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AANBEVOLEN HUIZEN 

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

Verdeler 
VOLKSWAGEN - AUDI -

Tel.: 02/582.13.12 
02/582.04.10 

PORSCHE 944 

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

Personenwagens, vrachtwagens en carrosserie 

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 

BLOEMEN ROUWKRANSEN 
BRUIDSTUILEN 
ZAALVERSIERING 

f ETRA PVB/\ 

w | ^ HEIHOEFSEWEG 1 
• y ^ 2520 EDEGEM 
^ 4 ^ Tel 03/457 23 89 

cÉ DELILLE Jan 
D.D.H. Verzekeringen 

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

Tel.: 011/32.49.86/81.46 25 
011/76.49.33 

Adverteren in WiJ 
rendeert 

02/219.49.30 
Probeer eens! 

PROMO PUZZLE 
Kies zelf het onderwerp 
van uw puzzel 

Daniël Cortier 
Tel. 02/428.69.84 
Fax 02/425.98.86 

FRANSSENS OPTIEK: 
Silhouette 
Marwitz 
Rodenstock 

Herentalsebaan 340, 2100 Deurne 
Tel. 03-321.08.96 
Kerkstraat 44, Antwerpen 
Tel. 03-235.64.75 

nv de winne-fabrisac 

- ^ / migrostraat 128 
\ / ' B 9200 sohoonaarde 

N. dendermonde 
052/42 33 04 - 42 39 16 

drukkerij 

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

baron ruzettelaan 78 
8310 brugge 4 

^baan brugge-oostkamp > 
^ . 050/35 74 04 j/-

W 

PVBA 
J. BORREMANS-COCK 

& KINDEREN 
Algemene Bouwondernemingen 

Gentsestraat 238 
9500 Geraardst>ergen 

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

•1^ 
N.V. ZAKENKANTOOR 

HERMAN STEENHOUDT 

1 STATIONSPLEIN, 
9500 GERAARDSBERGEN 

Tel. (054) 41 30 44 

Woonkrediet 
steeds iets beter! 

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



EERST DIT 

LEGER WORDT LEGER 
N ons kommentaar van vorige week hebben wij minister 

I Delcroix geloofd om zijn moed betreffende de afschaf van 
de verplichte legerdienst en het mogelijk invoeren van een 
verplichte gemeenschapsdienst. Wij voegden er onmid-

I dellijk de bedenking aan toe dat de minister wat lichtzin-
ning te werk is gegaan, dat zijn voorstellen niet voldragen 
genoeg waren om nu reeds te lanceren. 

Het blijft hoe dan ook de verdienste van de minister dat 
hij het debat heeft geopend en dat er debat is bleek de 
hele voorbije week, de disputen zullen nog lang aanhou
den. 

De hele diskussie noopt tot verdere bedenkingen want 
Landsverdediging reikt veel verder dan het vele geld dat er 
mee gemoeid is of het bewaken van 's lands grenzen en 
soevereiniteit, om het eens plechtig te zeggen. 

Het partijbestuur van de VU Vlaamse Vrije Demokraten 
heeft begin deze week haar reeds vroeger ingenomen stand
punt nog eens bevestigd. In de senaat heeft Nelly Maes de 
minister van Landsverdediging er op gewezen dat zijn voor
stellen voor een veralgemeende dienstplicht voor jongens en 
meisjes van premature aard zijn. 

De VU-leiding heeft herhaald dat de partij als eerste gepleit 
heeft voor de afschaffing van de dienst
plicht. Gezien de gewijzigde internatio
nale kontekst kan België best voort met 
een beroepsleger van zo'n 30.000 pa
rate manschappen dat in een interna
tionaal verband opereert. Een dergelij
ke afslanking zal niets meer vandoen 
hebben met de logge en dure konstruk-
tie tot wat het Belgisch leger thans 
verworden is. Log zijn de administra
ties van dit land altijd wel graag ge
weest, geldverslindend evenzeer. Wie 
in het leger heeft gediend strooit daar
over kwistig sterke verhalen rond. En 
dat houdt maar niet op. 

De 18 miljard die er nodig zouden 
zijn om de Reforbel-verhuis te betalen zijn daar nog maar 
eens het bewijs van. De troepen uit Duitsland moeten zo 
nodig in nieuw te bouwen kazernes ondergebracht worden, 
toevallig allen in Wallonië. Zelfs het stadje waar Spitaels 
burgemeester is zou een kazerne ,,krijgen"... 

Wanneer de dienstplicht afgeschaft wordt hebben wij deze 
kazernes niet meer nodig en daar wordt de federale schatkist 
alleen maar beter van. Maar ja, Guy Coëme, de vorige 
minister van Landsverdediging, is een socialistische Waal die 
vooral de verdediging van de Waalse (wapen-) industrie op 
het oog heeft. 

Bovendien vraagt de Navo dit land niet dat het zijn huidige 
hoge peil van de militaire uitgaven aanhoudt, de Navo vraagt 
een snelle en krachtige inzet. Men moet zich ook afvragen of 
zo'n afgeslankt leger nog langer drie machten moet onder
houden. Moet er niet resoluut gekozen worden voor één 
wapen ? 

En als er dan zo'n beperkt beroepsleger is, moet er dan nog 

een verplichte gemeenschapsdienst komen, zoals minister 
Delcroix voorstelt? 

Elk jaar komen 120.000 jonge mannen in aanmerking voor 
legerdienst, daarvan gaat nog niet de helft onder de wapens. 
Wat moet er in de toekomst met hen gebeuren? Wat voor 
zinnigs kan de maatschappij hen vragen? Een dienst voor de 
gemeenschap? Heeft de maatschappij voor dit jonge geweld 
een zinvolle job? Zullen de opdrachten die zij verplicht 
toegewezen krijgen niet als een jaar tijdverlies beschouwd 
worden, zoals nu van de legerdienst wordt gezegd? 

Er zal nog diep nagedacht moeten worden om die opdracht 
in te vullen want de bezwaren om ze allemaal in de zachte 
sektor te stoppen zijn groot. Het is een uitdaging die zo plots 
op de schouders van de gemeenschap komt. 

In haar tussenkomst heeft senator Nelly Maes de minister 
op dit aspekt gewezen. Is het verantwoord niet-gemotiveerde 
en/of daartoe niet-opgeleide jongelui op b.v. de zieken- en 
bejaardenzorg los te laten? 

De verplichte gemeenschapsdienst is misschien wel een 
edele zaak, maar voorzichtigheid is geboden. Men gooit 
zomaar niet jaarlijks 200.000 meisjes en jongens op een 
arbeidsmarkt die nu reeds zo wisselvallig is. Bovendien mag 

gemeenschapsdienst niet in konkur-
rentie gaan met diensten die de over-

r * ^ r \ heid moet waarborgen. De VU Vlaam-
L^M^émM ®® "̂̂ '̂ ^ Demokraten heeft zich als 
^ • " i * ^ ' * ' ' partij nog niet uitgesproken over het 

voorstel. 
Zeker is dat een (verplichte) ge

meenschapsdienst los van het afschaf
fen van de militaire dienst moet beke
ken worden. Wel als een geboden kans 
aan jongeren die hun diensten aan de 
gemeenschap willen aanbieden. 

Wij zouden een dergelijke inzet lie
ver zien groeien als onderdeel van het 
onderwijs of in het kader van een 
vrijwillige dienstverlening in de eigen 

wijk, gemeente of stad. Dat dit kan en uit eigen beweging 
bewijzen nu reeds velen; sommigen hebben deze inzet in 
zich, anderen moet het worden aangeleerd. Deze inzet hoeft 
niet eng te zijn, hoeveel Vlamingen hebben de solidariteit die 
zij van huize uit aangeleerd kregen niet wereldwijd uitgedra
gen? 

Dat deze problematiek een zaak van volks-nationalisme is 
kan vreemd klinken, maar is zo. Het eiland-worden van het 
individu is een kultuurprobleem, een trend die wild om zich 
heen grijpt en in de hand wordt gewerkt door o.m. de 
elektronische media. Het heeft alles met gemeenschapskul-
tuur te maken. 

Het is daarom ook de opdracht van een politieke partij als 
de Volksunie, zij ziet de verbondenheid van gemeenschap 
met individu als een kring in grotere kringen, als een leefbare 
en werkzame struktuur voor een betere en verdraagzame 
wereld. 

Maurits Van Liedekerke 
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Alsembergse-

7 Leden van de Vlaamse Perso
neelsbond van de ASLK pro
testeerden tegen het uitblij
ven van de benoeming van 

een nieuwe voorzitter van de ASLK. 

9 
Hans De Belder was vorige 
week in Polen. Het voormali
ge Oostblokland wil lid wor
den van de EG. 

4 i \ ' " ^^'^®'' ®" Senaat werd 
I I 1 de sociale programma-
I ^ J wet besproken, de af

schaffing van de dienst
plicht en de herstrukturering van de 
openbare kredietinstellingen. 

11 Op 13 juni kiest de VU 
een nieuwe voorzitter. 
Bert Anciaux, Patrik Van-
krunkelsven en Johan 

Sauwens stelden zich kandidaat. 
We vroegen de heren om speciaal 
voor U een intentieverklaring neer 
te schrijven. 

^ • • Professor Billiet onder-
I | f ^ zocht de massale stem-
I ^ ^ menverschuivingen die 

zich bij de jongste verkie
zingen heben voorgedaan. Een zo
veelste 24-november-onderzoek. 

g j ^ ^ In zijn reeks over de vol-
1 % l '̂ ®''®" ®" <̂® staten toont 
I ^ ^ Karel Jansegers zich niet 

optimistisch over de toe
nadering tussen de twee nabuurlo-
ten van de Nederlandse stam. 

ƒ ^ ƒ ^ Charlepoeng werd zowel 
^ M door belgicisten als fla-
^ ^ §^ minganten op handen ge

dragen. Was de omstre
den Brigand struikrover of vrijheids-
held? 

ƒ ^ wm Anderlecht heeft Aad de 
J Ê Mos ontslagen. Nochtans 

^ 1 f had de suksestrainer pas 
enkele maanden geleden 

een kontraktverlenging gekregen. 

(omslagfoto's Dann) 
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De Veiligheidsraad vaardigde sankties uit tegen Servië en Montenegro, de 
nieuwe bondsrepubliek Joegoslavië. Het land wordt ekonomisch, kultureel en 
op sportvlak vrijwel volledig geïsoleerd. De Belgische toeristen die van Egypte 
kwamen en in Belgrado een tussenlanding maakten ondervonden dit al 
meteen aan den lijve. Pas na heel wat over en weer gepalaber werden ze naar 
het Hongaarse Boedapest gevlogen. 
De afkondiging van de boykot had niet onmiddellijk voor gevolg dat Servië 
zich wat gedeisder opstelde. De Kroatische stad Dubrovnik werd ekstra hard 
gebombardeerd, in de Bosnische Serajevo ging het er ekstra hard aan toe. De 
Servische president IVlilosevlc presteerde het om de VN-sankties belachelijk te 
noemen. In Belgrado, groeit echter de onrust tegen het imperialistische 
bewind van Milosevic. De verkiezingen die Milosevic georganizeerd had om 
zijn bewind te legitimeren, werden geboykot door de oppositie. 
Wie ook kan meespreken over de streken van de Servische milities is Willy 
Kuijpers. De sekretaris van de VU was n.a.v. de verkiezingen in Servië in de 
vroeger autonome provincie Kosovo in Servië. Kosovo, een enklave in Servië 
met een meerderheid van Albanezen, had vroeger een autonoom statuut. Daar 
maakten de Serviërs echter komaf mee. 
Zoals een Herman van den Reeck bij ons werd de 24-jarige kunstenaar
onderwijzer Tahir Berisha (foto) in Leshan tijdens de verkiezingsnacht van 24 
mei door een Servische politieman neergeschoten. Nergens stond dit op de 
eerste bladzijde... Wie het verslag van Kuijpers voor de regeringen van de 12 
lidstaten en de mensenrechtenorganisaties over de verkiezingen in Kosova wil 
ontvangen, vrage het aan op zijn sekretariaat: Swertmolenstraat 23 — 3020 
Herent. Volgende week brengen we hierover een bijdrage. 

CENTRUM-RECHTSE 
P W 

De plannen van PVV-voorzitter Verhof-
stadt om zijn partij te verruimen l<rijgen 
stilaan vaste vorm. Dat meldt tenminste de 
ACW-krant Het Volk. Volgens het dagblad 
komen sedert 1 oktober van vorig jaar maan
delijks politici uit diverse partijen (CVP, PW 
én VU) samen met "niet-politiek geënga
geerde mensen van diverse strekkingen" in 
de Roularta-vestiging te Zellik. Roularta 
geeft o.m. Trends en Knack uit. 

Het Volk kon niet de hand leggen op de lijst 
van aanwezige politici (behalve Verhofstadt, 
De Grauwe en De Paepe, vi/oordvoerder van 
het VBO en CVP-gemeenteraadslid in Gent), 
maar kreeg wel de lijst van "niet-politici" 
vast. Daar horen bij: Lode Claes (voorzitter 
Trends-redaktieraad), Paul Bellen (publicist, 
gewezen joernalist van de Gazet Van Ant
werpen), Gerard Bodifée (De Standaard), 
Jean-Plerre De Bandt (voorzitter neo-unita-
ristische Coudenberggroep), de professoren 
Van Meerhaeghe en Van Sumere, Thomas 
Delahaye (gewezen kamerlid RAD), Albert 
Raes (Staatsveiligheid), Guido Declercq (In-
vestco, de vennootschappen van de Almanij-
Kredietbank), de Antwerpse notaris Luc 
Rochtus, Paul Stopple (Verbond Vlaams 
Overheidspersoneel), Paul Verhaeghe (di-
rekteur-generaal van de voedingsnijverheid). 
Als je 't ons vraagt, een meer dan gewoon 
rechts en patronaal klubje. 

GESLOTEN WEGENS 
WANBELEID 

Het Taalaktiekomitee heeft verleden zater
dag simbolisch het gemeentehuis van Linke
beek gesloten wegens politiek wanbeleid. 
Volgens TAK leeft Linkebeek al sedert 1963 
voortdurend in de onwettelijkheid doordat de 
gemeentemandatarissen de taalwetten (het 
verplicht gebruik van het Nederlands bij de 
beslissingen) niet naleven. TAK eiste ook de 
afschaffing van de faciliteiten en de splitsing 
van de provincie Brabant. 

TAK heeft overschot van gelijk te proteste
ren tegen de onwettelijke toestanden in de 
faciliteitengemeenten. Sedert Vlaanderen de 
voogdij uitoefent worden de in het Frans 
genomen beslissingen wel korrekt vernie
tigd, zoals minister Kelchtermans deze week 
nog deed, maar men kan zich de vraag 
stellen of deze sanktie wel effekt oplevert. 
Hoe lang kan de Vlaamse voogdijminister 
immers nog blijven de beslissingen vernieti
gen van een burgemeester en een gemeen
telijke meerderheid die toch koppig zijn zin 
blijft doen? 

De Vlaamse overheid dient hier doortas
tender op te treden. De vernietiging van de 
beslissingen is niet langer voldoende. Er 
moet opgetreden worden tegen hen die blij
ven volhouden in kennelijk wangedrag en 
grove nalatigheid, gemeentemandatarissen 
en burgemeesters onwaardig, en die daar

door een wanbeleidMoexen in hun gemeente. 
De Vlaamse regering voert aan dat dit optre
den een zaak is van de federale minister van 
Binnenlandse Zaken. Zeker hoort ook deze 
zijn verantwoordelijkheid terzake te nemen. 
Maar heeft de Vlaamse eksekutieve echt 
geen andere middelen ter beschikking om op 
te treden of moet ze zich echt blijven laten 
belachelijk maken? 

BOMBER HARRIS 
Zondag onthulde de Britse konining-moe-

der Elisabeth een standbeeld van de kom-
mandant van de Britse bommenwerpersvloot 
tijdens de tweede wereldoorlog, Arthur 
"Bomber" Harris. Het standbeeld wekt de 
woede op van veel Duitsers. En dat is zeker 
niet onterecht. 

Bomber Harris was het brein achter de 
massale bombardementen op Duitse steden 
op het einde van de oorlog. Tijdens de 

laatste dagen van de oorlog, toen Duitsland 
eigenlijk reeds op de knieën zat, bombar
deerden Amerikaanse en Britse bommen
werpers Dresden zo goed als plat. Bijna 
honderdduizend burgers kwamen toen in de 
vlammenzee om. Volgens heel wat Duitsers 
waren deze bombardementen op steden re
gelrechte volkerenmoord. Als ze een stand
beeld van Harris oprichten, kunnen we net zo 
goed een standbeeld van Hitler maken, rea
geerde een verbolgen Duitse. 

Het massaal bombarderen van burger-
doelwitten was nochtans een Duitse uitvin
ding. Het was de Luftwaffe die als eerste 
Londen bombardeerde. Toch vreemd hoe 
misplaatste vaderlandsliefde mensen ertoe 
brengt standbeelden op te willen richten voor 
"oorlogshelden" die eigenlijk massamoor
denaars zijn. We vragen ons af hoe lang het 
nog zal duren voor Norman "The Bear" 
Schwarzkopf, die nu schatten verdient met 
uitleggen hoe hij Irak op de knieën kreeg, zijn 
standbeeld zal krijgen... 
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DENEN ZEGGEN 
NEEN 

Met een nipte meerderheid van 50,7% 
bedankten de Denen voor het Verdrag van 
Maastricht. De Denen vreesden met dit ver
drag over de Europese EkonomJsche en 
Monetaire Unie en de Europese Politieke 
Unie hun soevereiniteit kwijt te raken. De 
regering had er nochtans alles aan gedaan 
om de tegenstanders en twijfelaars te over
tuigen het verdrag toch goed te keuren. 

Wat er nu staat te gebeuren was woens
dagochtend nog onduidelijk. Eigenlijk wordt 
het hele verdrag nu weer op de helling gezet, 
want de politieke en monetaire unie kan niet 
in werking treden wanneer niet alle EG-
lidstaten het nieuwe verdrag goedgekeurd 
nebben. Nochtans lijkt men van plan om het 
verdrag dan desnoods maar zonder Dene
marken doorgang te laten vinden. 

De SP-minister Claes en SP-EG-kommis-
saris Van Miert waren in alle staten toen het 
nieuws bekend raakte. De laatste sprak zelf 
van de desintegratie van West-Europa naar 
het voorbeeld van hetgeen onder impuls van 
verdorven nationalismen in Oost- en Cen
traal-Europa aan het gebeuren is.. 

Er bekruipt ons een gevoel van opstandig
heid bij deze wartaal. We willen niet zeggen 
dat Maastricht per se goed of slecht is. Maar 
de Denen (en straks de leren) hebben ten
minste de mogelijkheid gehad om zich over 
Maastricht uit te spreken. In de rest van 
Europa gebeurt alles boven de hoofden van 
de mensen. Maastricht vormde ook geen 
tema op 24 november. Het Verdrag wordt 
ons gewoon in de maag gesplitst, net zoals 
zovele besluiten van de EG-kommissie of 
indertijd de raketten. 

SCHIETSTAND 
De Brusselse eksekutieve keurde op voor

stel van staatssekretaris Vic Anciaux twee 
besluiten goed die de schietstanden binnen 
het Brussels hoofdstedelijk gewest regle
menteren. Anciaux had na het tragisch onge
val van '89 met 12 doden in de schietstand 
van Jette een werkgroep samengesteld om 
een reglement voor de schietstanden in 
Brussel op te stellen. 

De uitgewerkte reglementering zorgt er
voor dat er voldoende veiligheidsnormen 
worden opgelegd, maar verhindert toch de 
sportbeoefenaars niet hun sport verder te 
beoefenen. In bijkomende orde werd het 
meer dan wenselijk geacht om het kriminele 
gebruik van schietstanden door misdadigers 
in te dijken. 

Staatssekretaris Anciaux meent dat met 
de twee besluiten betreffende de schietstan
den (een aanvulling van het federale algeme
ne reglement terzake en de veiligheidsrege-
lementering zelf) een belangrijke stap gezet 
wordt om de veiligheid van de Brusselse 
bevolking in het algemeen en de beoefe
naars van de schietsport in het bijzonder te 
waarborgen. Beide besluiten werden nu voor 
advies overgemaakt aan de Raad van State. 

Een zevenduizendtal muziekliefhebbers maakten zaterdagavond op de roc-
kweide van Werchter het optreden van The London Chamber Orchestra mee. 
Dit buitenbeentje in de wereld van de klassieke muziek heeft zich tot doel 
gesteld klassieke muziek terug bij de gewone mensen te brengen. Daarom laat 
het orkest alles weg wat niet met muziek maar wel met de show rond de 
klassieke muziek te maken heeft, en voegt het alles toe wat moderne muziek 
populair maakt, van geluidsversterking tot rookwolken en een lichtshow. Het 
optreden maakte deel uit van de slotmanifestatie van de Week van de Fiets. Op 
de weide was Verkeersminister Johan Sauwens een van de vele entoesiaste 
toeschouwers. 

FAREUR 
Namens de VU-Sportkommissie schreef 

Stan Philips een brief aan de voorzitter van 
de Voetbalbond, D'Hooge. Philips schrijft dat 
de sport sedert geruime tijd een gefederali-
zeerde bevoegdheid is, waarbij de Vlaamse 
en Franse gemeenschap volkomen auto
noom zijn. 

Dit principe werd eMer nog niet doorge-
trol<l<en in bepaalde invloedrijke sport mid
dens die nog steeds verder unitair blijven, 
zoals de Belgische Voetbalbond. In het verle
den werd hiervoor het ekskuus aangevoerd 
dat internationale federaties alleen staten 
zouden erkennen. 

Woensdag speelden de Rode Duivels, in 
het kader van de voorronde van de wereld
kampioenschappen in de Verenigde Staten, 
tegen de "Nationale ploeg" van de Fareurei-
landen. Deze eilanden maken deel uit van 
Denemarken, maar beschikken in grote mate 
over autonomie, op sportvlak vergelijkbaar 
met die van de Vlamingen en Franstaligen in 
België. 

Wanneer deze eilanden met een bevolking 
van 45.000 inwoners, als "land", los van 
Denemarken, kan aantreden in de wereld
kampioenschappen voetbal, kan men te
recht de vraag stellen waarom ook Vlaande
ren en Wallonië niet als aparte entiteiten 
internationaal zouden erkend worden, 
schrijft Philips. 

De voorzitter van de VU-sportkommissie 
dringt er daarom op aan dat de KBVB jop het 
internationale vlak het federalistisch stand
punt zou innemen en aandringen opdat de 

erkenning van België zou overgedragen wor
den aan de Vlaamse en Franse gemeen
schap. 

Een zeer terechte eis van de VU-sportkom
missie. Alleen vrezen we dat ze bij D'Hoo-
ghe, die in zijn woonkamer een portret van 
Boudewijn en Fabiola heeft staan en zich in 
zijn burgerlijke leventje nog nooit als over
tuigd Vlaming heeft gemanifesteerd, aan het 
verkeerde adres is. 

HORMONENMAFIA 
Een Brugse rechter veroordeelde VU-EP-

lid Jaak Vandemeulebroucke tot de betaling 
van een morele schadevergoeding van 
150.000 frank aan de Damse veearts P.L. 
Volgens de rechter had Vandemeulebroucke 
onterecht de veearts ervan beschuldigd lid te 
zijn van de hormonenmafia. 

Het VU-Europarlementslid besliste in be
roep te gaan. Hij stelt dat tegen de veearts 
een reeks aanklachten lopen die deel uitma
ken van een strafprocedure voor de Tonger-
se korrektionele rechtbank. Daarbij stellen 
o.m. de Hoge Raad voor de Orde van Dieren
artsen en de Belgische Sindikale Dierenart
senvereniging zich burgerlijk partij tegen 
P.L. 

Volgens Vandemeulebroucke zwendelt 
P.L. wel degelijk met hormonen. Hij werd 
zelfs verscheidene keren op heterdaad be
trapt. Het EP-lid hoopt dat het vonis van de 
rechter met geïnterpreteerd wordt als de 
ontkenning van onwettige en voor de volks
gezondheid gevaarlijke praktijken in de vet
mesterij. 
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KORTWEG 

• Prinses Stephanie van IMonaco 
is zwanger van een lid van de 
lijfwacht van het vorstenhuis. Op 
het prinselijice eiland gebeurt ten
minste nog eens wat. Kan de 
Belgische prins Filip niet eens 
een weeicje op stage gestuurd 
worden naar Monaco, om er te 
leren wat levendiger te worden 
dan de overzetboot die naar hem 
werd genoemd? 

• President MItterand en kanse
lier Kohl Ifoesteren verregaande 
plannen om een Frans-Duits Ie* 
ger op te richten. De Belgische 
minister van Landsverdediging 
Delcroix (CVP), die zich in eigen 
land populair maakt door proef
ballonnen op te laten over een 
afslanking van het leger, ver
klaarde in verband hiermee dat 
Beigié positief zal inspelen op 
een eventuele vraag tot mede
werking. Het Verbond VOS pro
testeerde met klem tegen het 
aanbod van Delcroix. 

• Duitsland maakte wei bekend 
dat het niet mee zal doen aan de 
bouw van een Europees ge
vechtsvliegtuig, de EFA. De Duit
sers vinden dit in deze tijden van 
ontspanning plots een prestige-
projekt dat teveel kost. Na de 
hereniging kwamen onze ooster
buren wel in het bezit van ultra
moderne IMig-vliegtuigen uit de 
DDR... 

• Het Vlaams Blok „berekende" 
de kosten van de vreemdelin
gen in ons land. De baten wer
den niet „lïerekend", omdat daar
voor de gegevens ontbraken. De 
bedoeling van het VB is geen 
„bewijzen" leveren, maar veel 
rook ontwikkelen. Rook die voor
al laaggeschoolden met een laag 
Inkomen, volgens studies het VB-
kiespubliek bij uitstek, verblindt. 

• De Amerikaanse primaries 
werden afgesloten en leverden 
de verwachte kandidaten op: 
Clinton voor de Demokraten en 
Bush voor de Republikeinen. 
Tenzij Ross Perot, een onafhan
kelijke Texaanse miljardair, roet 
in het eten gooit, wordt één van 
beide president van de VS. 

• Er werd door kamerleden van 
CVP, Volksunie, Agaiev en SP 
een wetsvoorstel ingediend om 
onbemande sneiheidsicon-
troie's mogelijk te maken. VU-
mtnister Sauwens had zich hier al 
eerder voorstander van betoond, 
maar minister van Justitie Wathe-
let was tegen. 

ASLK-TOPBENOEMING: 
EEN INGEWIKKELD 
SCHAAKSPEL 

Middels een in het oog springende mid
dagwandeling naar de ambtswoning van 
premier Dehaene en naar het hoofdkwar
tier van de CVP hebben leden van de 
Vlaamse Personeelsbond van de ASLK 
geprotesteerd tegen het uitblijven van de 
benoeming van een nieuwe voorzitter 
voor de ASLK. Een nogal ongewone daad 
van de zogenaamde ,,witte boorden" die 
op zonnige middagen eerder de terrasjes 
opzoeken dan de aktie. 

Aan VP-voorzitter Herman Dewulf enke
le vragen over het waarom van deze ,,uit
stap" en de kansen dat er eerlang een 
nieuwe voorzitter wordt benoemd. 

• U zegt dat de nieuwe voorzitter reeds op 
1 augustus 1991 moest benoemd zijn. Wat 
Is de reden van dit verzuim? 

,,Als u het ons vraagt is de voornaamste 
reden voor het nog met benoemen van een 
voorzitter aan het hoofd van de ASLK het 
benoemend orgaan zelf Gezien het politieke 
groepen zijn die een voorzitter moeten aan
stellen en het hier om een topbenoeming 
gaat tracht iedereen steeds aan zijn trekken 
te komen De benoeming komt voor ons dan 
ook zeer ongelegen gezien precies nu de 
nieuwe organen van de wet van 17juni 1991, 
de herstrukturenng van de Openbare Kre
dietinstellingen (OKI), moeten ingevuld wor
den Dit maakt het schaakspel alleen maar 
ingewikkelder Alhoewel de benoeming aan 
de CVP zou toekomen wil ook de SP met met 
lege handen naar huis De SP wil reeds lang 
een inhaalmaneuver Ondertussen was er 
ook nog de regenngskrisis en dat alles maakt 
dat we nu al meer dan 300 dagen zonder 
voorzitter zitten " 
• Laat deze langdurige afwezigheid zich 
voelen binnen de ASLK? 

„Bijna gelijktijdig met de vervanging van 
een voorzitter van de Bank diende ook de 
voorzitter van de Verzekeringen te worden 
vervangen Deze benoemingstrein liet met 
zolang op zich wachten en aan het hoofd van 
de ASLK Verzekeringen werd een PS'er 
benoemd Dat maakt dat de ASLK, waarvan 
60% van de middelen uit Vlaanderen afkom
stig IS, nu volledig geleid wordt door Fransta-
ligen Een F-voorzitter ad interim voor de 
Bank en een F-voorzitter voor de Verzekerin
gen De verhouding binnen het gemeen
schappelijk direktiekomitee is 5N-6F Alhoe
wel om bedrijfsekonomische redenen de Ne-
derlandstaligen over bijna 2/3 van de inge
zette middelen (personeelskader Hoofdze
tel 52,5N-47,5F, sponsonngbudgetten, 
publiciteitsbudgetten, investeringsbudget
ten) zouden moeten beschikken zijn het 

vooral de Franstaligen die het laken naar 
zich toehalen De Brusselse regio wordt 
stelselmatig verf ranst en onder,voogdij' van 
Wallonië geplaatst, enz 

Door de uitvoering van de herstrukturenng 
moeten ook de huidige direkteuren worden 
herbenoemd Ook bij hen heerst twijfel en 
onzekerheid De besluitvaardigheid heeft on
der deze ganse herstrukturenng zwaar te 
lijden en dit op een ogenblik dat de ganse 
financiële sektor in beweging komt 

Ook de ASLK zal na de herstrukturenng 
prive-kapitaal kunnen aantrekken Tot 49% 
van het kapitaal van de ASLK Bank en 
Verzekeringen kan aan private aandeelhou
ders gaan toebehoren Ook hierover wordt 
gepraat, vooral onder Franstaligen De Pari-
bas werd al meer dat eens vernoemd in dit 
debat " 
• Uw Bond wil én een Vlaamse én een 
dinamische voorzitter, een sterke figuur 
met een duidelijke visie en een echte 
manager. Is dat niet te veel gevraagd voor 
een iemand? 

