nog een lange 
weg moeten afleggen vooraleer de meerder
heid van hen zich allereerst Bretoen voelt. 
Toch is de toestand op dit punt niet zo slecht. 

In juli peilt de „observatoire interpolitique 
des regions" naar het politieke geheel waar
mee de Fransen zich het sterkst verbonden 
voelen. Voor de Bretoenen geeft dit de vol
gende uitslag: 38% zijn het meest gehecht 
aan hun gemeente, 28% aan de Franse staat 
(het gemiddelde in Frankrijk bedraagt 41%), 
23% aan hun gewest (tweemaal sterker dan 
om het even waar elders). 

Het heeft vele voeten in de aarde gehad 
vooraleer de televisiezender France 3, be
doeld om gewestelijke programma's uit te 
zenden, er eindelijk in toestemde, enkele 
ervan in het Bretoens te laten verlopen. 
Tijdens de herfst vallen deze programma's 
veertien dagen lang weg. Zij moeten plaats 
ruimen voor... eindeloze tennistornooien. 

Het is geen toevallig incident. Integendeel, 
het blijkt te passen in een opgezet spel om 
de relatieve autonomie van deze zender 
geleidelijk te fnuiken en meteen de zendtijd 
voor bretoenstalige programma's. Het was te 
mooi: elke week keken 120 a 130.000 Bre
toenen naar programma's in hun eigen taal; 
zodat die in de ogen van de kijkers een 
officieel statuut aan 't ven/verven was. Het is 
er nu mee gedaan. Dit geeft meteen een slag 
aan het televisiescheppend vermogen van 
de Bretoenen. Iedereen die beseft hoe be
langrijk televisie is geworden in het leven van 
de meeste mensen, begrijpt dat een taal die 
uit het kijkkastje weg moet blijven, tot ver
dwijnen gedoemd is. 

De bretoenstalige scholen krijgen het fi
nancieel moeilijk bij het begin van het nieuwe 
schooljaar. Dank zij een toelage van de 
,,Conseil general du Finistère" kunnen de 
leerkrachten althans tot oktober betaald wor
den. 

Het aantal leerlingen in tweetalige lagere 
scholen (van het openbare net) blijft toene
men, zij het minder snel dan verleden jaar 
(met 19% i.p.v. 38%). Ook in het net van de 
vrije scholen is er toename. 

De Diwan-scholen (eentalig Bretoens) blij
ven het ook goed doen. Er komen er zelfs 
twee bij aan de Loire-monding. De financiële 
problemen blijven nijpend. 

Er is nog ander goed nieuws. Een grootwa
renhuis maakt van een opfrissingsbeun ge
bruik om elk bord tweetalig aan te brengen. 

Evit ArBrezhoneg verschijnt opnieuw; Dat 
is een tijdschrift dat 12 jaren lang geijverd 
heeft, en met enig sukses, voor de oprichting 
van tweetalig lager ondenwijs. In 1986 stopte 
het omdat de ploeg er niet in slaagde, 
jongere medewerkers aan te trekken. Inmid
dels is het aantal Bretoenen dat zijn taal wil 
(beter) leren toegenomen. Er is nood aan een 
tijdschrift dat op al deze „studenten" in
speelt. Zulk tijdschrift komt er dus, heel 
anders dan het vorige dat dezelfde naam 
droeg: een bewust verbinden van de doorlo
pende draad vanuit het verleden met de 
veranderende wereld van het heden. 

Op 2 en 3 november wordt te Carhaix het 
tweede Bretoense boekenfestival gehouden. 
Een vijftigtal uitgeverijen (15 meer dan in 
1990) stellen er ten toon voor 3.000 a 3.500 
bezoekers, van wie niet vele kopers. 

Merkwaardig mag heten dat een zo gefrus
treerd, vervreemd en onderdrukt volk zoveel 
scheppingskracht blijft uitstralen: 700 titels 
per jaar, Wat Bretagne in heel Frankrijk op 
de tweede plaats brengt, na lle-de-France 
(met Parijs!). Van die 700 zijn er nog 130 in 
het Bretoens. 

Neen, Bretagne is nog niet verloren. 

Karel Jansegers 
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ACHTERUITKIJKSPIEGEL 

DE REMPLAgANT-
SOUVEREIN HAD 

PROTEGES... 
' IJ lazen met belang
stelling en ergernis het 
Aula-boek Eenheid en 
Scheiding, geschiede
nis der Nederlanden 
1477-1813 (Aula nr. 
367), een werk uit 
1952, geheel bewerkt 
en van aanvullende 
teksten voorzien in 
1968, een zesde druk 

in 1980. Het werd geschreven door prof. dr. 
L.J. Rogier „op de hem eigen pakkende en 
kleurrijke wijze". En hoe eigen? 

Er Is sprake van een „geoffreerde prins" 
voor een prins die aan de imperialistische 
bedoelingen van zijn vader geofferd wordt. 
Het Bourgondische kruis bleef nog lang 
„paraisseren" in het wapen der ongedeelde 
Nederlanden. 

ONDER VIGEUR... 
Lodewijk XI weigerde het eigenlijke Bour-

gondlë te „restitueren". De hofetiquette 
„contrarieerde" de medische behandeling 
van Maria van Bourgondië. De Gentenaars 
„expedieerden" het aartshertoginnetje naar 
Parijs. Vlaanderen was „recalcitrant" en tot 
domineren geneigd. De Habsburgers slaag
den erin de omsingelingspolitiek te „effec
tueren". Er warme mensen met „contrarie-
gedachten". Filips van Kleef, eens preten
dent, werd „frondeur". 

Albrecht van Saksen pacificeerde het 
Noorden. De aartshertogin arriveerde te Me-
chelen. Keizer Karel „excelleerde" onder 
talloze anderen. Autoriteiten stonden onder 
„vigeur" van de Unie van Utrecht. 

Keizer Karel liet zich vervangen door een 
'emp/afan/-souverein die proteges had. Hij 
noest zich laten vervangen omwille van 
„permanente absentie". De obstructie groei
de toen het systeem van de ambtenarenstaal 
„geacheveerd" werd. De regering van de 
zoon was een „indentiel<e continuatie" van 
die van de vader. De ambtenaren redigeer
den verordeningen. De gewestelijke hoven 
waren het „intermediair" van een „infiltra
tion beige" die de autonomie bedreigde. 

Deze Belgische leeuw uit het Koninklijl< Park kijkt triestig na zoveel taaiverbas
tering in het Aula-boek over de scheiding van de Nederlanden. Had de 
scheiding zich niet voorgedaan, onze taal was misschien minder verbeule-
manst? (Foto Rlbas) 

Antwerpen was het centrum van het „asu-
rantie-wezen". Er bestaat een portret van 
Karel V met kies „mitigeren" van het Habs-
burgse prognatisme. 

Lucas van Leiden is de bijna revolutionaire 

Verleden week ging Herman 
Maes (^ zMk naar de wortels 
van het Nederlands, htj vcn^eilde 
zelfs tot in het aardsparadijs en 
op de bouwwerf van de toren van 
Babei. 
El«ze week geeft om» medewer
ker enkele staaK|^ van Nedefi-
tans zoals hef gehanteerd werd 
door een geleerde prof... Of hoe 
men een Nederlandstalig boek 
hoort te l«zen, m ^ een Franstalig 
woordenbMk in de buurt... Ge
niet u mee? 

ging voor het invoeren van strenge obervan-
tie van de regels. Anderen representeerden 
de irenische ethische beginselen van het 
Erasmiaanse humanisme. Anderen eisten 
de ondenwerping van de staat aan hun nieuw 
te constitueren werk. De bevolking was mal
content. 

BEULEMANS 

„initiateur" van de Renaissance schilder
kunst en Anna Bijns is een hartstochtelijke-
polemische Antwerpse „schoolmaltres". Fi
lips II is een scrupulant. Er was een bewe-

En al deze voorbeelden van taaiverbaste
ring komen al voor in de eerste vijftien 
bladzijden. Vele bekendere bastaardwoor
den (interdependentie — revenues (voorin
komsten) — contracten, reserves (terughou
dendheid) — compensaties enz.) laten wij 
dan onverlet. 

De écriveur van deze letteren over de 
historie zou toch wat meer attentie mogen 
hebben voor de puriteit van zijn parolleken 
zodat boven de signatuur van een professeur 
geen zo verbasterd Beulemanstaaltje prijkt. 
Nederf rangels? 

Wat wordt het als die prof nu ook nog 
Engels zal geleerd hebben ? 

Herman IMaes 

WIJ — 22 MEI 1992 22 



OMSLAGVERHAAL 

DE VLAAMSE SHOWBIZ 

EEN HARD MAAR 
BOEIEND BESTAAN 

' IJ ging praten met Paul 
Severs, een oude kam
per in de stiel. Hij kent 
het klappen van de 
zweep. Paul Severs is 
hét voorbeeld van de 
doorbijter die door de 
jaren heen alles en ie
dereen trotseerde, en 
z'n trouw aan het gen
re nu beloond ziet met 

een indrukwekkende come-back. 

• Vlaamse zangers mopperen nogal eens 
als ze over de BRTN horen praten. 

Paul Severs :„Dat is begrijpelijk. De BRT, 
vooral de TV, is volgens mij dé grote schuldi
ge geweest voor de malaise waarin de 
Vlaamse Showbiz zo'n vijftien jaar heeft 
verkeerd. De BRT was ons beu, 't was 
allemaal kommercieel gedoe, ze lachte ons 
uit. Ze ging ons eens boycotten, en daarin is 
ze wonderwel geslaagd. Er kwam bij de 
openbare zender een .elite'aan de macht die 
meer naar de kleinkunst neigde. Ik heb niks 
tegen kleinkunst, maar waarom moest ze de 
rest dan laten vallen? Al de programma's 
waarin populaire Vlaamse artiesten konden 
optreden werden afgevoerd. Voor .eerher
stel' hebben we moeten wachten op de 
komst van l/TM." 

• Was er bij het publiek nog wel belang
stelling voor jullie genre? 

Paul Severs: „Bij het volk is de liefde voor 
het populaire Vlaamse lied altijd blijven le
ven. Niettegenstaande de BRT ons dwars
boomde en dat we weinig platen verkochten 
heb ik altijd zeer veel werk gehad. Ik heb het 
bij momenten wel zeer lastig gehad om de 
kop boven water te houden. Met grote orkes
ten optreden was in die tijd bijna uitgesloten, 
het was in die periode dat de playbackoptre-
dens in zwang raakten. Iedereen moest af
bouwen, maar we bleven bezig. We deden 
wel enigszins ander werk, veel namiddagopt
redens, T-dansants voor de derde leeftijd, 
dat was een gat in de markt." 

• Is de rage van de populaire Vlaamse 
artiesten van nu te vergelijken met de 
gouden jaren van voor de BRTN-boycot? 

Paul Severs:,, Wanneer ik tegen de men
sen zeg dat mijn polpulariteit nu, met mijn 
twee recente hits, nog veel groter is dan in de 
tijd van ,lkben verliefd op jou', dan verklaren 
sommigen mij zot. En toch is het zo, wat VTM 

met Tien om te Zien heeft teweeg gebracht is 
on-be-schrij-fe-lijkl 't Is misschien al wat aan 
't verminderen, maar toch." 

HET HEEF IETS 
• Onze hoofdredakteur, die een trouwe 
Tien om te Zien-kijker is, zegt nochtans 
dat hij Paul Severs een tijd lang heeft 
moeten missen? 

Paul Severs: „Op het ogenblik dat Tien 
om te Zien van start ging heb ik wat pech 
gehad. Daarvoor stond ik meestal nog rede
lijk hoog in wat er nog overbleef aan Vlaamse 
hitlijsten. Maar voor Tien om te Zien had ik 
misschien niet echt hét nummer om door te 
stoten. Zo heb ik in de eerste zes maanden 
van Tien om te Zien de boot een beetje 

Onze Vlaamse populaire arties
ten, ooi( wei eens smalend de 
Vlaamse ciiarmezangers (of zan
geressen) genoemd, zijn een niet 
weg te branden segment van 
onze samenleving geworden. 
Sinds enige jaren zijn ze terug 
van weggeweest. Alhoewel, eciit 
weg zijn ze nooit geweest zeggen 
ze zelf, eerder in de ))oek ge
drumd. Door wie en waarom? We 
gingen >)et hen zeH vragen. 

gemist. Wie er van in het begin bij was werd 
automatisch tot de top geselekteerd. Het was 
niet zo makkelijk om mijn achterstand op te 
halen. Maar ik heb mijn sterkte bewezen, ik 
dacht ,Hela! Jullie lachen met mij, maar ik 
kom terug!'. Ik heb keihard teruggeslagen! 
,Zeg eens meisje' heeft wekenlang nummer 
één gestaan!" 

• IMoet een Vlaams artiest dan altijd knok
ken, is de Vlaamse showbiz een hard 
wereldje? 

Paul Severs: „Ik heb een tijdje berust in 
het feit dat alles minder gesmeerd liep. Ik 
had voldoende werk om te overleven, dus 
waarom zou ik dan nog moeten opboksen 
om terug aan de top te geraken ? Maar toch 
knaagde er iets, ik dacht waarom zij wel en ik 
niet? Een aantal fans en vrienden moedig-

Paul Severs: ,,De BRT heeft ons ge
boycot". 

den mij aan, maar ze vonden dat ik nog altijd 
te amateuristisch te werk ging. Ze meenden 
dat ik me beter een serieuze manager zou 
zoeken. Maar ik had eigenlijk geen goesting 
om me op mijn leeftijd terug te gaan binden, 
ik ben nu over de veertig. Trouwens er was 
geen enkele impresario die nog in mij geïnte
resseerd was. Ik was een oude zanger, ze 
wilden jonge mensen zoals Isabelle A, Sam 
Goris en Helmut Lotti of Clouseau. 

Ik dacht van me meer toe te leggen op het 
schrijven van muziek, ik geloof in mijn talent 
als liedjesschrijver, ik vind van mezelf dat ik 
heel kommerciële dingen kan schrijven. 
Toen ik ,Kom dichterbij' geschreven had zei 
bij mezelf: ,Potverdorie da's een goed num
mer!'. We hebben dat dan opgenomen en 
daar zat werkelijk iets in. Dat heeft me terug 
wat meer moed gegeven. En dan met ,Zeg 
eens meisje' zat ik helemaal in de roos. 
(zingt) ,Daam-daam-daam, daam-daam-bi-
doewiedoewie-daam-daam-daam...', toen ik 
dat heb geschreven wist ik dat ik er was! Ik 
heb het direkt aan een aantal mensen laten 
horen, dat was zo'n vondst van mij. Van dan 
af kon niemand me nog tegenhouden. Bin
nenkort wordt het in Duitsland en Nederland 
uitgebracht." 
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• Je hebt het regelmatig over kommercie-
le liedjes. Die term kommercieel heeft 
voor u geen negatieve bijklank? 

Paul Severs: „Neen. Ik weet dat sommi
gen er de neus voor optrekken. Wij zouden 
debiele of minderwaardige teksten schrijven. 
Ook bj de Volksunie zijn er misschien heel 
wat mensen die eerder geneigd zijn om naar 
.betere' teksten te luisteren. Maar ik sterk me 
dan altijd met wat Johan Verminnen mij ooit 
heeft gezegd: ,Laat de mensen maar zeg
gen. Wat jij maakt in jouw genre dat is 
moeilijk, wat ik in mijn stijl doe is ook heel 
moeilijk'. Voor mij zijn de moeilijkste liedjes 
om te schrijven de meest kommerciële. Er 
zijn wel eens mensen die me vragen: ,Allez 
jong, Zeg eens meisje, zijde daar nu gelukkig 
mee als ge dat moet zingen ?'. Ten eerste 
zing ik zulke dingen zeer graag, het publiek 
voelt dat ook want anders zou ik het niet 
verkocht krijgen. Ten tweede zeg ik altijd: 
,Ge moet het maar vinden'. ,De vogeltjes
dans' of zoiets, daar moetje maar opkomen 
hé!" 

• IMaar wanneer is een liedje dan hitge
voelig? 

Paul Severs: „Als ik men laatste zeven of 
acht platen bekijk, en ik kijk naar de ver
koopscijfers dan zijn de meest verkochte 
platen inderdaad ook de sterkste nummers." 

De tijd maakt uit wie een ééndags
vlieg is en wie niet. 

• Maar er bestaat geen toverformule om 
van een liedje een kaskraker te maken? 

Paul Severs: „Neen. Er zijn genoeg voor
beelden van meezingers die niet verkopen. 
I^en zegt ook wel eens dat een hit moet 
gezongen worden door iemand die een ster
ke promotiemachine achter zich heeft, maar 
dat is het ook niet. Er zijn produkties die 
miljoenen hebben gekost, maar toch flopten. 
Het nummer moet gewoon ,iets'hebben, wat 
dat ,iets' is kan ik niet verklaren, je moet het 
voelen.' 

KINDSTERRETJES ~ 
• Hoe kijk jij als ouwe rot in het vak aan 
tegen al het jong en nieuw geweld op de 
Vlaamse hitlijsten? Zitten daar niet veel 
ééndagsvliegen bij? 

Paul Severs: „Het is moeilijk om zeggen 
wie een ééndagsvlieg is of wie niet. De tijd 
zal dat moeten uitmaken. Het is niet enkel 
talent dat telt. Ik vind bijvoorbeeld van mezelf 
dat ik niet zo bijzonder talentrijk ben, maar je 
moet ook een koppige en harde werker zijn. 
Ik ken verschillende artiesten met weinig 
talent die het zeer ver geschopt hebben en 
omgekeerd..." 

m Wie zoal? 

PAUL SEVERS 

25 JAAR EN LANGER, DE LOOPBAAN 
VAN EEN VLAAMSE ZANGER 

Er wordt in „betere kulturele kringen" 
nogal eens neerdunkend gedaan over de 
Vlaamse vedetten. Toch zijn een aantal 
van die artiesten onvenwoestbaar, ze 
doorstaan de tand des tijds, tot spijt van 
wie 't benijdt. Zo ook Paul Severs. Paul 
vertelt honderd uit over z'n nu al meer 
dan 25 jaar lange zangkarrière. Een ver
haal over sukses en geld, maar ook over 
ontgoochelingen en tegenslagen...kor
tom, het verhaal van een eenvoudige 
maar hardwerkende Vlaamse jongen die 
er aanvankelijk zelfs niet aan dacht om 
zanger te worden. 

KAREL DE GROTE 
„Op 26 juni 1948 werd ik geboren in 

Huizingen en Vlaams-Brabant, als voor
laatste van een gezin met zeven kinde
ren. 

Van in het begin heb ik heel veel te 
danken gehad aan onze Karel, mijn ou
dere broer. Hij heeft me de liefde voor 

muziek ingelepeld. Karel had een heel 
goeie stem, hij deed vaak mee aan ,cro-
chet'-wedstrijden, zo'n beetje de sound-
mixwedstrijden van toen. Ik zie hem in de 
wintermaanden nog altijd vertrekken met 
m'n vader. Vader had ook een grote 
liefde voor muziek, zelf speelde hij wat 
mandoline, hij is echter veel te vroeg 
gestorven. Onze Karel heeft op die cro-
chetwedstrijden zeer veel eerste prijzen 
weggekaapt, hij was dé zanger. Had hij 
er zijn vak van willen maken, dan had hij 
zeer ver geschopt, (nu is Karel Bevers 
publiciteitsverantwoordelijke van dit 
weekblad, n.v.d.r.) 

Eigenlijk heeft onze Karel altijd veel 
beter gezongen dan ik. Als kleine jongen 
van zeven, acht jaar mocht ik af en toe 
eens mee naar die crochetwedstrijden. 
Het gebeurde dan wel eens dat ik ook 
een liedje zong. Dat waren feitelijk mijn 
eerste stapjes op weg naar een zangkar
rière. 

Na de lagere school liep kollege in 
Halle. Op een mooie dag kregen we een 
stenciltje waarop vermeld stond , Vanaf 

nu kunt u bij ons in de school avondles
sen piano volgen'. Dat was echt iets voor 
mij! Ik heb die lessen in het kollege een 
jaar of vijf gevolgd. Het ging vrij goed, ik 
behaalde zelfs eens een eerste prijs. Mijn 
vader zag er ook wel iets in zitten want op 
een dag kocht hij een tweedehandspiano 
en kon ik ook thuis studeren. Dat heeft 
me er toe aangezet om later nog een 
aantal jaren notenleer en piano te gaan 
studeren aan de akademie." 

SCHADUWS EN 
SCHIMMEN 

„Toen The Shadows doorbraken was 
ik daar helemaal weg van. The Shadows 
was dé gitaargroep bij uitstek, de klank 
van hun elektrische gitaren boeide mij 
enorm. Hun gitaarklank met die tipische 
echo werd een echte rage. Een vriend uit 
Huizingen had in die tijd al een akoesti-
che gitaar. Door oud koper bijeen te 
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Paul Severs: „...ik noem liever geen na
men. In elk vak is dat toch zo ? Je kan dan 
veel aanleg hebben, maar als je een luierik 
bent kom je ook nergens. Je moet ook enig 
zakelijk talent hebben. Gelukkig werk ik 
samen met mijn vrouw, ze helpt met de 
boekingen en de administratie, maar ze 
danst ook in m'n shows. We leven helemaal 
voor de showbiz." 

• Jij werkt nu zelfstandig. lUlaar de jonge 
argeloze artiest die In de verschrikkelijke 
klauwen van een dubieuze impresario 
raakt en gepluimd wordt, bestaat toch 
echt? 

Paul Severs: „Inderdaad. Maarzoals ik al 
zei heeft met iedereen evenveel talent. Die
genen die dat van zichzelf niet beseffen 
lopen vaak zware ontgoochelingen op. Je 
hebt toch ook wel een gezonde dozis intelli
gentie nodig in dit vak. Je mag ook niet naiëf 
zijn of je wordt gerold. Men zegt vaak dat 
Eddy Wally een dommerik is, ik ken Eddy nu 
persoonlijk want hij zit bij dezelfde platenfir
ma als ik, wel ik denk dat hij in bepaald 
opzicht buitengewoon intelligent is. Boven
dien IS hij een keiharde werker " 

• Dus de berooide zanger of zangeres die 
met twintigduizend onverkochte singels 

in de kelder zit is vaak de dupe van zijn of 
haar goedgelovigheid? 

Paul Severs: „Ik vrees van wel." 

• En hoe denk jij over de omstreden 
kindsterrejes? 