,,Dat het een Nederlandstalige moet zijn 
werd bij wet geregeld Voor ons moet het 
weliswaar een Vlaming zijn omdat onze erva
ring leert dat het hemd steeds nader is dan 
de rok, en dit gezegde is nog meer van 
toepassing in het zuiden dan in het noorden 
van het land Het moet een manager zijn en 
geen politikus omdat wij een bank zijn en 
geen ministerieel kabinet Hij moet visie 
hebben omdat de financiële wereld in bewe
ging IS, onze bank moet kunnen funktioneren 
in een nieuw milenmum, Europa steeds klei
ner wordt en bankkonglomeraten steeds va
ker voorkomen Hij moet een antwoord kun
nen geven op de rol van de ASLK in deze 

(lees verder biz 18) 
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PERSSPIEGEL 
De (eindelijke) maatregelen van 
de UNO tegenover het Servisch 
nationaal-kommunisme. De 
Deense en andere meningen 
rond de manier van Europa-aan-
pal( brengen ons deze weelt bui
ten de grenzen. IMaar eerst toch 
Itiflcen in eigen huishouden met 
„de dialoog" en de verkiezing 
van een nieuwe VU-voorzitter. 
(W. Luyten) 

knack 
Over de dialoog van volk tot volk krijgt 

Hugo Schiltz een zoveelste vraaggesprek 
met daarin een zelfironiserende zin van 
hem „De CVP denkt: als Schiltz met zijn 
smoel tegen de ruit gaat, voor ons niet 
gelaten". 

„Wij doen nu wat, en gebruik maar iioofd-
letters en aanhalingstei<ens, de Vlaamse 
Beweging in januari van de Vlaamse politici 
heeft geëist. Toen moest er een ruime 
Vlaamse regering komen en een recht
streeks gesprek van volk tot volk. We hebben 
daar nadien weinig waardering voor onder
vonden. En dus vraagt de dialoog van de 
partij, na de elektorale opdoffer, grote in
spanningen. Onze basis heeft schrik, omdat 
we vorige keer zijn bedrogen en we nu weer 
het voortouw moeten nemen. Als daar dus 
niet op een redelijke termijn tastbare en 
belangrijke resultaten uitkomen, moeten wij 
afhaken. Ik begrijp niet dat de P W het 
langzaam aan wil doen, want als er voor de 
zomer geen tastbare resultaten zijn, wordt de 
verleiding groot om politieke spelletjes te 
spelen en kunnen we het vergeten." 

LA LIBRE BELGIOUE 
De oude tante van het Belgische huis

houden weet blijkbaar van wanten over 
onze drie kandidaat-voorzitters of doet 
alsof. Even meegenieten. 

„Bert Anciaux, waardige zoon van zijn 
vader, speelt op het paard van het ultra-
nationalisme en hoopt de steun te krijgen 
van de VU-militanten van het eerste uur. 

Patrick Van Krunkelsven wedt op de kaart 
van het reformatorisch nationalisme en jaagt 
in dezelfde velden als de Vlaamse gemeen
schapsminister Johan Sauwens. 

Onlangs moesten de drie pretendenten 
zich voorstellen aan de leden van het uitge
breide partijbureau. Volgens echo's zou Pa
trick Van Krunkelsven geskoord hebben, 
terwijl Johan Sauwens zou ontgoocheld heb
ben. IVIen weet dat de eerste zeer intellek-
tueel is: zijn redenering voegt de nationalisti

sche waarden bij de socio-ekonomische rea
liteit." 

Als een nieuwe Piet Hein stelt Piet Pi-
ryns voor om in een soort Balkanstorm de 
Servische vloot in de Adriatische zee te 
gaan kelderen. Hopelijk met veel zilver en 
appeltjes van Oranje aan boord. 

,,0m een einde te maken aan de waanzin 
zullen de Verenigde Naties allicht een ultima
tum moeten stellen. Dat betekent niet dat er 
een Operatie Balkan Storm moet komen (de 
situatie in Bosnië is nu eenmaal niet te 
vergelijken met die in de Saoedische woes
tijn). Er zijn andere mogelijkheden. Als bij
voorbeeld de Servische vloot in de Adriati
sche zee wordt gekelderd, zal dat geen 
burgerslachtoffers eisen en zal in ieder geval 
Dubrovnik niet meer vanuit zee worden be
schoten. Om de Servische expansiedrift te 
stoppen zou het niet onverstandig zijn alvast 
een aantal bewarende maatregelen te ne
men, bijvoorbeeld in Kosovo, voordat ook 
daar de hel losbreekt." 

De Standaard 
Nu de Denen toonden dat zij in een soort 

mastodonten-Europa hun eigenheid niet 
willen verliezen kwam het Vlaams bezoek 
aan Katalonië op zijn tijd. Samen sterk 
voor een Europa van volkeren en regio's. 

,,Zowel tijdens hun ontmoeting met de 
Katalaanse president Jordi Pujol als bij hun 
rondgang op de Wereldtentoonstelling van 
Sevilla snoven de Vlaamse bewindslui en 
industriëlen de geur van genegenheid en 
achting op voor wat ons volk realizeerde op 
kultureel, ekonomisch én staatkundig vlak. 
(De zijdelingse opmerking van Pujol dat de 
Vlamingen de meerderheid vormen in Bel
gië, in tegenstelling tot de Katalanen in 
Spanje, betekende zowel een stekelig prikje 
als een aanmoedigende por om voort te gaan 
op de ingeslagen weg naar Vlaamse zelf
standigheid.) Bovendien rekent men er in 
Katalonië en Andaloesië hoorbaar op dat 
Vlaanderen ook binnen het eenwordende 
Europa ijvert voor de vrijwaring, zelfs de 
versterking van de regionale verscheiden
heid." 

GAZET 
VAN ANTWERPEN 

Jan Veestraeten vraagt duidelijkheid in 
het begonnen debat over de afschaffing 
van de legerdienst. 

,,Het debat over het al dan niet behouden 
van de dienstplicht kan niet langer uit de weg 
gegaan worden. Alleen de SP laat voorlopig 
niet in haar kaarten kijken en blaast warm en 
koud. De Vlaamse liberalen en de Volksunie 
daarentegen willen er vaart achter zetten. 
Als het van de PVV en de VU afhangt dan 
kunnen in het rekruteringscentrum van het 
leger op oudejaarsavond alle vuren en lich
ten voorgoed gedoofd worden. 

Niet de besparingen staan centraal, wel 
het feit of de dienstplicht al dan niet zinvol is. 
De partijen die menen dat dit spelletje nog 
jaren kan duren mogen overigens niet verge
ten dat de dienstplichtigen, die nog met een 
zinloos en verloren jaar legerdienst opgesol-
ferd worden, plus hun families, wel eens in 
dichte drommen naar de VU en de PVV 
zouden kunnen deserteren. Zij schenken 
immers klare wijn." 

TV-EKSPRES 
In een ontroerend ,,in memoriam" 

brengt Louis De Lentdecker hulde aan 
Herwig Jacquemijns, gewezen 1ste pro
ducer bij de BRTN. Op zijn plaats maakte 
hij er een Vlaamse televisie van. 

,,Herwig, gij hebt,,Beschuldigde, sta op" 
voor de TV uit de grond gestampt. Van u 
kwam de gedachte en de wil ,,echt gebeurde 
processen" van vroeger voor de kamera te 
rekonstrueren. Zo getrouw mogelijk, volgens 
de teksten van toen. Ik kreeg opdracht ver
schillende mogelijke onderwerpen te zoeken 
en met Jan Matterne en mij hebt gij dan 
telkens ,,het onderwerp" gekozen dat,.bin
nen de tien dagen" klaar moest zijn zodat 
het door Jan in even weinig dagen speel-
waardig kon worden gemaakt. Gij hebt het 
gedaan gekregen water en vuur te doen 
samen werken, gij wilde altijd de waarheid en 
de eerlijkheid boven alles, voor deze serie 
die in die jaren één der suksesrijkste werd en 
bekroond met de Leysenprijs, hebt gij het 
aangedurfd Thieu Croonenberghs als voor
zitter van het TV-assisenhof aan te stellen. 
De héérlijke Thieu, een Limburgs advokaat, 
was voor de Tweede Wereldoorlog verkoze-
ne van het VNV, was tijdens de bezetting 
zelfs enkele weken goeverneur van Brabant 
en na de bezetting als advokaat geschorst. 
Hij kwam aan de kost als dokumentatieleider 
bij De Standaard in een bescheiken hok waar 
hij een licht was van wijsheid en humor. In 
die zeer gevoelige, gespannen, gevaarlijke 
periode hebt gij. Herwig, de moed gehad 
Thieu uit de vergetelheid en van onder het 
stof te halen en gij hebt van die eens ten 
onrechte verstoten jurist de simpatiekste en 
bekendste rechter van het Vlaamse land 
gemaakt. Uw (ook politieke) moed, uw visie 
op mensen en op TV zijn toen van aanzienlijk 
belang geweest voor Vlaanderen en de me
dia." 
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HORIZON 

ÏJ LA PAIS REGNE A VARSOVIE ï j 

Er zijn zo van die plaatsen of landen waar je bij een eerste 
bezoek dadelijk het gevoel hebt dat alles je vertrouwd is, alsof 
je de dingen herinnert van vroeger, al ben je voordien nog 
nooit daar geweest. Zo weet ik nog dat ik, als jonge 
ambassade-attaché naar Rome was gezonden en toen ik 
daar voor het eerst het Foro Romano Antico bezocht, herken
de ik zo, de ene naast de andere, alle tempels en gebouwen 
waarover wij, jaren lang, in de humaniora hadden gestu
deerd. 

Ongeveer hetzelfde is mij deze week overkomen toen ik 
voor de allereerste keer in mijn leven, enkele dagen voor 
business in Polen moest zijn. Ook hier voelde ik hoezeer dit 
land, met zijn dramatische geschiedenis, deel is van ons in 
Vlaanderen, van Europa waarvan het eigenlijk nooit weg is 
geweest. 

Het Poolse volk heeft namelijk een benijdenswaardig 
profiel: Copernicus, Columbus' tijdgenoot, staat op de front
pagina van de pamfletten die op dit ogenblik in het Pools 
paviljoen in Sevilla worden uitgedeeld. Marie Curie heette 
met haar meisjesnaam Skiodovska. Het menuet van Pade-
rewski heeft ook mijn jeugd verblijd en de witte haren en de 
lange handen van Chopin's beeltenis op mijn vaders bureau 
zie ik telkens weer voor ogen 
wanneer ik hem hoor. 

Meer dichterbij. Herinner u de 
charge van de Poolse cavalerie 
die zich met wanhopige moed en 
met blanke sabel teweer stelde 
tegen de oprukkende nieuwe 
technologie der Duitse pantsers 
in de slag van Bzura in septem
ber 1939 of de weerstand tegen 
de nazis, gevoerd vanuit de rio
len van de stad Warschau in 
1944. Wie wou er sterven voor 
Dantzig? Remember Churchill's 
,,Never was so much owed by so 
many to so few"! 

Dan weer verder terug in de 
geschiedenis. Als de dappere Poolse koning Jan III Sobieski 
ons in 1683 niet gered had van de Turken voor Wenen, dan 
was gans Europa sedertdien door Ayatollahs geregeerd en 
droegen onze vrouwen shadors... 

Als de Poolse opstand niet juist was uitgebroken op het 
ogenblik dat wij het hier in 1830 met de Hollanders aan de 
stok hadden, dan zouden de troepen van tsaar Nikolaas II ons 
terug op onze plaats hebben gezet en waren wij Hollanders 
geworden! Nu kregen de Polen in onze plaats het Russisch 
leger op hun dak. 

Als Pilsudski in 1920 de Bolchevieken niet had tegenge
houden, dan waren wij ook Sovjets geweest... 

Er zijn weinig landen ter wereld waarvan het grondgebied 
zo over en weer heeft geschoven over de landkaart als Polen. 
Het verdween zelfs voor 120 jaar (van 1795 tot 1918) en 
verloor op een moment een derde van zijn bevolking (van 36 
miljoen in 1939 naar 24 op het eind van WO 2). En kijk, ,,La 
paix règne a Varsovie": daar stèèt het wefer, al leeft bijna de 
helft van alle Polen buiten de huidige grenzen (11 miljoen in 
de VSA). ,,Met zulke existentiële problemen konden wij niet 
denken aan regionalisme binnen onze grenzen", antwoordt 
een van mijn oudere reisgenoten... 

Zij zijn als de Italianen en de leren, gewoon van te leven in 

vrijwillige ballingschap. Zij kunnen eveneens fatsoenlijk wer
ken en hun ekonomie doen draaien, ook al strompelt hun 
politieke wereld van de ene krisis naar de andere. 

Voor 2000 wil Polen lid worden van de Europese Gemeen
schap, dat hebben zij zo beslist en daar gaan ze werk van 
maken. Drie wegen zullen hen daarheen leiden. Terug 
demokratie invoeren, een vrije markt-ekonomie doen werken, 
en het land vanaf nu stelselmatig aanpassen aan de EEG-
landen, levensstijl en psichologie. De Polen mochten, zelfs 
onder het kommunistisch regiem, altijd vrij in- en uitreizen; zij 
wisten al lang hoe het leven buiten hun grenzen verliep. Geen 
wonder dat Orwell's Big Brother (,,1984") het eerst in Polen 
een klap in het gezicht kreeg. Solidarnosc was er het éérst, 
perestroika pas later. 

Wie er echter voordien al was, dat was Karol Woytila, de 
Poolse paus, de man van O.L.V. van Cestochoba, die zijn 
land steeds trouw is gebleven en die het, zoals nu uit 
Gorbatsjov's mond te horen is, ook metterdaad letterlijk heeft 
gesteund. Lech Walesa's eerste buitenlandse reis ging dan 
ook direkt naar het Vatikaan. (Ik vergeet ook de grote rol niet 
van de dappere kardinaal Wyszynski). 

Van de paus heb ik enkele jaren geleden persoonlijk 
vernomen dat hij zijn priester
schap voor een deel aan België 
te danken heeft. Om aan de 
Duitse opeising te ontsnappen 
heeft de familie Solvay hem in 
haar fabriek in Polen als gewone 
arbeider tewerkgesteld zodat hij 
zijn seminariestudies ondertus
sen kon verder zetten. Bij het 
vertellen van deze herinnering 
werd de paus zowaar emotio
neel. (Dat kèn! Hebben jullie 
hem ooit het Ave Maria van Gou
nod horen zingen? Che voce!) 

Daar zijn nog vele, andere 
Polen en Poolse toestanden die 
ons in Vlaanderen beroeren. 

Henryk Sienkiewicz, de Poolse Conscience, die Quo Vadis 
schreef, of de romantische Adam Mickiewicz bvb. De ex-
scheepslasser Lech Walesa heeft vorige week met Jeltsin 
twee historische verdragen ondertekend die een einde maken 
aan de na-oorlogse spanningen met Rusland (nb: Biëlorus-
land was vroeger helemaal Pools, Oekraïne voor de helft, 
Litouwen eveneens. Groot Polen?) 

Katyn? Twintig miljoen Russen tegen 12.500 Poolse solda
ten? ,,We work for our future", zegden de nieuwe, geliberali
seerde ambtenaren mij, ,,so we do not bother about our past 
any longer"... Ook de Oder-Neisse-problematiek is van de 
baan al kijken deze jonge Polen ietwat bevreesd naar de 
opkomende schaduwen van het Grote Duitsland... 

,,Vandaar dat wij liever zaken doen met Vlaanderen", 
vertelde de voorzitter van de parlementaire kommissie mij. 
Niet te verwonderen: in het koncentratiekamp heeft hij, lange 
jaren geleden, van een Vlaamse celgenoot leren zingen van 
,,De trommel slaat, de fluite gaat, de wind ontvouwt de vane". 
Hij kent het nu nog. Zonder één fout, tot aan ,.Vliegt de 
blauwvoet storm op zee". Wie zingt dit nog in Vlaanderen? 

Hans De Belder 
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WETSTRAAT 

SOCIALE ZEKERHEID BEDREIGD? 
„De moeilijkheden waarmee wij vandaag 

te l<ampen hebben, zijn aan niets anders te 
wijten dan aan een gebrel<l<ige beleidsvisie 
en het niet nemen van de nodige maatrege
len op het gepaste ogenblik",a\dius fraktie-
voorzitter Jef Valkeniers bij de bespreking 
van de sociale programmawet. 

Vijftien jaar geleden waarschuwde hij voor 
de wildgroei en de financiële gevolgen voor 
de sektor. „Ik heb toen voorspeld dat de 
subsidiëring per hoofd een put van 10 miljard 
zou opleveren. Het is geen put van 10 miljard 
geworden, maar van 11.5 miljard.„ Alsof dit 
allemaal nog niet voldoende is, wil de huidige 
regering de ziekenfondsen opnieuw een 
kado geven van verschillende miljarden. De 
ziekenhuizen daarentegen kampen met een 
tekort van 50 miljard. Het zoveelste ge
schenk van de regering aan de zuilen. 

,,Met de besparing die Dehaene I hier had 

kunnen realiseren, had u de beloften aan de 
verpleegkundigen en niet-verpleegkundigen 
van de ziekenhuissektor kunnen waarma
ken. Het is toch niet nodig dat in ieder dorp 
evenveel mutualiteitskantoren als bankfilia
len te vinden zijn." In zijn tussenkomst 
pleitte Jef valkeniers voor het terugdringen 
van het geneesmJddelenverbruik en de tech
nische onderzoeken. Overkonsumptie is on
rechtvaardig tegenover de gemeenschap. 

„Vandaag weten vele geneesheren op verre 
na niet hoeveel een onderzoek kost. Zij 
schrijven als het ware een blanko check uit 
ten laste van de schatkist. Voor de sektor van 
de klinische biologie is er maar één oplos
sing. Dat is de invoering van het remgeld, 
waardoor iedereen opnieuw bewust wordt 
van de kostprijs van de technische presta
ties. Het enveloppesisteem werkt niet. Zie
kenhuizen die zuinig tewerk gingen en hun 

onderzoeken wetenschappelijk hebben be
paald zijn er het slachtoffer van.,, 

De VU meent dat het hoog tijd is dat de 
huidige regering de moed moet hebben om 
paal en perk te stellen aan deze misbruiken. 

Tot slot wees Valkeniers Dehaene op het feit 
dat de zeven jaar oude ziekenhuiswet en de 
wet over het statuut van de ziekenhuisge
neesheer hun doel absoluut gemist hebben. 

Hiervoor waarschuwde hij al in 1985. De wet 
had de bedoeling om de dokters te integre
ren in het ziekenhuisgebeuren en om ze 
verantwoordelijkheid te doen nemen. Het 
resultaat is dat de tekorten afgewenteld wor
den op de centrale inning van de erelonen en 
dat de inspraak van de dokters een lege doos 
is; totzover Valkeniers. 

Wordt vervolgd. 

DELCROIX, BEZIN VOOR JE BEGINT 
In de Senaat vroeg Nelly Maes de minister 

van Landsverdediging zijn verklaringen over 
de invoering van een algemene verplichte 
gemeenschapsdienst nader toe te lichten. 
Reeds geruime tijd meent de VU dat de 
militaire diensplicht een achterhaald koncept 
is. Dit om verschillende redenen. De vervul
ling van dienstplicht is onrechtvaardig ver
deeld. Ze wordt meestal niet zinvol ingevuld. 
Daarnaast heeft een leger een andere taak te 
vervullen in een tijd van ontspanning van 
Oost en West. De aard van de aktuele 
konflikten vereisen een andere inzet dan het 
massaal onder de wapens roepen van diens-
plichtigen. 

„De afschaffing van de militaire dienst
plicht is dan ook een voor de handliggende 
beslissing die bovendien besparend zou wer
ken. Het gesprek is hierover nog niet begon
nen of de minister, zelf, lanceert de idee van 
een veralgemeende dienstplicht voor jon
gens en meisjes. Dit is een ondoordacht en 
maatschappelijk volkomen achterhaald voor
stel. Voor sommige jongeren is de leerplicht 
tot 18 jaar al een vrij late aanvatting van de 
beroepsloopbaan, gezien hun geringe moti
vatie voor het school lopen. 

GESPREKKEN. 
Afgestudeerden willen meteen beroeps

halve aan de slag. De invoering van een 
algemene verplichte gemeenschapsdienst 
zal voor vele ervaren worden als een jaar 
tijdverlies. Er zullen jobs afgenomen worden 
van andere mensen die voor deze taken wel 
gemotiveerd en geschoold zijn, maar aan wie 
men een onvoldoende loon betaalt. Als de 
minister een besparing in de welzijnssektor 
op het oog heeft, moet hij eerst de kosten 

Senator Nelly Maes: in afwachting 
dat de dienstplicht wordt afgeschaft, 
de duurtijd van de burgerdienst met 
deze van de militaire dienst gelijk-
schakelen. 

berekenen van de organisatie van de veral
gemeende dienstplicht. Bovendien getuigt 
het van weinig takt te menen dat de taken in 
de sektor van het leefmilieu, zieken- en 
bejaardenzorg, strijd tegen kansarmoede, 
onderwijs kunnen toevertrouwd worden aan 
jonge dienstplichtigen die niet noodzakelijk 
op dit werk voorbereid werden en er wellicht 
ook niet voor geschikt of gemotiveerd zijn. 
Het zou beter zijn dat onmiddellijk de nodige 
initiatieven worden genomen om de duur van 
de dienstplicht voor gewetensbezwaarden te 
verkorten tot de duurtijd van dienstplicht in 
afwachting dat deze wordt afgeschaft!" 

Tot zover senator Maes. 

In de kamer interpelleerde fraktievoorzitter 
Herman Candries de eerste minister over de 
herstrukturering van de openbare kredietin
stellingen. 

Candries meent dat de gesprekken hier
over in een alles behalve serene en objektie-
ve sfeer gevoerd worden. Naar verluidt zou
den de Frère-medewerkers deze gesprekken 
van nabij volgen. 

In het licht van de onderhandelingen tus
sen BBL en het Gemeentekrediet moet men 
ekstra waakzaam toezien. Dehaene ant
woordde dat hij niet maar zij wel, kollega 
Officiers, voor deze operatie verantwoorde
lijk is. 

Greet Claes 

RECHTZETTING 
In onze bijdrage Schrik voor het debat 
over het stemrecht voor migranten van 
WIJ nr. 22 (29/5) stond een vervelende 
fout: alle EG-lidstaten verbonden er 
zich in Maastricht toe om vanaf eind 
1994 gemeentelijk stemrecht toe te 
kennen aan EG-onderdanen. In de 
praktijk betekent dit (gesteld dat het 
verdrag geratificeerd raakt door alle 
lidstaten) dat de EG-burgers in België 
bij de gemeenteverkiezingen van '94 
nog niet zullen kunnen meestemmen. 
Dat zal pas kunnen bij de gemeentever
kiezingen van 2000. 
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vu KIEST NIEUWE 
VOORZITTER 

op de vorige Partijraad kregen de kandidaten om Jaak Gabriels ais VU-voorzltter op te volgen de gelegenheid om 
toeiicliting te geven bij liun kandidatuur. De partijraad van 13 Juni a.s. zal uitmaken wie van de drie, BertAnciaux, 
Johan Sauwensoi Patrik Vankrunkelsven de voorzittershamer zal hanteren van de VU Vlaamse Vrije Demokraten. 
Samen met de nieuwe algemeen voorzitter worden ook twee ondervoorzitters en een algemeen sekretaris verkozen. 
Voor de funktle van ondervoorzitter stelden zich kandidaat: BertAnciaux, Antoine Denert, Annemie Van de Casteele 
en Patrik Vankrunkelsven. Voor de funktie van sekretaris stelden zich kandidaat: Hans Bracquené, Gerda Raskin, 
Wilfrled Remy, Luk Van Blesen, Francis Van Llndt en Chris Vandenbroeke. 
Deze voorzittersverkiezing zal ongetwijfeld geboekstaafd blijven als één van de belangrijkste uit de geschiedenis 
van de Volksunie. De Vlaamsnationalistische partij doet het niet goed In de opiniepeilingen, maar 24 november was 
naast een nederlaag voor de politiek ook een buiklanding voor de hoogvliegers bij de opiniepeilers. Paniek Is dus 
niet op z'n plaats. Desalniettemin verloor de VU op 24 november zwaar. De Volksunie werd zelfs voorbijgestoken 
door het Vlaams Blok. En dat doet veel oprechte en demokratische nationalisten pijn. De VU kwam de jongste 
maanden ook in het nieuws door een hardnekkige geruchtenmolen over fuzieplannen met de PW. Voeg daar nog 
aan toe de aktualizering van het partijprogramma op het VU Vlaamse Vrije Demokraten-kongres van Leuven '90 en 
het zespijierig Toekomstplan voor Vlaanderen, en het landschap waar onze partij zich de dag van vandaag in 
beweegt is getekend. De redaktie vroeg de drie kandidaat-voorzitters om speciaal voor onze lezers een 
intentieverklaring neer te schrijven. Bij wie dit niet uit eigen beweging deed, plaatsten we zelf tussentitels en vetjes, 
om de leesbaarheid te bevorderen. 

BERTANCIAUX: GELOOF IN 
DEMOKRATISCH VLAAMS-NATIONALISME 

Laat er ons geen doekjes om doen. We zijn 
op een punt gekomen waar heel wat op het 
spel staat. Het politiek reilen en zeilen wordt 
door de bevolking als volkomen ongeloof
waardig beschouwd. De mensen zetten zich 
radikaal af tégen de politiek. Nochtans is 
politiek te belangrijk en moet het terug datge
ne worden wat het steeds moest zijn: de 
meest sociale opdracht die er bestaat. 

TOEKOMST 
Ik ben blij te zien dat mijn verlangen naar 

méér vuur, méér radikalisme, méér inzet in 
onze partij, gedeeld wordt door zovelen. Een 
inzet die gericht is op een nieuw elan voor de 
VU, eerder dan een verwatering in samen
gaan met anderen, wie die ook mogen we
zen. 

Ik ben er zeker van dat de Vlamingen 
vatbaar zijn voor een brede en positieve 
boodschap. De bevolking is zeker nog bereid 
zich in te zetten voor maatschappelijke pro-
jekten. 

Dit nieuw toekomstprojekt kunnen we 
maar geloofwaardig maken indien het komt 
uit onze eigen vizie. Het moet toekomstge

richt zijn. Verder kijken dan onze neus lang 
is De politiek loopt veel te veel de feiten 
achterna. Laat ons nu werken aan de uitda
gingen van 2010. 

We kunnen het pleit terug winnen wanneer 
we zeggen wat we denken en vooral doen 
wat we zeggen, eerlijk en zonder pretentie. 
IVIaar radikaal. Dit maatschappelijk projekt is 
het demokratlsch Vlaams-Nationalisme. 

Ons Vlaams-nationalisme bestaat uit drie 
essentiële grondwaarden. Elk individu dient 
de mogelijkheid te krijgen zichzelf volledig te 
ontplooien. Elke verscheidenheid meot (h)er-
kend worden als een kreatieve verrijking. 
Elke mens dient mondig mee te denken en te 
werken aan onze samenleving. Dit is de 
eerste grondwaarde. 

VLAAMS-NATIONALISME 
Maar we verwachten ook een echte socia

le verantwoordelijkheid van elkeen, een ge
meenschapszin tussen de verschillende indi
viduen. Hier ligt de tweede grondwaarde. We 
vertrekken vanuit de waarde en de opdracht 
van een volksgemeenschap die méér is dan 

de optelling van haar individuen, die een 
waarde heeft op zich, met rechten en plich
ten. 

Tot slot moeten we vaststellen dat een volk 
niet leeft op een eiland in de wereld. De 
kontakten met andere volkeren zijn verrij
kend en boeiend. Bovendien vertrekken we 
vanuit een streven waarin élk volk gezien 
wordt als een waardevol en dinamisch gege
ven. Géén enkel volk is meerderwaardig, 
géén enkel is minderwaardig. Dit is onze 
derde grondwaarde. 

Vanuit dit streven komt men noodzakelijk 
tot verdraagzaamheid, ongebondenheid, pa
cifisme, plurfalisme, de zorg voor de zwak
sten en de zorg voor het leefmilieu. 

Deze zorg voor het volk is het Vlaams-
Nationalisme. Het staat haaks op een ander 
soort Nationalisme dat niet vertrekt vanuit de 
verdraagzaamheid en de zorg voor de zwak
sten. Het staat eveneens haaks op welke 
andere ideologie dan ook, die niet vertrekt 
van de meerwaarde van de gemeenschap en 
de sociale opdracht van elk individu. 

t> 
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ZES PIJLERS 
Vanuit deze grondwaarden, vanuit ons 

Vlaams-Nationalisme, kunnen we elke maat
schappelijke uitdaging aan. We kunnen echt 
wel een andere maatschappij opbouwen. 
Met enige kreativiteit en met de morele steun 
van een groot deel van de bevolking kunnen 
heilige huisjes vernietigd en bergen verzet 
worden. 

Door het geloof in eigen kunnen en de 
zekerheid dat de zwijgende meerderheid 
zeker kan wakker geschud worden, kan de 
demokratie terug nieuw leven ingeblazen 
worden. Dit Vlaams-Nationalisme is radikaal 
Vlaams en radikaal rechtvaardig. Sociaal en 
federaal, zoals de ziel van de partij het altijd 
heeft gesteld. Als een siamese tweeling, met 
één het hetzelfde hart. 

De zes pijlers van de VU zijn een essen
tieel onderdeel van ons Vlaams-Nationaal 
streven. Met of zonder VVD, de inhoud en de 
uitstraling overtreffen ruimschoots een 
kunstmatige marketingoefening. 

UITDAGINGEN 
De VU heeft van bij haar ontstaan gesteld 

dat het 19de eeuws koncept van soevereine 
staten helemaal achterhaald is. De feiten 
hebben de partij gelijk gegeven. Vlaanderen 
moet, zonder Belgische omwegen of bevoog
ding, haar plaats opeisen in Europa. 