Paul Severs: „Ikben daarin wezen tegen. 
Als kind ben je volgens mij nog niet rijp om 
alles wat bij de showbiz komt kijken te 
verwerken. Een stuk van hun jeugd wordt 
toch helemaal opgeofferd aan een harde 
buisiness. Anderzijds zijn er van die kindster
ren die later een schitterende artistieke kar-
rière uitbouwen en zelfs heel gelukkig wor
den, want het één hangt niet altijd samen 
met het andere. In dit laatste geval zou je 
kunnen stellen dat het jammer was geweest 
indien men dat talent met op prille leeftijd 
had kunnen ontdekken. De leeftijd is met 
altijd doorslaggevend. Er zijn voorbeelden 
van mensen die op late leeftijd aan een 
prachtige loopbaan beginnen. Dan heb je 
natuurlijk ook nog de artiesten die het ofwel 
door eigen stommiteiten verknallen of die het 
karakterieel niet aankunnen. Kijk maar naar 
Elvis Presley." 

• Fysisch moet je het toch ook allemaal 
aankunnen? Hoe ziet je dagindeling er 
over het algemeen uit? 

Paul Severs: „Het is heel, heel zwaar. 
Soms vraag ik me af wat ik met m'n leven 
aan het uitrichten ben, leef ik nu nog of werk 
ik alleen. Ik doe het allemaal heel erg graag, 
maar op dit moment is het toch een ietsje 
teveel. Deze maand heb ik 42 optredens. Ik 
doe al de boekingen en behartig al m'n 
zakelijke belangen zelf Dan komen daar nog 
de interviews bij, de radio- en televisie
opnamen. Ik kan u verzekeren dat ik de 
jongste maanden zeer weinig slaap. Ik kom 
gemiddeld om 5 uur 's ochtends thuis na een 
optreden. Dat is vaak zeer laat op de avond 
beginnen. Je moet ook nog handtekeningen 
uitdelen, en geloof me of niet, dat duurt soms 
langer dan het optreden zelf Veel tijd om na 
een optreden te blijven boemelen is er niet, 
dat doe ik trouwens met meer. Als ik twee 
pinten drink ben ik zat! 's Ochtends moetje 
er terug uit, als je een kater hebt kan je met 
moeite nog spreken, laat staan zingen. Er is 
niets zo fragiel als stembanden...(Pau\ Se
vers pleegt een krachtige hoest anex reutel-
)...pardon, ik heb nu wel een fikse verkoud
heid gehad." 

• Uw stem klinkt nu inderdaad als schuur
papier. U zei net dat u binnen een uur naar 
een optreden in Turnhout vertrekt. Met 

O 

De eerste foto van Paul als artiest. 

scharrelen kreeg hij het vereiste kapitaal-
tje bijeen om z'n instrument te betalen. Ik 
moest natuurlijk ook zo'n gitaar hebben, 
en ben dan ook maar oud koper gaan 
verzamelen. Op het stort van Buizingen 
heb ik alle koper bijeengeraapt dat ik 

maar kon vinden. Na enkele maanden 
had ik dan ongeveer vijfhonderd frank 
gespaard waarmee ik een eerste primitie
ve gitaar kon kopen. 

Met behulp van een gitaarkursus, je 
weet wel zo iets dat ze nu nog altijd in 

advertenties aanprijzen, en ,den boek 
van Nonkel Bob' hebben mijn vriend en ik 
onze eerste gitaarakkoorden leren spe
len. Stilaan vorderden we zodanig dat we 
The Shadows mm of meer konden imite
ren. Mijn vriend was de solo- en ik de 
ritmegitarist. Toen we een paar nummer
tjes kenden gingen we af en toe in de 
kafeetjes van de buurt spelen. Na ons 
.optreden' gingen we met ,de klak' rond. 

In mijn klas zat iemand wiens vader bij 
The Green Fellows speelde. The Green 
Fellows was een balorkest dat hier in de 
streek enige bekendheid had. Die zoon 
speelde een beetje drums, zijn broer bas. 
Ze vervoegden ons duo zodat we opeens 
een heus orkestje vormden. Na een tijdje 
mochten we af en toe als attraktie optre
den wanneer The Green Fellows pau
zeerden. We noemden ons The Shades, 
alleen al aan de naam te horen waren we 
zware fans van The Shadows, we kenden 
op den duur het hele programma van The 
Shadows. 

De man van The Green Fellows was 
ondertussen zo'n beetje onze manager 
geworden. Hij spoorde ons aan om ook 
eens iets te zingen tijdens onze optre
dens, totdantoe brachten we enkel instru
mentale stukjes. Maar zingen dat zagen 
we echt met zitten I, Trini Lopez kan toch 
ook met veel zingen,' zei onze manager 
tegen mij ,en The Beatles die zingen toch 
ook zo goed met? Probeer het toch 
eensl' Vermits ik de minst slechte van 
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zo'n stem wordt het een playbackoptre-
den? 

Paul Severs: „Helemaal niet! Tegen 
straks knjg ik mijn stem terug op peil. In de 
auto doe ik gedurende heel de rit stemoefe
ningen, dan krijg ik m'n stem terug vooraan, 
nu spreek ik nog vanachter in mijn keel Voor 
elk optreden heb ik één tot anderhalf uur 
nodig om mijn stembanden in orde te krij
gen. " 

• Je zingt dus altijd live? 

Paul Severs: „Soms zing ik op een orkest
band, soms met orkest, tijdens de namidda
goptredens word ik vaak begeleid door een 
,éénmansorkest' Ik geloof niet dat de men
sen het nemen als je op de planken staat te 
lippen " 

VLAAMSE ZANGER ~ 
• In Wallonië doe je het ook niet slecht. 

Paul Severs: „In Walloniè sta ik momen
teel aan de absolute top. Ik denk echter dat 
ze daar met goed beseffen dat ik Vlaming 
ben. Ik heb daar destijds een paar Franstali
ge platen uitgebracht en mijn kandidatuur 
gesteld om in de Waalse tegenhanger van 
Tien om te Zien te komen. Het ging allemaal 

W^^ 

Paul Severs: „Er zijn er die Eddy Wally een dommerik vinden.lk denk dat hij in 
bepaald opzicht zéér intelligent is. (foto Mac ceis) 

allemaal zong werd ik de leadzanger. 
Toch was er toen geen enkel haar op mijn 
hoofd dat er aan dacht om zanger te 
worden. De eerste liedjes die ik zong 
waren die van Trini Lopez en natuurlijk 
een paar van Cliff Richard, want dat was 
de zanger van The Shadows. Het was in 
die tijd dat ik ook de eerste schuchtere 
pogingen ondernam om zelf liedjes te 
schrijven. Maar uiteindelijk is ons orkest-
je dan toch uiteengevallen." 

MET KERKELIJKE 
ZEGEN 

„Ondertussen was er echter nog een 
ander groepje furore aan het maken: The 
Criminals. Een paar leden van dat orkest 
zongen in het koor van de Paterskerk van 
Halle. Pater Pax die het koor leidde 
kwam eens luisteren naar de repetitie 
van The Criminals. Hij vatte onmiddellijk 
simpatie voor die jongens, en stelde hen 
een repetitielokaal ter beschikking. Op 
een dag zaten The Criminals zonder 
zanger, ze vroegen of ik mee wilde doen 
en ik hapte toe. 

Dat was voor mij een belangrijke stap. 
Pater Pax was heel bekend in het vere-
ningingsleven van Halle. Telkens wan
neer een vereniging een bal organiseer
de trad Pater Pax op als onze impresario. 
In het begin gingen we voor duizend of 
tweeduizend frank spelen, maar onze 

populariteit steeg zienderogen. Wanneer 
we gingen spelen kropen we met ons 
vijven in de Wartburg van pater Pax, op 
het dak bonden we al de Instrumenten en 
de klankinstalltie, daarover spanden we 
een zeil om alles bijeen te houden. 

In die tijd schreef ik een paar Engelsta

lige liedjes in de stijl van Cliff Richard, we 
zongen die ook op de bals. Pater Pax 
kwam op een dag ons repetitielokaal 
binnengestapt met een advertentie uit 
het tienerblad Juke-Box in de hand. De 
tekst van de advertentie luidde ,Jong 
talent gezocht. Gelieve foto en kassette 

Sylvain Tack overhandigt een gouden plaat aan Paul Severs voor „Ik ben 
verliefd op jou". 
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van een leien dakje. Nu kom ik daar haast 
wekelijks op TV. Maar allez, is dat nu wel iets 
voor de Volksunie ?" 

• Nooit eens aan gedacht om eens een 
vaderlandslievend lied te schrijven? 
Vlaanderen de Leeuw, Mijn vlakke land,... 
kollega's van u deden dat al. 

Paul Severs: „Ik ben altijd een grote fan 
geweest van de muziek van de jaren vijftig en 
zestig: Paul Anka, Cliff Ricfiard, Buddy Hol
ly...Als ik een liedje sctirijf ben ik nog altijd 
sct)atpHct)tig aan die groten. Iemand die 
bijvoorbeeld .Vlaanderen mijn land' schrijft 
heeft een andere muzikale voedingsbodem 
gehad, zo iemand zal dat wel uit volle overtui
ging gedaan hebben. Ik ga niet zomaar uit 
opportunisme beginnen zingen over Vlaan
deren. Als ik morgen een tof nummertje 
maak en, Vlaanderen' rijmt daarin dan is dat 
voor mij goed. Als Vlaanderen me artistiek 
kan inspireren dan zal ik over Vlaanderen 
zingen, maar niet omdat ik daardoor honderd 
platen meer kan verkopen. Aanvankelijk 
zong in het Engels, door de omstandigheden 
werd ik gedwongen om in het Nederlands te 
zingen. Nu heb ik daar zeker geen spijt van, 
het is voor mij evident geworden. Ik ben een 
Vlaamse zanger en ik zing graag in mijn 
taal." 

op te sturen naar Jean Kluger'. Kluger 
was de grote man achter Will Tura. Pater 
Pax spoorde ons aan om een bandje met 
mijn nummers erop naar Jean Kluger te 
sturen. Nog geen week later kregen we 
een brief van Kluger, hij was geïnteres
seerd en we mochten een auditie gaan 
doen in Studio Madeleine in Brussel. Dat 
was nog eens een evenement! Misschien 
zat de kans op een plaat er wel in ? 

Jean Kluger was in de wolken en wilde 
een kontrakt met ons afsluiten. Er was 
echter wel een probleempje. Kluger had 
al een paar orkestjes zoals de The Cous-
sins en The Jokers. Hij was eerder gïnte-
resseerd in een Vlaamse zanger. We 
waren eerst wat ontgoocheld, maar ten
slotte werd het dan toch Paul Severs en 
The Criminals. Mijn nummertje ,You will 
stay in my hart' werd in het Nederlands 
vertaald in ,Geen wonder dat ik ween' en 
op plaat gezet. Het plaatje kende op de 
koop toe nog een behoorlijk sukses." 

ANDERE TACK-TIEK 
„We kregen op den duur zoveel suk

ses dat pater Pax moest afhaken als 
manager. Pater Pax was goed bevriend 
met wafelmaker Sylvain Tack, zijn fa
briekje van Suzy-Wafels was hier wat 
verder in Buizingen gevestigd. Pater Pax 
vroeg of het management van Paul Se
vers en The Criminals niets voor hem 
was. Tack zag het wel zitten en stortte 

VTM: ergernis voor sommigen, 
broodwinning voor anderen. Dit laat
ste geldt zeker voor de populaire 
Vlaamse artiesten. 

• Is het overdonderend sukses van de 
Vlaamse artiesten volgens u enkel te wij
ten aan het fenomeen Tien om te Zien? 

zich vol energie op de promotie van onze 
groep. Van dan af kwam alles in een 
stroomversnelling terecht. We zaten 
goed: Jean Kluger met z'n platenfirma 
stond achter ons, en Sylvain Tack steun
de ons financieel. We begonnen echt 
professioneel te werken en bouwden een 
geweldige show uit. Ik was toen achttien 
en werkte voor Suzy-Wafels. In de prak
tijk kwam dat er op neer dat ik halftijds 
voor de wafelfabriek werkte, en voor de 
rest aan m'n karrière kon werken. We 
bouwden een fanklub uit, ik volgde zang-, 
diktie-, piano- en danslessen...kortom ik 
had aan Tack een enorme steun. 

We maakten nog twee singels met 
Kluger, maar Tack vond dat het allemaal 
te traag ging en dat ik teveel in de 
schaduw van Will Tura bleef staan. Het 
draade erop uit dat de kontakten met 
Jean Kluger werden verbroken en dat 
Sylvain z'n eigen Studio Start oprichtte. 
We namen en aantal plaatjes op die maar 
een gering sukses kenden. Op het mo
ment dat Tack er een beetje ,zijn botten 
van vol had' overtrof een B-kantje ,lk ben 
verliefd op jou', de stoutste venvachtin-
gen. Zoals de meeste nummertjes die ik 
zing schreef ik ook dat liedje zelf Het 
werd een grote hit, we verzonden er 
duizenden per dag, toen deden we dat 
nog allemaal zelf, via de post. We hebben 
uiteindelijk meer dan 120.000 eksempla-
ren van ,lk ben verliefd op jou' verkocht. 
Later werd het nummer door anderen 
vertaald in het Frans en het Engels. Het 
was een gigantische hit: de Franse opla-
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Paul Severs: „Je kan niet geloven hoe de 
mensen mee doen aan heersende rages of 
trends. De BRT-TV is er op een bepaald 
moment in het verleden in geslaagd om bij 
een deel van het publiek afkeer te verwekken 
voor Vlaamse artiesten van mijn soort. Dan is 
er VTM met Tien om te Zien gekomen, nu 
ziet de BRTN in wat ze aan de kant heeft 
laten liggen. Dit is natuurlijk een vak met ups 
en downs, na de magere komen de vette 
jaren. Een heel pak mensen is zich na het 
dieptepunt van de voorbije jaren gaan afvra
gen waarom wij feitelijk niet meer aan bod 
mochten komen, wij deden toch ons best, wij 
werkten hard? 

VTM heeft fijn ingespeeld op die reaktie. 
Als er dan een periode van oververzadiging 
aan Vlaamse artiesten komt zal daar dan wel 
weer een reaktie op komen, dat is normaal. 
Ik denk dat dat bij de Volksunie ook wel zo'n 
beetje is. Als het te goed gaat worden de 
mensen het op den duur toch moe, gaat het 
slecht krijg je na een tijd als reaktie een 
nieuwe impuls..." 

• 't Is te hopen I 

Paul Severs: „...de showbiz is een beetje 
als de Politiek." 

(ts) 

ge behaalde bijna 1 miljoen eksempla-
ren, het nummer stond nummer één in 
alle hitparades. 

Na ,lk ben verliefd op jou' was ik niet 
meer tegen te houden, ik skoorde de ene 
hit na de andere" 

OP APEGAPEN 
„Maar dan volgde een mindere perio

de. In zijn goede jaren had Sylvain Tack 
Radio Mi Amigo opgericht, je weet wel op 
die boot, en het tiener-popblad Joepie. 
Dat waren zeer goede promotiekanalen 
voor mij. Maar toen de autoriteiten streng 
gingen optreden tegen piratenzenders is 
Tack moeten vluchten, hij ging naar 
Spanje. In het algemeen ging het toen al 
een stuk minder goed met de Vlaamse 
Showbiz. De BRT-TV haakte af, ze vond 
de Vlaamse zangers blijkbaar niet inte
ressant genoeg meer. The Criminals die 
ingeschreven waren bij Tack kwamen 
ook in de problemen. Ik kon nog maar 
sporadisch met hen optreden. Platenman 
Johnny Hoes nam de labels van Sylvain 
Tack over. Sindsdien werk ik samen met 
Hoes wat platenzaken betreft, het mana
gement doe ik helemaal zelf Er braken 
barre tijden aan. Veel Vlaamse artiesten 
gingen over kop of moesten zich totaal 
anders gaan oriënteren. Ik heb het moei
lijk gehad maar ik ben altijd hard blijven 
werken. Velen dachten dat ik afgeschre
ven was maar sinds enige maanden ben 
ik terug...en hoe!" 
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OMSLAGVERHAAL 

DE ADDERTJES ONDER DE PODIA 
Een boek over de huidige Vlaamse tiener

idolen kon niet uitblijven, het rolde onlangs 
onder de titel De Top van de Vlaamse Pop 
van de persen. Het wil niet alleen een door
lichting geven van een dertigtal Vlaamse 
zangers en groepen die in het VTM-cirkus 
Tien om te Zien meedraaien, maar het licht 
voorzichtig de sluier op van de satellieten die 
rond de vedetten draaien. Het boek lijkt op 
het eerste zicht het zoveelste plaatjesboek 
over vedetten maar bij nader toezien bevat 
het heel wat interessante informatie over de 
wondere wereld van het Vlaamse lichte lied. 

In het voorwoord verbazen de auteurs D/r/r 
Hermans en Maurice Vantioyland er zich 
over dat de Vlaamse artiesten waarover zij 
het in hun boek hebben ,,een erg grote 
impact op het dagelijkse leven " hebben. Zij 
hebben namelijk via een openstaand raam 
een kleuterklas eerst Anne van Clouseau en 
later //r wil je van De Kreuners horen zingen. 
,,Van een kultuurschok gesproken. Het mo
dernste wat ik ooit in de kleuterschool gezon
gen heb, was vermoedelijk iets van Armand 
Preud'homme" herinneren zij zich. 

Dat zal zo wel zijn, en eigenlijk is dat ook 
niet zo erg ware het niet dat de geciteerde 
liedjes nu niet meteen voor de kleuterklas 
bestemd zijn. Het zegt veel over de kleuter-
leid(st)er, er is een tijd geweest dat de 
smakeloze Vogeltjesdans een verplicht num
mer voor de schoolfeesten was, dus... 

Ook kleuters zijn de kinderen van hun tijd 
en wat wil je wanneer televisie- en radio
zenders er 24 uur op 24 uur alle suksesnum-
mers doordraaien? Dat het (kleuter-) onder
wijs voor zijn liederen bij de popwereld te 
rade moet is in het boek wel niet ter sprake, 
maar terloops willen wij er toch op wijzen dat 
er wél degelijke hedendaagse kinderliedjes 
zijn, wij denken hier o.m. aan de reeks 
Kinderen voor Kinderen die zowel in Vlaan
deren als in Nederland loopt. 

DE ZEEF VAN VTM 
Men kan de huidige rage van het lichte 

Vlaamse lied niet zien zonder de inbreng van 
de kommerciële zender VTM die de bestaan
de vedetten een wekelijks podium — Tien 
om te zien — geeft, maar die ook een nieuwe 
generatie van vedetten en vedetjes voort
brengt. De aanwas is niet meer bij te houden. 
De man achter deze rage is de baas van het 
muzikaal adviesburo Musichouse, Jos Van 
Oostem/ijck. Gedurende 20 jaar kocht, be
luisterde en beoordeelde deze disc-jockey 
alle mogelijke plaatjes. Door deze ervaring 
weet hij haast feilloos te zeggen welke liedjes 
het bij het publiek zullen doen. Van Ooster-
wijk stelt deze „wetenschap" nu ten dientse 
van VTM. 

Zegt Van Oosterwijk over zijn werk :„lk ben 
de zeef die het minderwaardige materiaal uit 
het aanbod zeeft." De man krijgt wekelijks 

Programmamaker Jos Van Oosterwijck is zelf verbaasd over het sukses van 
Tien om te Zien. Prezentator-zanger Willy Sommers vaart er in ieder geval wel 
bi j . (foto F. De Maftre) 

vijftien tot twintig kersverse plaatjes, daaruit 
kan hij er maar vier voor Tien om te Zien 
selekteren. Dat daarbij „pogingen tot omko
perij" geweest zijn verbloemt Van Ooster
wijck niet. „Maar ik heb die praktijken onmid
dellijk publiek gemaakt, zodat ik er nu vanaf 
ben." 

De auteurs vragen zich af of het wel 
gezond is dat slechts één man over de 
muziek op VTM beslist. Van Oosterwijck 
vindt dat net een voordeel omdat je met 
verschillende mensen geen muziekkleur 
kunt bepalen. Bovendien is op deze manier 
duidelijk wie verantwoordelijk is voor een 
fout. 

Er zouden de jongste tijd te veel minder
waardige produkten in Tien om te Zien ge
haald worden, hoort men vaak. Van Ooster
wijck:,, Het niveau van de Vlaamse plaatjes 
is niet gestegen of gedaald. Slechte platen 
blijven gewoon slechte platen, en goeie blij
ven uiteraard goed. Het verschil met vroeger 
is dat je minder twijfelplaten hebt die even
tueel goed geweest waren als er iets harder 
aan gewerkt was." 

Van Oosterwijck is zelf verbaasd over het 
blijvend sukses van Tien om te Zien, aanvan
kelijk had hij zichzelf een jaar gegeven om te 
zien of het programma sukses en invloed 
had. Daarna zou beslist worden om door te 
gaan of niet. De opdracht luidde het publiek, 
van kleine-mensjes-die-nauwelijks- kunnen-
praten tot bezadigde mensen, proberen te 

boeien met Vlaamse produkties, toen werd 
Tien om te Zien uitgevonden. En met sukses 
blijkt. 

Dat heeft natuurlijk ook zijn weerslag op de 
verkoopcijfers van de plaatjes alhoewel niet 
alle nummers suksessen worden. Van de 15 
of 20 platen die wekelijks verschijnen wordt 
slechts één of twee een echte hit. 

Van Oosterwijck:,, Dan zijn er natuurlijk 
achtien mislukt, maar dat is altijd zo ge
weest. Als er twee platen per week lukken, 
hebben we nog altijd 100 hits op een jaar, en 
dat is gigantisch veel." 

DE TURA-KMO 
Hermans-Vanhoyland geven als KMO-

voorbeeld de groep rond Will Tura. Zij gingen 
daarvoor te rade bij Staf Blanckaert, broer 
van Will en technisch manager. Tura vraagt 
voor een teaterkoncert 220.000fr. In 1990 gaf 
hij 50 koncerten en speelde op 90 bals, in 
1991 diende dat tot 50 van elk terugge
schroefd omdat het ritme niet meer toeliet 
om te komponeren en te repeteren. 

Wordt Tura daar nu stinkend rijk van? Staf 
Blancaert geeft een idee van wat met dat 
geld gebeurt. UO.OOOfr. volstaan niet om 
„de techniek" te betalen, dus springen spon
sors bij. De 6 muzikanten ontvangen elk 6 tot 
lO.OOOfr. per koncert. De vier zangeressen 
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van het koor ontvangen elk gemiddeld 
lO.OOOfr. Van het bedrag moet ook de techni
sche ploeg van 8 mensen betaald worden. 
Bovendien dient het materiaal met vrachtwa
gens van 20 en 10 ton te worden vervoerd. 
Verder de huur van een repetitieklokaal, de 
technici daar, het kantoor van de manager 
en een sekretaresse, kleren en affiches. 

Hoeveel er dan nog overblijft voor Will 
wordt er niet bijverteld, de lezer moet het 
stellen met „geen schatten...". Tura leeft 
voor het grootste gedeelte van zijn platenver
koop en van de auteursrechten. 

De auteurs maken een vergelijking met De 
Kreuners die 195.000fr. vragen en die met 
hun vijven daar 62.000fr. (min sociale lasten 
en vennootschapsbeslasting) aan overhou
den. 