De VU dient radikaal te kiezen voor een 
onafhankelijk Vlaanderen binnen een fe
deraal Europa der Volkeren en regio's. Er 
kan geen sprake meer zijn van Vlaamse 
toegevingen. Het Vlaams parlement dient 
absoluut rechtstreeks verkozen te worden, 
maar voor deze fundamenteel federalisti
sche eis kan geen enkele prijs betaald wor
den. 

De splitsing van de sociale zekerheid dient 
doorgevoerd te worden en de Euro-zetels 
korrekt verdeeld te worden. Over solidariteit 
kan gepraat worden, maar Vlamingen hoe
ven hun fundamentele rechten niet af te 
kopen. 

Brussel dient, met een specifiek tweetalig 
statuut, deel uit te maken van dit onafhanke
lijk Vlaanderen. We kunnen geen enkele 
aantasting van Vlaanderen in Vlaams-Bra-
bant dulden. 

Europa moet zijn verscheidenheid aan 
talen en kuituren eerbiedigen en hun ontwik
keling bevorderen. De solidariteit tussen de 
volkeren én het recht op zelfbeschikking 
voor elk van hen zal leiden tot een vredevol 
en kreatief samen-leven. 

Goede strukturen opbouwen is noodzake
lijk, deze inhoud geven is echter dé uitda
ging. 

Dat er in onze welvarende samenleving 
nog zovelen aan hun lot worden overgelaten, 
is onaanvaardbaar. De VU moet prioritair de 
armoede en kansarmoede aanpakken. De 
sociale zekerheid dient herzien te worden. 

doch uitsluitend in het kader van het wegwer
ken van de misbruiken en ter versteviging 
van de sociale positie van de armsten. De 
noodzakelijke afbouw van de verzuiling moet 
daadwerkelijk aangepakt worden. 

Tegenover de ekonomische wildgroei 
dient de VU radikaal te kiezen voor kwaliteit 
i.p.v. kwantiteit. De overheid dient uitdrukke
lijk sociaal-korrigerend op te treden en de 

Alhoewel de Kempen volgens sommigen 
niet de ideale plaats is om overtuigd flamin
gant te worden, zat deze mikrobe al zeer 
vroeg in mijn bloed. Waarschijnlijk via m'n 
grootvader-onderwijzer die de sociaal-eko-
nomische ellende van onze streek (met on
der andere vele gezinnen die ,,walenter-
men" deden) niet aanvaardde en mee de 
kristelijke zuilorganizaties uit de grond 
stampte. 

CVP OF VU? 

Als kind kon ik de heftige diskussies mee 
volgen tussen hem, die vond dat de Vlaamse 
belangen het best werden verdedigd door de 
CVP en mijn nonkels en tantes (!) die de 
Volksunie als enige garantie zagen voor de 
rechtmatige Vlaamse eisen. Van onder de 
tafel had ik snel door wie de enige echte 
,,goeien" waren. Mijn eerste politieke aktie 
ontwikkelde zich al in de lagere school, en 

ekonomie in goede banen te leiden, zonder 
de ekonomische kreativiteit te beknotten. 

Tegenover het migrantenvraagstuk wordt 
het hoog tijd wat meer realisme aan de dag te 
leggen en een maatschappelijk kontrakt met 
rechten en plichten af te sluiten. De integra
tie met het oog op een perfekte inpassing 
moet zo aktief mogelijk in alle geledingen 
bevorderd worden. We mogen rustig eisen 
stellen, maar we moeten anderzijds de kan
sen geven hieraan te voldoen. 

De bescherming van het leefmilieu moet 
eindelijk ernstig aangepakt worden. Alterna
tieve energieproduktie moet sterk aange
moedigd worden. Voor afval is een strenge 
reglementering nodig en vooral een effektie-
ve bestraffing. Parketten dienen inbreuken 
op ruimtelijke ordening en stedebouw ernstig 
aan te pakken. 

DINAMISME 
Vanuit een gezonde opstandigheid, vanuit 

het geloof dat een demokratisch, vredevol en 
sociaal Vlaanderen kan, stel ik mijn kandida
tuur, samen met een hele ploeg. En vooral, 
vanuit het geloof dat de enige politieke 
hertekening die nodig is, die van de kracht 
van de eigen overtuiging is. 

Ik wil niet rechtpraten wat krom is, en 
daar zal het op aankomen. Het zal veel 
energie en dinamisme vragen, maar samen 
met alle militanten, kunnen we dit aan. 

Bert Anciaux 

bestond uit het vera/ijderen van alle niet-VU-
verkiezingsaffiches. 

Deze wel zeer intuïtieve keuze voor de VU 
werd verder versterkt door de plaatselijke 
VU, onder leiding van Rob Geeraerts, die 
zich op passende wijze toespitste op ge
meentelijke problemen, vaak met een milieu-
aspekt. Met enkele jongeren werden we 
aangetrokken door deze plaatselijke wer
king. Op 15-jarige leeftijd volgden we de 
gemeenteraden, en snel Iwerden we daar 
door een VU-man (Oktaaf Janssens) aange
sproken om in het bestuur te komen (koöpta-
ties werden en worden bij ons altijd zéér ruim 
opgevat...). Zo eenvoudig was dat toen. 

Als jonge snaak mee naar de VUJO in 
Cadzand om het vuur nog aan te wakkeren. 
Éénmaal in Leuven richtte ik samen met o.a. 
Vital Geeraerts en Hans Bracquené de 
VUJO-KUL op. De studies én de kringwer
king slorpten ondertussen ook heel wat tijd 
op. In '81-'82 was ik praeses van Medica en 
beëindigde mijn studies geneeskunde met 
grootste onderscheiding. 

PATRIKVANKRUNKELSVEN: 
RECHTLIJNIGHEID EN DURF 
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Ik had m'n keuze echter gemaakt: ik wilde 
huisarts worden en keerde, met de gemeen
teraadsverkiezingen voor de deur, naar 
Laakdal terug. Enkele maanden later werd ik 
gekozen in de gemeenteraad. Toen hadden 
we 5 raadsleden op 23, heden 7. 

Ondertussen deed ik burgerdienst en kon 
daar doen waar ik in m'n studententijd nooit 
tijd voor had: wetenschappelijk onderzoek. 
Enkele jaren later vroeg men mij om halftijds 
assistent te worden aan de KUL om een 
proefschrift te maken, waar ik nu nog mee 
bezig ben. 

KANDIDAAT-
VOORZIÏÏER 

Ondertussen bleef ik ook in de politiek 
aktief. Via de arrondissementsraad kwam ik 
uiteindelijk in arrondissementsbestuur en 
partijraad. Drie jaar geleden vroeg onder 
andere VIc Anciaux me om kandidaat te zijn 
voor het voorzitterschap van de partij. Ik heb 
toen uiteindelijk de handschoen opgeno
men, wetende dat de kans op sukses klein 
was, doch met de overtuiging van op die 
manier tenminste een signaal te geven dat er 
jongeren waren die in de partij geloofden en 
radikaal en beginselvast het programma 
wensten uit te voeren. 

Ik heb dat toen niet gehaald, en ben in het 
partijbestuur gekomen op het moment van 
regeringsdeelname. Tijdens deze regerings
deelname ben ik in dit partijbestuur vaak 
onstuimig tussengekomen als ons program
ma naar mijn mening wat te ver moest 
geplooid worden naar de wensen van de 
koalitiepartners. Dat is nu eenmaal de tol van 
een regeringsdeelname. Ook bij andere par
tijen zal dat net zo zijn. Onze kiezer staat in 
elk geval steeds met de vinger aan de 
trekker, en oordeelde nu ook zeer zwaar. 

Vandaag zijn we, als we naar hete aantal 
burgers kijken die voor ons willen stemmen, 
een kleine partij, ongeveer zo groot als 
Rossem. Niettemin hebben wij veel meer 
troeven dan andere kleine partijen. Er zijn 
vooreerst nog heel wat kiezers die ons verlie
ten voor zeer diverse redenen, die echter 
nog simpatie voor de VU hebben, maar die 
de huidige opstelling van de partij te mager 
vinden, zij het op kommunautair vlak, zij het 
maatschappelijk. We kunnen die terugwin
nen. We hebben immers een zeer groot, 
gestruktureerd kader, een programma dat al 
zovele jaren gekneed werd, en ook vandaag 
mag gezien worden. 

Waar ontbreekt het ons dan wel aan? 
Durf. Durf om met nieuwe en originele 

standpunten uit te pakken. Standpunten die 
vandaag misschien niet realistisch zijn, maar 
die toekomstgericht zijn. Niet wat vandaag 
haalbaar is, maar wat rechtvaardig en nood
zakelijk is, vandaag of morgen. Dan zullen 
we terug een partij zijn met toekomst. Ik denk 
hier aan verschillende dossiers. Vooreerst 

het kommunautaire: bij het ontstaan van de 
VU werden wij weggehoond toen we het 
federalistisch model voorstelden. Welnu van
daag is elke Vlaamse partij betrokken bij de 
uitwerking ervan. Welk projekt schuiven we 
nu naar voor? Aarzelend spreken we over de 
federallzering van de sociale zekerheid. Be
angstigd om boze reaktles over groepsegoïs-
me en dies meer. Alsof de organizatle en de 
financiering geen tipische bevoegdheid is 
van een volk? Wij hebben zelfs een Vlaamse 
minister van Volksgezondheid met een bud
get van ...230 miljoen en zonder duidelijke 
bevoegdheden. Dat is pas schande. Wij 
moeten zonder schroom, duidelijk onze 
standpunten in dit dossier naar buiten bren
gen. 

Een ander tema is onze eigen identiteit. In 
plaats van met Nederland te kibbelen over 
waterverdragen zouden we samen moeten 
uitstippelen wat onze gezamenlijke belangen 
zijn op kultureel en ekonomisch vlak. Er 
bestaat een Benelux-verdrag, dat vandaag 
onwerkzaam is door de boykot van Spitaels 
(omwille van de meerderheid van Neder-
landstaligen). Laat deze instelling voor wat 
ze is, Vlaanderen moet met Nedertand een 
Vlaams-Nederlandse unie opzetten. Ekono-
mie, kuituur, milieu zijn Vlaamse bevoegdhe
den. Wij zijn met 20 miljoen, wat zeuren we 
over 3 miljoen Walen minder? 

RECHTLIJNIGHEID 
Rechtlijnigheid. Als we tegen een ,,onde-

mokratische Europa" zijn, moeten we ook 
niet voor een nepparlement in Brussel opko
men. De Europese instellingen moeten 
voor ons een demokratisch karakter hebben. 
Een Europese senaat van de regio's ontvan
gen we met open armen, eurokraten die in 
obskure ministerraden onze kulturele eigen
heid ondermijnen weigeren we. 

In het dossier van de wapenhandel toon
den we even wat rechtlijnigheid is, de opinie
peilingen onderstreepten dat, maar deze 
opstelling was te eksemplarisch om het on
genoegen weg te werken. Ook internationaal 
moeten we een eerlijke Noord-Zuid-verhou-
ding nastreven: we moeten eindelijk luid 
protesteren tegen de zogenaamde GATT-
besprekingen waarbij het rijke westen haar 
handelsmonopolies wil beschermen en het 
zuiden uitsluit van eerlijke handelbetrekkln-
gen. We moeten protesteren tegen de 800 
miljard frank die jaarlijks van zuid naar noord 
stroomt. Ook dit is een zorg voor Vlaams-
Nationalisten. 

DE NIEUWE 
BREUKLIJNEN 

Gans Vlaanderen spreekt over de herver
kaveling van het politieke landschap. Vooral 
de klassieke partijen verliezen voeling met 
de bazis. In dit debat moeten wij geen 
„meeloper" zijn van andere partijen. De VU 
moet op bazis van haar nationalistisch ge-
dachtengoed de echte uitdagingen van de 
samenleving aanpakken. 

De struktuur van onze maatschappij is 
totaal veranderd: mensen zijn individuallsti-
scher geworden, vaak ook eenzamer. Maar 
ze zijn ook mondiger, geloven niet meer in 
grote ideologieën die op een patetische ma
nier worden verdedigd door de grote leiders. 
De VU moet deze kloof overbruggen: de 
verbrokkeling van onze samenleving kunnen 

we terugdringen door de burger zelf verant
woordelijkheid te geven, zijn toegenomen 
zelfstandigheid positief aan te wenden in een 
echte demokratie. Niet door de solidariteit 
en de betutteling van de zuil terug te propa
geren zoals CVP en SP doen, maar door de 
solidariteit die binnen ons volk leeft te her
waarderen op het vlak van alle leefkringen, 
van gemeente tot Vlaamse gemeenschap. 

Dit kan als ons maatschappijmodel terug 
zuurstof geeft aan zachte waarden: kuituur, 
leefomgeving, religie, solidariteit,... Een sa
menleving die alleen gedomineerd wordt 
door de wetmatigheden van ekonomische 
groei leidt tot de huidige koude, machinale 
maatschappij. 

De VU koos voor een maatschappij met 
verscheidenheid, voor kulturele identiteit, 
solidariteit binnen en buiten ons volk. Die 
keuze moeten we maken, niet verkrampt 
door andere kuituren af te wijzen, maar 
middels een gezonde uitwisseling en be
vruchting tussen alle volkeren. 

Zo'n partij, die rechtlijnig en gedurfd haar 
programma zonder aarzeling uitdraagt, wil ik 
leiden. Een partij die luistert naar de bevol
king, met haar wortels in alle geledingen van 
de maatschappij, maar een partij die als het 
moet ook tegen bepaalde stromen durft op
roeien. 

Patrik Vankrunkelsven 

l> 
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OMSLAGVERHAAL 

JOHAN SAUWENS: WAAR HET OM GAAT 
Velen hadden mijn kandidatuur voor het 

partijvoorzitterschap niet ven/vacht. Dat heb 
ik toch vernomen. Ik heb nochtans het ge
voelen dat ik mijn verantwoordelijkheid niet 
kon ontlopen. 

Wat moet de kiezer er wel van denken 
wanneer niemand uit wat men de partijtop 
noemt zich kandidaat stelt? Wanneer zelfs 
niet één lid van onze fraktie in de Vlaamse 
Raad de uitdaging aanneemt. Laten zij de 
moed zakken? 

Die indruk moet uitgewist. De vertwijfeling 
moet wijken. Dat Is de betekenis van mijn 
kandidatuur. Niet alleen de VUJO, ook het 
hogere partijkader gelooft rotsvast in de 
veerkracht en de toekomst van de partij. Laat 
onze tegenstrevers maar niet te snel viktorie 
kraaien. 

Daarom stel ik mijn ministerportefeuille 
graag ter beschikking. Samen met alle erva
ring die ik heb opgedaan en al mijn overga
ve. Ter beschikking van de partij, om mijn 
schouders te zetten onder eht gewicht van 
nieuwe verantwoordelijkheden. Met. even
veel hart en bezieling als ik mijn ministe
rambt heb waargenomen. IVIet evenveel 
daadkracht. En met dezelfde ambitie om te 
slagen. 

Want de heropstanding van de partij zal 
niet uit het niets komen. Zij zal noeste arbeid 
vergen. Arbeid en vizie. Vizie en strategie. 

Maar zeg mij niet dat er geen ruimte meer 
zou zijn voor de VU. Zeg mij niet dat eerst 
moet herverkaveld en gepalaverd worden. 
De ruimte is er. We moeten die ruimte alleen 
terug opzoeken. Zelfzeker, standvastig en 
getrouw aan ons programma. Getrouw aan 
het Vlaamsnationale gedachtengoed, en 
voortbouwend op wat al venwezeniijkt is. 

MET OF ZONDER 
DIALOOG 

Een lange emancipatiestrijd is reeds ach
ter de rug. Vlaanderen is nu rijk en welva
rend. Het voert de wereldranglijsten aan 
inzake produktiviteit en levenskwaliteit. De 
sociale pacifikatie behoort tot de meest ge
slaagde ter wereld. Taal, kuituur en identiteit 
zijn voorlopig gevrijwaard. 

Weinigen hebben het gevoel dat Vlaande
ren nog moet bevrijd worden. 

En toch zijn de Vlamingen en de Vlaamse 
gemeenschap verre van geëmancipeerd. Al
leen eigen volwaardige politieke en demo-
kratische strukturen kunnen de Vlaamse ge
meenschap emanciperen tot volwaardig lid 
van de wereldgemeenschap. Komen die er 
niet snel, dan worden wij politiek en kultureel 
platgewalst in de grote ,,melting-pot"-wereld 
van morgen. Een verregaande en radikale 
staatshervorming blijft daarom vers num
mer één. Mét dialoog als het kan. Zonder 
dialoog als het moet. 

Maar ook de Vlamingen individueel moe
ten geëmancipeerd worden tot vrijgevoch
ten, mondige burgers. Vlaanderen moet si-
noniem zijn van een vrije maatschappij, met 
plaats voor het vrij ondernemerschap en vrije 
meningsuiting, en vooral vrij van alle zuil- en 
overheidsbetutteling. 

Maar vrijheid brengt verantwoordelijkheid 
met zich. Verantwoordelijkheid tegenover de 
eigen Vlaamse gemeenschap, tegenover de 
Vlaamse biotoop, tegenover de Vlaamse wel
vaart. 

Die verantwoordelijkheid heet solidariteit. 
Solidariteit in de welvaartsverdeling. Solida
riteit met ouderen, zwakkeren, kansarmen. 
Solidariteit die we zelf moeten kunnen rich
ten, en zelf moeten kunnen beheren. 

De hefbomen voor zo'n beleid liggen al in 
grote mate bij de Vlaamse raad. Daarvoor 
kan men zich niet langer verschuilen achter 
het,,Belgische feit". Als politieke partij moe
ten wij daarom onze belangrijkste aktie voe
ren in de Vlaamse Raad. Ten behoeve van 
het weizijn van de Vlaamse regio en de 
Vlaamse mensen. 

Het federaal nivo is voor ons nog enkel 
een tijdelijk overlegorgaan om de autonome 
Vlaamse natie verder te kunnen uitbouwen in 
een Europa waarin de volkeren en niet de 
staten de dienst uitmaken. Het federaal nivo 
is voor ons enkel nog een tijdelijk overlegor
gaan, dat verder moet ontmanteld worden. 
Het mag en zal onze vrije ontplooiing niet in 
de weg staan. Het moet wijken voor het 
Vlaamse belang, dat eerst komt. 

VERKONDIGING ~ 
Maar als wij zo lang hebben geknokt voor 

eigen politieke instellingen, en voor zo ruim 

mogelijke bevoegdheden, dan moeten wij 
ook aantonen dat dit zinvol was. 

De Vlamingen hebben de eigen onderwijs-
bevoegdheden. Laat ze daar eens iets van 
maken. Wij moeten voor de dag komen met 
een nieuw en autentiek projekt. 

We hebben nu Vlaamse Welzijnsminis-
ters. Laat ons daar het konkrete ontzuilings-
werk aanpakken. Niet met verbale hoog
standjes, maar met bestudeerde plannen en 
beredeneerde voorstellen. 

Want daar knelt het schoentje. De VU 
hééft een goed partijprogramma. De VU 
heeft een overtuigd en betrouwbaar kader. 
Maar met de ,,verkondiging" is iets misgelo
pen. 

Het partijprofiel is weggedeemsterd, het 
radikalisme nu en dan verwaterd, en onze 
ongebondenheid niet steeds herkenbaar. 
Laat ons opnieuw dossiers instuderen. Laat 
ons de slogans vervangen door rezuitaten. 
Daar heeft de kiezer ons in het verleden wel 
steeds voor beloond! 

Ons overwogen en realistisch radikalisme, 
dat heeft de kiezer tot de VU aangetrokken. 
Onze duidelijkheid en ons non-konformisme. 
Een ,,njet" is een ,,njet". Zeggen én doen. 
Bezoluut en konsekwent. Opnieuw in de 
voorhoede, en in de aanval. Laat ons die 
geloofwaardigheid herwinnen, en met haar 
de duizenden verloren VU-stemmen. 

Onze partij staat voor een kruciaal mo
ment. We gaan nu door het diepe dal. Maar 
de trend moet gekeerd. Ik ben bereid mijn 
voile gewicht daarvoor in de weegschaal te 
werpen. Want hef wordt menens. Het kan 
anders. De trend zullen wij keren. 

De partij van het onafhankelijke denken, 
die ongebonden is en vernieuwend, die niet 
te koop is en recht door zee gaat, die 
rechtvaardigheid nastreeft in alle aspekten 
van het maatschappelijk leven, dat is de 
partij waar Vlaanderen op wacht. 

TRENDZEÏÏER ~ 
De VU moet opnieuw de bakens uitzetten, 

zelf de trendzetter zijn. Dat is wat Vlaande
ren van de VU verwacht. 

Zo'n VU is een partij waar nog gigantisch 
veel ruimte voor is, middenin de leegheid die 
anderen slechts bieden. 

Zo'n VU is de partij die mij geroepen heeft, 
en waarvoor ik mij beschikbaar stel. Om 
samen met U, met de duizenden betrouwba
re kaders en werkers, opnieuw het gesprek 
aan te gaan. Om samen met de afdelingen 
en arrondissementen te timmeren aan de 
weg, de partij vanonderuit herop te bouwen. 
Om samen met alle leden en mandatarissen 
ten dienste te staan van het ideaal dat ons in 
die partij heeft samengebracht. En om mét 
die partij dat ideaal te veroveren. 

Johan Sauwens 
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NA 24 NOVEMBER 

I
N een eerste studie onderzochten J 
Billiet, M Swyngedouw en A Carton 2 
zaken Vooreerst gingen ze de sociaal-
demografische kenmerken na van de 
kiezers van de verschillende partijen 
Daarbij werd de leeftijd, het geslacht, de 
kerkelijkheid of katoliciteit, het inkomen, 
de beroepsstatus en het onderwijsniveau 
van de verschillende elektoraten geanali-
seerd In een tweede deel werden de 
inwendige verschuivingen tussen de ver

schillende partijen in kaart gebracht 

De gegevens voor deze studie werden in 
de penode van 25 november 1991 tot en met 
apnl 1992 verzameld Het betreft om en bij 
de 2700 /ace-to-face-interviews afgenomen 
door daartoe getramde ondervragers Het 
gaat hier uitsluitend om Vlaamse kiezers, 
minus ZIJ die m een van de 19 Brusselse 
gemeenten wonen (de resultaten daarvan 
zijn nog met verwerkt en komen later op het 
jaar) Bovendien is de studie over de sociaal-
demografische kenmerken beperkt tot de 
leeftijdskategone 18-65 jaar de antwoorden 
van + 65-jarigen konden wegens tijdgebrek 
nog met verwerkt worden 

GEEN VROUWELIJKE 
PARTIJ 

BIJ het onderzoek naar invloed van de 
verschillende sociaal-demografische fakto-
ren op het stembedrag bleek geslacht geen 
rol te spelen bij de partijkeuze Er bestaan 
met andere woorden geen mannelijke of 
vrouwelijke partijen in Vlaanderen 

Wat de leeftijd betreft zit de VU rond haar 
gemiddelde bij de 18-25 en 36-45 jangen en 
IS ze oververtegenwoordigd in de leeftijd 46-
65 jaar Agaiev is nog steeds oververtegen
woordigd bij de -35 jangen, hoewel dit bij 
mensen jonger dan 25 jaar minder uitgespro
ken IS Zowel CVP als SP zijn sterk onderver
tegenwoordigd bij jongeren en kennen een 
met de leeftijd stijgende oververtegenwoordi
ging De PVV-aanhang is gelijkmatig ver
deeld over alle leeftijden Het Vlaams Blok 
brengt hier volgens de onderzoekers de 
verrassing zij is oververtegenwoordigd bij 
kiezer jonger dan 25 jaar en zit rond haar 
gemiddelde in de ovenge leeftijdskatego-
neen Rossem is ook duidelijk een jongeren-
partij 

Een andere onderzochte faktor is de ker
kelijke betrokkenheid, waarbij men een on
derscheid maakt tussen kerksen (wekelijks 
kerkbezoek), kerkelijken (op hoogdagen), 
randkerkelijken (beschouwt zich als katoliek) 
en de met kerkelijken Opvallend is hier dat 
de PW licht ondervertegenwoordigd bij de 
met-katolieken en duidelijk oververtegen

woordigd IS bij de randkerkelijken De SP en 
het Vlaams Blok hebben hier hetzelfde pro
fiel oververtegenwoordiging bij met-katolie-
ken en ondervertegenwoordiging bij de kerk
sen Het VU-profiel is hiervan dan weer het 
spiegelbeeld 

Wat de beroepsstatus betreft is de VU 
oververtegenwoordigd bij de hogere be
roepsgroepen, net als Agaiev en de PVV De 
SP, maar nog meer het Vlaams Blok, is sterk 
oververtegenwoordigd bij de lagere tieroeps-
groepen en ondervertegenwoordigd bij de 
hogere Rossem blijkt vooral stemmen te 
halen bij de lagere beroepsgroepen De 
CVP-aanhang is gelijk verdeeld over de ver
schillende groepen 

Ook wat het netto maandelijkse gezinsin
komen worden er drie kategoneen voorzien 
minder dan 70 000 fr per maand, meer dan 
110 000 fr en de middenkategone De CVP 
zit ook hier m alle inkomenskategorieen rond 
haar gemiddelde Zoals verwacht is de PVV 
eerder een partij voor mensen met een groot 
en de SP een partij voor mensen met een 
klem inkomen Het Vlaams Blok doet het iets 
beter bij de kleine inkomens (-70 000) en zit 

Er lijkt geen einde te komen aan 
de stroom rapporten en studies 
over de verkiezingsuitsiag van 24 
november. Deze week pakte het 
IPSO, het interuniversitair steun
punt politiek opinie-onderzoek, 
uit met de eerste resultaten van 
hun groots opgezet wetenschap
pelijk onderzoek naar de stem
menverschuivingen en de oorza
ken daarvan. 

bij de andere kategoneen op haar gemiddel
de Rossem is slechts licht oververtegen
woordigd bij de inkomens tot 110 000 BF 
Agaiev en VU lijken eerder aan te slaan bij de 
middenkategone en de inkomens boven 
110 000 BF per maand 

Wat het onderwijsniveau betreft zorgt Ros
sem voor de verrassing door eerder minder 
stemmen te halen bij de hoger opgeleiden 
De eksentneke Van Rossem is dus geen 
kampusfenomeen, zijn populariteit is vooral 
groot bij zij die lager technisch sekundair en 
lager algemeen vormend onderwijs genoten 
hebben Agaiev is nog steeds de partij bij 
uitstek van hoger opgeleiden, daarbij op de 
voet gevolgd door de VU SP en het Vlaams 
Blok kennen hetzelfde beeld en zijn overver
tegenwoordigd bij de laagst opgeleiden, 
maar daarenboven blijkt het Vlaams Blok 
sterk boven haar gemiddelde te gaan in de 
kategone hoger beroepsondera/ijs en hoger 
technisch onderwijs 

Het Interuniversitaire Steunpunt Opinie
onderzoek heeft ook nagegaan wat het pro
centuele aandeel is van een bepaalde groep 
binnen het elektoraat van een partij Wat de 
leeftijd betreft zou de VU 16,8% van haar 
kiezers halen uit de leeftijdsgroep 18 tot 25 
jaar en 42,4% uit de leeftijd 46-65 jaar Van 
alle partijen haalt de VU het kleinste aandeel 
van zijn kiezers bij de groep 26-45 jarigen 
Het IS dan ook met slecht dat juist deze 
leeftijdskategone na de bestuursverkiezin-
gen het VU-partijbestuur zal bemannen 

KAMPUSPARTIJ 
Wat het inkomen betreft haalt de VU 

27,9% van zijn kiezers bij de mensen die een 
gemiddeld maandelijk gezinsinkomen heb
ben van tussen de 70 000 en 110 000 fr en 
maar liefst 40,9% met een inkomen boven de 
110 000 fr I Alleen de PVV haalt nog iets 
meer van zijn stemmen bij deze hogere 
inkomensgroepen Hoewel de VU 16,7% van 
zijn kiezers bij met-katolieken haalt, is zij na 
de CVP de partij met het grootste aandeel 
kerkelijken en kerksen, resp 18,5 en 27,6% 

Tenslotte is er het onderwijsniveau de VU 
Vlaamse Vrije Demokraten haalt zo maar 
eventjes 45,8% van haar kiezers bij de 
hoogst geschoolden en slechts 12,4% bij zij 
die lager technisch en lager algemeen vor
mend onderwijs genoten hebben Het ver
schil met het Vlaams Blok is hier opvallend 
(21,8% hoogste kategone en 34,5% laagste 
onderwijskategorie), evenals de gelijkenis 
met het Agalev-elektoraat (resp 53,1% en 
11,4%) Na de groenen hebben de VU-
kiezers de hoogste scholingsgraad 

In het tweede deel van deze eerste studie 
onderzochten Billiet, Swyngedouw en Car
ton de inwendige verschuivingen tussen 
1987 en 1991 Het eerste wat opvalt is het 
spektakulair hoog aantal kiezers dat tussen 
1987 en 1991 van partij veranderde Waar dit 
tussen 1985 en 1987 nog maar 13 tot 16% 
was, zijn nu maar liefst 32,5% van de kie
zers, of 1 026 000 Vlaamse kiezers van partij 
verwisseld Het Vlaams Blok heeft het meest 
trouwe kiespubliek (73%), gevolgd door CVP 
(70%), PVV (68%), SP (64%), de VU (55%) 
en Agaiev (52%) 

Agaiev wint netto (winst mm verlies) 
18 000 stemmen van CVP en 17 000 van SP 
De groenen verhezen netto aan Rossem 
(27 500 stemmen) en — verklare wie verklare 
kan — aan het Vlaams Blok (13 000 stem
men) 

De CVP wint netto uitsluitend van de VU 
(8 000 stemmen) en verliest 49 000 stemmen 
aan het VB, 28 500 aan de PW, 18 500 aan 
de SP, evenveel aan Rossem en 18 000 aan 
Agaiev . 
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HET SIGNAAL 

De liberalen verliezen netto aan het Blok 
(27.000), Rossem (24.500) en een klein beet
je aan Agaiev (2.500). De PVV wint netto 
28.500 kiezers van de CVP, 28.000 van de 
SP en 16.500 van de VU. 