HAAT-LIEFDE 
Zangers kunnen niet zonder hun fans, 

maar soms wordt het té gortig en zijn de 
artiesten ze liever kwijt. Sinds de Nederland
se groep Doe Maar ter ziele is gegaan 
wegens de opdringerigheid van het publiek 
is het probleem van de verhouding idool-fans 
weer aan de orde. 

Vooral Koen Wauters leeft in een haat-
liefde verhouding met zijn publiek. Als hij 
eens een avondje rustig uitwil moet hij naar 
Wallonië. Wijzer geworden door de voor- en 
de nadelen van het sukses merkt Koen 
Clouseau wijs op:,,Als het er echt op aan
komt, ziet alleen je moeder je graag!" 

Fans. Luc Steeno waagt zich niet aan een 
vaste relatie „om zich op zijn fans toe te 
leggen..." 

Relaties. Walter Grootaers wordt achter
volgd door een vrouw van 26 die al tien jaar 
op hem wacht en elke relatie weigert omdat 
zij ervan overtuigd is dat de zanger „haar 
ooit eens zal komen halen"... 

Managers. Zijn zij bedriegers, haaien, lou
che tiepen? Het boek voert er enkele ten 

_ tonele en dat valt nogal mee. Mare Van 
Beveren die de jonge Isabelle A onder de 
hoede heeft: „Natuurlijk heb ik mij in het 
begin zorgen gemaakt omdat ik met een kind 
werkte, maar alles is in samenspraak met de 
ouders gelopen." (...) Ze draait nu heel goed 
mee in Vlaanderen." In 1992 moet Isabelle A 
„een Europese ster zijn." 

Hitparade. Een lijst van de meest verkoch
te platen is steeds een betwistbare beoorde
ling, en omdat hitlijsten steeds anders wor
den samengesteld zijn ze nauwelijks met 
mekaar te vergelijken. Er is slechts één 
officiële hitparade, deze van Sabam. VTM 
stoelt haar Super-50 op de verkoopcijfers 
van een aantal winkels en de ,,play-lists" van 
de Radio-Contact-groep, een keten van vrije 
zenders en waarvan ieder lid wekelijks een 
lijst toegestuurd krijgt met platen die x aantal 
keren per dag gedraaid moeten worden. De 
makers van Tien om te Zien, zo beweren de 
auteurs van het boek, raadplegen de cijfers 
van het aantal platen dat door de winkels 

worden aangekocht. De hitlijsten van het 
weekblad Humo b.v. worden de ene week op 
basis van winkelcijfers gemaakt, de ander 
week volgens de smaak van leerlingen van 
een bepaalde schooi, soms door werkne
mers van een bedrijf. 

Dat het mogelijk is om een hitlijst te 
vervalsen bewees Danny Fabri, zijn fanklub 
kocht massaal een nieuw plaatje van hem 
aan. 

Pers. Dat de geschreven pers een dikke 
pen in het sukses van vedetten en platen 
heeft mag niet verwonderen. De auteurs 
geven in hun boek enkele citaten ten beste 
van muziekredakteurs van Vlaamse kranten. 
In Het Volk b.v. zouden Petra en Plaza niet 
aan bod komen, want hun produkten zijn „op 
het debiele af". 

Anders ligt het met de gespecialiseerde 
pers. Joepie en Co, die van de vedetten 
leven. En omgekeerd. Zo bekent Danny 
Fabri de redaktie op te bellen wanneer deze 
drie weken na mekaar over hem niets heeft 
geschreven... 

Een eigen plaatje. Een eigen plaatje heb
ben is nog altijd dé droom, maar dan wel een 
hele dure. Wie 1.000 singeltjes laat aanma
ken zit al vlug met een investering van 
65.000fr. Die moeten dan nog verkocht wor
den en daar ligt het probleem. Wanneer een 
distributiefirma ingehuurd wordt strijkt die 
60% van de verkoopprijs op, veel winst zit er 
voor de artiest dus niet in. Geld is slechts te 
verdienen wanneer de optredens komen. 

Soundmix. Waar vroeger crochet-avon-
den talent konden ontdekken gebeurt dat nu 
via de zogenaamde soundmixshows waar 

Isabella A moet m 92 een Europese 
ster zijn, aldus haar manager. 

(foto F. De Maftre) 
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kandidaten weliswaar zelf zingen maar op 
muziek van een grote vedette die zij boven
dien zo natuurgetrouw moeten imiteren. I-Iel-
mut Lotti, die met zijn haast perfekt Presley-
stemgeluid alle aandacht wist te krijgen, 
noemde de soundmixschow ,„Pure kommer-
cie, maar de ideale springplank." 

En Bart Kaëll die de VTM-soundmix pre
senteerde vindt „dat men snel moet doen 
vergeten wie je inmiteerde." 

Teksten. Hoe weinig de woorden van het 
lichte lied belang hebben toch moet een lied 
een tekst hebben. Vaak gaat het slechts om 
één zin die moet blijven hangen. Eén sterk 
voorbeeld is „Zeven anjers, zeven rozen, 
een simfonie voor jou..." De rest herinnert 
niemand zich nog. Er zijn bij de tekstschrij
vers enkele uitschieters. Nelly Byl, die zowat 
alles voor Tura en Marva schreef, is er zo 
een. Ook Roland Verlooven die voor Som-
mers. Margriet Herman en Bart Kaël schrijft, 
en de jongste tijd ook Mare Van Caelenbergti 
die naast teksten voor Zangfeest en IJzerbe
devaart ook Erik Van Neygen en Sanne en 
Connie Neefs bedient. Buitenbeentjes zijn 
natuurlijk Johan Verwinnen, Stef Bos en 
Raymond van liet Groenewoud die door de 
auteurs wel tot de top van de Vlaamse pop 
gerekend worden maar eigenlijk het klein-
kunst-genre huldigen. 

Sabam. Het laatse onderwerp dat het duo 
Hermans-Vanhoyland behandelt is de au
teursvereniging Sabam, zij int de auteurs
rechten als in België een plaatje of een CD 
gemaakt wordt. Sabam gaat na hoe vaak een 
liedje gedraaid of gespeeld wordt. Radio's en 
TV-zenders bezorgen de lijsten met alle 
gedraaide nummers, lokale organisatoren 
van bals, fuiven en dergelijke moeten dat ook 
doen. Kontrole wordt uitgeoefend door plaat
selijke „inspekteurs" die soms nogal eens 
agressief durven optreden. Sabam betaalt 
achteraf de artiesten, de auteurs en kompo-
nisten het verdiende honorarium uit. In 1989 
kregen de komponisten van dit land 350 
miljoen aan auteursrechten uitbetaald, daar 
bovenop nog eens 87 miljoen van in het 
buitenland uitgevoerd werk. 

Deze cijfers zijn ondertussen een erg ach
terhaald door de komst van VTM, want zegt 
Sabam, de kommerciële zender heeft ge
zorgd voor een vertienvoudigde verkoop van 
hits. Vroeger moest een nummer 15.000 
eksemplaren verkopen, nu zijn er dat 
50.000... 

Het boek De Top van de Vlaamse Pop is 
een boeiend werkje, niet zozeer voor de 
geschreven en (door de fans zelf in te kleven) 
portretjes van de Vlaamse vedetten en groe
pen maar voor de vrij omvangrijke informatie 
over de achtergronden van „het wereldje". 
Het is ook nuttig omdat het de betrekkelijk
heid van tijdelijk sukses aantoont en de 
verbruikers van dat soort amusement waar
schuwt voor de kommerciële addertjes onder 
de podia... 

(m.v.l.) 

— De Top van de Vlaamse Pop. Vlaamse tiener-
goden doorgelicht. O.Hermans en M.Vanhoy-
land. Ultg. Boek, Zonhoven. 495 fr. 95 biz. 
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PAUL DEMAESENEER OVERLEDEN 

KULTUUR 

MET CD HERDACHT 

)ENEER OVERLEDEN 

JAN PUIMEGE 
Op 22 mei 1982 overleed kleinkunstenaar 

Jan Puimège. Familie en vrienden blijven 
hem herinneren en in Wommelgem werd de 
aktieve Vlaamse Kring naar hem genoemd. 
Vandaag 22 mei, de jaardag van zijn overlij
den, gaat om 19 u. in de kerk van O.L.V.-
Boodschap, Volkaertslei, Kandoncklaar-
Wommelgem een herdenkingsmis door. 

Er is ook een verzamel-CD met 18 Puimè-
genummers uit die een goed overzicht geeft 
van zijn werk. Wie interesse heeft voor deze 
straalplaat neemt kontakt op met Tele Ticket 
Service 070/233.233, na betaling van 550fr. 
+ 45fr. verzendingskosten, ontvangt met de 
straalplaat thuis. 

Met de Jan Puimège CD draagt men 
tevens een steentje bij tot de realisatie van 
Jans droom: de oprichting van de Jan Pui-
mège-Prijs. Wie meer info wenst over dit 
initiatief kan terecht bij Jos en Sofke Puimè
ge, Dahliastraat 25 te 2160 Wommelgem 
(03/321.31.40) 

Onze wedstrijd omtrent de jonge 
Vlaamse kleinkunstenaar heeft heel 
wat pennen in beweging gebracht. Na
tuurlijk ging het om de op 22 mei 1982 
overleden Jan Puimège. En niet om 
Wim Decraene, zoals enkele medespe
lers dachten. 

Uit het pakket goede antwoorden 
viste een onschuldige hand volgende 
vijf winnaars: 

- Jef Dauwen, Wommelgem 
- Johan Depestel, Roeselare 
- Luc Lecomte, Edegem 
- L.Robert, Gentbrugge 
- Johan Vandenberghe, Koksijde 
Zij krijgen nog deze week hun prijs, 

de straalplaat Kleinkunst Kollektie 2, 
opgestuurd. 

Bijna automatisch beluisteren we Voorde 
Dag, het uitstekende BRTN-nieuwsprogram-
ma. Op 19 mei hoorden we Jos Bouveroux's 
stem: „Kollega Paul Demaeseneer is plots in 
Hongkong overleden. Paul kwam van de 
Filippijnen, waar hij de presidentsverkiezin
gen had bijgewoond. Sinds enige dagen was 
hij in Hongkong om er reportages te maken''. 

Paul zette destijds nog mee dit programma 
op. In het kollege van de Paters Redempto
risten te Essen kreeg hij de eigentijdse 
inzetzin voor de Derde Wereld mee. Samen 
met een sober evangelisch geloof en een 
disciplinair sterke wil voor joernalistieke ob-
jektiviteit, zou die hem niet meer los laten. 

In mei 1989 was Paul de enige Vlaamse 
joernalist die in Peking op het Plein van de 

Hemelse Vrede de studentenopstand ver
sloeg. Wie herinnert zich nog dat beklem
mende Avondaktueel van 19 mei 1989 toen 
Paul rechtstreeks de gewelddadige, militair
geleide „staatsgreep" voorspelde... En zijn 
rechtstreeks verslag van de moord op de 
Indische eerste-minister Radjiv Ghandhi... 

Voor de berichtgeving over de Filippijnen 
kon je nergens beter terecht dan bij Paul. Zo 
heeft hij ons veel geleerd. Paul was boven
dien een goed leraar; in Maleisië gaf hij les. 
Die ervaring met de Aziatische wereld kon je 
bij hem niet wegcijferen, vandaar zijn origi
nele invalshoeken bij zijn reportages. Hij 
bracht ze steeds met een dubbel-hart. En dat 
stond stil op een voor ons onbekend park
pleintje in het reusachtige Hongkong. Wan-

30 

neer je 38 jaar bent is dat te vroeg... Het 
nieuwe huis in Herent met Carla en de 
kinderen, waar hij zo graag thuis kwam, zal 
hetzelfde niet meer zijn. Zijn peinzend ge
zicht, zijn wuivende hand zullen we missen. 
Paul beleefde echt wat August Vermeylen in 
1930, bij de opening van de Gentse Universi
teit, met andere woorden zei: Vlaming zijn 
om wereldburger te worden. Hij is een van de 
weinige joernalisten die los van de partijpoli
tiek, los van dogma's de informatie diende. 
Bij hem woog ieder woord door. Zoiets kun je 
over weinig mensen schrijven. Moge Carla 
en haar kinderen verzekerd zijn dat Paul — 
als een grote vriend — tussen ons blijft leven. 

Willy Kuijpers, 
Algemeen sekretaris 
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TENTOONSTELLING 

MET EEN REUKJE AAN 

Specerijenmarkt in Bantam, Java, volgens een prent uit de 17de eeuw 

Passend in de 500ste verjaardag van de 
ontdekking van Amerika door Columbus 
loopt momenteel in de galerij van de ASLK te 
Brussel een merkwaardige tentoonstelling 
onder de titel Specerijkelijk — De Specerij
enroutes. 

WAT EEN AROMA! 
Tegenwoordig verstaat men onder deze 

term „aromatische stoffen, vaak van vreem
de herkomst, die gebruikt worden om spijzen 
op smaak te brengen". Toch blijven hierbij 
tal van onduidelijkheden bestaan. Gaat het 
nu eigenlijk over planten, smaakstoffen of 
kruiden ? Botanici zullen doorgaans de plant
aardige definitie aanhouden en als voorbeeld 
verwijzen naar kaneel (schors), muskaat 
(noot), gember {wortel), peper en vanille 
(vruchten), kruidnagel (bloemknop) of saf
fraan (stempel). 

Maar met amber en muskus bevinden we 
ons dan weer op dierlijk niveau! 

In het Rome van de 2de eeuw werden ook 
mirre, ivoor, parels en edelstenen als ,,spe
cerijen" beschouwd. In het middeleeuwse 
Italië figureerden op een „specerijenlijst" — 
waarvoor tolgeld diende betaald te worden 
— peper, kruidnagel, muskaat, enz. maar 
ook wierook, brazielhout, aloë, arabische 
gom, galanga, „drakebloed", indigo, sandel
hout, enz. 

Historisch en geografisch gezien verwees 
het woord specerij naar alle koopwaar, die 
via het Middellandse-Zeegebied verhandeld 

werd. Italiaanse havensteden, vooral dan 
Venetië, bekleedden een monopoliepositie 
in deze wereldhandel. Dit betekende dat ook 
katoen, suiker, was, koperen voorwerpen, 
gedamaskeerde wapens, parfums, linnen, 
zoete wijn, honig, enzovoorts gelijkgesteld 
werden met specerijen. 

GEPEPERD 
Wat veel geld kost noemen we „peper

duur". Ook Voltaire sprak over, ,cher comme 
poivre". Een rijk man heette trouwens in het 
Frans ,,sac è poivre". In de Dictionnaire 
portatif des proverbes frangais van Panc-
koucke, uit 1751, betekent ,,fine épice" een 
,,sluw iemand" en ,,épice" gewoon ,,zeer 
duur". Specerijen waren dus in ieder geval 
zeer kostbaar. Bovendien werd peper vaak 
als eerste ,,specerij" op belastingslijsten 
vermeld. De Romeinen gebruikten peper wel 
eens als een surrogaat voor goud in betalin
gen van losgeld. Middeleeuwse kooplieden 
aanvaardden niet zelden peper als betaal
middel. 

In verband met de detailhandel van spece
rijen, hadden tot de 17de eeuw zowel de 
kruidenier als de apoteker een gemeen
schappelijk terrein. 

De apotekers gebruikten, op voorschrift 
van de arts, specerijen in hun bereidingen. 
Daarbij ging het wel steeds om „duurdere" 
geneesmiddelen, in feite alleen betaalbaar 
voor de rijken. Voor de minder dure bereidin
gen werden de ,,eksotische specerijen" sis-

tematisch vervangen door inheemse krui
den. Toch blijven de ,,specerijen" opgeza
deld met de naam van een grotere terapeuti-
sche kracht. 

Wat goed is voor zieken, is zeker uitste
kend voor de gezonde mensl Daarom dat de 
middeleeuwse chef-koks ook overvloedig ge
bruik zullen maken van specerijen. Zo werd 
bij bevoorbeeld,,gekonfijte gember", samen 
met ,,kruidendragees" als digestief aan de 
gasten na de maaltijd aangeboden. Denken 
we ook aan de aanwending in de bereiding 
van zogenaamde ,,aromatische wijnen". 
Specerijen kregen de duidelijke roep de 
spijsvertering te bevorderen. Vooral in de 
bereiding van sausen werden rijkelijk spece
rijen gebruikt. 

MISTERIEUS 
Specerijen hebben steeds sterk tot de 

menselijke verbeelding gesproken. Vanaf de 
Oudheid was men zich terdege bewust van 
de misterieuze Oosterse herkomst van de 
specerijen. In de naïeve Middeleeuwen werd 
het gemis aan eksakte wetenschappelijke 
kennis over de specerijen gretig aangevuld 
met allerlei legenden en fantastische won
derverhalen. 

Op enkele schaarse uitzonderingen na, 
was de onverkende en onbereisde wereld 
van herkomst van de specerijen een volko
men afgesloten tuin, een hortus conclusus, 
tegelijk paradijselijk veelbelovend en angst
aanjagend. De Westerlingen kenden deze 
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wereld rond de Indische Oceaan eigenlijk 
slechts als een vervormde werkelijkheid. An
derzijds hadden de Oosterse kooplieden er 
alle belang bij om de fantastische verhalen 
over hun specerijen nog eens extra aan te 
dikken, ten einde hun prijzen voor deze 
zeldzame produkten de hoogte in te jagen! 

Vermits ook de kristelijke traditie het verlo
ren gegane Aards Paradijs in het Oosten 
situeerde, waar ook de Nijl als één van de 
vier heilige stromen ontsprong, was het met 
zo ongewoon dat de specerijen als produk
ten ,,vanuit het Aards Paradijs" beschouwd 
werden, precies getransporteerd langs de 
Nijl naar Alexandrië en de Middellandse Zee. 

DE PRIJS VAN DE SMAAK 
Vanaf 1498 begonnen de Europeanen de 

rijkdommen van de gebieden van de Indi
sche Oceaan sistematisch, en niet steeds op 
zachtzinnige wijze, in te palmen. 

Het werd nu duidelijk de bedoeling om 
winst te halen uit de specerijenhandel. In 
Insulinde bij voorbeeld, werd de teelt van 
specerijen, met uitzondenng van peper, vrij 
snel opzettelijk beperkt tot wel omschreven 
gebieden. Toen de Hollanders Ceylon, de 
Molukken en Banda op de Portugezen had
den veroverd, beperkten ze drastisch de teelt 

van kaneel, kruidnagel en muskaat, om in 
Amsterdam het aanbod met opzet laag te 
houden en aldus de prijs op een hoog peil te 
handhaven. Overschotten werden dan ook 
opzettelijk verbrand. 

Omdat de specerijenhandel zo lukratief 
was, gingen andere mogendheden, zoals 
Engeland en Frankrijk, over tot,,spionage" 
en roof van specerijplanten (cf. de kruidna
gel- en muskaatboom). 

LIEBIG 
Vanaf de 18de eeuw daalde het belang 

van de specerijen in de handelsverbindingen 
met het Oosten. De gespecialiseerde spece
rijenhandel zal zich heroriënteren op Noord
en Oost-Europa. 

In Frankrijk raakten de specerijen, met 
uitzondering van vanille, in het vergeetboek, 
tot op het einde van de negentiende eeuw. 
Door de „koloniale tentoonstellingen" werd 
dan de aandacht weer gevestigd op de 
merkwaardige eigenschappen van ,,fijne 
specerijen". Denken we later maar aan de 
beroemde „ekstrakten" en ,,aroma's" van 
bij voorbeeld Liebig en Bovril. 

Nederland en Engeland zullen echter veel 
langer, vanuit hun koloniale bezittingen m 

Azië, specerijen blijven invoeren. Gember en 
curry zullen er trouwens de smaak en be
paalde kulinaire specialiteiten diepgaand be
ïnvloeden. 

Het tema van deze tentoonstelling is zo 
origineel en uitzonderlijk, dat een bezoek 
zich als het ware opdringt. De ASLK doet 
haar reeds rijk palmares van schitterende 
eksposities ook met dit opzet alle eer aan. De 
hele opstelling en begeleidende verklaring 
kan andermaal gelden als een museaal voor
beeld van de bovenste plank. Echt de moei
te! 

Dirk Stappaerts 

— De tentoonstelling Specerljkelljk loopt 
tot 14 juni a.s. in galerij ASLK, Kreupeien-
straat 12,1000 Brussel. Alle dagen van 10 
van 18 uur. Toegang gratis. Katalogus 850 
fr. Ook door storting ( + 1 0 0 fr. verzen
dingskosten) op rek. 001-1650004-13. Na 
de tentoonstelling 1.000 fr. Geleide be
zoeken op aanvraag (tel. 02/213.71.68). 

— De tentoonstelling Specerijplanten in 
de Nationale Plantentuin, Domein van 
Bouchout, 1860 Meise, tot 14 juni. 
(02/269.39.05). Elke dag van 13 tot 17 uur. 
Op zon- en feestdagen van 13 tot 18 uur. 
Gesloten op vrijdag. 100 fr. 

Een kruidendoos uit 1680. 
}. »A:^Ï, . ^ ,-;j,'.-^t-ix^.if^Y^f^V 
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DAG VAN DE TOERIST TE BEAUVOORDE 
Beauvoorde is dat stukje Frans-Vlaan-

deren, dat Anton de Bryaerde Here van 
Beauvoorde meebracht uit de streelt van 
Steenvoorde, toen hij in 1573 in het Wul-
veringemse Itasteel introuwde met IVIarga-
retha van den Bampoeie. „Voorde" dat 
broltje {Middelnederlands, betel<ent: door
waadbare plaats in een moerassige 
streek. 

Vandaag betekent Beauvoorde (een sa
menvoeging van de droomdorpen Vinkem 
en Wulveringem) een van de prachtigste 
plekken in Vlaanderen. Bovendien weet 
men in Beauvoorde hoe er de toerist te 
ontvangen en te verwennen. Wandel- en 
fietspaden, gegidste wandelingen, kunst 
en kuituur, gastronomie, het is er alle
maal. Maar op de 1ste zondag van juni 
wordt de toerist biezonder verwend, dan 
is het in Beauvoorde ,,zijn dag". 

De Dag van de Toerist te Beauvoorde 
begint reeds op zaterdag 6 juni met een 
folkloristisch dorpsfeest en boekenmarl<t. Op 
zondag 7 juni defileert het paard, in al z'n 
soorten en maten, door de straten en op 
maandag 8 juni is het orgelen geblazen in de 
romaanse kerk van Wulveringem. Maar voor 
alle duidelijkheid zetten wij alles op het 
gekende rijtje. 

BOEKENMARKT 
Beauvoorde nodigt iedereen uit die van 

boeken houdt. Tweedehandse kunstuitga
ven over schilders en beeldhouwers, over de 
schone kunsten, over kastelen... Reisgidsen 
en beschrijvingen van vele landen waar va
kanties „ in " zijn, maar ook nog te ontdekken 
zijn! Romans, novellen van grote auteurs! 
Zelfs gespecialiseerde standen met poëzie-
uitgaven en bijzondere eerste drukken, met 
kinderboeken en strip s, soms zeldzame! 