De SP verliest netto niet minder dan 
78.500 kiezer aan de partij van Dillen en co., 
32.500 aan Rossem en 17.000 aan Agaiev. 
Aan de debetzijde krijgt de SP 18.500 kie
zers van de CVP en 2.500 van de VU. 

Het Vlaams Blok verliest heel weinig kie
zers en netto alleen aan Rossem (slechts 
30001). Netto wint ze 78.500 kiezers van de 
SP, 62.000 van de VU, 49.000 van de CVP 
en 27.000 van de PVV. Naast haar trouwe 
kiezers is maar liefst 21,5% van alle Vlaams 
Blokstemmers afkomst van de SP, 16,6% 
van de VU en 14,2% van de CVP. 

Voor de VU zijn de onderzoeksresultaat 
moeilijk rooskleurig te noemen: als enige 
partij verliest de VU netto aan alle andere 
partijen. De VU Vlaamse Vrije Demokraten 
verliest 13,5% van zijn 1987-elektoraat aan 
het VB, 6 ,1% aan zowel CVP als PW, 4% 
aan de SP en 3,4% aan Agaiev, 5,1% van 
haar 1987-kiezers zou in 1991 overleden zijn. 
Het VU-elektoraat van 1991 is naast de 
trouwe kiezer voor 6% afkomstig van de 
CVP, voor 4,7% van de SP, voor 4% van 
Agaiev en voor 3,6% van de PW. Verder zou 
het voor 4,13% bestaan uit nieuwe kiezers. 

Netto betekent dit een winst van 14.500 
nieuwe kiezers en een netto-verlies van 
62.000 kiezers aan het Vlaams Blok, 17.000 
aan Rossem, 16.500 aan de PVV, 8.500 aan 
blanko/ongeldig, 8.000 aan de CVP, 2.500 
aan de SP en 2000 aan Agaiev. Van de 
116.500 stemmen die de VU tegenover 1987 
verloor aan andere partijen en de blanko/on-
geldige stemmen gingen er dus maar liefst 
53% naar het Vlaams Blok, 14,6% naar 
Rossem, 14,2% naar de P W en 6,9% naar 
de CVP. 

Rossem haalt zijn stemmen in volgorde 
van afnemende belangrijkheid bij de blan-
ko/ongeldige kiezers, SP, Agaiev, PVV, 
CVP, VU en Vlaams Blok. 15% van de 
Rossem-kiezers trokken voor de eerste keer 
naar de stembus. 

Tenslotte werd ook de voorkeur van de 
nieuwe kiezer van naderbij bekeken. Opval
lend was de diversiteit van de voorkeur: als 
er dan al van balkanisering van het stemge
drag sprake moet zijn in Vlaanderen dan is 
het wel hier, aldus de onderzoekers. CVP en 
PVV slagen erin om de meeste van deze 
kiezers naar zich toe te halen, met name 18,5 
en 18,6%. Het VB haalt hier 14,5% en de SP 
12%. Rossem skoort hier goed — zoals 
verwacht — en haalt 11% van de nieuwe 
stemmen. De groenen zijn niet langer dé 
partij van de nieuwe kiezers: ze halen hier 
„slechts" 10,3%. Maar vooral de VU scoort 
hier bedroevend en kan slechts 5,6% van de 
nieuwkomers bekoren. 

Met deze eerste studie betreffende de 
sociaal-demografische faktoren en de inter
ne stemmenverschuivingen is het IPSO-on-
derzoek nog niet voltooid. De onderzoekers 
hebben voor een tweede studie bij de 2700 
respondenten ook gepeild naar de motivatie 

van het kiesgedrag. Het katologeren van de 
„open" antwoorden op de vraag ,,waarom 
hebt u voor die partij gestemd" is een 
arbeidsintensief werk. Tot nu toe hebben de 
IPSO-onderzoekers de antwoorden van de 
Rossem- en Vlaams Blok-aanhang in kaart 
gebracht. Men hoopt met de venwerking van 
de andere partijen klaar te zijn voor het einde 
van dit jaar. 

ANTI-MIGRANTENPARTIJ 
Op de vraag waarom men voor het Vlaams 

Blok gestemd heeft schoof maar liefst 52% 
ekspliciet het migrantenstandpunt als door
slaggevende faktor naar voor. Daarenboven 
kon uit nog eens 14,4% van de antwoorden 
van de Vlaams Blokkiezers impliciet afgeleid 
worden dat ook zij voor het migrantenstand
punt VB gestemd hadden. Meer nog dan 
verwacht blijkt het Vlaams Blok op de eerste 
plaats een anti-migrantenpartij te zijn. 

Maar dat slechts 4,4% van de Vlaams 
Blokkiezers ekspliciet verwijzen naar het 
Vlaamse volk, de Vlaamse natie of de staats
hervorming als stemmotivatie is dé verras
sing van deze tweede studie. Zelfs indien 
men de impliciete verwijzers naar dit tema 
erbijtelt (waarbij een uitspraak ,,eerst de 
Vlamingen werk, dan de migranten" ook als 
kommunautaire motivatie duidt) blijkt dit aan
tal nog maar tot 18% op te lopen. Het Vlaams 
Blok wint dus duidelijk geen grote aantallen 
kiezers wegens haar vermeend Vlaams-na
tionaal karakter! Sterker nog: maar liefst 6% 
van de Vlaams Blokkiezers stemt voor die 
partij omwille van het migrantentema en 
ondanks de rest van het programma. Zelfs 
het tema van de ,,persoonlijke veiligheid" 
leeft met 29% sterker dan het kommunautai
re tema. Ook de kiezers die van de VU naar 
het Vlaams Blok overliepen zouden dit in 

eerste orde omwille van de migrantenproble-
matiek gedaan hebben I 

Een tweede verrassing in dit onderzoek 
vormt de kleine aantrekkingskracht van het 
Vlaams Blok als fundamentalistische verde
diger van de ,,traditionele gezinswaarden" 
en als politiek veHengstuk van Pro Vita. 
Slechts 2,2% van de ondervraagde Vlaams 
Blokkiezers verwijst naar dit tema als motiva
tie voor haar kiesgedrag. 

Tenslotte blijkt ontgoocheling (20,8%) en 
iets minder protest (11,7%) een belangrijke 
faktor te zijn om voor het Vlaams Blok te 
kiezen. Geen enkele ondervraagde respon
dent beweerde Vlaams Blok te stemmen met 
de bedoeling de politiek belachelijk te ma
ken. 

Ook de motivatie van de Rossemkiezers 
werd onderzocht. De IPSO-onderzoekers wij
zen er echter op dat het hier om een te kleine 
groep respondenten (79) betreft. De statisti
sche waarde van de resultaten is hier dan 
ook minder groot. Rossem blijkt helemaal 
niet vergelijkbaar te zijn met het Vlaams Blok 
als men met de „motieven" van de kiezers 
rekening houdt. Het migrantentema ont
breekt volledig bij Rossem en de venwijzin
gen naar de persoon van de politikus als 
stemmotivatie (25,3% van de Rossem-kie
zers verwijzen daarnaar) ontbreekt volledig 
bij het Vlaams Blok. Beide halen stemmen 
dankzij het wijd verspreid politiek ongenoe
gen onder de burgers, maar ook hier zijn er 
aksentverschillen. Spot en belachelijk ma
ken van de politiek ontbreekt totaal bij het 
Vlaams Blok maar komt relatief veel voor bij 
de Rossem-aanhang. Ook het tema van de 
verandenng en de vernieuwing lijkt hier voor
al een Rossem-aangelegenheid. 

Om te weten waarom op 24 november 
1991 9,3% van de kiezers het VU-bolletje 
rood kleurden moeten we wachten tot het 
najaar. 

Bart Somers 
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WAAR PLEEGT TAK 
BEDROG ? 

D
IT schrijven om enkele bemer
kingen te noteren i.v.m. het arti
kel in WIJ van 8 mei l.l. onder de 
titel „Waarheid en bedrog in 
Voeren". 

In bewust artikel kreeg de 
TAK-wandeling te Voeren van 2 
mei heel wat kritische bemerkin
gen vanwege WIJ-redakteur Pe
ter Dejaegher, dat is natuurlijk 
het volgste recht van een joerna-

list en het komt bij TAK helemaal niet op om 
daartegen te reageren. 

Wel kan TAK niet akkoord gaan met de 
stelling dat TAK i.v.m. het Voerdossier 
„liegt" en „de waarheid verdraait" of zoals 
Dejaegher woordelijk schrijft: „Een verdraai-
ingske en een onvolledigheidje hier en een 
leugentje daar moeten de oprechte veront
waardiging in de Vlaamse harten blijkbaar 
aanwakkeren". 

Waar zitten die verdraaiingen? 
Blijkbaar tilt men in WIJ aan het feit dat 

TAK verklaart dat de Vlaamse Voerenaars 
tevergeefs aan verantwoordelijke Vlaamse 
politici om een uitbouw van de bestaande 
KMO-zone vroegen, dit met de bedoeling om 
de hoogste nood aan werkgelegenheid in 
eigen streek gelenigd te zien. Dat men toch 
aub rekening houdt met het feit dat dit een 
eis is die eenparig gesteld wordt door Jean 
Duyssens, VU-raadslid te Voeren, door Huub 
Broers (CVP), enig Vlaams schepen te Voe
ren en door Guido Sweron, spreekbuis van 
de Vlaamse socio-kulturele organisaties te 
Voeren. Als die mensen liegen, ja dan liegt 
TAK inderdaad ook door deze eis te onder
schrijven. 

Maar evenals de Vlaamse Voerenaars is 
TAK van mening dat inzake werkgelegen
heid te Voeren de Vlaamse Regering weinig 
,,bewegingsruimte" heeft: ofwel veel geld 
investeren, ofwel veel jonge Vlamingen laten 
uitwijken naar het veilige Vlaamse hinterland 
ofwel hen laten verfransen in Wallonië! 

Wat is de grote vrees van de Vlaamse 
Voerenaars? 

Zoals WIJ publiceert is deze KMO-zone 
opgekocht door het scheikundig bedrijf 
Owens Coroning. Owens Coroning is echter 
een dochterbedrijf van scheikundereus Bay
er. Bayer heeft een vestiging niet ver van 
Voeren, namelijk enkele kilometers de taal
grens over, te Vise. 

Daar draaien de zaken zo goed dat er 
binnen enkele jaren uitbreiding of uitwijking 
noodzakelijk zullen worden. Hoe redeneren 
Owens Coroning en Bayer? Doordat Owens 

Coroning de KMO-zone te Moelingen heeft 
opgekocht moet er niet té ver uitgeweken 
worden en kunnen de nodige nieuwe jobs 
gekreëerd worden. Maar nu komt de aap pas 
uit de mouw: die werkgelegenheid zal op de 
eerste plaats naar Franstaligen gaan en de 
Vlaamse Voerenaars worden voor de zoveel
ste keer ,,bij de bok gezet"! 

Onze bijdrage over Voeren (WIJ, 
8 mei) schoot bij Guido IVIoons 
(TAK) in een verl<eerd Iteelgat. 
In een brief aan de redal(tie, 
mede-ondertel<end door VU-ge-
meenteraadslid Jean Duyssens, 
vraagt hij om een rechtzetting te 
publiceren. Wat we prompt doen. 

ONDERWIJS 
Met deze wetenschap in het achterhoofd, 

is de bezorgdheid van de Vlaamse Voere
naars én van TAK dan zo onterecht of 
leugenachtig? 

Waar, in hemelsnaam, verdraait TAK de 
feiten of spreekt het leugenachtige taal? 

,,Positieve initiatieven op onderwijsvlak", 
zo spreekt VU-voorzitter Gabriels over de 
huidige ondenNijssituatie te Voeren. 

TAK ontkent in het geheel niet dat het 
vanwege de Limburgse provinciale overheid 
zeer edelmoedig is om op grond van het 
kultureel centrum Het Veltmanshuis te St.-
Martens-Voeren een prefabklaslokaal op te 
richten voor Vlaamse kleutertjes. 

Maar in feite wordt hier een probleem 
omzeild. 

Wettelijk gezien is iedere gemeentelijke 
overheid in dit land verantwoordelijk voor het 
onderwijs, én de degelijke huisvesting om 
dat onderwijs te kunnen laten doorgaan, voor 
alle kinderen van die gemeente. 

Bijgevolg moet burgemeester Droeven in
staan voor Nederlandstalig onderwijs en 
voor degelijke onderwijsruimte voor de 
Vlaamse kleuters van zijn gemeente. Doet 
Droeven dat niet, dan moet de Vlaamse 
overheid maar ingrijpen en hem dwingen. 
Wat nu is voorzien als oplossing van de 
gehele zaak door de Limburgse provinciale 
overheid is de kern van het probleem omzei
len en Droeven met zijn frankofone achter
ban de vrije hand laten om de Vlaamse 
Voerenaars verder te pesten. 

Goeverneur Vandermeulen kan die 
scheefgetrokken situatie nog voor een stuk 

1> 
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herstellen door de rekening van het pretab-
klaslokaal door te sturen naar burgemeester 
Droeven 

Wordt het immers met méér dan de hoog
ste tijd dat Droeven, Happart en co weten wie 
de macht m handen heeft in Vlaanderen, dus 
ook in Voeren' 

Als deze TAK-stellmgen , die ook onder
schreven worden door de Vlaamse Voere
naars door de WIJ-redaktie bestempeld wor
den als ,,het verdraaien van de waarheid" en 
„leugens", dan is dat bedenkelijk en jam
mer i 

Naschrift pdj: Omdat TAK onvoldoende 
antwoord geeft op de vraag die in de titel 
gesteld wordt, doen we het zelf maar. 

1. In het TAK-pamflet van voor de beto
ging staat o.m.: „Diezelfde Vlaamse par
tijvoorzitters zijn vandaag biind, doof en 
vooral stom als het over Voeren gaat". We 
l(unnen begrip hebben voor de beeldrijke 
TAK-taal, en daarom hekelden we deze 
zinsnede uit het pamflet in ons artikel niet, 
maar kan TAK objektief blijven ontkennen 
dat dit leugens en verdraaiingen van for
maat zijn? 

2. In haar pamflet schreef TAK niets 
over de moeilijkheden die er bestaan om 
sommige engagementen, zoals de KMO-
zone te Moeiingen, te realiseren. Ook in 
deze bijdrage niets over de kosten verbon
den aan de ontsluiting van die zone, die 
400 tot 500 miljoen fr. bedragen, alleen al 
voor de infrastruktuur. TAK was hier on
volledig. 

3. Wat de onderwijs-paragraaf uit de 
rechtzetting betreft willen we TAK erop 
wijzen dat wij in ons artikel tot dezelfde 
konklusie kwamen. Daar was het ons der
de (en niet laatste) voorbeeld om aan te 
tonen dat er in Voeren wel degelijk heel 
wat fout loopt. We citeren: ,,Een derde 
voorbeeld: de weigerachtigheid van het 
gemeentebestuur om Nederlandstalig on
derwijs te verstrekken. (...) Het Voerens 
gemeentebestuur haalde nochtans haar 
slag thuis." 

4. Algemeen gesteld kan TAK zeker niet 
beweren dat in ons artikel de Vlaamse 
politici, de Vlaamse regering of zelfs de 
VU-politici gespaard bleven. We hebben 
echter getracht een meer volledig beeld 
op te hangen van de situatie in Voeren dan 
TAK in zijn pamflet, wat uit de aard van het 
medium beknopt en polemisch was. De 
wrevel bij TAK lijkt ons vooral te liggen in 
het feit dat we in 1992 een,,wandeling" in 
Voeren, sedert'enkele jaren onder Vlaam
se voogdij, een ,,weinig vindingrijke en 
simpatieke" wijze van aktievoeren vin
den. We stelden de jongste weken overi
gens verheugd vast dat TAK haar aktieter-
rein steeds meer verlegt naar de instantie 
die de macht bezit om de scheve Voeren-
se situatie recht te trekken, nl. de Vlaamse 
regering. 

ASLK-TOPBPENOEMING: 
EEN INGEWIKKELD 
SCHAAKSPEL 
(vervolg van biz 7) 

turbulente omgeving Het moet een sterke 
persoonlijkheid zijn omdat hij zal moeten 
opboksen tegen politieke drukkingsgroepen, 
sindikale organisaties, een administratieve 
bedrijfskultuur 

Het IS nu eenmaal een topfunktie'" 

• Hij/zij mag bovendien géén politieke 
kreatuur zijn, stelt u. Waarom wendde uw 
Personeelsbond zich dan tot de CVP? 

„De Belgische politieke realiteit dwingt 
ons te aanvaarden dat bij benoemingen de 
politieke partijen de posten onder mekaar 
verdelen Voor de funktie van ASLK-voorzit-
ter komt deze toe aan de CVP Niets belet 
deze partij echter om de voor de ASLK meest 
geschikte persoon aan te duiden Wanneer 
men de ,les van 24 november' begrepen 
heeft, dan kan de CVP de ASLK met als 
vangnet gebruiken vooreen van haar getrou
wen of als spingplank voor een van haar vele 

kabinetards " 

• Kan deze politieke benoeming omzeild 
worden? 

„De voorzitter wordt benoemd bij een m de 
ministerraad overlegd KB Dat is de wet die 
van toepassing is op de ASLK als openbare 
kredietinstelling De huidige, nog met m 
uitvoenng zijnde, wet voorziet dat de Belgi
sche Staat aandeelhouder wordt van de 

ASLK-holding die op zijn beurt voor minstens 
51 % aandeelhouder blijft van de ASLK Bank 
en Verzekeringen 

Politieke benoemingen omzeilen is in die 
kontekst wel erg moeilijk De Vlaamse Perso
neelsbond IS er steeds voorstander van ge
weest de aandelenportefeuille te verdelen 
over de gewesten Ook daarmee wordt de 
politieke benoeming met omzeild, toch met 
zolang er geen sprake is van een nieuwe 
poilitieke kuituur Anderen pleiten dan weer 
voor een verregaande privatizering Het de
bat rond de OKI's is nog met stilgevallen " 

• Wat heeft u op de beide adressen te 
horen gekregen? 

„Zowel de kabinetschef van premier De-
haene als Herman Van Rompuy waren het er 
over eens dat ,de tijd nu rijp is' voor de 
benoeming De CVP-voorzitter was het met 
eens met onze 300 dagen Volgens hem 
mogen we de periode van de regeringsknsis 
met meerekenen.. 

Hoedanook zijn er sedert 1 augustus '91 
nu al meer dan 300 dagen verlopen Beide 
heren hielden er rekening mee dat een 
benoeming nog voor het begin van de vakan
tie tot de mogelijkheden behoort Het is 
echter aan minister van Financien l^aystadt 
om het punt op de dagorde van de minister
raad te plaatsen " 

4.500 m2 TOONZALEN 

De grootste en meest gespecialiseer
de sierschouwenzaak 

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

Doe-het zelvers ontvangen bij het 
matenaal een duidehjke werkteke-
ning 

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

OPEN HAARDENBOUW, Esserstraat 1, 3688 KINROOI 
Open van 9 tot 19 u 's Zaterdags tot 18 u , 's Zondags 17 uur 
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EEN „JAAR VQIKSNATIONALE STRIJD m 

DE NEDERLANDSE STAM 
GEEN SCHOT 
IN TOENADERING 
NOORD-ZUID 

Het is niet mogelijk, over de toenadering 
tussen de twee nabuurloten van de Neder
landse stam optimistischer te zijn van verle
den jaar. 

Nadat door lobbywerk bereikt werd dat 
Nederland en Vlaanderen samen een 
„Schwerpunkt" zouden vormen op de inter
nationale boekenjaarmarkt te Frankfurt in 
1993, laat de Nederlandse minister van Kui
tuur d'Ancona in maart weten dat ze er geen 
geld voor (over) heeft. 

Het ware oneerlijk, de schuld voor deze 
onverschilligheid uitsluitend bijl de Neder
landse politici te leggen. Hun uitgeverswe
reldje is in hetzelfde bedje ziek. Zij hebben 
geïnvesteerd in Engelse uitgeverijen en ver
der in vertaling van Engels werk. Zij gedra
gen zich als kruideniers die boeken verkopen 
zoals anderen zeep. Nationaal bewustzijn is 
hen onbekend, tenzij als een te mijden be
grip. 

Op het gebied van de letterkunde is de 
gang van zaken Inderdaad bedroevend. Boe
ken uit Vlaanderen worden in Nederland 
steeds minder gelezen; het omgekeerde kan 
nochtans niet beweerd worden. Noordneder-
lanse scholieren lezen minder dan 10% 
Zuidnederlandse boeken, omgekeerd is het 
31,5%. Het schijnt op een geestelijke verwij
dering te wijzen. Een monsterorganisatie als 
de EG volstaat blijkbaar niet om „grenzen te 
overwinnen". 

In januari komt na veel vijven en zessen 
een Benelux-overeenkomst tot stand (de 
Franse Gemeenschap heeft lang tegenge-
wrongen) betreffende de grensoverschrij
dende samenwerking tussen territoriale ge
meenschappen en overheden. Op termijn 
kan zulke overeenkomst tot praktische sa
menwerking langsheen de grens voeren en 
meteen tot de verlaging van de psichologi-
sche grens tussen Noord- en Zuid-Neder
land. 

Een grensoverschrijdend samenwerkings
verband wordt eveneens opgezet tussen 
eensdeels Friesland, Groningen, Drente en 
Overijsel en anderdeels de Duitse deelstaten 
Nedersaksen en Bremen. Het heet beteke
nisvol Nieuwe Hanze interregio. Op de Frie
zen na brengt het in feite alleen maar Neder
duitse Saksers dichter tot elkaar. 

De verontrusting over de teloorgang 
van het Vlaams karakter van Vlaams-
Brabant blijft in Vlaanderen toene
men. 

VLAANDEREN BEWEEGT 
NOG STEEDS 

De lezers van dit blad worden veronder
steld de volksnationale ontwikkelingen in 
eigen land te volgen. Het ontslaat de schrij
ver van deze reeks, diep in te gaan op wat in 
het eigen land tijdens het jaar 1991 gebeurd 
is. 

Voor 1991 zijn er geen gebeurtenissen aan 
te stippen waaruit zou kunnen blijken dat de 
toestand van de Vlamingen in de Belgische 
staat veranderd is. Het enige duidelijke feit 
van betekenis is de stembusuitslag van de 
parlementsverkiezingen op 24 november. 

Daar is veel over te zeggen en veel over 
gezegd. De als nationalistisch gekende partij 
VU-VriJe Vlaamse Demokraten verliest er 
een aanzienlijk deel van haar aanhang. Toch 
mag het besluit niet luiden dat het aantal 
Vlaamsgezinde kiezers met evenvele eenhe
den verminderd is. Waarschijnlijk hebben 
velen voor het Vlaams Blok gestemd, terecht 
of ten onrechte als radikaler Vlaams be
schouwd. 

Intussen is de regering gevallen zonder 
dat de befaamde derde faze er gekomen is. 
En op oudejaarsdag is er nog steeds geen 
nieuwe regering. Of er ooit een derde faze 
dan wel iets anders uit de bus zal komen, kan 
niemand zeggen. 

Het separatisme, het „independantisme", 
is hoe dan ook, na de spektakulaire opgang 
van het Vlaams Blok dat de ,,onafhankelijk
heid" in zijn vaandel voert, in Vlaanderen 
opnieuw bespreekbaar geworden. 

De verengelsing van Vlaanderen (en van 
Nederland) blijft toenemen, de verontrusting 
daarover ook. 

Bij het begin van het jaar dient Gemeen
schapsminister van Onderwijs Coens een 
ontwerp van dekreet in op het universitair 
onderwijs. Hierdoor wordt de mogelijkheid 
om in het Engels les te geven uitgebreid 
i.p.v. ingeperkt, ook al in de gewone, voor 
iedereen verplichte tweede cyclus. 

Op 21 april houdt de Vlaamse Volksbewe
ging een nationaal kongres te Kortrijk. De 
laatste jaren was ze wat afgezakt tot een 
motiestemmende flamingantische oudstrij-
dersbond. Nog niet lang geleden echter 
heeft een jonge, uiteraard dus radikale, 
ploeg de zaak overgenomen. 

Het kongres kent een relatief grote op
komst en blijkt de weg te willen inslaan naar 
niets minder dan de onafhankelijkheid. 

De taalgrens is in 1991 blijven liggen waar 
ze in 1990 lag. Als er rond haar een paar 
plaatselijke offensieven opduiken, dan ko
men die onveranderd uit het zuiden. 

In Voeren komt een (Frans) sport- en 
kultuurcentrum te Sint-Martens, waar ook de 
Franse school uitbreidt (op Vlaamse kosten). 
Een heel aantal plagerijen uit vorige jaren 
gaan onverminderd door. 

Daar staat tegenover dat het Vlaamse 
Kommissariaat-Generaal voor Toerisme sa
men met de Marnix-ring een mooi VVV-
kantoor opent te 's Gravenvoeren. Maar 
politiek en psichologisch weegt die niet op 
tegen de heerschappij van de waalsgezin
den die veel duidelijker dan de vlaamsgezin
den door de eigen overheid gesteund wor
den. 

BRUSSEL 
De Zuidnederlandse stad Brussel is van bij 

het begin der Vlaamse beweging een grote 
zorg voor alle vlaamsgezinden. Door de 
uitbreiding van de stedebouwkundige ,,olie
vlek", die via de koncentratie van Europese 
instellingen een nieuwe impuls heeft gekre
gen, wordt de — hopeloos lijkende — strijd 
om Brussel steeds duidelijker een strijd om 
Vlaams-Brabant. Hierbij verandert de vijand 
van gelaat. Hij is minder de half-verfranste 
inwijkeling uit Brussel en meer het identi
teitsloze kapitalisme dat ook via vele alleen 
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op geldgewin ingestelde Vlamimngen aan
stuurt op verkaveling, bebouwing, verstede
lijking, wegenbouw en — ideaal voorwendsel 
— zelfs sociale woningbouw. 

Tegen dit gevaar wordt op 28 april een 
eerste, nogal overhaast voorbereide beto
ging gehouden te Brussel, waarvan het suk-
ses dus eerder onverwacht is. Van dan af 
wordt de polemiek tussen voor- en tegen
standers van Brussel als EG-hoofdstad gelei
delijk bitterder; een polemiek tussen Vlamin
gen onderling. 

Brussel als (ook) Vlaamse stad staat of valt 
met het Nederlandse onderwijs. Gewestmi
nister voor Onderwijs Grijp had in 1990 
beslist, niet langer in het Frans voor dit 
onderwijs te werven omdat het percentage 
van onvoldoende Nederlands kennende kin
deren begon hinderlijk te worden. In 1991 
gooit hij het weer over een andere boeg. Dit 
kan gevaarlijk worden: reeds zijn er Vlaamse 
gezinnen te Brussel die, omwille van de 
kwaliteit en de geest van het onderwijs, hun 
kinderen naar scholen buiten de stad sturen. 

In oktober al wordt duidelijk dat slechts 
34% van de kinderen uit volledig Vlaamse 
gezinnen komt, 28% uit taalgemengde en 
38% uit anderstalige. Het is moeilijk in te 
zien hoe een minderheid een meerderheid 
kan integreren en niet moeilijk, hoe weinig er 
in zulke omstandigheden van een Vlaamse 
denk- en gevoelswereld overblijft, ook voor 
de Vlaamse kinderen zelf. 

FRANS-VLAANDEREN 
VERBETERT TRAAG 
MAAR STAAG 

Traag maar staag zijn de Vlamingen in 
Frankrijk aan 't opstaan. 

Op 1 mei organizeert de Vlaams Federale 
Partij haar tweede betoging, ditmaal te Duin
kerke. Ze ijvert voor ,,werk in Frans-Vlaande-
ren". Ook de naoorlogse Vlaamse beweging 
in België heeft tientallen jaren gewerkt rond 
de slagzin ,,werk in eigen streek". 

Op 19 oktober gaat een derde betoging 
door, te Rijsel. Nu gaat het niet alleen meer 
om werk in eigen streek maar ook om zelfbe
stuur, tweetalige wegwijzers, Nederlands op 
school en TV, bescherming van het bouw
kundig erfgoed. 

Ook Frankrijk is ,,geregionaliseerd", zij 
het meer voor de vorm dan voor wat anders. 
Zelfs die vorm getuigt van de onwil om uit te 
gaan van de gewesten zelf. Die van het 
Noorden heeft Nord-Pas-de-Calais, een sa
menvoeging van de twee departementsbe
namingen dus. Het Journal des Flandres van 
18 januari publiceert de uitslag van een 
privé-enquête over de naam die de bewoners 
zelf wensen. 

Veruit de meesten verkiezen Flandre-Ar-
tois, voor de huidige norm kiest... niemand. 

Fransvlaamse overheden en het Vlaamse 
Kommissariaat-Generaal voor Toerisme wer
ken aan een gemeenschappelijk programma 

om de te verwachten stroom doorreizenden 
naar en uit de Kanaaltunnel attent te maken 
op het eerste vastelandsgewest dat op die 
tunnel uitgeeft. 

Het blijkt dat de meeste televisie-kabelnet
ten in Noord-Frankrijk hun programma-aan
bod gewijzigd hebben en wel zo dat de beide 
BRTN-netten er uit weg vallen. Wel kunnen 
belangstellenden deze zenders met eigen 
antennes blijven ontvangen. 

Dat de Vlaamse buurzenders het veld 
moeten ruimen voor zoveel verderaf gelegen 
(maar Latijnse!) Italiaanse en Spaanse werpt 
een schril licht op de Europese geest van 
sommige Fransen. 

In onze tijd, waarin de meeste mensen 
veel tijd doorbrengen voor hun kijkkast en er 
dus hoe dan ook door beïnvloed worden, is 
het van ongemeen belang dat alle leden van 
een volksgemeenschap uitzendingen in hun 
eigen taal, dus ook geest, kunnen ontvan
gen. De Franse overheden besefffen dit — 
negatief dan — beter dan de Vlaamse. Im
mers, ondanks verschillende parlementaire 
vragen brengt de Vlaamse deelregering het 
na maanden nog niet verder dan de medede
ling dat zij een brief geschreven heeft en 

jammer genoeg nog geen antwoord ontvan
gen. 