HET AMBACHTELIJKE 
Beauvoorde nodigt uit voor gedemon

streerde ambachten rond het papier. Kalli
grafie wordt er beoefend, de boekbindster 
toont en legt uit, uit de ton met papierbrij 
tovert een dame met-de-hand-geschept-pa-
pier. Hoe zeefdrukken in zijn werk gaat, is 
van de hand van grafikus Stefaan Sampers. 
Verderop, voorbij het kasteel, zijn houtsnij
ders aan het skulpteren in 't harde eikehout, 
de koperslager, de tingieter, de poppen-
maakser, de spellewerkster, zelfs een hoef-
smid en een schaapscheerder... 

REUZEN... 
Tussendoor de dorpsfanfare met reuzin 

Belle ,,de snelle" van Wulveringem, Tuur 

Djes de dorpsfilosoof en kaasmaker van 
Beauvoorde en de nieuwe aanwinst Jef De 
Timmerman; samen schrijden zij door het 
feestelijke dorp. De champetter met z'n belle 
doet plichtsgetrouw de aankondigingen ter
wijl Kamiel met zijn tamme gans voor een 
kiekje bereidwillig poseert. Poelle Bart ont
moet Boer Scherpereel en dat zij het over de 
bende (landwerkers) en het seizoenwerk 
hebben kan iedereen wel horen... Verderop 
trekt de mimespeler de aandacht. 

VOLKSSPELEN 
Dit dorpsfeest heeft z'n artiestencafé. 

Beauvoorde heeft toch de naam van kultuur-
dorp! Met grote portretten van Nest Claes en 
Stijn Streuvels, van Achiel Vanacl<er en Loui-
ke Roppe en zovele anderen, wordt de sfeer 
opgeroepen. Oude vokspelen geven de be
zoeker de kans om met het bollo-smitto-spel 
met een Veurne-Ambachts koekebrood naar 
huis te gaan of om op de boltra grote cijfers 
te bollen voor een potje Beauvoorder-paté of 
een doos Beauvoordse wafels! 

WAGENSPEL 
Om 19u. geeft de plaatselijke St.Omarsgil-

de de taptoe met het volkse „De cluyte van 
Crotte en Compagnie". Het wordt een half 
uurtje lachen geblazen! Beauvoorde bezorgt 
je die dag een pint vers bloed en tegen de 
avond roept zijn Belleman al op voor de dag 
van morgen: De dag van de toerist met tiet 
Paardendefilél 

PAARDENOPTOCHT 
Op Pinksterzondag 7 juni '92 om 15u.30 

heeft in het kasteeldorp voor het eerst een 
Paardendefilé plaats. Geen wedstrijd, maar 
een voorstelling in groep van elk paarderas. 
Tweemaal maken tientallen menners met 
hun paarden de rondgang door Beauvoorde. 

De Welsh-pony, de Haflinger, genaamd 
naar het dorp Hafling in Noord-ltaliè. De 
Fjord was ooit het rijdier van de Vikings en 
komt oorspronkelijk uit westelijk Noorwegen, 
nu echter populair in heel Skandmavië. 

De Volbloed is het snelste en waardevolste 
paard ter wereld, neemt aan rennen deel in 
ongeveer 50 landen! ledere volbloed is een 
afstammeling van één van de drie Arabische 
hengsten die eind 17de, begin 18de eeuw in 
Engeland werden ingevoerd. 

De Arabier (Arabische Volbloed) staat voor 
het oudste, zuiverste en edelste ras ter 
wereld. 

Van bij ons de Brabander, het zware, 
sterke trekpaard, bij de koudbloed behorend. 

Het Warmbloed Paard is een mengeling 
van een Volbloed en een Koudbloed en vind 
je bij de huidige rij- en tuigpaarden. 

In Beauvoorde wordt het een heuse op
tocht van de mooiste rassen uit bekende 
stoeterijen en paardestallen, een feest voor 
het oog van kenner en van de leek 

— Info: VVV Veurne-Ambacht, Gouden
hoofdstraat 19 te 8630 Beauvoorde-Veur-
ne (058/29.94.79). 
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DE VOLKSKLUB IS 
LANDSKAMPIOEN 

M
AAR vooral in voetbal kan 
veel verkeren. Amokachi 
werd de revelatie van het 
seizoen. Een zwarte knaap 
die in alle posities skoort 
met hoofd en voeten. Een 
talent dat in één sekonde 
over een match kan beslis
sen. De ploeg bleek als ge
heel ook sterker dan ver
wacht. Veel inzet, veel loop

vermogen, veel discipline. De geestdrift en 
de kracht van een echts volksklub. De be
trouwbaarheid en de duurzaamheid van een 
mentaliteit die al ruim twintig jaar recht 
overeind staat. Club is anders dan al de 
anderen. Dat is geweten. 

Hugo Broos bleek als trainer een gouden 
greep. Trouwe lezers weten dat wij de laatste 
zijn om ons daarover te venwonderen. Broos 
was altijd een geval apart. Vaak onderschat 
bouwde hij met geduld en ijver een schitte
rende en onvergelijkbare spelerskarrière uit. 
Als trainer stootte hij in drie seizoen door 
naar de nationale top. Nooit betrapten we 
hem op een onvertogen woord. Altijd verde
digde hij zijn spelers. Steeds klonk zijn taal 
oprecht. Hij was en is niet enkel om zichzelf 
bekommerd. Hij ziet verder. Op de lange 
termijn zal hij vermoedelijk ook als trainer de 
grootsten, voor zover die er al mogen zijn, 
overleven. 

De mogelijkheden van Club werden in het 
aflopende seizoen zeer lang ruim onder
schat. De ploeg bezat meer talent en even
wicht dan algemeen werd vermoed. Tech
niek, fisiek en karakter schraagden elkaar. 
Er is in het kampioenschap dus heus geen 
wonder gebeurd. Wel speelden de omstan
digheden in het voordeel van de nieuwe 
landskampioen. Maar is dit niet elk jaar zo? 

Club verschuilde zich maandenlang gedul
dig pretentieloos achter een hautain voetbal
lend Anderlecht om op het beslissend mo
ment genadeloos toe te slaan. Toen de 
rijkste klub van West-Europa mentaal begaf 
bleek hoe solide Club in elkaar stak. Het loon 
was rijkelijk en verdiend. 

KAAKSLAG 
Het verlies van de landstitel moet in het 

Brusselse Vanden Stockstadion als een 
kaakslag worden aangevoeld. Anderlecht 
scheen immers sterker en machtiger dan 
ooit. De meeste en de beste kernspelers, de 
beste (???) trainer, het mooiste stadion. 
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oeverloze — naar Belgische normen tenmin
ste — financiële middelen. Het baatte alle
maal niet. Toen de punten en de komma's 
moesten worden geplaatst bleek de inkt 
opgedroogd. 

Anderlecht, dat niet van tegenslagen werd 
gespaard, bleek sportief, fisiek en mentaal 
onvermogend om de uitputtingsslag te over
leven. Omdat de spelerskern onevenwichtig 
was opgebouwd, omdat meerdere stamspe-
lers ofwel minder inhoud bezaten dan veel te 
graag werd aangenomen ofwel gewoon te 
oud werden. Ook werd er onverklaarbaar 
kwistig met jonge talenten omgesprongen. 
Walem werd binnen de kortste keren de 
hemel ingeprezen en de veelbelovende 
Lamptey, die vorig jaar mee de titel hielp 
winnen, kreeg in tien maanden niet één 
echte kans. 

NAAR TWEEDE 
Er wordt dezer dagen met Anderlecht 

gelachen. Met geld kan men veel maar niet 
alles kopen. Overdaad is schadelijk. Geen 

Club Brugge is landskampioen 
geworden. Voor de negende 
kBer. Voor het seizoen durfde 
geen mens er één franl( om ver
wedden. Frank Farina, de prijs-
sctiutter, was naar Iteliê vertrok
ken. Jan Ceulemans werd merk
baar ouder en trainer Georges 
Leekens had gekozen voor het... 
grote geld van KV Mecheien. Op 
de spelersmarkt werden geen 
spektakutaire aankopen verricht. 

verwijt of het wordt de Brusselse klub naar 
het hoofd geslingerd. Nu al staat vast dat 
trainer de Mos zich volgend seizoen geen 
enkel slippertje zal mogen veroorloven. On
danks zalvende verklaringen. Het geduld is 
opgebruikt. Anderlecht, dat in zijn Europese 
geestdrift zijn nationale belangen (negen 
verliespunten op eigen veld!) heeft venwaar-
loosd, kan niet lang leven zonder suksessen. 
Sporting zal in augustus herbeginnen met 
meer dan de helft van de nationale ploeg. De 
ambities van de tandem Vanden Stock-Ver-
schueren waren nooit groter. Vriend (de 
trainer dus) en tegenstander zijn venvittigd. 
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Ook onderin de rangschikking zijn de be
slissingen gevallen. Kortrijk zakt met Een
dracht Aalst naar tweede klasse. Dat moet 
pijn doen in de hoofdstad van Vlaanderens 
Texas. Maar het mag geen verwondering 
wekken. Kortrijk vocht in de voorbije jaren 
vaker tegen de sportieve en/of financiële 
dood. De verwarring was vaak algemeen en 
de trainers volgden elkaar op met de seizoe
nen. Het heet dat er in de voorbije maanden 
bestuurlijk veel klaarheid werd geschapen 
en dat de basis werd gelegd voor een betere 
en duurzame toekomst. We zullen zien zei 
de blinde. 

Eendracht Aalst was al eerder veroor
deeld. De Oostvlamingen vielen, zoals ver
wacht, veel te licht uit voor de topklasse. Zij 
promoveerden vorig seizoen bijna tegen be
ter weten in. Ook daar beweert men kordaat 
en doelgericht de toekomst voor te bereiden. 
Het wordt geen klusje. Waarheid is dat 
vandaag veel geld nodig is om met kans op 
sukses naar de hoogste klasse te promove
ren. Budgetten van circa zestig miljoen zijn 
een minimum geworden en in dat bedrag zijn 
de aankopen dan nog niet ingekalkuleerd. 
Topvoetbal dreigt op lange termijn in de 
kleinere provinciesteden zeldzaamheid te 
worden. 

Flandrien 

[> 



ROMINGER EEN ZWITERSE HORLOGE 

De eerste grote wielerronde van het sei
zoen zit er op en zij werd halt verrassend 
door de 31-jarige Tony Rominger gewonnen. 

Rominger bleek in de Vuelta sterker en 
betrouwbaarder dan de plaatselijke favorie
ten. Vooral Pedro Delgado ontgoochelde 
voor eigen volk. Hij kwam niet verder dan de 
derde plaats. 

Rominger is geen alledaagse figuur al 
spreekt hij van geen kanten tot de verbeel
ding van het grote publiek. Hij begon pas op 
zijn eenentwintigste te fietsen en het duurde 
tot 1986 vooraleer hij besloot professional te 
worden. 

Alles aan hem straalt Zwitserse degelijk
heid, regelmaat en... kleurloosheid uit. Hij 
koerst zonder fantasie. Hij rekent van start 
tot aankomst. Hij vergallopeert zich nooit. Hij 
klaagt bij elke gelegenheid steen en been. 
Hij verschijnt bijna dagelijks ziek, gekwetst of 
geplaagd aan de start. Maar hij zet altijd 
door. Hij geeft bijna nooit op en hij voelt zich 
pas zegezeker als hij op de hoogste trap van 
het podium staat en zelfs dan durft hij zich 
nog luide vragen stellen. 

ZWITSERSE HORLOGE 
Maar goed. Rominger is een uitstekende 

koereur. Hij won eerder Parijs-Nice en de 
Tirreno-Adriatico. Hij zegevierde al eens in 
de Ronde van Lombardije en hij won ook al 
de Landenprijs. Rominger is voor alles een 
uitmuntende tijdrijder. Een echte Zwitserse 

IN 'T KORT 
• Eric Struelens werd voor de tweede keer 
op rij uitgeroepen tot ,,basketbalspeler van 
het jaar". Hij ging zijn ploegmaat Rik Sa-
maey, die de onderscheiding in de jaren 
tachtig negen keer op rij won, met ruim 
puntenverschil vooraf. Veelbetekenend was 
dat de drie Belgen van landskampioen Ra
cing Mechelen op de eerste drie plaatsen 
eindigden. Het zegt veel over de krachtsver
houdingen in ons basketball 

• Na Versavel, Albert en Emmers zal KV 
Mechelen ook Lei Clijsters en Michel Preu-
d'homme moeten laten vertrekken. Lei is 
volgend seizoen onder dak bij FC Luik en 
Eric Gerets. Preud'homme lonkt naar het 
buitenland. Hij vreest dat het wel erg snel 
afbouwende KV zijn financiële eisen met 
meer zal kunnen inwilligen. Inmiddels werd 

horloge. Ook in de Vuelta smeedde hij zijn 
sukses in de rit van de waarheid. Het heet 
dat Tony, die in Madrid Zwitserland een 
eerste grote rondeovenwinning sinds... 1954 
(waarover jammeren wij?) bezorgde, nu 
plots gelooft dat hij,,misschien" de Tour kan 
winnen. Niet dit seizoen maar volgend jaar. 

Rominger neemt immers per definitie nooit 
teveel hooi op zijn vork. Het wordt benieuwd 
afwachten of „de muis", zo zou hij in het 
peloton omwille van zijn spitse kop worden 
genoemd, voldoende ,,lengte" en inhoud 
(veelzijdig is hij zeker) bezit om in „de koers 
van het jaar" suksesvol te kunnen overleven. 

De onzen hebben in de Vuelta ook hun 
rolletje gespeeld. Bescheiden weliswaar 
maar misschien toch nog beter dan ver
wacht. Johan Bruyneel eindigde zestiende in 
de eindstand. Schitterend is dat niet natuur
lijk maar Bruyneel, die na een week fietsen al 
voor een halve favoriet werd aangezien, 
bleek voorlopig nog te licht te wegen in de 
koninginnerit van de Ronde van Spanje. In 
de helletocht naar Luz Ardiden over Spaanse 
en Franse Pyreneeënreuzen verloor hij in 
één klap zeventien minuten. Regen, koude 
en zwakke ondersteuning door ploegmaats 
zouden hem fataal zijn geworden. Zonder die 
zware inzinking zou Bruyneel rond de vijfde 
plaats zijn uitgekomen wat natuurlijk schitte
rend ware geweest voor een... Belg. 

Een misoogst werd het dus niet. Bruyneel 
zou zijn verplichtingen tegenover zijn Spaan
se werkgever zelfs ruim zijn nagekomen. 

nog geen duidelijkheid verschaft omtrent de 
nieuwe bestuursstruktuur van Malinwa. Al 
kan men nu al wel lezen en horen dat 
aftredend voorzitter Cordier gewoon zoveel 
mogelijk geld terug wil om in zijn bedrijf te 
stoppen. Het sprookje is wel degelijk uit. 

• Het Formule 1 wereldje wordt momenteel 
op een verpletterende wijze gedomineerd 
door Williams Renault en de Brit Nigel Man-
sell. In Imola won hij zijn vijfde Grand Prix na 
elkaar en niemand gelooft nog dat hij de 
wereldtitel kan verliezen. Met Thierry Bout-
sen daarentegen gaat het minder goed. Top
tijden zijn aan hem momenteel niet besteed 
en bij Ligier staat onze landgenoot gewoon 
ter diskussie. Al de betrokken partijen geven 
veel uitleg maar niemand geeft de verklaring 
voor de opvallende terugval van de simpatie-
ke Waal. 

Tony Rominger, een prille dertiger, is 
vooral een uitmuntende tijdrijder. 

(foto efe) 

Met een ritoverwinning troostten zich ook 
Edwig Van Hooydonck en Ene Vanderaer-
den. Meer mocht van hen niet worden ver
wacht al moet ons toch van het hart dat van 
Van Hooydonck voor een paar jaar ook als 
ronderenner oneindig meer werd verwacht. 
Zijn desbetreffende mogelijkheden werden 
blijkbaar overschat. 
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TELEVISIE 

ZATERDAG 23 MEI 
TV 1 
10 30 Vakwerk, informatief progr, 11 00 Bijbe
nen, werkzoekers, 11 30 Sprechen Sie Deutsch?, 
Duitse les, 12 00 Babel, voor migranten, 15 20 
Invasie van de lijkenvreters, film, 16 40 Première 
Film & Video; 17 10 Okavango, jeugdserie, 17 55 
Nieuws; 18 00 Tik tak; 18 10 Schoolslag, spel, 
18 40 Vlaanderen Vakantieland, toeristisch 
progr, 19 20 Joker- en lottotrekking; 19 30 
Nieuws. 
20 00 Schone schijn, komische serie 
20 30 Dangerous affection, TV-film 
22 05 NIght court, komische serie 
22 30 Nieuws 
22 50 Sport op zaterdag 
23 05 Lucas, film 

TV 2 
19 53 Koningm Eiisabethwedstrijd voor zang 
1992, 2de finaleavond 

VTM 
15 00 Nieuws; 15 05 The Ewoks, tekenfiimsene, 
15 30 Hanna Barbera, tekenfilms, 16 20 Clip 
Klub, verzoekklips, 16 35 Superforce, sene, 
17 00 Super 50; 18 00 Nieuws; 18 05 De juiste 
prijs, spelprogr , 19 00 Nieuws. 
19 30 Familieraad, spelprogr 
20 00 Viersprong, spelprogr 
21 00 Runaway tram, film 
23 00 Nieuws 
23 15 VTM-sport 
23 25 The eyes of Laura Mars, fiim 
01 10 Nieuws 

Ned. 1 
08 00 Wij mannen onder elkaar, kinderserie, 
08 07 Naar Timboektoe, 08 17 De beste clown 
van de wereld, serie, 08 42 Ko de Boswachter 
Show, 09 02 Een wereldverhaal, sprookje, 13 00 
Nieuws; 15 35 Solliciteren met sukses, kursus, 
16 00 Nieuws, 16 08 De architektuur-estafette, 
Twente en Dordrecht, 16 24 Heb ik iets gemist, 
hoogtepunten, 17 05 Disney Club; 18 00 Boggle, 
woordspel, 18 28 America's Cup, dok, 18 58 
Land in zicht, toer reeks, 19 26 Sportpanorama, 
20 00 Nieuws 
20 25 Ki)k op sport, sportkwis 
21 10 The great tram robbery, film 
23 00 Karel, praatshow 
23 48 Zehg, film 
01 08 Nieuws 

Ned. 2 
13 00 Nieuws, 1515 Met Witteman; 16 00 
Nieuws; 16 08 Museumschatten, 1617 Bobbie 
en Onyx, tekenfilmserie, 16 30 Groentjes, sene, 
16 41 Alfred J. Kwak, tekenfilmserie, 17 07 Golf-
les met handikap, komische goifkursus, 17 32 
Man over de vloer, serie, 18 00 Nieuws; 18 19 
Onderweg met dieren, dierentransporten, 18 54 
Vijf tegen vijf, spelprogr, 19 18 De baas in huls?, 
komische serie 
19 48 De Vereenigde Algemeene, serie 
20 17 Flying Doctors, reeks 
21 07 Dame Edna verovert Hollywood, praatshow 
22 01 Achter het nieuws, aktualiteiten 
22 35 Per sekonde wijzer, kwisprogr 

Ned. 3 
08 55 Nieuws, 13 55 Studio sport, 18 00 Nieuws; 
18 15 Sesamstraat; 18 30 Jeugdjoernaal ekstra; 
18 55 Trekking lotto; 19 00 P.S. De Ruimte, voor 
en over jongeren, 19 28 Wilde Ganzen; 19 30 
Connecties, dok serie, 20 00 Nieuws 
20 25 Internationaal Franz Liszt Pianoconcours, 
rechtstreeks 
22 00 Nieuws 
22 15 Kenmerk, aktualiteiten 

ZONDAG 24 MEI 
TV 1 

09 00 Samson; 10 00 Sunday Proms, koncert, 
11 00 De zevende dag, praatkaffee, 
12 45 Sportmiddag; 13 15 Dans van de ijsberen, 
jeugdfilm, 14 45 Adventure enough, jeugdfilmpje, 
15 00 Cinderella Cup, internationale danswed
strijd, 16 00 1 voor iedereen, familieprogr, 17 30 
Merlina, jeugdsene, 17 55 Tik Tak; 18 00 
Nieuws; 18 10 De kaper van de Zuidzee, jeugdse
ne, 18 35 Zapp, jeugdmag , 19 00 De Cosby 
show, komische sene, 19 30 Nieuws, 19 45 
Sportweekend. 

20 30 Secret army, sene 
21 30 Tijd voor Koen, licht klassiek 
22 00 I.Q., kwis 
22 30 Vandaag 
22 50 ZIggurat, kunstprogr 

TV 2 
18 00 Sport extra: voetbal 
19 30 Koningin Eiisabethwedstrijd voor zang 

VTM 
12 00 Super 50; 13 00 Nieuws; 13 05 Carsons's 
law, advokatensene, 13 50 Tekenfilm; 14 00 
Love Boat, sene, 14 45 Clip Club, verzoekklips, 
15 00 Star Trek IV — The voyage home, film, 
17 00 De kinderakademie; 17 50 VTM-Sport; 
18 00 Nieuws; 18 05 Mimi, praatprogr, 19 00 
Nieuws 
19 30 Familieraad, spelprogr 
20 00 Raar maar waar, konsumentenprogr 
21 00 Luc, praatprogr 
22 00 Marblehead manor, serie 
22 30 Nieuws 
22 45 De sportshow 
23 50 Wild, wild worif of animals, natuurserie 
00 15 Nieuws 

Ned. 1 
1100 Eucharistieviering; 13 00 Nieuws; 15 05 
Solliciteren met sukses, kursus, 15 30 NCRV 
Klassiek, Aidaen La Bohème hoogtepunten, 16 00 
Nieuws; 16 05 Heb ik iets gemist?, 17 05 Kieke
boe, kindersene, 1715 Oren van je kop, poppen-
reeks, 17 25 Kleur rijk, serie, 17 45 De sprookjes-
stoel, sene, 18 00 Boggle, woordspel, 18 30 
Nummer 28, sene, 18 40 Opgeruimd staat net
jes, sene, 1910 Star Trek: the next generation, 
pilootaflevenng, 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 De reis van de 
klodder; 09 40 Trud en P op stap; 09 45 De 
bontjas; 1010 Achterwerk in de kast internatio
naal, 10 25 Meneer Rommel, dramasene, 10 30 
Sterren van de hemel, muziekprogr, 11 00 Reizi
ger in muziek; 13 00 Nieuws; 18 00 Nieuws; 
18 05 Paul Haenen vijf over zes, kult-humor 
progr, 18 33 Eerie, Indiana, avonturensene, 
19 00 The wonder years, komische serie, 19 27 
Onrust!, mag , 20 00 Nieuws 
20 14 Op afbetaling, dramaserie 
21 18 Diogenes, buitenlandmag 

Ned. 3 
08 55 Nieuws; 09 30 Het allochtoon video-cir-
kult, dok , 1 0 30 Aktuel; 11 00 lOS Magazine; 
11 30 Omrop Fryslan edukatief; 12 00 Het Capi-
tool, live-debat, 13 00 Thuis in geldzaken, teleac, 
13 30 Het fantastische in de kunst, teleac, 14 00 
Let's dance, reeks over de dans, 16 04 Studio 
sport; 1815 Sesamstraat; 18 35 Studio sport. 
20 00 Nieuws 
20 10 Afrika: de rivier waarin In zwom, TV-film 
21 47 Afrika: Kolwane Mantu, portret 
22 00 Nieuws 

MAANDAG 25 MEI 
TV 1 

14 30 La vie quotldienne, School-TV, 15 00 Klas
sieke mechanika, school-TV, 17 30 Puff and 
Strawberry, tekenfilm, 17 55 Tik tak; 18 00 
Nieuws; 1810 Mooi en meedogenloos, sene, 
18 35 Top Score, spelprogr, 19 03 Buren, sene, 
19 25 Mededelingen; 19 30 Nieuws. 
20 00 Zeg 'ns aaa, sene 
20 30 Denksportkampioen, spelprogr 
21 10 Vrij als een vogel, sene 
22 00 Op de koop toe, konsumenteninfo 
22 30 Vandaag 
22 55 De Vlaams-Natlonale Omroepstlchting 

T V 2 
18 50 Nieuws, 19 00 Biologie anders bekeken, 
schooltelevisie, 19 25 Natuur, wat doe je ermee?, 
19 30 Het Capitool, sene, 19 53 Benny Hill, kolder 
20 00 Uitzending door derden 
21 00 Veiliger wonen, infosene 
21 30 Nieuws 
22 00 Crackers, film 

VTM 
15 00 Nieuws; 15 05 Family ties, serie, 15 30 
Dynasty, sene, 16 20 Santa Barbara, serie, 16 45 
Clib Club, verzoekklips, 17 00 Webster, sene, 
17 30 Home and away, sene, 18 00 Nieuws; 
18 05 Cijfers en letters; 18 30 Familie, sene, 
19 00 Nieuws; 19 30 Rad van Fortuin. 
20 00 De gouden jaren, serie 
20 30 Road to Avoniea, sene 
21 30 De vraag van 1.000.000, kwis 
22 00 Nieuws 
22 20 Star, filmnieuws 
23 00 Hattrick, sport 
23 50 Nieuws 

Ned. 1 
13 00 Nieuws; 15 09 G'oud en nieuw, muzikale 
reeks, 16 00 Nieuws; 16 05 Tekenfilmfestival, 
16 20 Service salon; 17 31 Winnie the Pooh, 
17 58 Boggle, woordspel, 18 28 Sport op 1,18 58 
Weg van de snelweg — Nederland, Midden-
Limburg, 19 28 Roseanne, komische sene, 20 00 
Nieuws. 
20 26 G'oud en nieuw, muzikale reeks 
21 23 Hier en nu, aktualiteiten 
22 04 Prettig geregeld, komische reeks 
22 32 Leuven m notenbeeld, muzikaal portret 
23 07 Jessica Fletcher, serie 
23 56 Nieuws 

Ned. 2 
13 00 Nieuws; 16 45 Santa Barbara, sene, 17 30 
Club Veronica, temaprogr, 18 00 Nieuws; 18 20 
De heilige koe, automag , 18 50 Countdown, pop 
19 30 Porky's Revenge III, film 
21 10 RUR, praatshow 
21 55 Lethal Weapon, film 
23 45 Nieuwslijn special 
0015 Nieuws 

Ned. 3 
08 55 Nieuws; 1312 Studio sport: tennis, 16 55 
Ruimteschip aarde, school-TV, 17 25 Amerikaan
se en Britser literatuur, FS Fitzgerald, 18 00 
Nieuws; 1815 Sesamstraat; 18 30 Jeugdjoer
naal; 18 40 Het klokhuis; 19 00 Omgaan met 
stress, teleac, 19 30 De Specialist, de keel-, neus-
en oorarts, 20 00 Nieuws 
20 25 Duoduo, Chinees schrijver, gesprek 
20 50 Droom en daad, gesprekken 
21 25 Varen, watersportkursus 
22 00 Nieuws 
22 15 Studio Sport joernaal 
22 30 NOS-laat, achtergronden 
23 15 Databasemanagement, teleac 
23 45 Nieuws 
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TELEVISIE 

DINSDAG 26 MEI 
TV1 

14 30 Europese verhalen, schooltelevisie; 15 00 
Kampioenen van het veilig verkeer, schooltelevi
sie, 17 30 Plons; 17 35 Liegebeest; 17 50 Duup-
je; 17 55 Tiktak; 1800 Nieuws; 18 10 Mooi en 
meedogenloos, serie, 18 35 Top Score, spel-
progr , 19 03 Buren, serie, 19 25 Mededelingen; 
19 30 Nieuws. 
20 00 De drie wijzen, spelprogr 
20 35 Zeker weten?, praatprogr 
22 00 NV De Wereld, reportage 
22.30 Vandaag 
22 55 Boulevard: Monarchie en macht, dok 

TV 2 

18 50 Nieuws; 19 00 Biologie anders bekeken, 
schooltelevisie, 19 30 Het Capitooi, serie, 19 53 
Benny Hill, kolder 
20 00 Uitzending door derden 
20 25 De rits, kortfilm 
20 35 Uitzending door derden 
21 30 Nieuws 
22 00 Blinde gerechtigheid, TV-film 

VTM 

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

Ned. 1 

10 00 Vrouw zijn, magazine, 10 50 TV-Fruit-
mand, muziek op verzoek, 11 10 Overal en ner
gens, dok ,13 00 Nieuws; 16 00 Nieuws; 16 09 
Het kleine huis op de prairie, serie, 17 00 Kinder
krant, 17 30 Tijdsein, aktualiteiten, 18 10 50 ka
mers, jongerenprogr, 18 35 Black-out, woord
spel, 19 05 Op weg naar Avonlea, serie, 19 50 
Mijmeringen; 20 00 Nieuws 
20 25 Brug over de Noordpool, dok 
21 20 Tijdsein II, aktualiteiten 
21 55 Triomf over terreur, dok 
22 20 Mediar, oproep noodfonds 
22 45 Antenne, dok 

Ned. 2 

13 00 Nieuws; 17 05 Verhalen van moeder de 
gans; 17 14 De geschiedenis van Ooit, )eugdse-
rie, 17 30 De grote meneer Kaktus show; 18 00 
Nieuws; 1816 Dubbeldekkers; 18 41 Daar ko
men de schutters, komische reeks, 1916 Vijf 
tegen vijf, spelprogr, 19 41 Police rescue, serie. 
20 35 Oppassen!!, komische reeks 
21 00 De verleiding, reeks over reklame 
21 50 Achter het nieuws, aktualiteiten 
22 25 Golden giris, komische sene 
22 54 Favoriete schrijvers, A F Th van der Heij-
den/AC Baantjer 

Ned. 3 

08 55 Nieuws; 14 00 Skoalle tv, 14 20 Studio 
Sport: tennis; 16 55 Ca va?, teleac, 17 25 Pron
to, teleac, 18 00 Nieuws, 1815 Sesamstraat; 
18 30 Jeugdjoernaal; 18 40 Het klokhuis; 19 05 
Tennis: Roland Garros, 19 29 Antilliaans ver
haal, dok , 20 00 Nieuws. 
20 25 Huize Franchise, dramaserie 
20 52 Let's dance, dansdok 
21 49 Verhalenvertellers 
22 00 Nieuws 

WOENSDAG 27 MEI 
TV 1 

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

TV 2 

18 50 Nieuws; 19 00 Vak-werk, info, 19 30 Het 
Capitooi, sene, 19 53 Benny Hill, kolder 
20 00 Sportavond 

VTM 

14 00 Super 50,15 00 Nieuws; 15 05 Family ties, 
serie, 15 30 Dynasty, sene, 16 20 Clip Club, 
verzoekklips, 16 30 Kinderklub, kinderprogr , 
17 00 Schuif af, kinderprogr, 18 00 Nieuws; 
18 05 Cijfers en letters; 18 30 Familie, sene, 
19 00 Nieuws. 
19 30 Rad van fortuin 
20 00 Rap Klap, spelprogr 
20 30 The river rat, film 
22 00 Nieuws 
22 30 Sanseveria 
23 15 Hill Street Blues, politieserie 
00 00 Nieuws 

Ned. 1 

13 00 Nieuws; 16 00 Nieuws, 16 05 Tekenfilm
festival, 16 23 Avro's Servicesalon; 17 30 Tao 
Tao, 18 00 Boggle, woordspel, 18 30 Kunstben
de, dok sene, 19 00 Land van de arend, dok 
sene, 20 00 Nieuws. 
20 25 Manhattan, film 
22 05 Pyramide, kwis 
22 40 Ach, Amerika, dok sene 
23 20 Nieuwsnet 12, dramaserie 
0015 Nieuws 

Ned. 2 

13 00 Nieuws; 16 00 Nieuws; 16 09 Bekijk het 
maar, kinderprogr, 17 08 De ouderwinkel; 1715 
Santa Barbara, sene, 18 00 Nieuws; 18 22 Dear 
John, komische reeks, 18 50 Candid Camera, 
verborgen kamera; 19.15 Tros kieskeurig, konsu-
mentenmag 
19 52 Derrick, misdaadsene 
20 58 Ingang Oost, dok 
21 28 Tros Aktua, aktualiteiten 
22 03 Expo '92 Sevilla, Groot-Brittannie en Bolivia 
2318 Nieuws 

Ned. 3 

08 55 Nieuws; 1312 Studio Sport: tennis, 18 00 
Nieuws; 1815 Sesamstraat, 18 30 Jeugdjoer
naal, 18 40 Het klokhuis; 19 05 Studio sport: 
tennis, 19 54 Politieke partijen, 20 00 Nieuws 
20 20 Stichting Socutera. 
20 25 Van gewest tot gewest, regionaal nieuws 
21 00 Studio sport 
22 00 Nieuws 
22 15 Studio sport 
22 30 NOS-Laat 
23 15 Nieuws 

DONDERDAG 28 MEI 
TV 1 

15 30 Ronja, de roversdochter, sprookjesfilm, 
17 30 Draaimolen, 17 40 Prikballon, kleutermag , 
17 55 Tik tak; 18 00 Nieuws; 1810 Mooi en 
meedogenloos, sene, 18 35 Top Score, spel
progr , 19 03 Buren, sene, 19 25 Mededelingen; 
19 30 Nieuws. 
20 00 Schwarzwaldklinik, serie 
20 45 Under cover, spionageserie 
21 30 Panorama, aktualiteiten 
22 30 Vandaag 
22 55 Uitzending door derden 
23 10 Sport extra: wielrennen 

TV 2 

18 50 Nieuws; 19 00 Biologie anders bekeken, 
schooltelevisie, 19 30 Het Capitooi, sene, 19 53 
Benny Hill, humor 
20 00 De hele wereld in mijn wijk, Rerum Nova-
rum 
20 40 Tekens: Alles is ijdelheid, kunstmag 
21 30 Nieuws 
22 00 Première film en video, filmnieuws 
22 30 Schemering, film 

VTM 

15 00 Nieuws; 15 05 Family ties, sene, 15 30 
Dynasty, sene, 16 20 Santa Barbara, sene, 16 45 
Clip Club, verzoekklips, 17 00 Webster, sene, 
17 30 Home and away, sene, 18 00 Nieuws; 
18 05 Cijfers en letters; 18 30 Familie, sene, 
19 00 Nieuws; 19 30 Rad van fortuin. 
20 00 Tien om te zien, show 
21 10 Munter, aktieserie 
22 00 Nieuws 
22 15 Jambers, Seks te koop 
23 00 Miami Vice, politieserie 
23 50 Nieuws 

Ned. 1 

13 00 Nieuws; 16 00 Nieuws, 16 06 Tekenfilm-
festival; 16 20 Service Salon, 17 38 Ferns Buel-
ler, tienerserie, 17 58 Boggle, woordspel, 18 18 
Forzal, 18 54 Morgen kan het beter, info, 18 58 
De sleutels van Fort Boyard, spelprogr , 20 00 
Nieuws. 
20 10 Lovejoy, sene 
21 06 Televizier special, dok 
21 35 L.A. Law, serie 
22 20 Vinger aan de pols, med dok 
23 10 Binnenscheepvaart in de oorlog, dok 
23 50 De architektuur estafette, Deventer/Eind
hoven 
00 05 Nieuws 

Ned. 2 

13 00 Nieuws; 16 40 Starstreet, animatieserie, 
18 00 Nieuws; 18 05 Empty nest, sene, 18 30 
Top 40: 19 15 Go Veronica Travel, special vlieg
angst, 19 45 On Top, dok 
20 10 Moordkeus, TV-film 
21 50 Nieuwslijn, aktualiteiten 
22 15 Rocky III, film 
23 50 Nieuws 

Ned. 3 

08 55 Nieuws; 13 12 Studio sport: tennis, 18 00 
Nieuws; 18 15 Sesamstraat; 18 30 Jeugdjoer
naal; 18 30 Studio sport: tennis; 20 00 Nieuws. 
2010 Moordkeus, film 
21 47 Let's dance, dansdok 
22 00 Nieuws 
22 05 Studb spc.t joernaal 
22 20 Eric Clapton 24 nights, special 
23 15 De Kelten, teleac 
23 55 Nieuws 
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EEN FILM PER DAG 

VRIJDAG 29 MEI 
TV 1 
14.30 Europese verhalen, schooltelevisie; 14.50 
Het Zwin, schooltelevisie; 15.00 Verkeersopvoe-
ding; 17.30 Er was eens Amerika, tel<enfilmserie; 
17.55 Tik tak; 18.00 Nieuws; 18.10 Mooi en 
meedogenloos, serie; 18.35 TV 1 — top 30; 19.03 
Buren, serie; 19.25 Mededelingen; 19.30 
Nieuws. 
20.00 Sledge Hammer, serie 
20.25 Baraka, spelprogr. 
21.40 Matlock, advokatenserie 
22.30 Vandaag 
22.55 Midzomernachtmerrie, triller 

TV2 
18.50 Nieuws; 19.00 Biologie anders bekeken, 
schooltelevisie; 19.30 Het Capltool, serie; 19.53 
Benny Hill, humor. 
20.00 Vlaanderen vakantieland, toer. mag. 
20.35 Kijk uit!, verkeerstips 
20.40 Herover de aarde, gebroken geweren 
21.30 Nieuws 
22.00 Affiche, kunstaanbod 
22.20 La Petite Bande en Rheinische Kantorei, 
koncert 

VTM 
15.00 Nieuws; 15.05 Family ties, serie; 15.30 
Dunasty, 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, Bart Peeters 
21.00 Dixie: changing habits, film 
22.45 Nieuws 
23.00 New Mike Hammer, serle 
23.50 Nieuws 

Ned. 1 
13.00 Nieuws; 16.00 Nieuws; 16.05 Tekenfilm
festival 116.25 Service salon; 17.32 Parker Lewis 
can't loose, jeugdserie; 17.59 Boggle, woordspel; 
18.29 Ja, natuurlijk bloemen en planten, dok.; 
18.59 Zo vader, zo zoon, raadspelletje; 19.29 De 
Cosby show, serie; 20.00 Nieuws 
20.26 Rondom tien, praatprogr. 
21.13 Cheers, serie 
21.42 De Stoel over zee, praatprogr. 
22.12 De hel van Tsjernobyl, dok. 
22.51 The commish, serie 
23.39 Miniatuur 
23.46 Nieuws 

Ned. 2 
13.00 Nieuws; 18.00 Nieuws; 18.21 The Teenage 
Hero Turtles, tekenfilmserie; 18.48 Wetenswaar-
devol met Wubbo Ockels, oceanografie; 19.17 
TV-dokter; 19.18 Eigen baas, informatief spel
progr.; 19.52 America's funniesthome video's; 
20.20 Twee handen op één buik, klucht 
21.29 Tros Aktua in bedrijf, de haven van Rotter
dam 
22.16 Allo Allo, komische serie 
22.49 In the heat of the night, politieserie 
23.40 9 1/2 Weeks, film 
01.35 Nieuws 

Ned. 3 
08.55 Nieuws; 12.20 Studio sport: tennis; 18.00 
Nieuws; 18.15 Sesamstraat; 18.30 Jeugdjoer-
naal; 18.40 Het klokhuis; 19.05 Studio sport: 
tennis; 19.54 Politieke partijen; 20.00 Nieuws. 
20.25 Verhalen van verre, filmcyklus 
21.15 Gitaar giganten, muziekserie 
22.00 Nieuws 
22.15 Studio sport joernaal 
22.30 NOS-laat 
23.10 Nieuws 

Riye Dunaway als modefotografe met visioenen van gruwelijke moor
den in The Eyes of Laura Mars. Zondag 23 mei op VTM, om 23u.35. 

ZATERDAG 23 MEI 

DE OGEN VAN 
LAURA MARS 

Laura Mars is een modefotografe die 
sukses oogst in de Newyorkse high so-
ciety-v\/ereld. Zij droomt over moorden die 
enkele dagen later ook werkelijk worden 
gepleegd. Faye Dunaway is de helder
ziende in deze trendgevoelige misdaad
film van Irvin Kerschner uit 1978. (VTM, 
om 23U.25) 

ZONDAG 24 MEI 

STAR TREK VI 
THE VOYAGE HOME 

Kapitein Kirk, Mister Spock en soortge
noten verlaten de 23ste eeuw om de 
aarde van de totale ondergang te redden. 
Leonard Nimoy speelt nog maar eens de 
hoofdrol en regisseerde zelf deze leuke 
SF-film. (VTM, om 15u.) 

MAANDAG 25 MEI 

CRACKERS 
Amerik. film van Louis Malle (1984) met 

Donald Sutherland, Christine Baranski 
en Sean Penn. Enkele werkloze armoe-
zaaiers uit een sloppenwijk van San 
Francisco willen ook wel eens wat en 
besluiten de brandkast van het lokale 
pandjeshuis te kraken. (TV2, om 22u.) 

DINSDAG 26 MEI 

SHANGHAI EXPRESS 

De BBC zendt deze week een aantal 
films uit met Mariene Dietrich. In deze 
prent van Josef von Sternberg uit 1932 
schittert zij als prostituee die samen met 
enkele andere Europeanen met de 
Shanghai Express uit Peking wordt geë-
vakueerd tijdens de Burgeroorlog. (BBC 
2, om 17u.) 

WOENSDAG 27 MEI 

MANHATTAN 
Isaac Davis, een scenarist, probeert 

een boek te schrijven over New York. 
Een net van ingewikkelde relaties met 
vrouwen, vrienden en vriendinnen maakt 
die opdracht vrijwel onmogelijk. Amerik. 
komische film van en met Woody Allen 
(1979). (Ned. 1, om 20u.25) 

DONDERDAG 28 MEI 

ROCKY lil 
In deze derde Rocky-film krijgt Sylves

ter Stallone, die zelf regisseerde, het aan 
de stok met Mr. T., de krachtpatser uit de 
populaire TV-serie The A-Team. (Ned. 2, 
om 22U.15) 

VRIJDAG 29 MEI 

9 1/2 WEEKS 
Amerik. film (1986) met Mickey Rourke 

en Kim Basinger. Elizabeth is een jonge 
gefrustreerde vrouw. De kennismaking 
met de impulsieve John brengt haar uit 
haar evenwicht en zij geeft toe aan zijn 
wildste erotische fantasieën. (Ned. 2, om 
23U.38) 
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LEVE DE KINEMA 
De film L.A.Story die op dit ogenblik 

enkele zalen in ons land teistert heeft Steve 
Martin in de hoofdrol, in een regie van Mick 
Jackson. Steve Martin lijkt het hier in Europa 
nooit te halen en zal het ook niet met deze 
kluchtige film over zijn geliefde stad Los 
Angeles. Dat zelfs de verdelers er niet in 
geloofden kan worden gekonkludeerd uit het 
feit dat deze film in Amerika uitkwam om-
streeds de tijd dat Home Alone, Dances 
with wolves, Kindergarten Cop, The God
father Part III en Awakenings liepen, en die 
kun je je nog nauwelijks herinneren. 

DIEN BEN PHOU 
Freejack m een regie van Geoff Murphy 

(Young Guns II en de Nieuw-Zeelandse pro-
dukties: Utu en The quiet earth) werd ge
draaid naar een boek van Robert Sheckley. 
Het is een SF-verhaal dat in 2009 speelt en 
niet erg opgewekt klinkt. Het heeft de sfeer 
van Soylent Green en Blade Runner en 
speelt in New York, waar de mensen zelf
moord plegen om aan de pollutie te ontsnap
pen. Het is een dwaas verhaal waarin met 
nogal wat talent wordt gemorst. Opvallendst 
is Amanda Plummer als een non, die voor de 
bevrijdende lach moet zorgen. Emilio Este-
vez kwam even zijn boterhammetjes verdie
nen en Anthony Hopkins doet hier The 
silence of the lambs nog eens over. Rolling 
Stone M/c/c dagger (sinds 1970 in Perfor
mance en Ned Kelly niet meer gezien) kwijt 
zich zeer goed van zijn taak. 

Dien Bien Phou werd geregisseerd, ge
schreven en verteld door Pierre Schoendorf-
fer, die reeds met zijn films La 317e section 
en Le crab tambour bewees dat ie weet wat 
oorlog is. Dien Bien Phou is dan ook het 
schitterend maar sober gehouden verhaal 
van de 57-daagse strijd om dit laatste bol
werk dat de nederlaag betekende voor het 
Franse kolonialisme. Het verhaal springt van 
Hanoi naar Dien Bien Phou en dan weer naar 
de noordelijke grens met Laos, dicht bij 
China. De Amerikaanse oorlogskorrespon-
dent, Howard Simpson (Donald Pleasance), 
is in de straten van Hanoi op zoek naar 
nieuws. Lokale korrespondenten, een Chine
se bookmaker en de eigenares van een 
opiumtent geven hem tips. 

In een bar waar Franse legionnaires elkaar 
ontmoeten, vindt Simpson een vriend uit WO 
II, die hem in kennis brengt met de groep 
soldaten die we zullen volgen. 

Schoendorffer was in Dien Bien Phou, als 
26-jarige legerkameraman. Hij filmde de 
strijd van 1954, maar vernietigde het meeste 
van wat hij opnam voor hij werd gevangen 
genomen en in een krijgsgevangenkamp 
terechtkwam. Hij is weergekeerd naar 
Noord-Vietnam om een stuk uit zijn leven (en 
dat van Frankrijk) te rekreëren. Hij bleef in 
leven om het verhaal te vertellen en niemand 

vertelt het beter dan hij. ,,Daar, in die verre 
vallei ging alles verloren, behalve onze eer", 
zegt hij. 