Het belet ,,de Vlaamse beweging in Frank
rijk" niet, zowaar de paus aan te schrijven. 
Hem vraagt zij, tussen te komen ten gunste 
van het herstel van missen in het (BRTN)-
Vlaams, waarvan de vele katolieke Vlamin
gen nu beroofd zijn. 

Alles samen wordt Frans-Vlaanderen 
zachtjes aan opnieuw Vlaamser. Zowat 
6.500 Frans-Vlamingen werken in het Kort-
rijkse. Vandaar de toeloop naar Nederlandse 
taallessen. Het onvermoeibare, bescheiden 
maar doeltreffend optredende Komitee voor 
Frans-Vlaanderen organizeert en bekostigt 
een twintigtal kursussen met ongeveer 600 
deelnemers. De meeste leerkrachten komen 
al uit Frans-Vlaanderen. In de beginperiode 
waren het allemaal vrijwilligers uit,,België". 

Daarnaast worden lessen Nederlands ge
geven in 25 scholen (waarvan de helft basis
scholen) aan een duizendtal leerlingen. 
Geen reden meer om te wanhopen, maar 
nog veel te vroeg om te denken dat het al 
gebeurd is. Is het dat trouwens ooit? 

Karei Jansegers 

Door het graven van de tunnel onder het kanaal en de aanleg van de TGV komt 
de regio Nord-Pas-de-Calais op het kruispunt van de grote Europese verbin
dingen, (toto VUM) 
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FRIEZEN 

De provinciale verkiezingen bezorgen de 
Nederlandse Friezen van de Fryske Nasjo-
nale Party (die samen met de VU in de 
Europese Vrije Alliantie zetelt) in de lente 
een derde zetel. Het gemiddelde stembusre
sultaat ligt rond 6%, waarbij niet uit het oog 
mag verloren dat de media daar vlijtig de 
samenzwering van het doodzwijgen beoefe
nen. 

De Friezen beseffen dat zij tot een uiteen
geslagen volk behoren. De hoofdgroep 
woont in Nederland. Maar in Noord-Duits
land wonen Oostfriezen. Er zijn ook Noord
friezen, in Duitsland en enkele in Denemar
ken, allen in Sleeswijk. Af en toe komen ze 
samen om hun gemeenschappelijke belan
gen te bespreken en hun samenhorigheid te 
bevestigen. In mei 1991 wordt het Friese 
Kongres te Aurich (Duitsland) gehouden. 

Het Friese provinciebestuur geeft in een 
,,raamnota taalbeleid" aan hoe dan het Fries 
de plaats kan innemen die het in de Friese 
samenleving toekomt. 

Dit is niet helemaal naar de zin van de 
bedrijfwereld. ,.Toevallig" blijken de grote 
geldverdieners weer de zwakste schakels in 
het volksbestaan te zijn. Met name het ge
west Friesland van het „Nederlands Christe
lijk Ondernemers Verbond" reageert op 
deze nota met een pleidooi voor het Neder
lands als voertaal voor de bedrijfswereld. Als 
reden wordt aangehaald dat buitenlandse 
bedrijven wel eens zouden kunnen opzien 
tegen het aanleren van niet één (Nederland
se) maar twee (ook Fries) bijkomende talen. 
Niet dat zij het uitgangspunt van het provin
ciebestuur niet juist vinden. Maar aan de 
ekonomische bedrijvigheid mag het geen 
gulden kosten; zelfs geen potentiële Deut
sche Mark of Dollar. 

Een enquête over het gebruik van de 
Friese taal brengt aan het licht dat dit niet 
langer achteruitgaat, in tegenstelling tot wat 
de meeste deelnemers aan de enquête zelf 
verwachten. De toestand ziet er nu uit als 
volgt: 96% verstaat Fries, 81% spreekt het, 
80% kan het lezen en 16% schrijven. 

Het Friese taalgedrag is vergelijkbaar met 
dat van de Vlamingen in probleemgebieden 
of nog de wijze waarop zij tegenwoordig hun 
dialekt hanteren. Zij spreken bv. Fries in 
postkantoor en winkel maar standaard-Ne
derlands met de huisarts (waarbij de vraag 
rijst of dit wel meestal een Fries is)! Slechts 
10% spreekt konsekwent Fries tegen neder-
landstaligen in Friesland. Het is niet zeker 
dat 10% van de Vlamingen in het Neder
lands antwoorden aan franstaligen in Vlaan
deren. 

Begin juni beslist de Nederlandse Tweede 
Kamer dat Fries een verplicht vak wordt in 
het voortgezet onderwijs. Daarnaast bestaat 
de mogelijkheid, onderwijs in het Fries te 
verstrekken. 

De beruchte anglomane minister Ritzen 
van Onderwijs heeft, niet toevallig, zich ook 
tegenover het Fries als verplicht vak schrap 
gezet. Zijn argument luidde: dit ware niet 
goed voor de ekonomie. Als illustratie van de 
afstand die een socialist van het volk kan 
scheiden is het treffend. 

Maar hij heeft het niet gehaald. De rege-
ringsfrakties CDA en PvdA drongen aan 
omdat 70% van de Friezen zelf invoering van 
het verplichte vak Fries in het voortgezet 
onderwijs wensen (in het basisonderwijs be
staat het al sedert 1980). 

De gevolgen voor de ontvoogding van het 
Friese volk zullen zeker niet gering zijn. 

Naast meetbare, zoals het aantal mensen 
die in de toekomst Fries zullen kunnen lezen 
en schrijven, de toeneming van boeken en 
tijdschriften in die taal, betere loopbaankan
sen voor leraren Fries e.d.m. is er het on
meetbare doch zeker even belangrijke ge
volg van de bekendheid en het verhogen van 
sociaal en kultureel aanzien. 

Karel Jansegers 

i M 
Ritzen zette zich schrap tegen het 
Fries als verplicht vak. Omdat dit 
schadelijk zou zijn voor de ekonomie. 

(foto VUM) 

SKANDINAVEN 
Bij de Skandinaafse volkeren leeft de 

vrees voor een smeltkroes-EG vrij sterk. 
Zelfs de Denen, de enigen die er deel van 
uitmaken, liggen nog regelmatig dwars. Zij 
hebben zelfs een anti-EG-partij. 

De Noren houden in september gemeente-
raads- en gewestverkiezingen. Alle partijen 
die het lidmaatschap van de EG bepleiten, 
moeten er aan geloven. De socialisten, die 
de dienst uitmaken, zakken met gemiddeld 
5,'%, de konservatieve oppositie met 1,9%, 
de Vooruitgangspartij met 5,3% (bijna gehal
veerd). 

De anti-EG-partijen daarentegen worden 
voor deze houding beloond: de Centrumpar
tij met 5,3%, de Kristelijke Volkspartij met 
een status quo (8,1%). 

Er bestaan dus nog volkeren die andere 
dan ekonomische maatstaven aanleggen. 

IJsland is het eerste land dat, in december, 
de nieuwe staten Slovenië en Kroatië offi
cieel erkent. Het was ook het eerste land dat 

de drie Baltische staten erkende. IJsland is 
klein (250.000 inwoners) maar dapper. Het 
vaart tenminste een eigen koers. Dat is wat 
anders als België dat, naar uitlatingen van 
zijn ministers van Buitenlandse Zaken en 
van zijn premier, er voor zorgt steeds bij de 
EG-middenmoot te blijven. 

In november ontmoeten vertegenwoordi
gers van de Deense minderheid in Zuid-
Sleeswijk parlementsvoorzitster Rita Süss-
muth. Zij vragen haar, de rechten van de 
piepkleine en voorbeeldig behandelde Deen
se volksgroep in de grondwet te verankeren. 
Daar bestaat veel kans voor. Duitsland wil 
immers een goede bescherming bekomen 
voor zijn spijts alles nog overgebleven volks
groepen in Oost-Europa. Zonder deze be
scherming dreigt weer zoveel inwijking. 

Daarom wil het zelf het goede voorbeeld 
geven. 

Karel Jansegers 
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CHARLES DE LOUPOIGNE 
ROVER OF HELD? 

C
HARLES JACQMIN werd gebo
ren te Brussel op 14 maart 1761 
als zoon van een jeneverstoker 
en -handelaar. De knaap groeide 
op In het toen nog grotendeels 
Nederlandstalige Brussel waar 
hij wel enig onderwijs genoot. 
Zijn vertrouwdheid met de belde 
landstalen zou hem later trou
wens goed van pas komen. Na 
een eerder bewogen aanloop In 

zijn persoonlijk leven besluit hij In 1787 met 
een wijnhandel te beginnen. Maar het zit 
hem niet erg mee wanneer in 1789 de 
bevoegdheden van de Staten van Brabant 
door Jozef II worden overgenomen. 

RONSELAAR 
Geen nood echter, van wijnhandelaar 

wordt Charles ambtenaar in dienst van Zijne 
Majesteit, meer bepaald een soort belas-
tingskontroleur (31 juli 1789) op de taksen 
geheven op wijn en sterke dranken. Lang 
duurt deze loopbaan niet, want in december 
1789 verlaten de Oostenrijkers Brussel on
der druk van de Brabantse Omwenteling, die 
een einde wou maken aan de op vele punten 
nuttige maar stuntelig en veel te vlug doorge
dreven hervormingen van Jozef II. 

De meningsverschillen tussen Vonck en 
Van der Noot en tussen hun aanhangers 
waren echter niet van aard om een stabiel 
regime te vestigen en eind 1790 keren de 
Oostenrijkers terug. De Inmiddels overleden 
Jozef II werd opgevolgd door Leopold II, die 
een aantal onpopulaire maatregelen van zijn 
broer afschafte. En Charles Jacqmin stond 
hiermee weer eens zonder broodwinning. 
Waarvan hij in de tussenperiode leefde is 
niet zo heel duidelijk maar ongetwijfeld 
moest hij in 1790 rekening houden met een 
aantal schuldeisers. 

In 1792, wanneer Frans II zijn overleden 
vader Leopold II opvolgt, Is de nood van 
Charles Jacqmin erg hoog geworden, want 
hij besluit in Oostenrijkse dienst soldatenron-
selaarie worden. Deze „stiel", waarbij het er 
vaak bijzonder weinig skrupuleus aan toe
ging, stond bij het volk in slechte roep. Weer 
duurde zijn aktivitelt niet lang, want in 1794 
(Slag bij Fleurus) werden de Oostenrijkers 
definitief door de Fransen verjaagd en wer
den onze gewesten korte tijd later definitief 
bij Frankrijk ingelijfd. Na allerlei avonturen 
en omzwervingen belandt Jacqmin uiteinde
lijk in het Waalsbrabantse Loupoigne, van 
waaruit hij vrijwilligers begint te werven voor 

een opstandellngenleger In dienst van de 
Oostenrijkers. Hij neemt hier de „verzets-
naam" Cousin Charles de Loupoigne aan en 
bombardeert zichzelf tot kommandant van 
het,,Belgisch Leger", zaak die geheel past 
bij zijn snoeverig en grootsprakerig optre
den. Weliswaar had hij kontakt met de uitge
wekenen die boven de Rijn verbleven, maar 
hoger reikten zijn kontakten wel niet. Deze 
uitgewekenen, overwegen aristokraten, wer
den zelf in feite nergens ernstig genomen. 
Toch bleef Charlepoeng, zoals hij al vlug in 
de volksmond genoemd werd, konsekwent in 

Het onlangs verschenen boek 
van Erik Martens tracht een uit-
eindelijk duidelijk antwoord te 
geven op de vraag of Charle
poeng nu een struikrover of een 
vrijheidshetd is geweest. Charle
poeng (officieel Charles Jacqmin 
alias Cousin diaries de Loupoig
ne, wat in de volksmond Charle
poeng geeft) kan op zijn zachtst 
uitgedrukt omstreden genoemd 
worden. Middelmatig begaafd 
maar een durver, iemand die 
weet vol te houden, zeker niet 
vies van aardse goederen maar 
nooit wreed of echt kwaadaardig, 
bezorgde deze soms schalkse en 
grootsprakerige oproerling de 
Fransen heel wat kopbrekens. 
Het beste bewijs dat hij een toch 
ook weer niet te onderschatten 
tegenstander was, vinden we In 
de verwoede pogingen (met 
daarbij soms niet onaanzienlijke 
machtsontptooiing) van de Fran
sen om hem te pakken te krijgen. 
Wie was deze man en waarom 
spreekt hij nog steeds tot de ver
beelding? 

zijn zogenaamde Oostenrijkse opdracht. Na 
de wapenstilstand van Leoben (1797) hield 
hij zich afzijdig tot in maart 1799 Oostenrijk 
weer op het strijdtoneel verscheen. 

DOODVONNIS 
Alhoewel de regering van Jozef II niet 

onvermengd gunstig onthaald was bij de 
bevolking, moest men al vlug vaststellen dat 

Charles Jacqmin alias Cousin Charles 
de Loupoigne, alias Charlepoeng; 
maar ook even... Karel Jacquemijns. 

het allemaal niet zo erg was geweest in 
vergelijking met wat de Fransen nu over het 
land brachten. Enorme oorlogsschattingen, 
opeisingen allerlei, inmengingen In het ge
wone dagelijkse leven (republil(einse lolen-
dei), een fanatiek doorgedreven anti-gods
dienstige houding en als klap op de vuurpijl 
een gehate lionskriptiewet. Daardoor moes
ten jongens voor het eerst sinds mensenheu
genis verplicht militaire dienst verrichten. Al 
deze maatregelen deden de haat tegen de 
Franse overrompelaars voortdurend aan
groeien zodat opstanden onvermijdelijk wer
den. 

De Boerenl<rijg In Oost-Vlaanderen (Kleln-
Brabant en de Kempen), de aktles van Char
lepoeng (Brabant) en de Klüppell(rieg (Luk-
semburg) waren echter geen alleenstaande 
gevallen. Ook elders In de door de Fransen 
veroverde gebieden werd hun regime op 
verzet onthaald. Oostenrijk legde zich overi
gens niet zo maar neer bij de inlijving van 
onze streken, maar toch ging men in Wenen 
het verre gebied meer en meer beschouwen 
als een ruilmiddel tegen het meer nabije en 
In Oostenrijkse ogen interessantere Beleren. 

Het bericht van de Oostenrijks-Franse Wa
penstilstand (31 december 1795) moet Cou
sin Charles te laat bereikt hebben want in de 
nacht van 2 op 3 januari 1796 overrompelt hij 
met zijn mannen Genappe, om de volgende 
dag Gosselies in handen te krijgen. Het 
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gebrek aan tucht en aan de nodige voor
zorgsmaatregelen doet de eerste operatie 
van Cousin Charles echter op een sisser 
uitlopen ten voordele van de Fransen, die 
echter toch niet zo gerust zijn in de hele 
zaak. 

Alleszins wordt op 25 februari 1796 het 
doodsvonnis bij verstek uitgesproken over 
Charles Jacqmin, hij reageert met een spot
tend pamflet en zet zijn werfakties voort. 
Hierbij maakt hij gebruik van de felle anti
godsdienstige houding van Frankrijk. 

De kommandant zelf houdt zich schuil in 
het Marollenklooster te Leuven, waaruit hij 
op 20 juli 1796 moet vluchten. Er worden 
heel wat aanhoudingen verricht te Leuven, 
maar de hoofdvogel blijkt gevlogen te zijn. 
Onze held neemt nu zijn toevlucht tot een 
guerllla-oorlog. Het terrein van zijn operaties 
was daarvoor uiterst geschikt. Aan stoutmoe
dige plannen, die meestal mislukten, ontbrak 
het hierbij niet (o.m. ontvoering van generaal 
Jardon 31 oktober 1796). Maar het volk, de 
Franse knevelarijen beu, begon zich meer en 
meer te verzetten en de incidenten en plaat
selijke opstanden, los van Charlepoengs ak-
ties, namen toe. Wanneer op 5 september 
1798 de wet op de konskriptie afgekondigd 
wordt is de maat vol en de Boerenkrijg breekt 
los in de Nederlandstalige provincies en In 
Waals-Brabant. Charlepoeng hield zich hier
bij echter afzijdig, alhoewel hij toch kontakt 
moet onderhouden hebben met de leiders. 

VERRADEN 
Na de noodlottige wanhoopsslag van 5 

december 1798 te Hasselt — waar Charle
poeng niet bij was — blijft hij ondergedoken. 
De toestand in het land bleef de Fransen 
zorgen baren en wanneer eind maart 1799 
ook Cousin Charles terug op het toneel 
verschijnt met soms brutale, gewaagde on
dernemingen (zijn mannen zijn nu ook beter 
georganiseerd en er heerst meer tucht) 
neemt de Franse onrust toe. 

Tussen 20 juli en 28 juli 1799 bezorgt 
Charlepoeng de Fransen op verschillende 
plaatsen genoeg kopbrekens, maar gaat zijn 
eigen ondergang tegemoet door jonge kerels 
tegen hun zin bij zijn ,,troepen44 te willen 
inlijven. Een ontsnapte „vrijwilliger" (tegen 
zijn wil) verraadt de schuilplaats van Charle
poeng, die hierop door de Fransen omsin
geld, bij een vuurgevecht in het Margijsbos 
te Loonbeek de dood vindt. 

Tot zover het eerste deel van Erik Martens' 
boek: een biografie van Cousin Charles de 
Loupolgne. 

Het tweede deel (1799-1949) handelt over 
de Gedachtenis van Charlepoeng, en is 
zeker zo interessant als het eerste deel. 

De betrekkelijke vaagheid rond deze fi
guur bracht mee dat hij al vlug in de wereld 
van sagen en legenden, maar ook in de 
literatuur (zij het dan niet met een hoofdlet
ter) opdook. Erik Martens toont duidelijk aan 
dat een dergelijke, weinig gekende figuur in 
feite in alle richtingen kan gemanipuleerd 

worden, al naar het past In de zaak die men 
voorstaat. 

Zo belandt Charlepoeng afwisselend in het 
kamp van de hevigste Belgen en staat dan 
weer in dienst van de Vlaamse zaak, waarbij 
iedereen de figuur natuurlijk interpreteert 
zoals het hem uitkomt (zie kadertje). Na de 
tweede wereldoorlog verschijnt onze man 
zelfs in stripverhalen en in een jeugdtelevi-
siereeks! 

Het hardnekkige, historische speura/erk 
van Erik Martens bracht eindelijk een be
trouwbare historische situering van deze fi
guur die zeker geen zuivere idealist was, 
maar ook geen ,,Kiekendief". Een man, die 
in andere tijden en omstandigheden wellicht 
ofwel een „eerbaar" burger geweest zou zijn 
ofwel een ondera/ereld-figuur eerste klas. 
Maar geschiedenis met,,indien" bestaat nu 
éénmaal niet. 

Het werk is verlucht met een groot aantal 
illustraties, waarbij heel wat teksten uit de 
besproken periode werden opgenomen. Een 

uitgebreide bibliografie en een handig perso
nenregister maken van deze verzorgde uit
gave aanbevelenswaardige lektuur. 

Bovendien komt dit werk wel zeer op tijd 
met het oog op 1998 (200-jarige herdenking 
van de Boerenkrijg). De figuur van Charle
poeng was tot nog toe zeer moeilijk te 
situeren in het geheel van de toenmalige 
gebeurtenissen. 

Heel wat historici en heemkundigen kun
nen tegen 1998 bij het werk van Erik Martens 
terecht, wanneer zij plots in plaatselijke ar̂  
chieven Charlepoeng zien verschijnen. Spij
tig voor auteur en lezer blijven enige perio
den uit het leven van deze brigand onmoge
lijk te rekonstrueren. 

Mlja Proost 

— Cousin Charles de Loupolgne. Brigand uit het 
oude Brabant. Erik Martens. Ultg. Jan Van Hel-
mont, Leuven, 1992. 850 fr. op rek. 000-
1447357-20, Tervuursestraat 138-140,3000 Leu-

EED VAN HET NEDERLANDS LEGER 
Gecommandeurt door Charles De Loupougne, aSuelyk 

Cafiieyn aen den DienJJ van S. M. de KYSER. EN 

KONING ah Hertog van Brabant. 

I K N Sweer getrouw te zullen blyven aen 

onfen Souvcryn FRANCISCUS II. , en aen den Com

mandant hier boven gemelt, tot dat Z. M. Troepen 

in d'eer ons Land fullen weder in gekomen zyn, 

zoo helpt my GODT en alle zyne Heyligen. 

NOTA : De gene die, naer dat den KETSES. in't 

Land zyn zal, verlof van den gemelden Kenft zal 

willen hebben, zal zich by den CommifGiris konnen 

addrefleren en fal hem feffens geaccordeert worden. 

(^ ^ 

De eedformule van ,,het leger" van Charles de Loupolgne met de handteke
ning van de kommandant zelf. Jacqmin had zichzelf wel tot „adelijk kapitein 
aan de Dienst van Keizer en Koning" gebombardeerd... (Aig. Rijksarchief Brussel) 
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O KRUISE DEN VLAMING 
Het kruis dat in 1928 ter nagedachtenis 

van Cousin Charles de Loupoigne tussen 
Huldenberg en Loonbeel< werd geplant 
heeft een hele geschiedenis meege
maakt. Het was er opgericht door een 
Belgisch-patriottisch hoofdstedelijk komi-
tee en op initiatief van baron Paul Ver-
haegen, raadsheer en later voorzitter van 
het Hof van Kassatie. De baron was een 
rabiate franskiljon die in 1922 nog op
schudding had verwekt door een fel pam
flet tegen de vernederlandsing van de 
Gentse universiteit. 

WAALSE 
TEGENHANGER 

Voor Verhaegen, die ook de auteur 
was van het groots opgezette vijfdelige 
werk La Belgique sous la domination 
frangaise, was Charles de Loupoigne de 
onbetwiste chef van de Waalse brigands 
en aldus een waardige tegenhanger van 
de Vlaamse Boerenkrijgleiders zoals 
Mane Van Gansen, Rollier en Corbeels. 
Hun naam en faam waren ook in Wallonië 
verspreid en Verhaegen wou een fransta-
lige tegenhanger, vandaar... 

Het Charlepoengkruis werd vlug een 
twistappel omdat het dan door Vlaamsge
zinden en dan door Belgicisten werd 
gebruikt. 

Vanaf juli 1938 stonden kruis en omge
ving (het IJselandschap ter hoogte van 
Klein Waver tussen Huldenberg en Loon-
beek) afgebeeld op de titelpagina van De 
IJschegalm, Propagandablad van den 
Vlaamschen Toeristenbond voor Drui-
venland. 

Het blad werd uitgegeven door Stan 
Jena, de VTB-vertegenwoordiger uit 
Neerijse, die vanaf 1933 bij het kruis met 

Scouts aan het Charlepoignekruis 
tijdens de Guldensporenviering 
van 11 juli 1940. 

groot sukses Guldensporenherdenkin-
gen had georganiseerd. 

• Maar de Brusselaar Charles de Lou
poigne was toch van Waalse afkomst? 

Erik Martens: „De flamingant Stan 
Jena had „Karel Jacquemijns" en zijn 
volgelingen in de sfeer van de Boeren
krijg gehaald, hen laten vechten voor 
Outer en Heerd, gekoppeld aan de ge
meentenaren van 1302 en zodoende 
dienstbaar gemaakt voor de Vlaamse 
Zaak. 

Omdat de manifestaties ook tijdens de 
bezetting doorliepen was dat allemaal 
voldoende om bij de bevrijding in 1944 
het mikpunt van de repressie te worden, 
het kruis werd stuk geslagen. In 1949 
werd het heropgerichte monument op-

ÜEUSLHELFILm 

De frontpagina van de IJschegalm, juli 1938. 

nieuw vernield, maar nog datzelfde jaar 
door de goede zorgen van de toenmalige 
verbondskommissaris van het WKS 
Maurits Van Haegendoren op het scouts
terrein te Sint-Joris Weert heropgericht. 
Wie ooit op De Kluis heeft gekampeerd 
— en hoeveel zijn er dan niet geweest? 
— zal zich herinneren dat het kruis er 
tegen de toren van het Kluiskerkje staat." 

• Hoe zag het gebied er uit toen de 
gesctiiedenis van Cousin Charles zich 
afspeelde? 

Erik Martens: „De akties van het Ne
derlands Leger-Armée Belgique spelen 
zich ondere af in h/1idden-Brabant, een 
gebied dat naar de woorden van graaf 
Joseph de Ferraris zeer geschikt was 
„pour les ruses et les chicanes de la 
petite guerre", voor de listen en de lagen 
van de kleine oorlog, de guerilla. 

De Ferraris kon het weten want hij had 
omstreeks 1770 de bekende kabinets-
kaart van de Oostenrijkse Nederlanden 
getekend. Twee eeuwen later is het land
schap op veel plaatsen nog niet ingrij
pend veranderd." 

CHARLEPOENGDELLË 
• Zijn er vandaag nog plaatsen terug 
te vinden die aan de legendarische 
brigrandsleider herinneren? 

Erik Martens: „Te Blanden vind je het 
Hof van de Rooi Kapel, waar Guilliam van 
Billoen woonde, de municipale agent die 
eerst met Charlepoeng samenwerkte 
maar later door de brigands schuldig 
werd bevonden aan verraad en die gefu
silleerd werd. 

Het Zoniënbos was een van de vlucht-
oorden van de rebellen en de omgeving 
van de kapel van O.L-Vrouw van Welrie
kende was in 1799 het toneel van een 
schermutseling met Franse soldaten. In 
het Meerdaalwoud staat de Dikke Eik 
waaraan, net zoals aan de Molenvijver 
van het Zoet Water, Charlepoeng-legen-
den verbonden zijn. Er is de Kluiskapel te 
St.-Joris Weert, maar de meest onderne
mende liefhebber gaat op zoek naar het 
in het Loonbeekse l\/largijsbos verborgen 
valleitje waar in 1799 het ultieme gevecht 
plaatsvond en dat sindsdien Charle-
poengdelle wordt genoemd." 

Wie met het boek van Erik Martens in 
de hand de voetsporen van Cousin Char
les wil drukken mag zeker zijn van een 
prachtige natuurwandeling maar tevens 
van een boeiende ontdekkingstocht door 
onze geschiedenis! 

(m.v.l.) 
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EEN DICHTER DIE EERST MENS WAS 
In Nimes is de Argentijnse zanger, dichter 

en l<omponist Atahualpa Yupanqui (84 jaar) 
overleden. Hij was van Indiaanse afkomst en 
werd internationaal bekend om zijn interpre
taties van traditionele indiaanse en Latijnsar-
merlkaanse muziek. 

Op z'n negentiende schreef Atahualpa 
Yupanqui Camino del Indio, De weg van de 
Indiaan, waarmee hij onmiddellijk bekend
heid verwierf. Als zovelen trok hij van het 
platteland weg om zich in Buenos Aires te 
vestigen waar hij aan de zijde van de kom-
munisten aktief werd en in de gevangenis 
raakte. In 1948 week de dichter naar Parijs 
uit, daar leidde Edith Piaf hem in bij het 
Europese publiek. In 1952 verliet hij de KP 
en keerde na de val van Peron naar Argenti
nië terug, hij was ervan overtuigd dat hij in 
zijn geboorteland meer kon doen voor de 
arme lieden dan er over te zingen in het 
mondaine Europa. 

De bewogen Yupanqui haalde de kracht 
van zijn kunstenaarsschap uit de sociale 
onrechtvaardigheid die kleine Argentijnse 
boeren en verpauperde indianen dienden te 

DE DICHTER 

Je denkt dat je anders bent 
Omdat men je dichter noemt, 
En dat jouw wereld ver boven 
de sterren draait. 

Door zoveel naar de maan te kijken 
Kan je niets meer zien. 
Je lijkt op een arme blinde 
Die de weg niet kent. 

Ga en kijk naar de mijnwerkers, 
Naar de landbouwers op het graanveld, 
Zing over hen: zij vechten 
Om een stukje brood te verdienen. 

Dichter met je vriendelijke rijmen, 
Ga in het bos leven. 
En je zal er de ellende 
Van de houthakkers leren kennen. 

Deel het leven van het volk, 
Bekijk het van binnenuit. 
Eerst moet je mens zijn, 
Dan kan je dichter worden. 

(vertaling Lieve Devijver) 

ondergaan, het vormt het steeds weerkeren
de tema van zijn muzikaal en letterkundig 
werk. 

Bij wijze van voorbeeld brengen wij zijn 
gedicht De Dichter waarin Atahualpa Yupan
qui uitlegt wat de opdracht van de dichter 
moet zijn. Een „richtlijn" haast die dichters, 
of zij die er willen voor doorgaan, best boven 
hun bed hangen. 

Bij ons raakte Atahualpa Yupanqui vooral 
bekend door Dirk Van Esbroeck en Juan 
Masondo. Reeds in 1975, toen zij nog Rum 
vormden, zongen zij vertaalde teksten en 
muziek van de Argentijn. Het meest bekend 
is wellicht Macatnbo de Boleadoras uit hun 
programma (en LP) Tango y otras milongas 
uit 1983. 

(m.v.l.) 

TORHOUT-WERCHTER KOMT ERAAN I 
Ook dit jaar pakt Torhout-Werchter, dat in 

de laatste jaren is uitgegroeid tot het grootste 
muziekfestijn van Europa, uit met een uitge
kiend programma. Kwaliteit, vernieuwing en 
onverwoetsbaar talent staan te drummen. 

Eindelijk weer een groep van bij ons om in te 
zetten: de Diestse Scabs bewezen ruim
schoots (sedert '82) uit het juiste hout gesne
den te zijn. Zij openen zowel zaterdag 4 juli in 
Torhout als zondag 5 juli in Werchter om 
10.15 uur. Een uurtje later komt Peair Jam 
aan bod, die recent (bij Sony-CBS) met een 
opmerkelijke plaat uitpakte. Volgen dan Ex
treme, de Nederlandse Urban Dance Squad. 
Luka Bloom en Crowed House zorgen rond 
teetijd voor blues-folkie, lichtharmonische, 
lichtvoetige pop. Vanaf 17.30 uur de grote 
Lou Reed die het wellicht anderhalf uur zal 
rekken. Daarna om halfacht het jonge grut 
The Hot Chili Peppers tot,,diving" en andere 
pogodansen zal worden aangezet. Dé lijst
trekker is ditkeer weer de Canadese Bryan 
Adams, die na zijn „Everything I do" van 
vorig jaar als nieuwe Springsteen zijn terech
te plaats heeft ingenomen. Tweemaal tien 
hektare grond bieden ruimte voor respektie-
velijk 80.000 toeschouwers, maar omwille 
van het komfort stopt men de verkoop tel
kens op 60.000. De inkomkaartjes zijn ver
krijgbaar in voorverkoop vanaf half mei tegen 

1000 frank of 55 gulden, op de ruim dertig 
vertrouwde verkoopspunten. 

Dus Torhout-Werchter binnen een goede 
maand. IVIaar zo ver zijn we nog niet, eerst 
kan je nog naar een optreden van de folkzan-

(foto De Maitre) 

geres Michelle Shocked op 9 juni in de 
Brusselse Ancienne Belgique en naar Eric 
Clapton en band op dinsdag 16 juni in Gent. 
Het optreden van Elton John op 1 juli in Vorst 
is reeds uitverkocht, volgende keer vlugger 
zijn! s.D. 
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BOEKEN 

E HEEF HET LAKEN OVER HET HOOFD? 
De Nederlandse uitgeverij Harlekijn is in 

Vlaanderen bekend omdat ze boeken uit
geeft van Henri Van Daele, de jeugdschrijver 
die ooit werd bekroond met de Staatsprijs. 

Vaste fondsauteurs zijn ook Herman Van 
Veen, Jacques Weyters en Bies van Ede. Nu 
startte Harlekijn met een nieuwe serie detek-
tives van de schrijfster Lanny Lakenstra over 
het doodgewone schoolmeisje Kitty, die Kit 
Katendreclit wordt. 

NIEUWE SERIE? ~ 
Géén nieuwe serie, zegt de uitgeefster, 

want in 1948 reeds verscheen Kit Katen-
drecht en het foute geschiedenisboek. In het 
aanbiedingsprospektus staat: ,,Het voor die 
jaren uiterst aktuele tema, trekt de aandacht 
van de hele landelijke pers, die onverdeeld 
entoesiast reageert op dit boek voor 10- tot 
12-jarigen. Het boek behaalt vier drukken in 
het eerste verschijningsjaar. In 1949 ver
schijnt deel twee: Kit Katendrecht en de 
mensendieven. Verschijnen nog Kit Katen-
drecht en de goudmakers, Kit Katendrecht 
en de toverformule. Kit Katendrecht en de 
Vals Geld Bank. Na het zesde deel Kit 
Katendrecht op heksenjacht, overlijdt de 
schrijfster. Haar erfgenamen beletten her
drukken en de boeken verdwijnen in de mist. 

Nu eind 1991 verschijnt Kit Katendrecht 
opnieuw. We beginnen met de laatste in de 
serie: Kit Katendrecht op heksenjacht. 

OP HEKSENJACHT " 
Het boek begint met een verhaal dat maar 

geen end krijgt, met op ander papier gedruk
te tekst, enzovoort. Het verhaal heeft je al 
dadelijk in zijn greep, het is de levensgevaar
lijke geschiedenis van de twaalfjarige Ben 
Advisee, zich spelend in het vreselijkste dorp 
van Nederland: Kinderkwelder. Daar woont 
de Weduwe Van Vleuten en die heeft een 
snoepwinkeltje. Ze zou kinderen tot snoep 
vermalen. 

Er is ook de Reinier Wrangegaaischool, 
een griezelfilm, een spookhuis en nachtmer
rie tegelijk, waar kinderen langzaam worden 
verteerd en hun jeugd verliezen. Ben's 
ouders verhuizen en zodoende ontsnapt hij, 
maar als ie dertig is komt hij terug in Kinder
kwelder en ontdekt dat de dorpskinderen 
nog steeds in vrees leven. Hij zal proberen 
het geheim op te lossen. 

LANNY LAKENSTRA ~ 
De auteur is een goede vertelster en heeft 

een uniek boek geschreven, het is daarom 
onbegrijpelijk dat ze nergens is terug te 
vinden in biografieën of bibliografieën. Maar 
bestaat Lanny Lakenstra wel ? Wie het pros-

pektus van de uitgeverij goed bekijkt ontdekt 
er allerlei tegenstrijdigheden. Er wordt over 
Lakenstra zowel in verleden, tegenwoordige 
als toekomstige wijze gesproken. Aange
spoord door Kit Katendrecht gaan wij op 
zoek naar Lanny Lakenstra. En zie wat wij 
ontdekken: Lakenstra bestaat niet, Laken
stra moet dus iemand anders zijn. Maar 
misdadigers laten sporen na en dan begint 
het spel om die sporen te ontdekken. Zullen 
we het eerst even dicht bij huis zoeken? 
Even kijken tussen de auteurs van Harle
kijn? En ja hoor, ver hoef je zelfs niet te 
kijken... 

Is Ben Advisee geen anagram van Bies 
van Ede? Verder kijken dan je neus lang is 
en je ziet op de omslag van het Kit Katen-

drechtboek een ander boek afgebeeld: de 
wereld is niet echt, en dat is ook van... juist. 
Nu nog even bellen naar Bies Van Ede en 
hem met de feiten konfronteren. De automa
tische telefoonbeantwoorder zegt dat je ver
bonden bent met: Bies Van Ede en Astrid 
Verburg. Luidt de opdracht van het boek 
niet: Voor Astrid, in mijn netste handschrift? 
Dit kan geen toeval meer zijn en dan ontdek 
je dat Van Ede in de Lange Lakenstraaï in 
Haarlem woont en dat neemt alle twijfels 
weg: Lanny Lakenstra is Bies Van Ede en 
beiden zijn ze goeie auteurs! 

Momos 

— Kit Katendrecht op heksenjacht. Lanny La
kenstra. Ultg. Harlekijn, 144 biz., 510 fr. 
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Hebt U zich ook al eens afgevraagd hoe 
een boorplatform er van binnen uitziet? Of 
een stoomtrein? Dat is nu mogelijk dankzij 
het prachtige boek Dwars Doorgesneden. 
Door middel van getekende dwarsdoorsne
den in kleur werpt het een blik in tal van 
gebouwen, konstrukties, voertuigen en sche
pen. Dit geeft een zeer gedetailleerd beeld 
van wat zich aan de binnenkant bevindt en 
afspeelt. 

Kijk in een van de grootste teleskopen ter 
wereld; zie hoe de bemanning leefde in een 
duikboot uit de tweede wereldoorlog, bekijk 
de binnenkant van een stoomlokomotief. 
Leer wat er zich in een middeleeuws kasteel 
afspeelde, hoe een tank er van binnen uit
ziet, hoeveel bemanningsleden het oceaan-
schip Queen Mary telde. Ontdek hoe de 

Empire State Building kan blijven staan, hoe 
astronauten lucht krijgen, wat er omgaat 
achter het toneel van een operagebouw. 18 
onderwerpen worden doorgesneden en van 
een verklarende tekst voorzien. 

Prettig om op te zoeken is de rode draad in 
elke tekening. In het kasteel, in de trein, de 
autofabriek, het ruimteveer,... vind je telkens 
iemand terug die zijn behoefte aan het doen 
is. Een boek voor avontuurlijke jongens en 
meisjes vanaf 10 jaar dat zeker ook volwas
senen zal boeien. Kijk- en leesplezier ge
waarborgd. 

(pdj) 

— Dwars doorgesneden. Stephen Biesty & Ri
chard Platt. Standaard Uitgeverij, Antwerpen, 
1992, 48 bIz, 695 fr. 
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SPORT 

ALLE LOGIKA IS ZOEK 

V
ORIGE week werd Aad de 
Mos doorgestuurd. Zonder 
aan de uitvoering van zijn 
nieuw l<ontrakt te hebben kun
nen, te hebben mogen begin
nen. Hij vertrok met zijn zak
ken vol geld. Als een rijk man. 
Men spreekt van enkele tien
tallen miljoenen. Er is weelde 
in het Astridpark. Het geld kan 
niet meer op. De Mos moet het 

een troost zijn. Hij is dezer dagen de best 
betaalde voetbaltrainer van Europa... 

Toch blijft de vraag hoe het zover kon 
komen. Het heet dat voorzitter Vanden Stock 
niet langer kon weerstaan aan de interne 
(bestuurders en begeleiders) en eksterne (de 
franstalige pers en de door het geschrijf 
opgehitste supporters) druk. Het voorspelba
re verlies van de landstitel was de aanlei
ding. Niet de oorzaak. Die moest elders 
worden gezocht. 

ENIGE LOGIKA? 
De Mos werden rauwe omgangsvormen 

venweten. Hij deed nooit handschoenen aan. 
Zijn manier van doen was een uitdaging voor 
,,de hofhouding" van de klub. Zijn werkelijke 
gevoelens kon hij ook al niet verstoppen. Hij 
legde onhoudbare druk op de spelers. Op de 
trainingen zou het er bij momenten ruw zijn 
aan toegegaan. Kortom: de eerste de beste 
gelegenheid moest worden aangegrepen om 
„van die man" af te komen. 

Voorzitter Vanden Stock bleef het langst 
dwars liggen. Hij besefte maar al te goed 
waarover het ging. Hier werd voor een stuk 
afgerekend. Hier werd de kontinuïteit in het 
beleid opgeofferd. Geen speler had om het 
vertrek van de trainer gesmeekt. Van de 
Mos' beroepsbekwaamheid en brandende 
ambitie was iedereen overtuigd. Gegronde 
verwijten kon men de man amper maken 
zonder de eigen bestuurskapaciteiten mee in 
twjifel te trekken. Had men trouwens niet 
samen het ganse transferbeleid met het oog 
op morgen uitgestippeld en... al voor hon
derd percent uitgevoerd? 

Versavel, Albert, Emmers en Van Vossen 
— spelers waarmee het tekort aan kracht, 
snelheid en koncentratievermogen zou wor
den ingevuld en waarvan er enkelen al voor 
een flink stuk door de Mos zelf waren opge
leid — stonden bovenaan op de verlanglijst 
van de Nederlander. Zodusl 

Was het de Mos' schuld dat Anderlecht 
basispionnen als Musonda, Degryse, De Wil
de en Nilis voor langere of kortere tijd moest 
missen in beslissende maanden? Was hij de 
oorzaak van het vorm- en koncentratieverlies 
van resultaatbepalende figuren als Oliveira 
en Nilis? Was hij debet aan het ouder en 

Luka Peruzovic, de opvolger van de Mos bij Anderlecht, is een sportieve zoon 
van IviC. (foto M. Herremans) 

schikt om in Anderlecht eigen opvattingen en 
ideeën te kunnen doordrukken. Anderlecht heeft Aad de Mos ont

slagen en daarmee het>ben we 
het allemaal meegemaakt. Voor 
zes maanden volstonden een 
perskonferentie en een persdiner 
niet om de lof van de trainer te 
zingen. De Mos was voor drie {aar 
beginnen bouwen aan een groot, 
aan een Europees Anderlecht. De 
fundamenten waren gelegd. Het 
kunstwerk behoefde nog enkel te 
worden afgewerkt. Dat zou in de 
komende twee jaren gaan gebeu
ren. 
Aad de Mos ging Pierre SInibaldl 
en BUI Gormlie achterna. Magi
sche namen uit een roemrijk ver
leden die het ook langer dan drie 
seizoenen na eikaar bij de Brus
selse klub uithielden. Het was 
duidelijk: we hadden nog niet al
les gezien. Het beste moest nog 
komen. 

(nog) trager worden van de verdediging? 
Was hij de enige die verantwoordelijk was 
voor het mislukte transferbeleid van de voor
bije jaren ? Heeft de voorzitter met bij herha
ling luide verklaard dat de Mos meerdere 
jongeren voor het eerste elftal heeft klaarge
stoomd en dat hij daardoor talrijke miljoenen 
voor de klub heeft gewonnen? Zegde hij niet 
nog voor drie weken dat de balans van drie 
jaar de Mos ook bij verlies van de landstitel 
positief zou blijven ? 

PERUSOVIC 

laatste die over Anderlecht een eigen verhaal 
zal kunnen vertellen. Ivic, Van Himst, Haan 
en Leekens kunnen dat ook. 

In Het Nieuwsblad schreef Frangois Colin 
dat het vertrek van de Mos een verlies zal zijn 
voor ons voetbal. Wij geloven dat ook. Al is 
het geweten dat niemand onvervangbaar 
blijft. 

De Mos' opvolger heet Luca Perusovic. 
Jarenlang een uitmuntende verdediger voor 
Sporting. Een man wiens beroepsernst bo
ven elke twijfel is verheven. Vraag blijft of de 
Kroaat over voldoende persoonlijkheid be-

Neen, van enige logika kan m deze geen 
sprake zijn. Al hoeft de Mos niet noodzakelijk 
te treuren. Hij is niet de eerste en ook niet de 

In de gangen met voltapijt lopen immers 
tientallen pseudo-trainers en pseudo-be-
stuurders rond die elk hun eigen voetbal
evangelie verkondigen en zeer verongelijkt 
reageren wanneer dit niet ten uitvoer wordt 
gelegd. 

Luca is anders wel de ,.sportieve" zoon 
van Tomislav Ivic. De beste Anderlechttrai-
ner ooit, wanneer men de voorzitter mag 
geloven. En die man moest in nagenoeg 
gelijkaardige omstandigheden als De Mos 
opstappen. Zo zit die klub nu eenmaal m 
elkaar. Toch wordt het naar ons gevoel hoog 
tijd dat Anderlecht de eigen geloofwaardig
heid in vraag stelt. Een klub is immers méér, 
en Anderlecht was ooit veel meer, dan een 
verzameling misleide supporters en een hor
de gladgestreken lakeien. 

Flandrien 

I> 
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IS DE BESTE ZOVEEL STERKER? 
De eerste week Roland Garros heeft spo

ren nagelaten. De slachtoffers zijn eigenlijk 
niet meer te tellen: Forget, Chang, Edberg, 
Stich, Lendl. Ze liggen op een stapeltje. De 
reekshoofden werden al erg vroeg zeldzaam. 
Een man staat nog pal overeind. Jim Courier. 
De titelverdediger en nummer één op de 
wereldranglijst schijnt sterker dan ooit. Hij 
straalt robuuste kracht en ijzersterk moreel 
uit. Hij is ,,de" geweldenaar van het moment 
in het tenniscircuit. Roland Garros is er 
gelukkig mee. Want in Parijs maakt(e) men 
zich zorgen. 

ONAANTASTBAAR? 
In 1990 won Gomez. In 1989 Chang. 

Goede spelers, dat zeker. Maar wat koop je 
ermee? Zij waren geen favorieten. Zij bereik
ten plots een zeldzame piek die ze nadien 
nooit nog haalden. Grand Slam-tornooien 
verzamelen liever grote namen op hun pal
mares. Het publiek wil de besten op het 
podium. Toptennis vandaag is niet meer te 
vergelijken met het bedrijf van voor tien jaar 
en meer. In 1981 won Borg voor het laatst in 
de Franse hoofdstad. Zijn zesde sukses. 
Nadien meldden zich nog Wilander (driemaal 
trouwens), Noah (een verrassing die Frank
rijk zot maakte), Lendl (tweemaal), Chang, 
Gomez en Courier. Laatstgenoemde is een 
prototipe. Mateloos veel krachts- en energie
ontplooiing. Het regelrechte sportieve ge
weld. Hoe lang kan men dit uithouden? 
Zoals in nagenoeg alle sporten worden ook 
in tennis techniek en zelfs taktiek wegge-
mept met slagen vol vuur en ijzer. Overleven 
heet de boodschap. Een opdracht die maar 
weinigen ,,blijvend" aankunnen. Courier 
steekt in een geweldige vorm. Hij „schijnt" 
onaantastbaar. Voor hoelang? Want ook bij 
hem moeten de inspanningen sporen nala
ten, Zoals bij Becker, die gekwetst langs de 
lijn bleef. Zoals bij Lendl die al vier, vijf jaar 

Jimmy Connors blijft verrassen. Tijdens de wedstrijd tegen Stich plezierde hij 
een toeschouwer met een bloem. (toto atp) 

vol wanhoop en met zichtbare bitterheid 
tegen de slijtage vecht. Zoals bij Forget, de 
gekompliceerde, die de druk tegen ons land-
genootje Bart Wuyts niet langer aankon. 
Courier won later met tennis en technisch 
verbetert hij nog steeds. Wordt hij de uitzon
dering die de regel bevestigt? 

JUMBO JIM 
Kan hij een tennisrijk stichten dat langer 

duurt dan één zonsopgang? Kan hij Borg 
en... Jimmy Connors achterna? Laatstge
noemde was in Parijs nog eenmaal, waar
schijnlijk de allerlaatste maal, van de partij. 
Hij sneuvelde in de eerste ronde. Tegen 
Stich. Die al wel onmiddellijk alle registers 

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

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

Pas heringerichte luxekamers. 

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

Hoofstraat 6 
3793 Teuven 
Tel. (041) 81.10.17 

moest opentrekken om de veteraan van zich 
af te houden. 

Connors ontroerde de massa. Hij is een 
tennisrelikwie. Een speler van een ras dat 
niet meer bestaat. Een avonturier op de' 
court. Een anarchist eigenlijk. Een legende 
die een eigen leven leidt en daar genoegen 
in schept en kracht in vindt. Connors tennist 
altijd tot op en als het moet tot over de 
pijngrens. Permanente overdruk. Adrenaline 
in het bloed. Moed, wilskracht en gedreven
heid tot in het oneindige. Hij verrast nog 
altijd. Hij is op geen moment voorspelbaar. 
Het tegenovergestelde van de kampioenen 
van vandaag. Hij spot met het circuit anno 
1992. 

Jumbo Jim ontroert en begeestert. Hij 
tennist herkenbaar. Dertienmaal stond hij op 
Roland Garros. In 1972, precies twintig jaar 
geleden dus, maakte hij er zijn eerste ver
schijning. Hij geraakte nooit verder dan de 
kwartfinales. Van 1974 tot en met 1978 bleef 
hij afwezig. Zijn beste jaren eigenlijk. Ook de 
jaren van Borg, Panatta en Vilas. Hij heeft ze 
allen lang overleefd. Hij geloofde nooit dat 
het in Parijs echt ,,kon". Gravel was zijn 
natuurlijk leefmilieu niet. 

Maar hij hield wel van Roland Garros. Het 
Franse publiek met zijn gevoel voor patos en 
heroïek lag hem wel. Het geslaagde huwelijk 
tussen speler en publiek. Toch is de schei
ding nabij. 

Jimmy is inmiddels negenendertig gewor
den en nog schijnen in tennis de ,,fisieke" 
grenzen niet bereikt. Al worden de karrières 
almaar korter, de blessures talrijker, de slijta
ge zichtbaar... Een teken des tijds wellicht. 
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HE MAMBO. MAMBO LATINO J 
Rush is hel regiedebuut van regisseur Lili 

Fini Zanucl< en is het boegbeeld van de 
Maand van het Spannende Boek (dat is juni 
en is landelijl<, het geschenk is een Stephen 
King-verhaal) en de Week van de Spannen
de Film (Antwerpen, van 12 tot 18 juni). Het is 
de verfilming van de roman van een voorma
lige agente van de narkotikabrigade, Kim 
Wozencraft, op scenario gezet door Pete 
Dexter {Paris Trout). 

HOOFDDROL... 
Alles speelt in het zuiden van Amerika in 

het begin van de zeventiger jaren. De begin
nende politie-officier Kirsten Gates (Jennifer 
Jason Leigh, in een rondweg schitterende 
vertolking), wordt op zijn verzoek gekoppeld 
aan de ervaren narkotika-agent Jim Raynor 
(Jason Patric, die het scherm beheerst zoals 
zelden een akteur dat deed). Hij leert haar 
het gevaarlijke spel hoe ze drugs moet ko
pen. Dat ze daarbij ook af en toe van het spul 
moeten ,,genieten" is duidelijk. Jim heeft 
daar blijkbaar geen problemen mee. Kirsten 
probeert er af te blijven, maar zal zwichten. 

Misschien een erg dunne lijn om een film 
te maken, maar dat wordt duizendmaal goed 
gemaakt door de sfeer en de akteurspresta-
ties, ook van de filmdebutant Gregg Allman, 
de beroemde blues-zanger, en Max Perlich, 
die we al zagen in Drugstore Cowboy, hier 
gewoon superbe als een drug-pusher. 

Als je aan Beethoven denkt, denk je 
automatisch aan pop-pop-pop-poh, maar in 
het geval van deze Beethoven zit je goed 
fout. Het is een blaffend monster, een lieve 
Sint Bernard, die naast Charles Grodin de 
hoofdrol speelt. Gestolen als een puppy, 
komt hij terecht bij de familie Newton, een 
familie uit het boekje. Pa verzet zich en geeft 
toe. Beethoven groeit uiteraard als kool, 
maar blijkbaar was hij door God bedoeld om 
de kinderen door allerlei moeilijkheden heen 
te loodsen en hun leven meer kleur te geven. 
Pa moet in aktie komen wanneer Beethoven 
het mikpunt wordt van een bende dierendie-
ven en het einde is dan ook zo voorspelbaar 
dat je hondje van zes weken het kon ge
schreven hebben. 

Zelfs de schitterende komische akteur die 
Grodin is, slaagt er niet in deze drol te 
redden. Wie daar wel in slagen zijn regisseur 
en cameraman want nergens zie je de drol
len die toch inherent aan honden zijn (in dit 
geval Sint-Bernardsdrollenl), ze worden ver
donkermaand en dat is niet eerlijk. 

GUANTANAMERA ~^ 
De romantitel De Mambo Kings met Songs 

of Live van de Pulitzerprijswinnaar Oscar 
Hijuelos, werd voor de filmversie verkort tot 
The Mambo Kings en terecht, want maar de 
helft van deze magistrale roman werd ver
filmd. Was het boek opgevat als een elpee, 
met een Kant A en een Kant B, de film geeft 
alleen Kant A. Dat is het bruisende New York 

met zijn Spaanse wijken vol dromende, 
zwoegende, katolieke en vloekende Latijns-
amerikaanse immigranten. 

Centraal staan de Cubaanse broers Cesar 
(Armand Assante) en Nestor Castillo (Anto
nio Banderas, de Almodovarakteur die hier 
een erg geslaagd Amerikaans debuut 
maakt). Nestor heeft het moeilijk om zijn 
Cubaanse geliefde Maria (de onbereikbare 1), • 
die hij moest achterlaten, te vergeten. Het 
onvervuld verlangen belet hem niet te trou
wen met de koele, ernstige Dolores (!) (erg 
ontroerend neergezet door Maruschka Det-
mers). De onberispelijke huisvader blijft ech
ter de stof voor zijn liefdessongs putten uit de 
onbereikbare Maria, Maria die uitgroeit tot 
het simbool van het land dat ze achterlieten. 

Nestor en Cesar zwoegen doorheen de 
dag als vleeshouwer en havensjouwer, 's 
avonds gaan ze naar de dance-halls, balza
len en muziekkroegen en proberen een op
treden te versieren. Ze zullen uiteindelijk 
slagen op te treden in de / Love Lucy-show. 
(Hier werd een schitterend technisch staaltje 
uitgehaald). Vanaf hier verlaat de film de 
roman en dat moet je geweten hebben. Hij 
ontspoort. Niettegenstaande dat moet je de
buterend regisseur Arne Glimcher veel kre
diet geven, hij gebruikt de toegevoegde mu
ziek gewoonweg schitterend en de huwelijks-
scène van Nestor en Dolores waarin salsa
ster Celia Cruz een superbe Guantanamera 
zingt is gewoon zalig. 

Half geslaagd zouden wij zeggen. 

Willem Sneer 

WELDRA 
DE BOECK-MUSEUM 

TE DROGENBOS 

De minister van Kuituur Hugo Weckx en 
Feiix De Boeck drukken mekaar de hand na 
de ondertekening van de akte waarin de 
meester van Drogenbos 637 van zijn werken 
aan de Vlaamse gemeenschap schenkt. Al
dus komt, samen met de reeds eerder ge
schonken doeken, een kollektie van 700 
kunstwerken tot stand. Samen een waarde 
van 200 miljoen fr. 

De overheid zal ook in de faciliteitenge
meente Drogenbos een De Boeck-museum 
bouwen waar al de werken van de schilder 
zullen tentoongesteld worden. 

Aan de 94-jarige schilder onze dank voor 
de schenking en zijn levensbijdrage tot de 
artistieke luister van de Vlaamse gemeen
schap. 

(toto Y. De Saedeleer) 
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TV 1 

17 30 Boes, tekenfilmserie, 17 51 Duupje, kinder
serie, 17 55 Tik Tak; 18 00 Nieuws; 1810 Meisje 
uit de toekomst, serie, 18 35 Vlaanderen Vakan
tieland, toeristisch progr ,19 15 Joker- en lotto
trekking; 19 30 Nieuws. 
20 00 Schone schijn, komische serie 
20 30 De terugkeer, TV-film 
22 00 Night court, komische serie 
22 30 Nieuws 
22 50 Sport op zaterdag 
23 05 Gezelschap van vreemdelingen, film 

TV 2 
14 00 Tennis, Roland Garros 

VTM 

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 Dirty rotten scoundrels, film 
23 00 Nieuws 
23 15 The black hole, film 
00.55 Nieuws 

Ned. 1 

08 00 Wij mannen onder elkaar, kindersene, 
08 06 Naar Timboektoe, 08 16 De beste clown 
van de wereld, serie, 08 42 Ko de Boswachter 
Show, 09 02 Een wereldverhaal, sprookje, 13 00 
Nieuws; 1714 Solliciteren met sukses, kursus, 
17 40 De architektuur-estafette, Zeewolde en 
Utrecht, 18 00 Boggle, woordspel, 18 28 Ameri
ca's Cup, dok , 18 56 De hoogste versnelling, 
automag , 19 30 Growing pains, komische reeks, 
20 00 Nieuws 
20 25 Kijk op sport, sportkwis 
21 06 Never say never again, film 
23 20 Mount Everest '92, reisverslag Nederlands 
team 
00 12 Programmiert auf Mord, film 
01.50 Nieuws 

Ned. 2 

13 00 Nieuws, 17 05 Ongelooflijk maar BardI, 
illusionist; 17 32 Man over de vloer, komische 
serie, 18 00 Nieuws; 18 19 Onderweg met die
ren, dok serie, 18 53 Vijf tegen vijf, spelprogr, 
19 21 De baas in huls?, komische reeks 
19 50 De Vereenigde Algemeene, serie 
20 19 Flying Doctors, reeks 
21 10 Sonja op zaterdag, praatshow 
22 05 Achter het nieuws, aktualiteiten 
22 40 Per sekonde wijzer, kwisprogr 
23 15 De schreeuw van de Leeuw, showreeks 
23 42 Natuurmoment 
00 00 Nieuws 

Ned. 3 

08 55 Nieuws, 13 50 Studio sport, 18 00 Nieuws; 
18 15 Sesamstraat; 18 30 Jeugdjoernaai ekstra; 
18 55 Trekking lotto; 19 00 P.S. De Ruimte, voor 
en over jongeren, 19 28 Wilde Ganzen; 19 30 
Offshore, dok sene, 20 00 Nieuws 
20 24 Kenmerk, aktualiteiten 
20 55 Slaven van de herinnering, dok 
22 00 Nieuws 
22 15 Studio sport 
22 45 Nieuws 

T V 1 

09 00 Samson; 10 00 Protestantse eredienst, 
11 00 Pinkstermis, 12 00 Sunday Proms; 1610 
Snoopy come home, tekenfilm, 17 30 Gophers, 
tekenfilmsene, 17 55 Tik Tak; 18 00 Nieuws; 
1810 Kindsoldaten, jeugdfilm, 19 00 De Cosby 
show, komische sene, 19 25 Mededelingen; 
19 30 Nieuws, 19 45 Sportweekend. 
20 30 Secret army, serie 
21 25 Tijd voor Koen, licht klassiek 
22 00 Stress, serie 
22 30 Vandaag 
22 50 Ziggurat, kunstprogr. 