MUMBO JUMBO 
De Nederlandse film De Johnsons kreeg 

een scenario mee van romancier Leon De 
Winter die het verhaal kreeg toegestopt van 
Roy Frumke. Het is een horrorfilm vol met 
wat de Engelsen mumbo jumbo noemen en 
meestal kan je er kop noch staart aan krij
gen. Goed gemaakt dat wel en Monique van 
de Ven is leuk, nog leuker is Esmee de la 
Bretonière die als Emalee verschrikkelijke 
nachtmerries heeft, vol bloed en verkrach
ting. Nogal wat personages verliezen hun 
hoofd, letterlijk en figuurlijk, en enkelen ra
ken het noorden kwijt, net als de toeschou
wers. Goeie fotografie. 

BEKLAGENSWAARDIG 
Roger Spottlswoode had maar liefst drie 

scenaristen nodig om Stop! Or my mom will 
shoot op papier te krijgen. Die hadden 
duidelijk de opdracht gekregen een niet al te 
moeilijk produkt af te leveren, perfekt ge
schikt voor het overgrote deel van het kine-
magaand publiek, namelijk jongeren opzoek 
naar amusement. Zijn producent (de man die 
de centen levert) Ivan Reitman was met deze 

politiekomedie ook al niet aan zijn proefstuk, 
want hij leverde indertijd de Arnold Schwar-
zenegger-klucht Kindergarten Cop af. Syl
vester Stallone die met de klucht Oscar 
bewees dat hij lachpotentieel heeft, kreeg 
Estelle Getty uit de televisieserie Golden 
Girls naast zich. 

Joe Bomowski is een man van de wet in 
Los Angeles. Hij krijgt bezoek van zijn moe
der Tutti Dat bezoek brengt Joe al vlug in 
veriegenheid Het begint al op het vliegtuig, 
waar ze verhalen ophangt die nu niet direkt 
lovend kunnen worden genomed, maar als 
ze babyfotootjes gaat tonen aan zijn kolle
ga's op het politiebureau wordt hij pas echt 
kwaad en razend wordt hij wanneer ze ook 
nog zijn liefdeleven gaat dirigeren. Gelukkig 
is het maar een kort bezoek, bedenkt Joe, 
maar fout: Tutti wordt de toevallige getuige 
in een schietpartij en wordt door de politie 
gevraagd om te blijven. Nu is het hek hele
maal van de dam, ze gaat zelfs met Joe op 
patroelje. Als je dacht dat dit het einde was, 
wel dan was je fout. Als je dacht dat een 
moeder haar zoon niet verder kon drijven 
dan gekheid, was je ook al fout. 

Stallone is echt beklagenswaardig, je kunt 
je perfekt in zijn plaats stellen. Het is gewoon 
heeriijk om zien hoe een ruwe bonk als 
Stallone tot een stamelende baby wordt 
omgebouwd. Ja, d'r is ook nog Jobeth Wil
liams als Gwen Harper, de tweede vrouw in 
Joe's leven. Leuk. 

Willem Sneer 

Sylvester Stallone: bonk wordt baby... 
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OPGAVE 134 
HORIZONTAAL 

7. Om zo te zeggen (2, 4, 3, 7) 
10. Onbeperkt (10) 
11. Zo'n koord voert naar een ontploffing (4) 
12. Na bepaalde konsumpties kan hierin de 

wijsheid terechtkomen (3) 
13. Stuk papier rond een knaagdiertje? (8) 
14. Tot in de politiek toe kan het geluid van 

deze klok opschudding veroorzaken (8) 
16. Een plotseling gebeuren dat iemand kan 

overvallen, maar ook verblijden (10) 
17. Naar de nalatenschap kan zo iemand 

fluiten (8) 
18. Misschien wordt een overtreding van 

een dergelijk overheidsvoorschrift ook 
maar lichtjes bestraft! (5) 

19. Geheel en al een dier (4) 

VERTIKAAL 

1. Hierin kun je alle karakters vinden (3) 
2. De maat is iets te klein om met z'n vieren 

precies een uur te vullen (11) 
3. Je kunt 'm doorhakken of in je zakdoek 

leggen (5) 
4. Op deze plattegronden staat aangege

ven welk voedsel er beschikbaar is (11) 
5. Ze pakken hun part zelf (10) 
6. Lied van korte duur (7) 
8. Stuurlui (7) 
9. Henri is een vuilik (8) 

13. Alleszins aangename Duitse vloeistof (6) 
14. Welzijnswerker van deze tijd (5) 
15. Om aardewerk van te maken (4) 

OPLOSSING OPGAVE 132 
Horizontaal: 5. 's-Gravenwezel; 7. eni
germate; 8. abuis; 9. spelers; 11 gon
del; 13. loebas; 14. la; 15. dwarslig
gers; 16. aardbei; 17. wijs; 19. harmo
nie. 

Vertikaal: 1. tenors; 2. familiedrama; 
3. genadeslag; 4. gemene deler; 6. 
goedbloed; 10. stadswijken; 12. laser; 
14. Limburg; 18. ons. 

Frans Baert-Vantyghem uit de Konin
gin Astridiaan 159 In 9000 Gent wint 
een prijsje. Zijn gele briefkaart met 
de juiste oplossing van opgave 132 
werd uit de talrijke korrekte Inzendin
gen geloot. 

Wij verwachten uw geie briefkaart 
met de oplossing van opgave 134 ten 
laatste op dinsdag 2 juni op de redak-
tie: Barrlkadenpiein 12, 1000 Brus
sel. 

SATERDAG 

AHASVERUS 
„Laatste kolen van KS", 
las Ahasverus 
Schatten op Zolder 

Celibaat kreeg 
test Casey 

Belgische Post werkt vooral 
post factum 

Nouvelle cuisine: vogeipestjessoep 

• 

Zwitserland in EG? 
Eerst nog bergen verzetten 

• 

Migranten: deed Wivina 
meester1i|ke z»t7 
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UIT DE REGIO 

OP DE 
BARRIKADE 

8 keren Vlaanderen opbouwen 
op 8 dagen... 

't Lijkt een reklamezin. Maar er zit meer 
achter. Dit kursiefje wil 'n antwoord zijn op de 
pessimistische mekkeraars, die we soms 
ontmoeten. Je kent ze wel: de totalitairen die 
zich wentelen in Vlaams-nationaal beklag. 
Zelden Is het voor hen goed. Ze zeggen het 
niet, maar graag zouden ze bioed-willen-
vergoten-zien voor Vlaanderen, als 't opper
ste goed. ('t Bloed van anderen wel te 
verstaan!) Orakelend vanop hun Olympos 
verketteren zij, vanuit een eigen, egocentri
sche waardenschaal alles wat anders lijkt. 
Geen onderdeel gaat aan hun godsoordeel 
voorbij! Noch de kleur of de lengte van je 
haar; en zeker de kleur van je trui niet of het 
feit of je al of niet (bijtijds!) aanwezig waart. 
In hun zelotenijver zien ze niet dat Vlaande
ren intussen op vele wijzen en vormen be
staat en beweegt en groeit in 308 Vlaamse 
gemeenten. Zou het geen opdracht zijn voor 
de Vlaamse beweging om zich strategisch in 

.te weven bij dat pretentieloze, alledaagse 
gebeuren? Én daarvoor heb je geen vaan
dels en opmarsen nodig. Je moet — om te 
beginnen — dit alles gewoon méé-beleven. 
En... eens aanvaard, kan je er gewoontjes de 
nodige grammetjes méérwaarde van Vlaams 
bewustzijn aan toevoegen. Desem dus zijn in 
het brood! 

• Kessel-Lo: St.-Jozefsschool — „Puur na
tuur!" Op dat tema plooit die beroepsschool, 
op de rand van een universiteitsstad, haar 
deuren naar de hele wereld open. Een pracht 
van een Limburgs orkest speelt een klassiek 
aperitiefkoncert. Daarrond lopen en draven 
haartooi- en kantoorleerlingen in een zenuw
achtige eindejaarsstemming en plukken 'n 
vonkje van al dat schone mee. Overdracht 
van waarden! Een paar dagen later te Me-
chelen:J. Cardijninstituut ne\ hetzelfde. Een 
Europees-Vlaamse tentoonstellingsweek 
tussen gemetselde proefstukken, werkban
ken en koetswerkbehandeling. En wat verder 
in het Colomadomein, dat uit zijn voegen 
barst met zoveel beroepsafdelingen, praten 
we tussen het pralines-maken en de haars-
nitproblemen over Vlaanderen-in-Europa. En 
driemaal blijken die-maar-beroepsleerlingen 

heel ontvankelijk te zijn voor dat scheutje 
Vlaanderen, dat op 16 januari 1989 (B.S.!) 
een flink stuk bestuurszelfstandigheid kreeg. 
Maar... zij wisten, noch beseften het... 

• Werchter: Aspergetentoonstelling — We 
brengen per jaar In stijgende lijn zo'n 1.500 
ton van die prinsheerlijke stengels voort! 
Goed voor 250 ha Vlaanderen. En tussen al 
het geprijsde staat Alex van Brusselt met zijn 
beschermde machine. Zomaar — zonder 
enige overheidssteun — heeft hij gekeken 
links en rechts; gesleuteld en gelast; gepro
beerd en verbeterd om zijn poets-, snij- en 
bindmachine voor asperges te bouwen. 
Maar niemand huldigde die Bekkevoorte-
naar die vanuit Vlaanderen de wereld (voor 
een stukje!) deed bewegen... 

• Wijgmaal-Vaart—De grootste mouterij ter 
wereld, Cargill, kocht vanuit de VSA het 
frankofone Dreyfusbedrijf met zijn omme
land op. Daarin ligt al eeuwen het d'Hoog-
vorstkasteeltje. Sedert jaren verwaarloosd 
achtergelaten, tussen een duistere ring-
gracht en vele majestatische parkbomen. 
Leopold I verbleef er enkele dagen toen hij in 
de buurt aan de Roeselberg met zijn eerste 
Belgen slag leverde tegen de Ollanders! Nu 
kan in dit historische oord Vlaams sociaal 
opvangwerk uitgebouwd worden door wie 
verantwoordelijkheid wil nemen... 

• St.-Truiden — De fruitveiling liep boorde
vol met gebruinde kwekers die met wereld
klasse Hagelands- en Zuidlimburgs fruit op 
de markt brengen. Zij durven volop de uitda
ging met het zonnige zuiden van onze 325-
miljoen-inwoners-tellende-binnenmarkt aan. 
Appelen, peren, aardbeien, tomaten, ker
sen... als juwelen! Gekoesterd en gerijpt 
doorheen verschillende weerberichten; ge
snoeid... én gespoten! IVIaar geplukt moeten 
ze ook worden. En wie zal dat doen in het 
handenarme, studierijke Vlaanderen?... 

• Schaarbeek — Vlaamse Ekonomische 
Hogeschool — Een prachtig eigentijds ge
bouw, naast een Koninklijke Mariakerk. Van 
diezelfde Lutherse Leopold I was het zijn 
relatiegeschenk aan de Belgische staatska-
tolieke kerk... Daar denken en praten een 
groep jonge Vlaams-nationale wetenschap
pers rond de toekomst en de federalisering 
van de sociale zekerheid. Geen kreten, maar 
schitterend denk- en cijferwerk, Hans en 
Piet, Jaak en Filip, Bart en Steven, Elke en 
Lieve, Miei en Johan... Wie beluisterde hen? 

• Leuven — Op het St.-Jakobsplein, ooit de 
rustplaats voor hen die onderweg waren voor 
een boetetocht naar St.-Jacob in Galicië, 
eten een paar honderd zich te pletter voor 
het goeie doel. Een reuze-braadspit voor 
v.z.w. „Mobiel" die een rolstoeltaxi op de 
markt bracht. Een onderdeeltje ter bevorde
ring van het zelfstandig wonen voor rolstoel-
wagenpatiënten. Een juweeltje van vinding, 
te betalen door ,51-Leuven', dat het projekt 
waarborgt. ,,Spinosj" speelt onvergetelijk 
vanuit ons Leuvens streektaaltje dat stukje 
Vlaams gebeuren open... 

• Loonbeek — VU-schepen Joz. Trappe-
niers liet er de voormalige pastorij als 'n fijn 
buurtcentrum inrichten. En Erik Martens, 'n 
ingeweken Maldegemnaar, stelt er zijn jong
ste heemkundig werk over de Brabantse 
Brigand Charles de Loupoigne (1761-1799) • 
voor. Prof. Dr. Omer Steeno, VU-raadslid 
leidde het in. In de druivenstreek bleef het 
herdenkingskruis voor deze brigand jaren
lang het voorwerp van een wit/zwarte hetze. 
Op 3 september 1949 bracht het WKS o.l.v. 
de latere VU-parlementsleden Maurits Cop-
pieters en Maurits van Haegendoren het 
neergehaalde gedenkteken over naar „De 
Kluis". Nu beluistert deze Vlaamsbrabantse 
streek Erik Martens, zoals de Tirolers voor 
hun vrijheid van hun Adreas Hofer (1767-
1810) houden en de leren dromen rond hun 
Patrick Pearse (1879-1916) om opnieuw één 
te worden. 

UEdegem — 10 jaar volkszangavonden, 
ingericht door de Vlaams-Nationale Stich
ting, het FVK en de Kulturele Kring o.l.v. 
Gust Teugels, 'n Juweeltje van een zang
feest met „De Spelemannen", de „Vlaamse 
Volksharmonie", „De Klaroentjes", „De 
Mini-Maxi"-dansgroep. Geen plaats is er 
meer vrij in ,,Den Willecom". Bijna iedereen 
feest binnen dit dorp in de schaduw van een 
wereldstad, waar sommigen menen dat 
Vlaanderen vergaat. En als Lieve en ik op het 
bomvolle parkeerterrein ons' Golfke opzoe
ken zien we VU-raadslid Ward Herbosch 
voor de Kulturele Kring Jan Puimège strooi-
briefjes onder de ruitewissers stoppen! 10 
juli op het Kerkplein te Wommelgem: Gul-
densporenzangfeest met „Kadans" en de 
Broechemse vendeliers... Allen daar naar
toe! 

Met zo'n dinamisch netwerk van dromen 
en wroeten ben ik niet pessimistisch voor de 
toekomst van ons aller Vlaanderen-in-Euro
pa! 

Willy Kuijpers 
Algemeen Sekretaris 

HOTEL • RESTAURANT 

xtino 
'curi 

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. 

Vbor uw groepsreizen naar de Voerstreek 
met geleld bezoek aan de forellenkwekerij 
kontakteer on*. Speciale groapMMnu's. 
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UIT DE REGIO 

HET PARTIJBESTUUR DEELT MEE 
Na afloop van het VU-partijbestuur van 18 

mei jl werd volgende mededeling verspreid 
Op de vergadering van het partijbestuur 
werd o m het stemrecht voor migranten en 
E G -burgers en de situatie inzake waterzui
vering besproken 

De VU verzet zich tegen het verlenen van 
stemrecht aan inwoners van ons land die de 
Belgische nationaliteit met bezitten Zoals 
haast overal ter wereld zijn de demokrati-
sche rechten én plichten verbonden aan het 
staatsburgerschap 

De VU meent te weten dat gemeenschaps
minister Demeester dit punt wil inpassen m 
haar beleid Hierdoor zou de Vlaamse rege
ring gebonden worden De VU kan dit met 
aanvaarden en zal binnen de Vlaamse rege-
nng en in de Raad minister Demeester 
ondervragen 

VOEREN HELPT 
MOSTAR 

Eén van de steden die fel lijdt onder de burger
oorlog die het voormalige Joegoslavië verscheurt 
IS de hoofdstad van Herzegovina Mostar Bijna 
dagelijks kunnen we op tv zien welke rampzalige 
gevolgen deze oorlog op Europees grondgebied 
veroorzaakt Vanuit de Vlaamse gemeente Voeren 
wordt op zondag 24 mei een speciale hulpaktie 
voor Mostar op touw gezet 

Spil in deze aktie is Miro Sefer, de Kroatische 
kastelein van Op den Saele en het bijhorend 
restaurant Mostar U raadt het al, Sefer noemde 
zijn restaurant naar zijn geboortestad Enkele we
ken geleden ontving hij uit Mostar een telefaks van 
zijn oude schoolvriend Roko Markovina, de kom-
mandant van de Civiele Bescherming van Mostar 
Daarin doet deze een emotionele oproep tot hulp 
van Europa Vandaag begraaft onze stad slachtof
fers van de oorlog, die wij met gewild hebben 
schrijft Markovina Lijken dragen kogels in zich van 
Servische sluipschutters of splinters van granaten, 
die onze ziekenhuizen, universiteiten en duizenden 
huizen vernietigd hebben Het aantal vluchtelingen 
uit Herzegovina kennen wij met, maar een ding is 
zeker duizenden en duizenden daklozen zwermen 
ergens in Kroatië 

Er heerst een prangend voedseltekort, en een 
groot gebrek aan medicijnen Miro Sefer en diverse 
Voerenaars besloten een hulpaktie op touw te 
zetten Via een krisiskomitee en de Rode Kruisaf 
deling van de Limburgse gemeente wordt een 
inzamelingsaktie gepland Ook u kunt de daklozen 
en vluchtelingen in Herzegovina helpen door op 
zondag 24 mei een voedselpakket (droge voedings 
waren als rijst, suiker, spagetti, konserven) te 
bezorgen aan de auto van SOS Mostar-Herzegovi-
na die tussen 10 en 12 u voor elke kerk van de 
gemeente Voeren zal staan Ook financiële steun is 
mogelijk op rek nr 735 3542266-08 van de Hulpak
tie SOS Mostar-Herzegovina Met de financiële 
giften wil men in de mate van het mogelijke het 
plaatselijke ziekenhuis van de noodzakelijke ge
neesmiddelen voorzien 

Voor meer inlichtingen: Miro Sefer, Boom
straat 141, 3798 Voeren, tel. 041/81.02.82 

(pd|) 

Het stemrecht voor Europese burgers is 
voor de VU met pnoritair De partij kan zich 
trouwens met akkoord verklaren met de visie 
van eerste-minister Dehaene waarbij deze 
de goedkeuring van een Europees verdrag 
laat voorgaan op een demokratisch debat 
over wijzigingen aan onze grondwet Deze 
houding is fundamenteel ondemokratisch 

De toekenning van het stemrecht aan EG-
inwoners moet voor de VU verbonden zijn 
aan de belastingsplicht en de kennis van de 
streektaal voor uitoefening van verkozen 
mandaten Tevens dient er een minimumpe
riode van residentie te worden vastgelegd 

De VU wil overigens dat er voor gemeenten 
waar een grote koncentratie EG-burgers wo
nen uitzonderingen worden voorzien 

De recente berichten m verband met de 
kosten van onze waterzuivering tonen voor 
de VU aan dat er in deze nieuwe beleidssek-
tor regelmatig blunders worden gemaakt De 
berichten zijn m de eerste plaats vernede
rend voor CVP-voorzitter Van Rompuy die 
ooit beweerde dat er met CVP-mimsters op 
het departement milieu opnieuw binnen de 
kortste keren vissen in de Schelde zouden 
zwemmen 

Welnu, de ministers Lenssens en Kelchter-
mans hebben met „zekerheid" een grote 
chaos achtergelaten Denken we maar aan 
de milieubox, Aquafin, Vlarem De VU pleit 
voor een grotere betrokkenheid van de 
Vlaamse Raad, waar de kennis inzake mi-
lieu-aangelegenheid blijkbaar die van de 
CVP-kabinetten overstijgt 

WEDSTRIJD VOOR JONGE SCHILDERKUNST 
In september 1992 organiseert het Willemsfonds 

Brabant voor de tweede maal de 5-jaarlijkse wed
strijd voor jonge schilderkunst, bestemd voor kun
stenaars van 18 tot 25 jaar Voor de laureaat is een 
prijs voorzien van 50 000 fr, aangeboden door de 
ASLK, de tweede ontvangt 25 000 fr, de derde 
lOOOOfr 

Om deel te nemen dienen de geïnteresseerden 
een wedstrijdreglement en een inschrijvingsformu
lier aan te vragen bij Willemsfonds Brabant (IMA

GO 92) Martelarenplein 21 te 1000 Brussel 

Daarna worden drie dia's van recent werk ver
wacht, waarop de jury zich zal bezeren voor een 
preselektie De geselekteerden worden op latere 
datum uitgenodigd tot het inzenden van drie wer
ken 

Meer inlichtingen staan uiteraard in het wed
strijdreglement Uiterste datum voor inschrijving 
30 juni 1992 
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UIT DE REGIO 

ANTWERPEN 
MEI 

22 WOMMELGEM: Herdenkingsmis voor Jan Pul-
mège, die ons 10 jaar geleden ontviel. Om 19u. 
Kerl< Voil^aertslei, Kandoncl<laar (zijstraat Autolei). 
Zang: Gust Teugels. Org. K.K.Jan Puimège. 
23 WOMMELGEM: Stadwandeling door Zuren
borg. Na verwaarlozing is de Cogels-Osylei nu de 
Meir van Zurenborg. Bijeenkomst: Tramplaats 
14U.30 of Kerkplein 14u. Aantal deelnemers be
perkt. Info: G.Bellefroid (353.16.93) of W.Herbosoh 
(353.68.94). 
23 WOMMELGEM: Kaas- en wijnavond (of visscfio-
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 Voider). 

23 BONHEIDEN: Krankhoeve, Grote Doelstraat: 
11e Vlaams-Nationaal tuinfeest. 450 fr. volw., -12j. 
150 fr. 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 in Den Valk te Kasterlee. 
Info: 03/238.82.95. 
24 MECHELEN: Opruimen. Tuinen van de Krank
hoeve te Bonheiden. Vanaf 13u. Graag zoveel 
mogelijk helpende handen! 
25 KALMTHOUT: Joris Van Dromme over „Posi

tieve kijk op het Leven". Om 20u. in De Raaf. Org.: 
FW-Kalmthout. 
25 MOL: Fietstocht. Org.: VWG-Mol. Info: 
014/31.25.38. 
28 MOL: Natuurwandeling ,,Netevallei". Vertrek 
om 14u. aan lokaal Malpertuus, Turnhoutsebaan 
15. Org.: VWG-Mol. 
28 MERKSEM: Familiedag! Daguitstap met groot 
en klein, jong en oud naar het schilderachtige 
St.Amands a/d Schelde. Meer info bij Joke Janssen 
(03/646.66.82). 
29 GEEL: Debat Vic Anciaux — Gerolf Annemans. 
Moderator: Bruno Huyghebaert (BRTN-nieuws-
dienst). Zaal Wijnhuis, Stationsstraat, om 20u. 
Org.: Vlaams Aktiegroep Geel. 
30 MERKSEM: Kaartavond in Vlanac, Bredabaan 
360. Aanvang: 20u. Deelname 100 fr.p.p. en in
schrijving ter plaatse. Iedereen welkom! 