TV 2 
12 30 Triatlon, Middelkerke 
15 00 Tennis, Roland Garros 

VTM 

15 45 Finale Beker van België, voetbal, 18 00 
Nieuws; 18 05 Paradise club, misdaadserie, 
19 00 Nieuws 
19 30 Familieraad, spelprogr 
20 00 Regina auf den Stufen, dramaserie 
21 00 The magnificent seven, film 
23 15 Nieuws 
23 30 Wild, wild worif of animals, natuurserie 
00 55 Nieuws 

Ned. 1 

11 00 Eucharistieviering; 13 00 Nieuws; 13 00 
Pelléas et Méiisande, linsch drama, 16 15 Sollici
teren met sukses, kursus, 16.40 Van harte bren
gen wij u lof, cantate, 17 05 Kiekeboe, kinderse
ne, 1715 Oren van je kop, poppenreeks, 17 25 
Kleur rijk, serie, 17 50 De sprookjesstoel, serie, 
18 05 Boggle, woordspel, 18 30 Opgeruimd staat 
netjes, sene, 18 55 Tekenfilmfestival, 1915 Star 
Trek: the next generation, serie, 20 00 Nieuws. 
20 10 Oude liefdes, spelprogr 
21 00 Je zult het zien, fitness en gezondheid 
21 30 Brandpunt, aktualiteiten 
21 55 Achilleshiel, TV-film 
23 40 Nieuws 

Ned. 2 

09 00 Pingu; 09 05 Babar; 09 30 Buurman Bolle; 
09 50 Achterwerk in de kast internationaal; 
10 05 Watt???; wetenschappen, 10 30 Vuurtore
neiland, jeugdfilm, 1100 Reiziger in muziek, 
13 00 Nieuws; 19 00 Dick Spanner, poppen-ani-
matieserie; 19 07 Clive James, postcards, Chica
go, 20 00 Nieuws. 
20 14 Zomergasten, Frank van Ree 
23 00 Nieuws 

Ned. 3 

08 55 Nieuws; 10 30 lOS magazinge, 11 00 Pink-
sterdienst; 11 58 De wilde ganzen; 12 00 Het 
Capitool, live-debat, 12 45 Stichting Socutera; 
12 50 Omrop Fryslan educatyf, 13 55 Studio 
sport; 1815 Sesamstraat; 18 30 Pinkpop live, 
vooruitblik, 20 00 Nieuws 
20 10 Peeping Tom, film 
21 48 Let's dance, dansreeks 
22 00 Nieuws 
22 05 Krekelvechten, teater 
22 45 Veranderen, dok 
23 55 Nieuws 

TV1 

15 30 Robin and the seven hoods, film, 17 30 
Boes, tekenfilmserie, 17 51 Duupje, kindersene, 
17 55 Tik tak; 18 00 Nieuws; 18 10 Mooi en 
meedogenloos, sene, 18 35 Avonturenbaai, se
ne, 19 00 Buren, sene, 19 22 Vakantievlinder, 
toer tips, 19 25 Mededelingen; 19 30 Nieuws. 
20 00 Zeg 'ns aaa, sene 
20 25 Een gevaarlijk leven, serie 
22 10 Op de koop toe, konsumenteninfo 
22 30 Vandaag 
22 55 Uitzending door derden 

VTM 

17 00 Mighty Mouse and friends; 17 05 The A-
team, serie, 18 00 Nieuws, 18 05 18 05 Cijfers en 
letters; 18 30 Home and away, sene, 19 00 
Nieuws; 19 30 Waagstuk, kwis 
20 00 Rad van fortuin, spelprogr 
20 30 De gouden jaren, serie 
21 00 Road to Avonlea, serie 
22 00 Alsof het gisteren was, Yvonne Lex 
22 45 Murphy Brown, serie 
23 15 Nieuws 
23 30 Kortvlaams, Vlaamse kortfilms 
00 00 Nieuws 

Ned. 1 

13 00 Nieuws; 14 34 De amazone, film, 16 43 
G'oud en nieuw, muzikale reeks, 17 37 Winnie 
the Pooh, 18 03 Boggle, woordspel, 18.32 Zij 
gingen voor goud, dok over de OS, 19 00 Kerke
pad, Apeldoorn en omgeving, 19 30 Roseanne, 
komische sene, 20 00 Nieuws. 
20 16 25 jaar jostiband, jubileumkoncert 
21 03 Hier en nu, aktualiteiten 
21 31 Prettig geregeld, komische reeks 
22 04 Pinksteren '92, verslag 
22 29 Jessica Fletcher, serie 
23 14 Zangersconcours '92, registratie 
23 48 Nieuws 

Ned. 2 

13 00 Nieuws; 17 25 Paardegek, jeugdfilm, 18 00 
Nieuws; 18 10 Big city metro, dok , 18 40 Count
down, pop 
19 25 Go Veronica travel, reismag 
19 55 De heilige koe, automag 
20 30 MacGyver, serie 
21 25 Veronica goes America, Atlantic City — The 
Amish 
21 55 Star Trek: the wrath of Khan, film 
23 50 Nieuws 

Ned. 3 

08 55 Nieuws; 15 00 Pinkpop live, rechtstreeks, 
17 25 Amerikaanse en Britse literatuur, John Dos 
Passosf, 18 00 Nieuws; 18 05 Het cirkus van 
Madame, tekenfilm, 18 15 Sesamstraat; 18.35 
Studio sport; 20 00 Nieuws 
20 15 Mooie woorden, dok serie 
20 50 All along the watchtower, koncertregistratie 
21 25 Varen, watersportkursus 
22 00 Nieuws 
22 10 Studio Sport joernaal 
22 32 Pinkpop live, hoogtepunten 
23 15 Databasemanagement, teleac 
23 45 Nieuws 
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TV 1 
17 30 Boes, tekenfilmserie, 17 51 Duupje, kinder
serie, 17 55 Tik Tak; 18 00 Nieuws; 1810 Mooi 
en meedogenioos, serie, 18 35 Avonturenbaai, 
serie, 19 00 Buren, serie, 19 22 Vakantievlinder, 
toer tips, 19 25 Mededelingen; 19 30 Nieuws. 
20 00 La grande saga des animaux, reptielen 
20 35 Married with children, komische reeks 
21 00 De gorilla, politieserie 
22 30 Vandaag 
22 55 Tekens: Documenta 4, dok 

VTM 

17 00 Mighty Mouse and friends, 17 05 The A-
team, serie, 18 00 Nieuws; 18 05 Cijfers en let
ters; 18 30 Homa and away, serie, 19 00 Nieuws; 
19 30 Waagstuk, kwis 
20 00 Rad van fortuin, spei 
20 30 The pink panther, film 
22 30 Telefacts, aktualiteiten 
23 15 Nieuws 
23 30 Embassy, dramaserie 
00 30 Nieuws 

Ned. 1 
10 00 Vrouw zijn, magazine, 10 50 TV-Frult-
mand, muziek op verzoek, 11 10 Erfenis van een 
mafialeider, dok ,13 00 Nieuws; 16 00 Nieuws; 
16 08 Het kleine huis op de prairie, serie, 17 00 
Kinderkrant, 17 30 Tijdsein, aktualiteiten, 18 10 
Ronduit Club: 10 jaar!, verslag festiviteiten, 18 35 
Black-out, woordspel, 19 04 De rivier, serie, 
19 50 Mijmeringen; 20 00 Nieuws 
20 25 Road to the isles, dok 
21 08 Tijdsein il, aktualiteiten 
21 44 Breng orde m het leven, dok 
22 15 Opwekkingsliederen — Vierhouten, ver
slag 
22 35 Los Angeles, stad van gangs en gang
sters, dok 
23 25 Mijmeringen 
23.30 Nieuws 

Ned. 2 
13 00 Nieuws; 14 00 Skoalle TV; 17 05 Verhalen 
van moeder de gans; 1714 De geschiedenis van 
Ooit, jeugdserie, 17 30 De grote meneer Kaktus 
show; 18 00 Nieuws; 1816 Dubbeldekkers; 
18 41 Daar komen de schutters, komische reeks, 
1914 Vijf tegen vijf, spelprogr , 1 9 44 Police 
rescue, serie. 
20 38 Zeg 'ns AAA, komische reeks 
21 07 De verleiding, reeks over reklame 
21 52 Achter het nieuws, aktualiteiten 
22 26 Golden girls, komische serie 
22 54 Favoriete schrijvers, Gerda van Wagenin-
gen/Maarten 't Hart 
23 27 Museumschatten 
23 35 Nieuws 

Ned. 3 

08 55 Nieuws; 10 00 Warreltaal, school-TV, 11 00 
Nieuws uit de natuur, school-TV, 16 55 Ca va?, 
teleac, 17 25 Pronto, teleac, 18 00 Nieuws, 1815 
Sesamstraat; 18 30 Jeugdjoernaal; 18 40 Het 
klokhuis; 19 00 Honeymooners, komische reeks, 
19 25 Wij zijn zigeuners, dok , 20 00 Nieuws. 
20 25 Huize Franchise, dramaserie 
20 52 Let's dance, dansdok 
21 43 Intermezzo, Florentijnse Spelen 
22 00 Nieuws 
22 15 Studio sport joernaal 
22 30 NOS-laat 
23 25 Nieuws 

TV 1 

17 30 Boes, tekenfilmserie, 17 51 Duupje, kinder-
sene, 17 55 Tik Tak; 18 00 Nieuws; 18 10 Mooi 
en meedogenloos, serie, 18 35 Avonturenbaai, 
jeugdserie, 19 00 Buren, sene, 19 22 Vakantie-
vlinder, toer tips, 19 25 Mededelingen; 19 30 
Nieuws. 
20 00 Kamers te huur, komische reeks 
20 25 Heeft u gebeld, meneer?, komische reeks 
21 15 Margriet, praatshow 
22 30 Vandaag 
22 55 Oog in oog: Het laatste woord, TV-spel 
23 35 So What?!, jazzprogr 

TV 2 
17 30 Overname TV 1 ; 19 00 Uitzending door 
derden; 19 25 Mededelingen; 19 30 Nieuws en 
sport. 
20 10 EK Voetbal: Zweden-Frankrijk 
22 00 Uitzending door derden 
22 50 Overname TV 1 

VTM 
17 00 Super 50, 18 00 Nieuws; 18 05 Cijfers en 
letters; 18 30 Home and away, serie, 19 00 
Nieuws. 
19 30 Waagstuk, kwis 
20 00 Rad van fortuin, spelprogr 
20 30 Rap klap, spelprogr 
21 00 Clouseau-speciai 
21 45 Hardcastie & McCormIck, misdaadserie 
22 45 The blue revolution, dok sene 
23 45 Nieuws 
00 00 Hill Street Blues, politieserie 
00 50 Nieuws 

Ned. 1 
13 00 Nieuws; 16 20 Feuerwerk, film, 18 00 Bog
gle, woordspel, 18 30 International Folkloristisch 
Festival Brunssum, terugblik, 19 00 Land van de 
arend, dok sene, 20 00 Nieuws. 
20 25 Sissi, die junge Kalserin, film 
22 15 Pyramide, kwis 
22 50 Ach, Amerika, dok serie 
23 30 Nieuwsnet 12, dramaserie 
00 25 Nieuws 

Ned. 2 
13 00 Nieuws; 16 00 Nieuws; 16 09 Bekijk het 
maar, kinderprogr , 17 32 De TV-dokter; 17 34 
Babes, komische serie, 18 00 Nieuws; 18 21 Dear 
John, komische reeks, 18 48 Candid Camera, 
verborgen kamera, 1913 Keepersspecial, spel
progr 
19 33 Expo 93 Seville, Guatemala en Italië 
20 05 Derrick, misdaadserie 
21 11 Ingang Oost, dok 
21 42 Tros Aktua, aktualiteiten 
22 12 Milieuprijsvraag 
22 17 In kortgeding, rechtzaken 
22 41 Tros TV-show op reis, bekende mensen 
23 31 Nieuws 

Ned. 3 
08 55 Nieuws; 10 30 School TV, 18 00 Nieuws; 
18 15 Sesamstraat, 18 30 Jeugdjoernaal, 18 40 
Het klokhuis; 19 00 Honeymooners, sene, 19 25 
Van gewest tot gewest, regionaal nieuws, 19 55 
Politieke partijen. 
20 05 Zweden-Frankrijk, EK voetbal 
22 10 Nieuws 
22 20 NOS-laat, duiding 
23 00 EK Joernaal, voetbal 
23 33 Studio sport: tennis 
00 03 Nieuws 

T V 1 

17 30 Boes, tekenfilmsene, 17 51 Duupje, kinder
serie, 17 55 Tik Tak; 18 00 Nieuws; 18 10 Mooi 
en meedogenloos, sene, 18 35 Avonturenbaai, 
jeugdsene, 19 00 Buren, sene, 19 22 Vakantie-
vlinder, toer tips, 19 25 Mededelingen; 19 30 
Nieuws. 
20 00 Schwarzwaldklinik, serie 
20 45 Under cover, spionageserie 
21 30 Panorama, Gladio 
22 30 Vandaag 
22 55 Uitzending door derden 
23 15 Talk radio, film 

TV 2 

17 30 Overname TV 1 ; 19 00 De Vlaams-Nationa-
le Omroepstlchting, 19 25 Mededelingen, 19 30 
Nieuws 
20 10 EK Voetbal, Joegoslavié-Engeland 
22 00 Uitzending door derden 
23 00 Overname TV 1 

VTM 

17 00 Mighty Mouse and friends, 17 05 The A-
team, sene, 18 00 Nieuws; 18 05 Cijfers en let
ters; 18 30 Home and away, serie, 19 00 Nieuws; 
19 30 Waagstuk, kwis 
20 00 Rad van fortuin, spelprogr 
20 30 TIen om te zien, show 
21 45 Hunter, aktieserie 
22 30 Rescue 91, echtgebeurde verhalen 
23 30 Nieuws 
23 45 Friday the 13th, Simfonie in B 
00 30 Nieuws 

Ned. 1 

13 00 Nieuws; 17 00 The Arctic, natuurdok, 
17 32 Ferris Bueller, tienerserie, 18 00 Boggle, 
woordspel, 18 30 Forzal, 19 04 Mom P.I., sene, 
19 30 True Colors, sene, 20 00 Nieuws. 
20 25 Lovejoy, serie 
21 24 Televizier special, dok 
22 24 L.A. Law, serie 
23 12 Vinger aan de pols, med dok 
23 40 De archltektuur estafette, Amsterdam/Arn-
hem/Nijmegen 
23 56 Morgen kan 't beter, kursus 
00 24 Nieuws 

Ned. 2 
13 00 Nieuws; 17 25 De natuur gaat boven de 
leer, jeugdfilm, 18 00 Nieuws; 18 20 The new 
WKRP in Cincinnati, sene, 18 50 Top 40: 19 25 
Nieuwslijn, aktualiteiten, 19 55 Run the gauntlet, 
motorevenement 
20 50 Nederland Muziekland, show 
21 30 Veronica goes America, Washington 
22 10 Nieuwslijn, aktualiteiten 
22 40 From the dead of night, serie 
23 30 The Arsenio Hall Show, praatshow 
00 00 Nieuws 

Ned. 3 

08 55 Nieuws; 10 00 School-TV, 18 00 Nieuws; 
1815 Sesamstraat; 18 30 Jeugdjoernaal; 18 40 
Het klokkhuls; 19 00 Studio sport: tennis. 
20 00 EK Voetbal, Joegolsavie-Engeiand 
22 10 Nieuws 
22 20 NOS-laat 
23 00 EK Joernaal 
23 30 De Kelten, teleac 
00 23 Nieuws 

i 
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TV 1 
17.30 Boes, tekenfilmserie; 17.51 Duupje, kinder
serie ; 17.55 Tik tak; 18.00 Nieuws; 18.10 Mooi en 
meedogenloos, serie; 18.35 TV 1 — top 30; 19.00 
Buren, serie; 19.22 Vakantievlinder, toer. tips; 
19.25 Mededelingen; 19.30 Nieuws. 
20.00 Zeg 'ns euh, spelprogr. 
20.30 Matlock, advokatenserie 
21.55 Sledge Hammer, serie 
22.20 Kijk uiti, verkeerstips 
22.30 Vandaag 
22.55 Herover de aarde: Wij en zij, dok. 
23.45 De stem, triller 

TV 2 
17.10 EK Voetbal: Nederland-Schotland 
19.00 Programma van de protestantse omroep 
19.30 Nieuws/Sport 
20.10 EK Voetbal, GOS-Duitsland 
22.00 Overname TV 1 

VTM 

17.00 Mighty Mouse and friends; 17.05 The A-
team, serie; 18.00 Nieuws; 18.05 Cijfers en let
ters ; 18.30 Home and away, serie; 19.00 Nieuws; 
19.30 Waagstuk, kwis 
20.00 Rad van fortuin, spelprogr. 
20.30 Klasgenoten, Jean-Luc Dehaene 
21.30 Murderes among us, film 
23.15 Nieuws 
23.30 New Mike Hammer, serie 
00.15 Nieuws 

Ned. 1 

13.00 Nieuws; 16.40 Young Ramsay, jeugdsene, 
17.27 Parker Lewis can't lose, jeugdsene; 17.54 
Boggle, woordspel; 18.23 Kerkepad, Apeldoorn 
en omgeving; 18.40 Pink panther; 18.59 Zo va
der, zo zoon, raadspelletje; 19.29 De Cosby 
show, serie; 20.00 Nieuws 
20.26 Children of a Lesser God, film 
22.26 Spiegels, praatshow 
23.05 Cheers, serie 
23.28 Bloeiend Brabant, dok. 
00.13 Miniatuur 
00.22 Nieuws 

Ned. 2 

13.00 Nieuws; 18.00 Nieuws; 18.20 The Teenage 
Hero Turtles, tekenfilmserie; 18.46 Wetenswaar-
devol met Wubbo Ockels, kriminalistiek; 19.11 
TV-dokter; 19.12 joost — Zo g oed als nnormaal, 
dwarlaesie-patiënt; 19.46 America's funniestho-
me video's; 
20.14 Daar gaat de bruid, klucht 
21.25 Vrijdag Robinson, amusement en info 
22.10 Allo Allo, komische serie 
22.43 In the heat of the night, politieserie 
23.31 Perry Mason, advokatenserie 
Ö1.09 Nieuws 

Ned. 3 

08.55 Nieuws; 10.00 Nieuws uit de natuur, 
school-TV; 10.30 Onder de grond, school-TV, 
11.00 Schooltv-weekjoernaal; 16.45 Nieuws; 
16.45 Jeugdjoernaal; 17.00 EK Voetbal, Neder
land-Schotland; 19.10 Sesamstraat; 19.25 EK 
Voetbal, samenvatting; 19 50 Politieke partijen. 
20.00 EK Voetbal, Gos-Duitsland 
22.10 Nieuws 
22.20 NOS-Laat 
23.00 EK Joernaal, voetbal 
23.33 Studio sport: tennis 
00.20 Nieuws 

Eric Bogosian, onvermoeibaar in zijn rol van radioprezentator in Talk 
Radio. Donderdag 11 juni op TV1 , om 23u.15. 

ZATERDAG 6 JUNI 

GEZELSCHAP VAN 
VREEMDELINGEN 

Kanadese film van Cynthia Scott 
(1990) over zeven oudjes die met een bus 
gestrand zijn In een onherbergzame 
streek en elkaar stilaan beter leren ken
nen. Een boelende prent, dankzij de 
kwetsbaarheid, eerlijkheid en humor van 
de personages. (TV1, om 23u.05) 

ZONDAG 7 JUNI 

DE ZEVEN 
HUURLINGEN 

Een Mexikaans dorpje roept de hulp in 
van zeven Amerikaanse huurlingen om 
hen te beschermen tegen bandieten. Een 
vi/esternversie (1960) van Kurosawa's De 
Zeven Samourai, met Yul Bruynner, Ste
ve McQueen en Charles Bronson. (VTM, 
om 21u.) 

MAANDAG 8 JUNI 

STAR TREK: 
DE GRAMSCHAP 
VAN KAHN 

Amerik. SF-flIm van Nicholas Meyer 
(1982) met Leonard Nimoy, William Shat-
ner & Co. De bemanning van het ruimte
schip Enterprise vangt noodsignalen op 
van de planeet Regula One. Daar worden 
eksperlmenten uitgevoerd om nieuw le
ven te scheppen... (Ned. 2, om 21u.55) 

DINSDAG 9 JUNI 

DE ROZE PANTER 

Inspekteur Clouseau zit in Zwitserland 
achter een gewiekste juwelendlef aan. 
De elegante Davld Niven wordt totaal in 
de vernieling gespeeld door Peter Sellers 
(1964). (VTM, om 29u.30) 

WOENSDAG 10 JUNI 

SISSI 
DE JONGE KEIZERIN 

Tweede deel, uit 1956, van de destijds 
bijzonder populaire Sissi-trilogle. Romy 
Schneider moest voor de gelegenheid 
een pruik toersen die zo'n zes kilogram 
woog, een opdracht die haar maanden 
later nog vlagen van migraine bezorgde. 
Ook met Karlhelnz Böhm en moeder 
Schneider, Magda. (Ned. 1, om 20u.25) 
DONDERDAG 11 JUNI 

DAG, MADAM 
Franse komische film van Michel Ge

rard (1976) met Pierre Tornade, Michelin-
ge LucclonI, Remi Laurent, e.a. Robert 
Ferry heeft twee zonen. Wanneer de 
oudste moet trouwen, stelt hij alles In het 
werk om te voorkomen dat zijn jongste 
zoon hetzelfde overkomt. (RTL-TVi, om 
23U.15) 

VRIJDAG 12 JUNI 

CHILDREN OF 
A LESSER GOD 

Filmdebuut van Randa Halnes (1986) 
gebaseerd op het gelijknamige toneel
stuk van Mark Medofif. William Hurt Is de 
nieuwe leraar aan een school voor do
ven, die verliefd wordt op de schoon
maakster, prachtig vertolkt door de doof
stomme aktrice Marlee Matlln. (Ned. 1, 
om 20U.25) 
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MENGELWERK 

HERSENBREKER 
OPGAVE 136 

HORIZONTAAL 

3. Watje kunt met een stoel, gebeurt ook in 
een file en voor winkels in Rusland (11) 

8. Een paling in de voorste linies kan bij 
een botsing noodlottig zijn (8) 

9. Sierlijke vorm (4) 
10. Er zit risiko in zo'n kolos (8) 
12. Bezorgd omdat je denkt dat er iets gaat 

mislopen (7) 
13. Deze jongen bevat iets koels (3) 
14. Had zo iemand z'n gezin ingeruild voor 

een bedehuis? (9) 
16. Vergeefs op zoek naar de juiste weg (7) 
18. 0(6) 
20. In deze faze vormen overheidsvoor

schriften en feitelijke bezwaren een hin
derpaal (6, 5, 2, 4) 

VERTIKAAL 

1. Toestemming voor herdenking van een 
apostelbijeenkomst (14) 

2. Zij hebben de last te dragen (11) 
4. Schoolruimte voor beginnelingen (12) 
5. Ook geld opzij leggen heeft z'n faktuur 

(13) 
6. Schuilplaats zonder inhoud (3) 
7. Periode waarin je de spijzen mag keuren 

(12) 
11. Ardennenbewoner (4) 
15. Gepakt, begrepen en snedig geant

woord (5) 
17. Wat er van een werelddeel overblijft als 

grootvader is verdwenen (3) 
19. Zo'n mening kan hoog of laag zijn (4) 

OPLOSSING OPGAVE 134 
Horizontaal: 7. bij wijze van spreken; 
10. grenzeloos; 11. lont; 12. kan; 13. 
muizevel; 14. alarmbel; 16. verrassing; 
17. onterfde; 18. wetje; 19. gans. 

Vertikaal: 1. abc; 2. kwartiertje; 3. 
knoop; 4. spijskaarten; 5. deelnemers; 
6. deuntje; 8. zenders; 9. viezerik; 13. 
Moezel; 14. agoog; 15. leem. 

Marina Verplancke uit de Jan Van 
Eycklaan 6 In 8820 Torhout wint een 
prijsje. Haar gele briefkaart met de 
juiste oplossing van opgave 134 
werd uit de talrijke korrekte Inzendin
gen geloot. 

Wij verwachten uw gele briefkaart 
met de oplossing van opgave 136 ten 
laatste op dinsdag 16 juli op de re-
daktle: Barrikadenplein 12, 1000 
Brussel. 
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SATERDAG 

AHASVERUS 

„CVP houdt ledenpeiling", 
las Ahasverus 

Over haar evenwicht? 

Met Delcroix worden 
de kazernes leger 

TC Travel biedt slechte 
Serv-ice 

Fruitplukkers zitten met 
de gebakken peren 

Weeldetaks op dure wagens: 
Fiat lux! 

Zetdulvel: 
Riool de Janeiro 

Krijgt Adelaar Claes nu 
ook een schutkring? 

De CVP wil pellen of 
de kerk nog in het midden staat. 
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„Het Hageland" is de bekende bijdrage uil 
1921 van prof. Emiel Vliebergh (Zoutleeuw 
1872 — Leuven 1925) over de ekonomische 
geschiedenis van deze streek. Deze Hage-
lander was de zoon van een Oostvlaamse 
rijkswachter, die wist wat pendelen beteken
de alleen al door de verplaatsing van zijn 
vader! Zijn Vlaamsgezindheid groeide tij
dens zijn kollegejaren in Roeselare en later 
te Leuven. In 1907 leidde hij de Vlaamse 
Leergangen, in feite de voorloper van „Leu
ven Vlaams". In 1911 werd hij voorzitter van 
het Davidsfonds. Maar ook de Boerenbond 
heeft aan deze geniale man veel te danken. 
Het 6e. hoofdstukje van zijn werk is een bitter 
deel. Vliebergh beschrijft hoe duizenden Ha-
gelanders al sedert méér dan 60 jaar naar 
het Walenland trekken. ,,Eerst gold het de 
graanoogst, naderhand kwam het kuisen, 
dunnen en uitdoen der beten. Naar de nijver-
heidswerken trok men vooral sedert 1896, 
toen minister Vandenpeerenboom het werk
liedenabonnement op het spoor invoerde". 
In juli 1906 waren in Scherpenheuvel 3.117 
werkabonnementen op het spoor ingeschre
ven. Hij beschrijft hoe de placeurs hun 
„brood" verdienen met het plaatsen van 
Vlaamse Hagelanders in Waalse hoeven. 
Ook de pastoor van Bekkevoort doet dat, 
maar dan om der liefdadigheid wille. 

Zondagavond 31 mei stappen we van het 
moordend TV-nieuws in de Balkan over naar 
datzelfde Hageland. De fruittelers van Lim
burg en het Hageland betoogden in St.-
Truiden. Roland Debrier uit Kortenaken plant 
protesterend zijn struikgrote aardbeienplant 
voor de kamera en eet — als reklame — zijn 
teelt op! Tot daar. Maar wie plukt zijn gewin ? 
Vliebergh vermeldt een Hagelands loonkon-
trakt van 7 aug. 1913 voor het Walenland: 4 
frank per man en per dag voor het pikken en 
tassen van het graan. Daarnaast hadden de 
Hagelanders recht op een ton bier per hoofd I 
(Wees gerust: de oogst duurde 6 weken...) 

Ook aardappelen, brood, slaping en een half 
pond boter per week hoorden erbj. Het spek 
niet. Dat brachten ze van thuis mee. Bij 
Roland Debrier ,,zitten" Polen en elders 
werken Siks in datzelfde Hageland, ook aan
gebracht door placeurs. De fruitteelt alleen al 

in Zuid-Llmburg is met 8 miljard en ongeveer 
15.000 heeltijdsen de grootste streekwerkge-
ver. Maar voor de seizoenarbeid zijn er nog 
eens ca. 8.000 werkkrachten in de aardbei-
enteelt en later ongeveer 25.000 voor het 
hardfruit nodig. Dezen zijn slechts voor 50% 
te vinden in Vlaanderen, waar de geboorten 
dun werden en velen te lui of... te rijk zijn 
voor dat werk! Ook al groeide het plukloon 
tussen 140 en 180 frank per uur! 

In Duitsland, Noon/vegen, Italië, Frankrijk 
enz... wordt de fruit- en wijndruivanpluk 
hoofdzakelijk door lage-loonlanders gefikst. 
Maar bij dezelfde rijkswacht, waartussen 
Emiel Vliebergh opgroeide, komen gegevens 
over de onwettelijken, die tussen de aardbei
struiken, gekromd dagenlang plukken, bin
nen... Inderdaad: migranten buiten de EG, 
kandidaat-politieke vluchtelingen, gepen-
sionneerden en werklozen mogen op jaarba
sis slechts 25 werkdagen presteren! Begin 
daarmee maar eens te werken! Roland start 
al halfmei met de „vroege" aardbeien, en 
de „late" lopen uit tot in oktober! Eer ge ze 
„opgeleerd" hebt, moet ge ze wegsturen! 
De Boerenbond-van-Vliebergh deed de fruit
telers investeren, draineren, transporteren. 

DEELT MEE 
Het partijbestuur van de VU Vlaamse Vrije 

Demokraten behandelde op haar zitting van 
1 juni de plannen van de federale minister 
van landsverdediging over het afschaffen 
van de legerdienst, het invoeren van kwota 
voor vrouwen bij de lijstvorming, en de plan
nen van de Vlaamse regering betreffende de 
milieutaks. 

Het partijbestuur bevestigt haar reeds 
vroeger ingenomen standpunt, waarbij ze als 
eerste pleitte voor de afschaffing van de 
dienstplicht. Gelet op de gewijzigde interna
tionale kontekst kan België best voort met 
een beroepsleger van zo'n 30.000 man
schappen, die goed getraind en goed uitge
rust zijn, ingeschakeld in een ruimer interna
tionaal verband. De Reforbel-operatie, die 
volgens de ramingen zo'n 18 miljard zal 
kosten aan de schatkist, is dan ook een grote 
geldverkwisting: wanneer we de dienstplicht 
afschaffen, hebben we hoegenaamd geen 
nieuwe kazernes in België nodig voor de 
militairen die uit Duitsland terugkeren. 

In dat verband moet trouwens onder
streept worden dat de Navo van ons niet 
verlangt dat we het huidige hoge peil voor 
militaire uitgaven aanhouden. Talrijk immers 
zijn de legerbestellingen die niet om redenen 
van landsverdediging geplaatst worden. 

bestuiven, bemesten, de bodem ontsmetten, 
loodsen en serres bouwen, de grond met 
plastiek bedekken, de planten automatisch 
beregenen en wat weet ik nog meer. Als 
vergulde slaven dragen ze hun kwetsbare 
aardbeien als kroonjuwelen naar de fruitvei-
ling en berekenen dan bitter hun eigen te 
lage teelt- en plukloon. En dan denken ze 
aan de velen-met-de-grote-valse-hoop die 
binnen grote en kleine kasteeltjes, kloosters 
en opvangcentra met hun duimen zitten de 
draaien of onderduiken waar het niet moet. 
Ze zijn boos op diezelfde boerenorganisatie 
die hen verleidde tot investeren, tot groter 
maar daarom niet beter worden... Ze begrij
pen in de wirwar van onderhandelingen en 
rondetafels niet, dat wat zij met gezond 
verstand zien en ervaren, wettelijk niet kan 
worden toegepast. En ik vraag me af hoe 
Emiel Vliebergh nü over zijn rijker en ontvolk-
ter Hageland-in-Europa zou schrijven. Ik stel 
bovendien vast hoe investeren, produceren, 
oogsten en verkopen héél verschillende 
werkwoorden zijn waartussen „men" de Ha-
gelander (weer eens) aan zijn lot overlaat... 

Willy Kuijpers 
Algemeen Sekretaris 

doch enkel om de hoofdzakelijk Waalse 
wapenindustrie te handhaven. 

Het Partijbestuur verwerpt met klem de 
plannen van de huidige federale regering om 
kwota in te voeren voor vrouwen bij de 
lijstvorming voor verkiezingen. Dat vrouwen 
onvoldoende vertegenwoordigd zijn in de 
verkozen organen heeft te maken met de 
klassieke rolpatronen, die tot gevolg hebben 
dat het gros van de huishoudelijke taken nog 
steeds bij de vrouw berusten. Hier moet aan 
gewerkt worden. Het kan echter niet dat men 
daarvoor een van de grondbeginselen van 
onze demokratie op de helling zet, namelijk 
de vrijheid om als politieke partij deel te 
nemen aan de verkiezingen met de kandida
ten die men wenst. Dit getuigt van een 
bedilzucht die gevaarlijke proporties dreigt 
aan te nemen. 