JUNI 

5 MOL: Kookles in parochiecentrum Mol-Donk om 
9U.30. Org,: VWG-Mol. 
6 WOMMELGEM: Met autobus naar palingfestival 
in Mariekerke. Kulturele-toeristische-gastronomi-
sche happening. Paling in 't groen, bruine boter
ham met kaas, Flandria-boottocht, Verhaerenmu-
seum enz. Inschrijven verplicht bij W. Herbosch: 
353.68.94. 
14 HEIST O/D BERG: Vlaamse Kring gaat o.l.v. 
Walter Luyten met eigen wagens naar de Jaarmis 
voor de Nederlanden, in de dekenale kerk Waten. 
Wie zich aansluit richting St.-Omaars (F.VI) geeft 
eerst seintje (015/24.80.86 — 03/482.11.93), wie 
iemand kan meenemen ook. 

ROEMENIE-NIEUWS 
TE KALMTHOUT 

Kapellen doet een oproep tot Kalmthout om de 
vrachtwagens voor het volgende konvooi naar 
Roemenië te helpen vullen. 

Als u nog een pakket wil maken: aarzel niet, bel 
Luc (664.16.67) of Riet (664.76.90) en spreek dan 
uw buren, vrienden en relaties aan om hetzelfde te 
doen. De pakketten worden samengebracht in 
Kapellen voor het volgende konvooi, wat waar
schijnlijk in juli zal vertrekken, met zoals vorig jaar 
de vrachtwagen(s) van de firma Philippe's Minera-
lenfabriek uit Kalmthout. Ook de twee voerders 
willen terug gratis een week vakantie opofferen 
voor de goede zaak. Wij doen ook meel 

J. Van ThIllo-Verbruggen 

PU\ATSAANBIEDING 

— 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 in het Antwerpse legt werfreserve aan voor een 
adjunkt van de direkteur Financiële Dienst. Deelne-
mingsvoon/vaarde: einddiploma universitair onder
wijs, met voorkeur voor licentiaat ekonomische 
wetenschappen of handelsingenieur. Verdere infor
matie: Eddy Gaublomme, tel. (na 19u.) 
03/455.90.88. 

NEEROETEREN-
OPOETEREN: NIEUW 
VU-BESTUUR 

Hier de samenstelling van het nieuwe afdelings
bestuur van de VU-afdeling Neeroeteren-Opoete-
ren. 

Voorzitter: Hubert Neyens; ondervoorzitter: Ma-
thieu Meeuwis; sekretaris: Hubert Vastmans; pen
ningmeester: René Klerckx; leden en abonnemen
ten: Robert Brouwers; organisatie: Paul Straete-
mans; VUJO-werking: Frieda Neyens; vrouwen
werking: Miet Vandersteegen en dienstbetoon: 
Jaak Cuppens. 

Wij danken Antoine Denert voor zijn uiteenzet
ting tijdens de verkiezingsavond en danken ook 
onze leden voor de talrijke opkomst. 

Veel sukses! 

(r.b.) 

UMBURG 
MEI 

23 BERINGEN: Bezoek met VWG-Beringen/Heus-
den-Zolder/Lummen aan Tessenderio Chemie. Ge
leid bedrijfsbezoek. Info: 011/42.59.95. 
30 GENK: Kultureel verblijf in De Kinkhoorn te 
Oostende. Org.: VWG-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. 

JUNI 

9 BERINGEN: Stadsbezoek aan Brussel met socia
le rondloer. Org.: VWG-Beringen/Heusden-Zol-
der/Lummen. 
13 MAASMECHELEN: Belastingsaangifte invullen 
door Johan Sauwens en Frieda Brepoels. Van 10 
tot 12u. in 't Geleeg. 

VAKATURE 
— taak: edukatief medewerkter FVK-Roden-

bachfonds (m/v) 
— vereist diploma: maatschappelijk assis

tent met sociaal-kulturele vorming of kleu-
terleid(st)er 

— DAC-statuut, halftijds 
— standplaats: Gent 
— inlichtingen: sekretariaat FVK-Roden-

bachfonds, Gebr. Vandeveldestraat 68, 
9000 Gent, 091/232.77.42 

— aanvang: 1 juni 1992. 

SCHOENEN 

N E R D I ^ E l ^ 

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

DOCKSIDES 

AIGLE 
TRETORN 
ROMIKA 

I7£K0| 
AMBIORIZ 

BAMA 
IQcKim 

adidas 
C3UIVIA 

(Ijabor) 

E 3 
diadoö 
MEPHISTO 

TX«PS 
SEBAGO 

WEEK-END altijd open 
Woensdag gesloten 

Docksides 

SEBAGO 
W W 
AMBIOKIX 

26 kleuren 

20 kleuren 

6 kleuren 

^ i t jjaoA twug ket MEEST aania^ 

kdeuKm l/on gans de KUST 
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DEZE WEEK IN 

^ 
'!^'^ 

'i'<t 
R E S O R T • P A R I S 

Euro Disney ontvangt dit jaar 
miljoenen bezoekers in het 

nieuwe pretpark vlakbij Parijs. 
In Knack van deze week een 

speciale bijdrage van 32 
pagina's. 

UIT DE REGIO 

De wereld volgens Dehaene 
Jean-Luc Dehaene is een politieke 
loodgieter genoemd, een arrangeur, 

de meester van het kompromis. Maar 
wat is zijn politieke beeld? Welk soort 

samenleving staat de premier voor 
ogen? Een lang gesprek, 

deze week in Knack. 

Echtscheiding 
Het Belgisch echtscheidingsrecht 

wordt vereenvoudigd en versoepeld. 
De schuldvraag staat ondermeer ter 

diskussie. Maar er is meer. Een 
overzicht van denkwerk en 

uitkomsten, deze week in Knack. 

VANAF DEZE WEEK 
IN KNACK: 

DE NIEUWE 
LUCKY LUKE 
3 MAGAZINES INI: 
KNACK + WEEKEND 

+ TELE KNACK (64 pag.) 
ELKE WOENSDATÏ 

TE KOOP 

BRABANT 
MEI 
23 JETTE: Jetse Parkfeesten. Samenkomst om 
13U.30 in het Garcet Park. Org.: VBG-Jette. 
24 LENNIK: Geleide natuurwandeling door Kra-
vaal-bos. Vertrek om 14u. aan „De Geleerde man", 
Steenweg 43 te Mazenzele. Org.: Vorming en 
Gemeenschap. 
30 HAACHT: Knabbel- en babbelavond, geani
meerd door de Vlaamse wereldmuziekgroep Zak
doek. Vanaf 18u. in zaal Onder de Toren te Haacht. 
Org.: VU-WD Haacht. 
30 VOSSEM: VU-bal in zaal Edelweiss, Vossem-
berg, vanaf 20u.30. Iedereen welkom. Org.: VU-
Vossem. 

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 

JUNI 
8 KORTENBERG: Daguitbtap naar Frans-Vlaande-
ren o.l.v. historikus Walter Luyten. Info: 
02/759.71.49. bij A. Noppen. 
14 HOFSTADE: Rommelmarkt te Hofstade-Zemst, 
van 9 tot 13u. Dessertnamiddag in het parochiecen
trum van 13 tot 19u. Org.: VU-Hofstade. Info: 
015/41.62.33. 

REILEN EN ZEILEN BIJ VU-HERENT 
Eind april 1992 hield de VU-afdeling Herent-

Veltem-Winksele haar statutaire afdelingsverkie
zingen. Tijdens een geanimeerde avond rond het 
brouwen van streekbier, het bakken van natuur
brood en een ooggetuigenverslag uit het door 
oorlog geteisterde Kroatië, verkozen een tachtigtal 
VU-leden het nieuwe afdelingsbestuur 92-95. Het 
nieuw verkozen bestuur bestaat uit 12 leden. En 
uiteraard behoren de achtkoppige gemeenteraads-
fraktie en de vier OCMW-raadsleden tot het be
stuur. 

Met algemeenheid van stemmen werd gemeen
teraadslid (en tevens uittredend voorzitter) William 
Vanhorenbeek terug tot afdelingsvoorzitter herver
kozen. Jos Bex, fraktieleider in de gemeenteraad, 
wordt ondervoorzitter. Ludo Van Lent neemt voort
aan het sekretariaatswerk voor zijn rekening en 
Georges Craninckx blijft penningmeester. 

Voor de overige deeltaken van het bestuur wordt 
voortaan een beroep gedaan op o.a. de nieuwko
mers Erik Olaerts als adjunkt-penningmeester; Lut 
Rampelbergh voor de vrouwenwerking; Geert Van 
Cuyck als verantwoordelijke jongerenwerking, Mi-
chiel Eerlingen: wijkwerking. 

De propagandaverantwoordelijke blijft Leo Lam-
beir. Voor de Dosfelwerking, de ledenwerking en de 

festiviteiten handtekenen respektievelijk: Jan An-
tonneau, Willy Verbiest en llda Favos. 

Naar de Leuvense arrondissementsraad werden 
afgevaardigd: William Vanhorenbeek (als afde
lingsvoorzitter), met als vervanger Ludo Van Lent; 
Georges Craninckx als gekoöpteerde; Jos Bex als 
fraktieleider en senator Willy Kuijpers. 

Tijdens de eerste bestuursvergadering van mei 
werd door dit nieuwe bestuur — in samenspraak 
met de VU-gemeenteraadsleden en OCMW-raads
leden — het beleidsprogramma voor de komende 
drie jaren vastgelegd. Als grote beleidslijnen weer
hield het voltallige bestuur o.a. een verder doorge
dreven wijkwerking met de bedoeling het beleid én 
de deelname van de VU-Vlaamse Vrije Demokraten 
in de werking van onze gemeente nog dichter bij de 
bevolking te brengen. Ook de informatie — via het 
eigen blad „WU-in-Herent" — van de burger over 
het reilen en zeilen in de Herentse politiek zal de 
speciale aandacht van het bestuur weerhouden. 

Verder blijft de VU-Herent-Veltem-Winksele zich 
ook voluit inzetten (binnen de Herentse gemeente) 
voor de realisering van de zes evenwaardige pijlers 
zoals die terug te vinden zijn in het Toekomstplan 
voor Vlaanderen. 

(w.v.) 

NIEUW 
ARRONDISSEMENTSBESTUUR LEUVEN 

Op 8 mei j . l . werd voor de VU Vlaamse Vrije 
Demokraten — Arr. Leuven, het nieuwe arrondisse-
mentsbestuur verkozen. 

Zoals voorgeschreven door de Partijstatuten, 
werd terdege rekening gehouden met een efficiën
te geografische spreiding, waardoor alle belangrij
ke regionale steden vertegenwoordigd zijn (Aar
schot, Diest, Tienen, Tervuren, Kortenberg). 

Het verheugt ons tevens vast te stellen dat 
verschillende jonge kaderleden zich kandidaat ge
steld hebben en verkozen werden in dit nieuwe 
bestuur. 

De samenstelling ziet eruit als volgt: voorzitter: 
Pol Vanden Bempt, OCMW-lid Bierbeek (Loven-
joel); ondervoorzitter en vrouwenwerking: Gerda 
Raskin (Leuven-Kessel-Lo); sekretaris: Annie Ruy-
tings (Lubbeek-Binkom); penningmeester: Jos 
Stockx (Tienen-Vissenaken); hulppenningmeester: 
Johan Plas (Leuven-Heverlee); leden en abonne
menten: Dirk Boeckmans, student (Aarschot); or
ganisatie: William Vanhorenbeek, gemeenteraads
lid Herent; persrelaties en redaktie publikaties: Luk 

Vanhorenbeek, gewezen volksvertegenwoordiger 
en gemeenteraadslid Bierbeek (Korbeek-Lo); pro
paganda: Paul Wuyts (Diest-Schaffen) en Frank 
Rastelli (Tervuren); jongerenwerking: Jeroen De 
Smet, student (Leuven); Eurowerking: Herman 
Verheirstraeten (Kortenberg); gekoöpteerd be
stuurslid: Geert Van Besien (Leuven-Heverlee). 

Onze senator Willy Kuijpers (Herent) en ons 
provincieraadslid Herman Van Autgaerden, ge
meenteraadslid (Bierbeek) maken ambtshalve deel 
uit van het bestuur. 

De afgevaardigden voor de Partijraad zijn: 
ambtshalve: de voorzitter en de sekretaris, met als 
plaatsvervanger: André Van Melkebeek, gemeen
teraadslid Bierbeek (Lovenjoel); verkozen door de 
arrondissementsraad: Johan Plas, Gerda Raskin 
en Herman Verheirstraeten, met als plaatsvervan
ger: Jeroen De Smet. De uittredende partijbe
stuursleden Hans Bracquené, gemeenteraadslid 
(Leuven) en Luk Vanhorenbeek zijn eveneens lid 
van deze Raad. 

(I.v.h.) 



UIT DE REG O 

bOST-VLAANDEREN 
MEI 

22 DENDERLEEUW: Debat Vic Anciaux-Rlip De-
winter over „Integratie of terugl<eer". Om 20u. in 
het l<ultureel centrum van Denderleeuw (A. De 
Brabanterstraat 1). Org.: Vlaamse Kring Pieter 
Daens. Iedereen well<om. 
23 SCHOONAARDE: Invullen aangifte personen
belasting. Van 9 tot 11u.30 bij gemeenteraadslid 
Herman Van Den Abbeele, Losweg 11, tel. 
052/42.35.49. Ook op 13 juni a.s. 
23 LOCHRISTI: 15de Gastronomisch festijn. Vanaf 
19u. in zaal Uyttenhove, Zavel 7, Zeveneken. 
Deelname: 680 fr. Inschrijven: Raf Cossyns 
(091/55.74.91). Org.: Dr. Goossenaertskring-Lo-
christi. 
23 SINT-GILLIS-WAAS: Invullen belastingsaangif
te. Van 14U.30 tot 16u. bij Romain De Grave, 
Eeckbergstraat 20, tel. 770.70.62. Gratis en dis-
kreet. 

JUNI 

8 BELZELE: Bezoek met F W aan plantentuin te 
Meise. Vertrek per bus om 13u. aan kerk te Belzele. 
Deelname (bus + ingang + tentoonstelling) leden 
en huisgenoten: 300fr., andere 350 fr. Inschrijven 
tot 31/5 bij FW-Belzele (53.06.28). 
12 SINT-LIEVENS-ESSE: Kaas-, wijn-, bier en 
maatjesavond. Vanaf 19u. in zaal Terbiest. Gast
spreker: Bert Anciaux. Org.: VU-Herzele-Zuid. 
13 SCHOONAARDE: Invullen belastingsaangift. 
Van 9 tot l lu.30 bij Herman Van Den Abbeele, 
Losweg 11 te Schoonaarde (052/42.35.49). 

ZOEKERTJES 
- GEZOCHT - Man (27.3.58), architekt, zoekt 
werk in de omgeving van Brussel. Kontakteer 
kamerlid Etienne Van Vaerenbergh, 02/519.86.94 
(7U.30-15U.). O.Ref: 920478. 

— GEZOCHT — Vrouw (11.10.68), diploma secun
dair ondewijs. Zoekt werk in 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), industrieel inge
nieur, richting Mechanika — optie Elektronika. 
Zoekt werk in de omgeving van Brussel. Kontakteer 
kamerlid Etienne Van Vaerenbergh, 02/519.86.94 
(7U.30-15U.). O.Ref: 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.). O.Ref: 920372. 

ADVERTENTIE 

WERKAANBIEDING 
RUSTOORD WINDEKINDS VZW zoekt om 
onmiddellijke indiensttreding 

— 1 voltijdse verpleegster A1/A2 
— 2 halftljdse 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 

ADVERTENTIE 

Alle dromen 
beginnen 

met 
6 kruisjes. 

E9I PRODUKT VAN DE NATIONALE LOTEIttJ 

ADVERTENTIE 

p r o V in c I e Limburg 

De Bestendige Deputatie brengt ter kennis dat de Provincie Limburg overgaat tot de aanwerving van 
een 

BIJZONDERE WACHTER 
(met beperkte opdracht) 

voor het provinciedomein Nieuwenhoven. 

Taak: 
De bijzondere wachter zorgt voor de toepassing van het politiereglement op het domein, hij houdt 
toezicht op de parking, het rekreatiegebied, de speeltuinen en de wandelwegen. 
Hij kontroleert de visverloven/tickets en houdt toezicht op de bossen en de houtverkoop. 
Aanwezigheid: 
- tijdens het visseizoen 's middags en 's avonds; 
- bij gelegenheden: aanwezigheid op parking. 
a. tijdens de periode van 01.04 - 15.10 

za: 15.00 tot 17.00 uur 
zo: 15.00 tot 18.00 uur 
éénmaal kontroleronde 's avonds voor zonsondergang. 

b. tijdens de periode van 16.10 - 13.03 
éénmaal per dag in de avonduren op een wisselend tijdstip: kontroleronde. 

Vergoeding: 
- 4.000 fr. per maand forfaitair 
- 3.000 fr. per maand onkostenvergoeding. 
Kandidaturen: 
Kandidaturen (met cv.) dienen gericht te worden vóór woensdag 3 juni aan 
De heer Provinciegriffier, 4de Direktie - Afdeling 4.1.1., Universiteitslaan 1, 3500 HASSELT. 
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UIT DE REGIO 

POPERINGE 
HULDIGT DIRK 
FRIMOUT 

Poperinge schonk in 1986 aan Dirk Frimout als 
3de het ereburgerschap van de Stad en haalt zijn 
ruimteheid feestelijk in op 23 en 24 mei. 

Hoofdzakelijk akademisch is het zaterdagpro
gramma met officiële ontvangst op het stadhuis om 
10U.30 in aanwezigheid van tal van prominenten, 
o.a. de eerste minister en de voorzitter van de 
Vlaamse Regering. 

Om 16u. geeft Dirk Frimout zijn eerste voordracht 
voor groot publiek in eigen land, in zaal Maeke 
Blyde, Doornstraat 43. Een 16mm-film laat beeld
materiaal over de vlucht en over zijn menselijke 
ervarmgen zien. Toegangsprijs voor deze primeur 
bedraagt 150 fr. De opbrengst gaat naar een 
sociaal of wetenschappelijk doel naar de keuze van 
Dirk Frimout. 

Tot 26 mei lopen 4 tentoonstellingen in het 
stadscentrum: de Ruimte op de postzegel met 
speciale dagafstempeling op zaterdag. Deze gaat 
door in de Dienst Toerisme, kelderverdieping Stad
huis, Grote Markt. Een fototentoonstelling met 
originele NASA-foto's staat te kijk m de OCMW-
inkomhal, Veurnestraat 22. ,,België in de ruimte" 
bekijk je in de Gasthuiskapel, Gasthuisstraat. En in 
Jeugdcentrum De Kouter, Komstraat toont het 
Centrum voor Aerospatiale Geneeskunde Evere 
met didaktisch materiaal welke tests piloten en 
astronauten ondergaan. 

De tentoonstellingen zijn gratis te bezoeken tot 
en met 26 mei, van 9 tot 12u. en van ISu.SO tot 
16U.30 (op zater- en zondag tot 18u.) 

Op zondag 24 mei viert heel Poperinge Dirk 
Frimout tijdens een gezellige babbel meet receptie 
om lOu. Van 13u.30 tot 14u.30 koncerteert de 
Poperingse stadsbeiaardier. Om 15u. parade van 
het Poperingse verenigingsleven, muziekkorpsen, 
reuzen... Ter hoogte van het geboortehuis (Gast
huisstraat 69) wordt een herinneringsbord onthuld. 
Om 16u. landen 3 groepen parachutisten precies 
op het hoofd van Dirk Frimout, centraal gegeven 
van het marktschilderij. 

Vanaf 18u. is er tijd voor sterren en muziek en 
nog veel meer. 

Voor wie met de wagen naar Poperinge afzakt: er 
is aangepaste bewegwijzering naar de ekstra voor
ziene gratis parkeerterreinen. 

Spoorfanaten bereiken Poperinge via de lijn 
Poperinge-Turnhout. 18 minuten na elk uur komt 
een trein aan en elke 24 minuten na het uur vertrekt 
een trein in het station. 

WEST-VLAANDEREN 
MEI 
22 WERVIK: Dagreis naar Meise met bezoek aan 
Plantentuin. Org.: VVVG-Wervik-Geluwe-Komen. 
23 BRUGGE: Uitstap naar Vlaams Amsterdam. 
Inschrijven voor 10/5 bij J.M. Bogaert, Eikenberg 
12, 8310 Brugge (050/35.64.13) of J. Boussemae-
re. Kapelaanstraat 5, 8310 Brugge (050/35.66.87). 
26 BLANKENBERGE: Koffietafel van VWG-Blan-
kenberge, om 14u. in de Reisduif, Kerkstraat 218, 
met een voorlezing van Toon De Sutter. 
26 OOSTENDE: Voordracht te Leffinge over „De 

Europese evolutie. Org.; VVVG-OostendeA/eurne-
/Diksmuide. Info :059/70.95.02. 

JUNI 
10 KOEKELARE: Bert Anciaux over „Ons Brussel 
— De rol van het Volksnationaiisme en de Volks
unie ' Om 14U.30 in lokaal De Tere Plekke, Dorp-
straat -. Org.: VWG-Koekelare. 
13 Ki'-FKELARE: VWG-Koekelare voor een een-
dagsreis naar Eupen, aan 380 fr. voor de bus. Info 
bij Maurits Sabbe, Koncertplein 19 (051/58.24.37). 

Op 8 mei protesteerde VU-KortrIjk met uitdeling van pamfletten. Achteraf werd het 
stadsbestuur op de gemeenteraad geïnterpelleerd door VU-raadslid Jaak Dornez. Hij 
haalde zijn slag thuis: na wat rond de pot draaien beloofde de burgemeester dat, in de 
toekomst, alle voorlichting In het Nederlands zou gebeuren, daarmee toegevend dat dit 
voordien ook zo had moeten gebeuren. (foto wevako) 

VU-KORTRIJK DOET 
STADSBESTUUR INBINDEN 

In een Kortrijkse kerk werden Franse huwelijks-
missen georganiseerd en dit voor in Vlaanderen 
wonende burgers. Dat kan met door de beugel! Wie 
wil afstand nemen van het geWone, Vlaamse volk 
en de taal ervan moet naar Wallonië trekken, of 
naar Frankrijk, om te huwen. Na ons protest toonde 
de Kortrijkse deken veel begrip voor ons ongenoe
gen en hij liet ons weten dat het niet meer zal 
gebeuren. 

Aan de Hallen en aan de op- en afrit van de 
Ringlaan te Marke staan eentalige wegwijzers Lille 
in plaats van het wetteli)k toegelaten Rijsel (Lille) 
Klacht werd ingediend bij de Vaste Kommissie voor 
Taaltoezicht. Tot nog toe zonder gevolg 

In het Kortrijkse spoorwegstation staat op het 
perron de trein naar Rijsel uitsluitend aangeduid 
met Lille. Ook daartegen werd klacht ingediend. 

Flor Grammens zal moeten terugkeren... 

ITALIAAN 

Kent de lezer één beschaafd volk dat toelaat dat 
de officiële verkeersplaten niet in de landstaal 
opgesteld zijn? 

En nu de klap op de vuurpijl! Het Kortrijkse 
schepenkollege laat toe dat de Italiaanse architekt 
Secchi in het Frans een uiteenzetting geeft aan de 
gemeenteraadsleden over stedebouwkundige 
plannen i.v.m. stadshernieuwing. Ondanks protest 
daarop vanwege de Volksunie schendt het stads
bestuur een tweede maal de taalwetten wanneer 
het eind april twee openbare voorlichtingsvergade
ringen belegt met dezelfde Italiaan die eveneens 
uitsluitend in het Frans zal verloper,. Hiertegeri 
betoogde VU-Kortrijk op 8 mei op de Grote Markt 
voor de gemeenteraad waarop VU-raadslid Jaak 
Dornez het gemeentebestuur interpelleerde. 
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UIT DE REG O 

WATERLELIES OP DE VELPE 

Rechts op de foto: initiatiefneemster Nadine Veulemans 
geruimd worden." 

,,0p de plaatsen waar wij geplant hebben zal niet meer 
(foto WIJ) 

KORTENAKEN - Het Red de Velpe-komi-
tee maakte van het behoud van de Veipe m 
haar natuurlijke loop en omgeving pnoriteit 
nummer een Vong jaar organiseerde het 
een aktie voor het behoud van de meanders 

De nieuwe aktie, het planten van waterlelies 
en andere waterplanten was gericht tegen de 
uitbageeringswerken door de Watering het 
Velpedal 

, De ruimingwerken die hier elk jaar ge
beuren zijn een regelrechte ramp voor de 
natuurlijke omgeving van de oevers van de 
VeIpe Niet alleen de planten maar ook de 
dieren worden bedreigd door de ruimings-
werken die dan ook nog zo nodig in het 
voorjaar moeten gebeuren", aldus Nadine 
Veulemans woordvoerdster van het Red de 
Velpe-komitee 

BELANGENGROEPEN 
In het beheer van de VeIpe zijn er meerde

re belangengroepen 

„De landbouw, gesteund door de Boeren
bond wil per se de VeIpe rechttrekken en een 
wachtbekken van honderden miljoenen laten 

aanleggen De Watering het Velpedal heeft 
met de ruimingswerken haar bezigheid en 
haar inkomsten Maar door de rechttrekking 
en de ruiming worden de oevers te ver 
uitgehaald zodat het water een te sterke 
stroming krijgt En dat veroorzaakt een over
last in Halen ', aldus Nadine Veulemans 

„Onze aktie om waterplanten te zetten 
langs de oevers en in het water heeft tot doel 
de natuurlijke omgeving van de VeIpe te 
herstellen met de heerlijke juweeltjes van 
weleer Op die manier krijgt de ijsvogel die 
anders door de maaiwerker\ weggeklepeld 

wordt, opnieuw een kans hier te broeden", 
zegt de woordvoerder van het Red de Velpe-
komitee De bloemen en planten die er gezet 
worden zijn waterlelie, gele lis, gele plomp, 
net en watermunt 

, Aminal Limburg heeft ons zijn medewer
king toegezegd Op de plaatsen waar wij 
geplant hebben zal met meer geruimd wor
den' aldus Nadine Veulemans 

Een nieuwe aktie tegen de rechttrekking 
en de installatie van een wachtbekken, in 
laatste instantie goedgekeurd door minister 
Kelchtermans, wordt verwacht in juli e k 

H O F DE D R A E C K 

irrgirf-'" 

Groen rust en gastronomie 
m VOEREN 

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

Pas henngenchte luxekamers 

Midweekarrangement dne 
overnachtingen met ontbijt en 
3 viergangendiners 4 950 B F 
per persoon 

Hoof straat 6 
3793 Teuven 
Tel (041) 81 10 17 
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LEPEL & VORK 

Brugge bezoeken is ook 
kennis maken met het 

Vlaams 
Ontmoetingscentrum 

^ De Gulden Spoor 
rechtover uitgang parking 

't Zand 22 Brugge 
tel 050 34 30 82 

* dranken * restaurant 
* snacks * zaal voor 50 pers 

OM&r^ 

WfhmM 
^ ^ ^ ^ / ^ / . j ^ y - ^ . ^ ^ ' f i ^ ' ^ 

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

Café 
In de Groene Poort 
Dorp 3 1 , GOOIK 
Tel. 02/532.10.21. 
Sedert een halve eeuw het Vlaamse 
trefpunt in het Papttenland 
Streekbieren, boterhammen, spaghetti 
en IJS 
Terras, speeltuin, vergaderzaal 
Uitbaters Herman Neukermans en 
Anita Sorgeloos. 
Dinsdag gesloten 

# Caic ^aü. 9^ote^ "% 
— Cambftinus — 

g{Cooste*st*aot 3 «3960^*66 
01 iy47.28.97 

=03 

'tboerenhof 
CAFE-RESTAURANT-FRITUUR 

Terras - Lunchroom -Coffeeshop 
Altamira stone gnil 

Prijzen voor groepen 
op aanvraag. 

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

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 

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

ten 
Overeinde 8 AS 

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

Brood- en 
banketbakkerij 

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

SPECIALITEIT VAN ALLE 
GELEGENHEIDSGEBAK 

Hostellerie 

y^tttt^ 
Oerenstraat 13 8190 Alvenngem 

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 menu s van 695 fr tot 1800 fr 
Een hart voor de kinderen eigen speelruimten en aangepaste mei u s 
Kamer (2 pers ) met uitgebreid ontbijt vanaf 1750 ff 
Eveneens pension en half pension mogelijkheden 
Week end verbhjf 

SEMINARIEMOGELUKHEDEN conferentiezaal met alle nodige multifunctionele apparatuur 

Voor gratis informatiepakket nopens onze mogelilkheden 

Oerenstraat 13 8690 Alvenngem tel. 058/288 007 
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GRIMBERGEN (1) 
Geen enkele sportaktiviteit bezorgt zoveel 

genoegen aan weinigen en zoveel ongenoe
gen aan velen als de vliegsport. Dat is zeer 
toepasselijk op het Grimbergse vliegveld. 

Het omslagverhaal over dit ondenwerp in 
H/ü van 15 mei bracht eindelijk klaarheid 
daarover. Het werd de hoogste tijd dat het 
Vlaamse publiek inzicht kreeg in het politieke 
en juridische spel rond het terechte sluitings
bevel van minister Sauwens. Ontelbare drog
redenen werden de wereld ingestuurd om 
die beslissing te betwisten. Het vraagge
sprek met raadslid Rummens geeft eksakt 
de werkelijkheid weer. 

Eén vraag moet me van het hart. Waarom 
liet staatssekretaris Anciaux het oor hangen 
naar de voorstellen van ondernemers die 
een nog grotere hinder voor de omwonenden 
van het vliegveld zouden meebrengen? 
Waarom ging hij niet te rade bij diegenen die 
dagelijks de overtredingen van de piloten 
moeten dulden en reeds 15 jaar terug een 
eerste aktie tegen het wanbeheer van het 
vliegveld op gang brachten? 

In tegenspraak met de aankondiging dat 
het vliegveld zou gesloten zijn. gaan de 
piloten meer dan ooit hun gang en kwamen 
zelfs de inmiddels verdwenen helikopters 
weer ten tonele. Met spanning wordt nu 
uitgekeken naar het definitieve sluitingsbe
vel. De piloten mogen intussen de hand in 
eigen boezem steken. 

Julien Wllletns, Grimbergen 

KLARE TAAL, GRAAG! 
Wanneer gaan de Limburgse politieke en 

sindikale leiders eens klare taal spreken en 
verantwoording afleggen over de miljarden 
van KS en de ERC-plannen? 

De Super-Club en de aandelen kosten KS, 
dus ook Limburg, ruim één miljard frank aan 
weggegooid geld. Voeg daar nog het reeds 
besteedde geld aan ERC-plannen aan toe in 
een zinloos projekt. 

Het pas geopende Euro-Disney-pretpark in 
Frankrijk dreigt een flop te worden. Zullen de 
voorstanders van het ÉRC-projekt hieruit de 
juiste konklusies trekken? 

Limburg verdient anders en beter. Denk 
aan de toeristische infrasfruktuur van de 
Veluwe (Nederland), ook dat is haalbaar en 
rendabel in onze groene provincie! 

W. Rosiers, Neeroeteren 

GRIMBERGEN (2) 
Eindelijk wordt eens duidelijk de zaak van 

het vliegveld van Grimbergen (WIJ, 15 mei 
j.l.) uit de doeken gedaan. Dat bij een derge
lijke beslissing altijd pro en contra's zijn is 
vanzelfsprekend. Daarom vind ik het spijtig 
dat u geen radikale voorstander aan het 

woord hebt gelaten. Of was er aan Vlaamse 
kant geen te vinden? 

Ik ben vooral geïnteresseerd om te weten 
hoe die het verlies van ca. 10 miljoen kunnen 
blijven verantwoorden. Wat mij vooral ergert 
is de bemoeizucht van de franstalige Brusse
laars in een Vlaamse gemeente. 

Ik stel voor dat zij voor hun sport naar een 
Waals vliegveld trekken, zij moeten zelfs niet 
te ver vliegen daarvoor. In Nijvel ligt het 
autocircuit nog altijd ongebruikt in de vel
den... De Vlamingen kunnen in de eigen 
regio terecht en zo is iedereen tevreden! 

P.L., Hofstade (Aalst) 

De redaktle ontvangt graag brie-
ver» voor de lezersrubriek Weder
woord. Naamloi» brieven gaan 
de scheurmand in, evenals 
scheid- en smaadbrieven. De an
dere publiceert zij, naargelang er 
plaats beschikbaar Is. De redak
tle behoudt zich het recht voor 
brieven in te korten en persklaar 
te maken zonder de essentie van 
de Inhoud te veranderen. Brieven 
worden ondertekend met de 
naam en de plaats van herkomst, 
tenzij de schrijver verzoekt 
slechts de inittaien te gebruiken. 
De opinie, vertolkt in een lezers-
brief, is niet noodzakelijk dexè 
van de redaktie. 

ONGENUANCEERD 
Sta mij toe te bekennen dat ik even met de 

ogen geknipperd heb bij het lezen van uw 
bijdrage Schildwachten van de gewapende 
vrede (WIJ, 15 mei j.l.) n.a.v. het 50-jarig 
bestaan van de Belgische parachutisten. 

Het artikel mist elke vorm van afstandelijk
heid, is één lofbetuiging, één kritiekloze, 
ongenuanceerde ode aan elitetroepen die 
„met de blote hand zowel leren doden als 
verminken". Walgelijk! 

En u beweert pacifistisch te zijn? Het 
Nooit-Meer-Oorlog te huldigen? Het doet mij 
denken aan de ,,toffe jongens" met de slo
gan op hun wagen: de NAVO, de grootste 
vredesorganisatie van de wereld. 

Dat hun jubileumboek door een zekere 
luitenant-kolonel Genot geschreven is ver
baast mij niet. Of moet Genot op z'n Frans 
uitgesproken worden? 

Naam en adres op de red. bekend 

Red.: de waarheid gebiedt te vertellen 
dat onze redakteur „de schiidwachten van 
de vrede" wel degelijk met een korreltje 
zout neemt, zoals hij trouwens zelf in het 
artikel schreef. En dat para's „met de 
blote hand leren doden en verminken" is 
inderdaad walgelijk, maar spijtig genoeg 
wei waar. 

VOLTOOID 
VERLEDEN TIJD 

Rustig op een terrasje las ik het boek „Het 
taboe van de collaboratie" van Louis Van 
Roy. 

Op biz. 159 en 160 onder hoofdstuk ,,Kerk 
vergeet zending" lees ik het volgende: ,,Het 
Vlaanderen uit de jaren '30, de Vlaamse taal 
was de verstotelinge, een assepoes van de 
Kerk in België, en zoals die taal werd het volk 
behandeld, vernederd en verschopt. Het Bel
gische regiem achtte zich best gediend met 
een arm Vlaanderen, leverancier van arbei
ders en soldaten, van meiden en knechten, 
van nonnen, paters en priesters wier slaafse 
ondenworpenheid als deugd werd geprezen 
en wier opstandig verzet tegen verdrukking 
en onrechtvaardigheid tegenover eigen volk 
met geweten en andere dwang werd gebro
ken." 

Langzaam, heb ik mijn boek laten zakken; 
nadenkend de pijp gestopt, aangestoken en 
mijmerend zocht ik het verleden op. 

Op ongeveer 70 jaar is er nog niet zoveel 
veranderd. Ja, de Vlaamse beweging kroop 
weer uit het niets, dank zij o.a. mr. Frans Van 
der Eist, honderden leeuwevlaggen en slo
gans, met de marsen op Brussel, de VU die 
met reuzesprongen vooruit kwam en dan... 
de scheuring: Egmontpakt, VI.Blok. 

Nog steeds worden wij bedrogen en belo
gen. Niettegenstaande een Vlaamse rege
ring, eigen volksvertegenwoordigers en se
natoren... 

Wij zijn te braaf, laten ons bestelen en 
bedriegen, en ais men te Brussel nu op dit 
ogenblik nog respekt eist voor zijn eigen taal, 
als werknemer of als klant, wordt men nog 
voortdurend bespot, vernederd aan de kant 
gezet, zelfs gebroodroofd... 

R. Dupont, Brussel 

VREEMD 
We stelden enige tijd geleden vast dat de 

heer Dehousse, tijdens een regeringsmede
deling, in het Engels zijn verklaringen afleg
de. We vinden het erg dat een zogenaamd 
Belgisch bewindsman voor de BRTN (toch 
Vlaamse televisie?) op deze wijze aan het 
woord mag komen. We verzoeken de BRTN 
dit als een éénmalig eksperiment te be
schouwen. Wie zich zo onbeleefd tegenover 
de Vlaamse kijkers gedraagt, heeft ons dan 
ook niets te zeggen. 

We stellen verder vast dat wanneer vreem
delingen voor de BRTN worden geïnter
viewd, dit dikwijls in een vreemde (liefst 
Franse) taal gebeurt. We zijn er nochtans 
van overtuigd dat een aantal Nederlands 
spreekt of begrijpt. Op welke wijze wordt er 
vanwege de BRTN-joernalisten uit een in
spanning geleverd om dit te achterhalen? 

Huguette De Bleecker-ingelaere, 
voorzitter FW. 
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TEGENDRAADS 

STRUBBELINGEN EN GEKIBBEL 
Het zijn slechte tijden voor 

de politiel<e partijen in Vlaan
deren. Strubbelingen alom en 
gebrek aan strategie geven 
een belabberd beeld aan de 
burger. Zo moesten we het 
deze week beleven dat de SP-
leiding nog maar eens moest 
terugkrabbelen na hoogron-
kende verklaringen over Bel-
gonucleaire. Een kaakslag 
voor goedmenende parle
mentsleden die tegen hun ei
gen principes moesten stem
men. Bij de CVP ging Ge
meenschapsminister De 
Meester uit de bocht inzake 
het stemrecht voor migranten. 
Ze werd snel en nadrukkelijk 
teruggefloten door de partij
top. De PVV-fraktieleider van 
de Vlaamse Raad vond dan 
weer dat ons land moest inge
deeld worden in vier gewes
ten. Hoe bestaat het! 

Bij Agaiev is het windstil en 
de VU wacht duidelijk op de 
voorzittersverkiezing om een 
nieuwe start te nemen. 

Ondertussen dobbert de ge
meenschapsdialoog verder. 
De duidelijke malaise binnen 
de Vlaamse partijen is zeker 
geen goede basis om een ko-
herente strategie tot een goed 
einde te brengen. 

De eisen van de Franstali-
gen inzake de financiering 
van de gemeenschappen wer
den ondertussen berekend op 
hun kostprijs voor de federale 
schatkist en onbetaalbaar be
vonden. De eis de dotaties te 
laten groeien met het BNP zou 
de staatsschuld in het jaar 
2000 met 427 miljard ekstra 
doen stijgen. Er zullen dus 
andere formules moeten ge
vonden worden, wil men er 
ooit in slagen tot een zindelij
ke budgettaire situatie te ko
men. De enige echte oplos
sing ligt daarbij in de eigen 
fiskale verantwoordelijkheid. 
Het is nog steeds onduidelijk 
of de reële wil bij alle partijen 
bestaat om voor budgettaire 
ortodoksie te kiezen. 

Een ander delikaat punt 
blijft de internationale be-
voegdheicfvan gemeenschap
pen en gewesten, sommigen 
noemen deze bevoegdheid 

het sluitstuk van de macht van 
de deelgebieden terwijl ande
ren afkerig blijven van te ver
gaande bevoegdheid op het 
internationaal forum. Het pro
bleem blijft dat er een oplos
sing moet gevonden worden 
voor de verantwoordelijkheid 
en afdwingbaarheid voor het 
naleven van internationale 
overeenkomsten. Dit is des te 
belangrijker in het kader van 
de toenemende Europese 
richtlijnen en besluiten. Het is 
aangewezen de rol van de 
federale overheid ook inzake 
het verdragsrecht beperkt te 
houden op voorwaarde dat er 
een goede en door iedereen 
gerespekteerde formule wordt 
gevonden voor de afdwing
baarheid van de uitvoering 
van verdragen en de regeling 
van eventuele konflikten tus
sen de federale overheid en 
de gemeenschappen en ge
westen. 

Het belangrijkste element 
van de dialoog blijft de recht
streekse verkiezing van de ra
den en de bevoegdheden van 
de federale senaat met daar
aan gekoppeld het wederzijds 
respekt voor de integriteit van 
het grondgebied en het afzien 
van wederzijdse inmenging. 
Het recente pleidooi van het 

VEV om zich te beperken tot 
een mini-staatshervorming die 
enkel de rechtstreekse verkie
zing regelt en de financiering 
van de gemeenschappen is 
een gevaarlijke denkpiste en 
dreigt een definitieve oplos
sing voor de andere knelpun
ten waaronder de splitsing 
van de provincie Brabant, de 
zetelverdeling bij de Europese 
verkiezingen... op de lange 
baan te schuiven. Men moet 
echt geen grote politoloog zijn 
om te voorspellen dat het vin
den van een tweederde meer
derheid na de volgende ver
kiezingen nog moeilijker zal 
zijn dan vandaag. De politieke 
partijen, zowel in Vlaanderen 
als in Wallonië, hebben er alle 
belang bij te streven naar een 
evenwichtige en duurzame re
geling voor kommunautaire 
spanningen. 

Er zal nog heel wat kreativi-
teit nodig zijn vanwege de on
derhandelaars van goede wil 
om met realistische en haal
bare voorstellen op tafel te 
komen en de tijd dringt. Nor
maal was afgesproken dat er 
voor eind mei duidelijkheid 
zou komen over de slaagkan
sen van de ganse opzet en de 
wetteksten zouden voor het 
parlementaire reces (uiterlijk 

15 augustus) moeten goedge
keurd zijn. Er zal een klein 
mirakel moeten gebeuren om 
dit nog te realiseren. Onder
tussen moet de begroting 
1993 worden klaargestoomd 
en rekening houdend met de 
talrijke negatieve reaktles op 
de maatregelen genomen bij 
de begrotingskontrole 1992 
belooft dit een politiek zware 
klus te worden waarbij het nog 
onwaarschijnlijker wordt dat 
men moedige beslissingen 
neemt wanneer het kommu-
nautair zwaard van Damocles 
boven de regering blijft han
gen. Want begrotingsbespre
kingen over 1993 zonder op
lossing voor de financiering 
van het Franstalig onderwijs 
lijken moeilijk denkbaar. 

Ondertussen wordt de Eu
ropese uitdaging steeds gro
ter, wordt het bedrijfsleven ze
nuwachtig en verbeteren de 
werkloosheidsstatistieken 
niet. Gelukkig blijft er voorlo
pig sociale rust maar hoe lang 
nog? In deze omstandighe
den wordt de onrust vooral 
binnen de Vlaamse partijen 
begrijpelijk maar ook drei
gend. De bevolking is zeker 
niet gediend met een nieuwe 
politieke krisis en onze Inter
nationale positie zou er zeker 
door verzwakt worden. Alle 
politieke verantwoordelijkhe
den moeten beseffen dat en
kel een duidelijk toekomstge
richt beleid de demonen van 
24.11.91 kan verjagen en 
daartoe is stabiliteit, moed, 
volharding en inzicht nodig. 
Samenwerking en samen
spraak tussen alle sociale ge
ledingen van de maatschappij 
en een betere doorstroming 
van de politieke besluitvor
ming naar de burger. Van een 
vernieuwende geest of een 
verbeterde relatie van de over
heid en de burger is nog niet 
veel te merken. Het politieke 
toneel blijft nog veel te veel 
beheerst door het gekibbel 
tussen partijen onderling en 
toenemende openlijke ver
deeldheid binnen de partijen 
zelf hetgeen vernietigend is 
voor de geloofwaardigheid. 

Lamoraal 
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• Het Griekse Vuur 

De hedendaagse invloed 

van de Griekse beschaving 

OLIVER I API IN 

Dit veelzijdig boek toont dar 

geen enkele cultuui grotere 

invloed uitgeoefend heeft op de 

hedendaagse wereld dan de 

klassieke Griekse culruur 
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• De Dode Zeerol len 

en de verzwegen waarheid 

MICHAEL BAIGFNT EN 

RICHARD IhICH 

De mysterieuze Dode Zeerollen 

geven een heel nieuwe verklaring 

voor de oorsprong van het 

christendom en een alternatieve 

versie van het Nieuwe Testa

ment 
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van de Mythologie 
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oosterse wereld en de primitieve 

volken ruimschoots aan bod 
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• Niccolo Machiavelli 
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Een verrassend beeld van deze 

fasemerende persoonlijkheid en 

de boeiende tijd waarin hij 

leefde 
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• Griekse Mythen 

• Mesopotamische Mythen 

• Oudnoorse Mythen 

Deze legenden brengen oude 

culturen weer tot leven door mythen 

en legenden, goden en godinnen 

helden en demonen 
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KENNIS 

(DOEN) 

L e n t e 

30-31 AUGUSTUS 

EN 1 SEPT. 1992 

FLANDERS EXPO 

GENT 

O m e r 

Textiroma Mode 92 

presenteert de lente-

zomerkleding van 1993. 

Het hele aanbod komt 

aan bod: dames-, heren

en kindermode, vrijetijds-

kleding, feestkleding, 

lingerie, breigoed. 

Met als extra troef een 

springlevend 

showprogramma. 

Textirama Mode 92, uw 

afspraak met de toekomst. 
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