Tot slot kan het Partijbestuur van de VU 
Vlaamse Vrije Demokraten niet akkoord 
gaan met de wijze waarop de Vlaamse hef
fing op de oppervlaktewateren opgelegd 
wordt. Met terugwerkende kracht wordt im
mers deze last op de schouders van de 
bedrijven gelegd. Dit maakt elk planmatig 
beleid voor het bedrijfsleven onmogelijk, en 
is een aanslag op de rechtszekerheid. 

HET PARTIJBESTUUR 

WIJ — 4 JUNI 1992 34 



UIT DE REGIO 

KULTUURPAKT 
BINNEN HANDBEREIK 

Recent bracht Vakbel, de Vlaamse Akademie 
voor Kulturele Belangen, het Dossier Kultuurpakt-
kommissie op de markt. Het dossier kreeg middels 
een deskundige werkgroep binnen Vakbel gestalte, 
daarbij werd dankbaar gebruik gemaakt van de 
inbreng van Hugo Servaes, inspekteur bij de Kul-
tuurpaktkommissie. 

In twaalf hoofdstukken zet de brochure ontstaan, 
toepassing en werking van het Kultuurpakt uiteen. 
Het dossier verscheen reeds eerder in artikelvorm 
in het driemaandelijks tijdschrift Raaklijnen. De 
reeks werd gretig gelezen omdat er tal van praktijk
gevallen aan bod komen. Een aantal nummers 
geraakte vlug uitgeput zodat besloten werd tot 

Als praktijkvoorbeelden zijn uitspraken van de 
Kultuurpaktkommissie opgenomen. Een aantal 
klachten handelt rond de vroegere kulturele raden 
die in de loop van 1992 dienen omgevormd te 
worden tot Gemeentelijke Raden voor Kultuurbe-
leid. Omdat het dekreet enkel algemene voorwaar
den vooropstelt, moeten de gemeenten de konkre-
tisering zelf invullen, weliswaar rekening houdend 
met het Kultuurpakt. Daarom blijven de uitspraken 
van de Kultuurpaktkommissie over de vroegere 
kulturele raden toch zinvol. De gemeentelijke over
heid kan er inspiratie uit putten om de oprichting en 
de uitvoering op een verantwoorde wijze te laten 
verlopen. 

De brochure is niet alleen boeiend voor beleids
verantwoordelijken en werkers op plaatselijk vlak 
maar voor alle instanties, organisaties en mensen 
die op alle niveaus bij het kultuurbeleid betrokken 
zijn. 

Vakbel verzorgt ook voordrachten over verschil
lende aspekten van het kultuurbeleid zoals de 
Gemeentelijke Raden voor Kultuurbeleid en is 
bereid om 
voor organisaties en besturen een lezing te verzor-
gen. 

— Dossier Kultuurpaktkommissie. 200fr. + 25fr. 
port. op rek. 068-2012781-58 van Vakbel, Lim-
burgstr. 90 te 9000 Gent. 091/23 01 36. 

HET BEWOGEN 
LEVEN VAN EEN 
VU-VOORZITTER 

Op 13 juni verkiest de VU een nleuv̂ ê 
voorzitter. Naar aanleiding van deze 
wissel sprak de Vlaams-nationale Om-
roepstichting met uittredend voorzitter 
Jaak Gabriels over zijn Limburgs suk-
ses, over de regeringsdeelname, over 
de verkiezingen, over vreugde en tra
nen in de politiek... 

Het wordt een openhartig gesprek 
met een voorzitter die de bewogen 
dagen van de VU vanuit het middelpunt 
heeft meegemaakt. 

Het bewogen leven van een VU-
voorzltter is een dokument over de 
boeiende geschiedenis van het demo-
kratisch Vlaams-nationalisme. 

— VNOS, donderdag 11 juni om 
19u. op BRTN-TV2. 

BRABANT 

JUNI 

8 KORTENBERG: Daguitstap naar Frans-Vlaande-
ren o.l.v. historikus Walter Luyten. Vertrek om 
7U.30 aan het oud gemeentehuis. Info: 
02/759.71.49. bij A. Noppen. 
8 ERPS-KWERPS: kVertrek om 7u.20 aan de kerk 
van Erps voor een busrit recht naar Belle (Bailleul-
F.VI). Bezoeken aan Godewaersvelde, Kassei, 
Sint-Omaars, Waten en Ekelsbeke, o.l.v. W. Luy
ten. Inschrijven door storting van 350 fr. op rekNnr. 
423-2016811-28 van Davidsfonds, Driewilgenstraat 
12, Erps. Info: 02/759.80.76. 
11 KRAAINEM: Kursus ,,Wie we zijn en wat we 
willen". Rijkskultureel Centrum, Lijsterbessenbo-
menlaan 6, om 20u. Org.: Vormingscentrum L. 
Dosfel. 

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. 
14 VLEZENBEEK: 10de Aardbeienjogging. Start 
om 15u. aan zaal Elysee. Inschrijven vanaf 13u.30. 
Afstanden: 7,14 en 21 km. Volw. 150 fr., -12j. 100 
Fr. Org.: Vlaamse Werkgroep De Vrede. 
18 KRAAINEM: Kursus ,,Wie we zijn en wat we 
willen". Rijkskultureel Centrum, Lijsterbessenbo-
menlaan 6, om 20u. Org.: Vormingscentrum L. 
Dosfel. 
28 BRUSSEL: 20 jaar VUJO arr. Brussel. Barbe
cue vanaf 19u. in 't Schuurke, Oude Graanmarkt. 
250 fr.p.p. 
28 MACHELEN: Om 11u. koncert door harmonie 
St. Cecilia aan Parkhof, Kon. Fabiolalaan 62. Om 
15u. op het De Cockplein in Diegem: groots ge
meentelijk Guldensporenfeest m.m.v. Isabelle A, 
Jazzmijn, Incar en Kon. Fanfare Gevaertkring. 
Einde rond 17u.15. Nadien receptie aangeboden 
door gemeentebestuur. 

WEEK VAN DE FIETS 
TE AFFLIGEM 

De tweede Week van de Fiets, een initiatief van 
Vlaams minister van Verkeer Johan Sauwens, die 
op zaterdag 23 mei met een akademische zitting in 
Genk op gang werd geschoten, stond dit jaar in het 
teken van het bevorderen van het rekreatieve 
fietsen en het stimuleren van het veilig fietsgebruik 
in het woon-schoolverkeer. 

De vu-Vlaamse Vrije Demokraten afdelingen 
Hekelgem-Essene en Teralfene organiseerde in 
het kader van de Week van de Fiets een fietstocht 
doorheen Affligem. 

Onder belangstelling van zo'n 50-tal fietsers, gaf 
volksvertegenwoordiger Etienne Van Vaerenbergh 
de start voor een tocht van ongeveer 10 km 
doorheen de straten van de drie deelgemeenten 
van Affligem. 

Na afloop van de fietstocht-zonder-ongelukken 
waren vele deelnemers het eens, dat er veel te 
weinig fietspaden zijn in de gemeente Affligem, en 
wanneer er dan toch zijn, deze slecht onderhouden 
worden. Daarbij vallen vooral op: de vele putten in 
het wegdek en resten van eerdere ongevallen. 
Daardoor liggen sommige straten er erbarmelijk bij. 

De VU-Vlaamse Vrije Demokraten wenst dat het 
gemeentebestuur maatregelen neemt om de zwak
ke weggebruikers beter te beschermen op de 
onveilige Affligemse wegen. 
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DEZE WEEK IN 

Extreem-rechts 
Extreem-rechts daagt de 

demokratie uit. Knack wijdt er 
een serie aan. Graafwerk rond 

het Vlaams Blok legt konnekties 
en bedoelingen bloot. Verbanden 
raken opgespit in heel Europa. 

De achterkant van extreem
rechts, vanaf deze week in 

Knack. 

Het nieuwe Duitsland 
Paul Goossens interviewt uitgeefster 
Marion Grafin Dönhoff van Die Zeit. 
En Daniël Cohn-Bendit heeft het over 

de multi-kulturele samenleving: 
rooie Danny, de studentenleider 

uit '68, is nu adjunkt-burgemeester 
van Frankfort. 

Het nieuwe Duitsland, 
deze week in Knack. 

Tbssenkomeen of niet 
De Joegoslavische ooriog frustreert 

Europa. Meer en meer stemmen 
pleiten voor een aktieve politiek van 

militaire interventie. Een enquête, 
deze week in Knack. 

Vader van twee generaties 
De oudste zit op de universiteit en de 

kleinste op schoot. Vier mannen 
vertellen over hun eerste vaderschap 
en over de jongste, vijftien jaar later. 

Deze week in Knack. 

En verder... 
• Waarom hongert Luik zijn 

politiekorps uit ? • Laureaten van de 
koningin Elisabeth-wedstrijd 

• Kwaliteitszorg, een ekonomisch 
gebod • Het verouderingsproces 

• Chaos in Italië • Verkiezingen in 
Tsjechoslovakije • Portret: Thomas 
Klestil • Sport: de derby in Epsom 

• Lucky Luke op spokenjacht. 

3 MAGAZINES INI: 
KNACK + WEEKEND 

+ TELE KNACK {64 pag.) 
ELKE WOENSDATT 

TE KOOP 



UIT DE REGIO 

MBÜêWDÈREN 
JUNI 

9 DEERLIJK: Bijeenkomst VWG bij Nelly Van 
Brakel, 11de Julilaan. Om 14u. Info: 77.81.96. 

10 KOEKELARE: Bert Anciaux over „Ons Brussel 
— De rol van het Volksnationalisme en de Volks
unie". Om 14U.30 in lokaal De Tere Plekke, Dorp
straat 5. Org.: VWG-Koekelare. 

11 BRUGGE: De vrouw in de Vlaamse Beweging, 
door Huguette De Bleecker. Om 20u. in het Vlaams 
Ontmoetingscentrum De Gulden Spoor. 

12 IZEGEM: Vlaams Huis, vanaf 20u. Vierde kaar
ting. Ook op 14/6 vanaf lOu. Org.: Kaartersklub De 
Vlaamse Vrienden. 

13 KOEKELARE: VWG-Koekelare voor een een-
dagsreis naar Eupen, aan 380 fr. voor de bus. Info 
bij Maurits Sabbe, Koncertplein 19 (051/58.24.37). 

14 IZEGEM: Vlaamsm Huis, 13u.30: verzamelen 
voor wandeling te Gijzelbrechtegem, o.l.v. André 
Noppe. Org.: Wandelklub Vlaams Huis. 
15 IZEGEM: Daguitstap naar Mechelen. Org.: 
WVG-lzegem. 
28 IZEGEM: Verassingsreis per fiets. Org.: FVV-
Izegem. 
28 DEERLIJK: Tussen 7 en 19u.: rekordpoging 
fietsen rond de wereld (40.000 km), voor het goede 
doel (gehandikapten, bewoners plaatselijk rustoord 
e.a. hulpbehoevenden). 10fr./km — verkeersvrije 
omloop van 2 km aan Gaverdomein. Org.: VU-
Deerlijk. Info: D. Demeurie (056/70.17.92). 

BERNARD DEPOORTER: 
MONUMENT OP SOCIAAL GEBIED 

HOTEL - RESTAURANT 

aztino 

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

Gastronomie in een groene oase 

Diverse forel spec, en streekgerechten 
Marktverse produkten 

Groepsarrangementen 

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

en grote parking. 

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

Op 1 april van dit jaar heeft Bernard Depoorter 
ontslag genomen als VU-voorzitter van het Izegem-
se OCMW. Dit ingevolge een onderling bestuursak
koord. Hij blijft wel „gewoon" OCMW-raadslid. 

Wat Bernard in de afgelopen drie jaren als 
voorzitter verwezenlijkt heeft, specifiek voor het 
OCWN, en meer algemeen voor het welzijnsbeleid 
in Izegem, maakt een schitterend pakket uit. 

Nu hij niet langer voorzitter is —en temeer omdat 
we zijn bescheidenheid kennen— willen wij niet 
nalaten om een flinke grabbel te doen in de 
prestaties die Bernard leverde. 

DRIE JAAR SOCIAAL WERK 

Na de aanstelling van Bernard Depoorter als 
voorzitter van het OCMW volgde een jaar van 
studie en doorlichting van de diensten. Belangrijk 
dat eerste jaar was ook het verspreiden van een 
welzijnsbrochure, de ruime aandacht die naar het 
rustoord ging en de uitbouw van een thuisverzor-
glngsdienst, een poetshulp en klusjesdienst. 

De zorg voor de bejaarden en de kansarmen liep 
als een rode draad door het beleid van Bernard 
Depoorter. Zo werd bv. in 1990 het rusthuis met 45 
bedden uitgebreid en kwam er een bestendig 
overleg tussen het Sint-Jozefskliniek, het rusthuis 
en kliniek Ten Bos. Er werd een woning voor 
krisisopvang beschikbaar gehouden en plannen 
opgemaakt voor de brandbeveiligingswerken in het 
rusthuis. Een dossiervoorontwerp 30 bejaardenwo-
ningen met dienstverlening kreeg een gunstige 
behandeling door de technische diensten van de 
Vlaamse Gemeenschap. 

Ter bestrijding van de kansarmoede kreërde het 
OCMW een samenwerkingsverband tussen haar 
diensten, het stadsbestuur, de Izegemse bouw
maatschappij, het Sociaal Centrum, de Sint-Jozefs
kliniek, het RISO en de VDAB. Het projekt Wonen-
Werken werd eind 1990 goedgekeurd met een 
jaarlijkse betoelaging van 2.900.OOOfr. 

LANGE TERMIJNVISIE 

In 1991 werd andermaal veel energie besteed 
aan de bejaarden- en ziekenzorg. De definitieve 
plannen voor de brandbeveiligingswerken en het 
inrichten van dagzalen in het rusthuis werden 
goedgekeurd. Ook met de vervangingsnieuwbouw 
van het rusthuis werd niet getalmd. 

Op 1 januari van dat jaar kreeg de eerste 
verdieping van kliniek Ten Bos er nog eens 30 
bedden bij en een samenwerkingsinitiatief inzake 
thuiszorg werd opgericht. Met de Vereniging van 
Huisartsen werd een gestruktureerde samenwer
king op poten gezet tussen alle diensten en vereni
gingen voor thuisverpleging en gezins- en bejaar-

Bernard Depoorter; drie jaar totale inzet. 

denhulp. Het OCMW duidde een maatschappelijk 
werker aan als intern koördinator. 

Belangrijk dat jaar was ook de oprichting van en 
sociale dienst voor het OCMW-personeel. 

In 1992, tot bij z'n ontslag als OCMW-voorzitter 
bleef Bernard Depoorter zich ten volle inzetten voor 
de noden van de Izegemse behoeftigen. De aanbe
stedingen voor het rusthuis werden toegewezen, 
en onderhandelingen met de Vlaamse Gemeen
schap voor 30 bejaardenwoningen schoten goed 
op, de plannen en de betoelaging werden goedge
keurd. 

WAAKZAAM BLIJVEN 

Zoals we al zegden is dit maar een greep uit het 
vele werk dat Bernard Depoorter de voorbije drie 
jaren leverde. 

Ter gelegenheid van zijn afscheid legt Bernard 
Depoorter er de nadruk op dat het Izegemse 
OCMW steeds meer betekent voor het welzijn van 
steeds meer mensen in de stad. Bernard benadrukt 
dat de werking van het OCMW altijd ernstig onder
steund dient te worden door een beleidsvisie, ook 
op langere termijn. 

De VU-afdeling van Izegem en de redaktie van dit 
blad danken Bernard Depoorter voor zijn totale 
inzet ten behoeve van de Izegemse noodlijdenden. 
We hopen dat hij als „gewoon OCMW-raadslid", 
van uit zijn opgedane ervaring als voorzitter, een 
waakzaam oogje in het zeil zal blijven houden I 

SCHOENEN 

N E R D I ^ B ^ 

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

AIGLE 
TRETORM 
ROMIKA 

Rpnay 
I7£K»| 
AMBIORIZ 

BAMA 

adidas 
G U M A 

(Oabor) 

E 3 
diadofa 
MEPHISTO 

TR«PS 
SEBAGO 

WEEK-END altijd open 
Woensdag gesloten 

Docksides 

S3BBACO 
T f Pt 
AMIIKIKIX 

26 kleuren 

20 kleuren 

6 kleuren 

'T)it jaa/i te/iug (iet MEEST (imi(A 
Weu»en i/an gans c(e KUST 
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JUNI 

5 MOL: Kookles in parochiecentrum Mol-Donk om 
9u30 Org VVVG-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 
6 MERKSEM: Vlaamse Kring Groeninghe bezoekt 
Luchthaven-Deurne o I v gids Bijeenkomst 9u 45 
in de inkomhal van de luchthaven (kantoor VTB) 
Deelname 75 f r p p Info Ronnie Herbosch 
{03/647 11 74) 

6 ZWIJNDRECHT: Kultureel verblijf Ravelingen-
Oostende tot 13/6 Org VWG-Zwijndrecht 
6 DEURNE: Uitstap naar het Palingfestival te 
Mariekerke Vertrek om 9u 45 Org WVG-Deurne 
I s m KK Jan Puimège 
13 MOL: Kultureel verblijf in Sandeshove, Zeedijk 
te Nieuwpoort, tot 20/6 Org VVVG-Mol 
14 HEIST O/D BERG: Vlaamse Knng gaat o I 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), welis
waar met eigen auto, geeft eerst seintje 
(015/24 80 86 - 03/48211 93), wie iemand kan 
meenemen ook 
15 ZWIJNDRECHT: Sportkamp te Assebroek, tot 
19/6 Org VVVG-Zwijndrecht 
18 DEURNE: Natuurwandeling te Westmalle Org 
WVG-Deurne (03/322 07 73) 
18 EDEGEM: Kursus ,,Wie we zijn en wat we 
willen". Gemeenschapscentrum Dne Eiken, Dne 
Eikenstraat 128, om 20u Org Vormingscentrum 
L Dosfel 
25 EDEGEM: Kursus ,,Wie we zijn en wat we 
willen", Gemeenschapscentrum Drie Eiken, Drie 
Eikenstraat 128, om 20u Org Vormingscentrum 
L Dosfel 
25 ZWIJNDRECHT: Bezoek aan 't Geleeg te 
Rumst Org VVVG-Zwijndrecht 
26 MOL: Kookles in Parochiecentrum Mol-Donk 
om 9u 30 Org VVVG-Mol 
29 DEURNE: 11 juliviering Org WVG-Deurne 

MEMORIAM ROBERT PALMAERTS 

VU-MECHELEN (ARR) 
KOOS NIEUW 
BESTUUR 

Nadat op maandag 27 april onder leiding van 
algemeen sekretaris Willy Kuijpers het nieuwe 
Mechels arrondissementeel bestuur gekozen werd, 
werden intussen de taken in dit bestuur verdeeld 
Voorzitter wordt de Heistse advokaat Danny De 
Cuyper, sekretaris blijft Mia Billiet uit Rijmenam 
Verder ziet het bestuur er als volgt uit ondervoor
zitter, vorming en jongerenwerking Els Van Weert 
(Kessel), penningmeester Eddie Andnes (Sint-
Katelijne-Waver), leden en abonnementen Louisa 
Vermeulen (Hombeek), persrelaties en publikaties 
Mark Andries (O L V -Waver), vrouwenwerking 
Christiane Van Houtven (Lier), mandatarissenwer-
king Hugo Servaes (Mechelen), propaganda 
Frans Lachi (Lier), afdelmgswerking Bart Somers 
(Mechelen) Verder behoren ook de partijraadsle
den Fred Stevens (Duffel), André Meys (Hofstede), 
Jef Van Weert (Kessel) en Walter Luyten (Berlaar), 
volksvertegenwoordiger Herman Candnes (Meche
len) en provincieraadslid Lode Van Dessel (Nijlen) 
tot het bestuur 

Veel sukses' 

Zeer onverwachts ontviel ons Robert Palmaerts 
In juni zou hij 67 worden In het Antwerpse was hij 
een zeer gekend figuur Iedereen kende hem als dé 
vaandeldrager Hi) was de man van de oude garde 
die eerbied opbracht voor de simbolen Vooral dan 
ons vaandel als simbool van onze Vlaamse strijd 
HIJ koesterde het vaandel 

Onder grote belangstelling werd hij te Mortsel 
begraven De homilie van Herman Sommen was 
ontroerend 

Zolang hij te Mortsel woonde was Robert Pal
maerts de vaandrig van de Volksunieafdeling Na 
zijn verhuis bleef hij nog steeds de vaandeldrager 
van VOS-Mortsel Maar bovendien was hij ook nog 
de vaandeldrager van het Sint-Maartensfonds-Ant-

werpen en van de vlag van Herman Van den 
Reeck Als drager en bewaarder van die vlag was 
hij bijzonder trots 

Denkend aan Robert Palmaerts komt die prachti
ge novelle van Reiner Maria Rilke „Die Weise von 
Liebe und Tod des Cornets Christoph Rilke" in 
onze gedachten 

Robert, we waren blij met jou omdat je het 
vaandel droeg We waren fier op jou omdat je hel 
vaandel droeg We hielden van jou omdat je het 
vaandel droeg 

Robert, je laat een grote leemte achter Wie zal je 
vaandels overnemen ' We kunnen je met vergeten 

JVDW 

COREMANSKRING- ANTWERPEN: 
ANTWERPEN EN DE „NIEUWE" KAMER... 

Antwerpen is de inzet waard, dus moet het 
Antwerps bedrijfsleven meewerken aan deze stad 
van vandaag Kort gezegd, maar veelbetekenend 
was de boodschap die Paul Buysse voorzitter van 
de Kamer van Koophandel en Nijverheid, had voor 
de Coremanskring Er is al genoeg ontleed en 
gestudeerd, daden moeten volgen 

De Kamer (vroeger de Chambre) nam daarom 
het initiatief en zette een aantal werkgroepen aan 
het werk infrastruktuuf, distributie, investeringen, 
arbeidsmarkt, arbeidsrelaties, enzovoort Verte-
genwoordgiers van het bedrijfsleven, tesamen met 
de stad werken hier samen aan plannen voor 
Antwerpen Eén opmerking maar wordt hier met 
teveel gepraat tussen zogenaamde instititutione-

MEDIATECHNIEKEN 
BELICHT 

Op een zonnige zaterdagmorgen rond lOu te 
Edegem zo'n 15 mensen stappen de Drie Eiken 
binnen en hebben het over mediatechnieken Dne 
uur volgen van geanimeerde diskussie, uitwisselen 
van ervaringen en vooral verruimen van het eigen 
beeldvlak 

Greet Firlefyn (Vlied) had het over efficient verga
deren voorbereid, kort en ad rem Fred Stroobants 
(radio Centraal) schetste de lokale gemeenschaps
radio in zijn strijd tegen de kommercie en vervlak
king Vanuit de Sint-Niklase Emancipatieraad werd 
een enquête voorgesteld over (on)veiligheid in een 
stationsbuurt en de politieke nawerking ervan De 
deelnemers brachten eigen ideeën aan en vertrok
ken beter gewapend dan ooit om sinjalen op te 
vangen, te ontleden en vooral te beantwoorden 

(h.h.) 

ZOEKERTJES 
- GEZOCHT - Vrouw, (=03 02 69), hoger sek 
onderwijs, zoekt werk als bediende of telefoniste in 
de omgeving van Brussel 0/Ref 920150 Voor ml 
kontakteer kamerlid E Van Vaerenbergh 
02/519 86 94 (van 7u 30 tot 15u ) 

l en ' Ondertussen wordt tegen november '92 het 
Strategisch Beleidsplan voor de Regio klaarge
stoomd 

Een aantal prioriteiten kwamen tijdens het lunch-
gesprek aan bod sanering stadsfmancies, beheer 
van de haven, Waterverdragen Het vragenspel en 
debat met het publiek bewees de betrokkenheid 
van allen met deze stad En ook wel de kloof die 
er bij sommigen is met de politci Het is met alleen 
met de kiezers, maar ook met het bedrijfsleven dat 
kontakten hersteld en verbeterd moet worden De 
verdienste van de ,,nieuwe" kamer van Koophan
del en Nijverheid is dat zij als partner initiatieven 
neemt en bereidheid tot spreken en luisteren toont i 

(h.h.) 

NIEUW ANTWERPS 
ARR. BESTUUR 

De arrondissementsraad van Antwerpen verkoos 
onlangs een nieuw arrondissementeel bestuur 
Koen Raets begint aan zijn tweede termijn als 
voorzitter evenals Koen Pauli als sekretaris Luk 
Lemmens (ondervoorzitter). Geert Bellefroid (pen
ningmeester), Hugo Hermans (pers-propaganda), 
Marleen Bryssmck (organisatie), Simonne Van 
Brussel-Vernimmen (vorming-vrouwenwerking), 
Hilde Hermans en Filip Maenhout (jongerenwer
king) vervolledigen de nieuwe ploeg 

's Anderendaags al gingen zij tesamen met 
parlementairen en provinciale mandatarissen „in 
konklaaf" om een aktie- en werkingsprogramma uit 
te werken 

Veel suksesi 

- GEZOCHT - Vrouw, (°25 01 66), kwalifikatie-
getuigschrift snit en naad Zoekt werk in de omge
ving van Brussel 0/Ref 920103 Voor ml kontak
teer kamertid E Van Vaerenbergh 02/519 86 94 
(van 7u30tot 15u) 
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TWINTIG INBREUKEN 
TEGEN DE WET 

St.-Truiden — Het natuurgebied rond het „rode 
kasteel" van Kerkom bij St.-Truiden is een voor
beeld hoe het allemaal kan v îanneer de eigenaar 
meent met zijn eigendom te mogen doen wat hij wil 
zonder rekening te houden met de gangbare voor
schriften. 

De eigenaar wil het domein omvormen tot hippo
droom ondanks de protesten van de dienst van 
Monumenten en Landschappen. 

Senator Laurens Appeltans werd gealarmeerd 
door de afdeling Sl.-Truiden, meer bepaald door 
Herwis Dusar, arrondissementeel verantwoordelij
ke voor milieuzaken. 

„Iedereen is gelijk voor de wet. Dit is duidelijk 
een wijziging van bestemming. De eigenaar pleegt 
de ene inbreuk op de andere. De Watering heeft 
minstens twintig overtredingen vastgesteld en 
klacht ingediend bij de prokureur", zegt senator 
Laurens Appeltans. „Hier werden de bosgronden 

Senator Laurens Appeltans met Herwig Dusar en Jo Heeren van de afdeling op 
werkbezoek bij Piet Porreye, buurman van het geschonden domein. 

onwettig afgegraven en terreinen zo maar aange
vuld, de Cicindriabeek werd dichtgemaakt. Dat kan 
toch allemaal niet", gaat senator Appeltans verder. 

O V In c i e Limburg 

PROVINCIE LIMBURG 
De Bestendige Deputatie van de provincie Limburg brengt ter kennis dat de provincie Limburg zal 
overgaan tot het werven van een ingenieur hoofd studie- en ontwerpbureei voor de afdeling 3.5. 
Technische Wegendienst. 

Taakomschrijving: 

— de organisatie van het studie- en ontwerpbureau van de Technische Wegendienst, sectie wegen; 
— het opstellen van ontwerpen voor verbetering, herstelling en onderhoud van wegen en aanleg van 

rioleringen en leiding van de werken; 
— adviesverlening aangaande gemeentelijke dossiers van wegen en aanleg riolering en toezicht op 

de uitvoering. 

Profielomschrijving: 

— diploma burgerlijk bouwkundig ingenieur of landbouwkundig ingenieur, specialiteit boerderij
bouw, ruimtelijke ordening of waters en bossen 

— leidinggevende capaciteiten bezitten; 
— enige ervaring i.v.m. informaticatoepassingen voor infrastruktuunwerken strekt tot aanbeveling. 

Aanwervingsvoorwaarden • 

— Belg zijn; 
— van onbenspelijk gedrag zijn; 
— in het bezit zijn van burgerlijke en politieke rechten 
— voldoen aan de militiewetten; 
— de leeftijd van 50 jaar met hebben bereikt op datum van het afsluiten van de inschrijvingstermijn, 

de leeftijdsgrens wordt met 5 jaar verhoogd voor voorkeurrechthebbenden; 

Examenprogramma 

Het examenprogramma bestaat uit een C.V.-controle, een schriftelijke maturiteits proef en een 
mondelinge proef waarin zowel gepeild wordt naar de vaktechnische kennis als naar persoonlijk
heidskenmerken. 

Werkomstandigheden: 

Het provinciebestuur hanteert glijdende werkuren zodat U een marge heeft om uw werk in te delen 
afhankelijk van uw persoonlijke en/of familiale toestand. 

Salaris aan huidige index: 

Minimum: 1.049.605 Fr. Maximum: 1.659.672 Fr. 

Kandidaturen-

De kandidaturen, vergezeld van een uitgebreid curriculum vitae en een afschrift van het vereiste 
diploma, moeten voor 19 juni 1992 bij aangetekend schrijven worden gestuurd aan de heer 
Provinciegriffier, 4de Directie, Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt. 

Namens de Bestendige Deputatie' 
M MARTENS 

Provinciegriffier. 

Door de afdamming van de Cicindriabeek komt de 
vijver van de buurman Piet Porreye, eigenaar van 
het ,,wit kasteeltje" droog te liggen. De diensten 
van Monumenten en Landschappen, die onder de 
bevoegdheid van minister Sauwens vallen, hebben 
de werken laten stilleggen. De eigenaar heeft tegen 
deze beslissing verzet aangetekend bij de recht
bank. Een uitspraak wordt verwacht in begin juni. 

LIMBURG 

JUNI 
9 BERINGEN: Stadsbezoek aan Brussel met socia
le rondtoer. Org.: VVVG-Beringen/Heusden-Zol-
der/Lummen. 
10 GENK: Geleide wandeling in domein Bokrijk. 
Vertrek om 13u.15 aan het gemeentehuis te Genk. 
Org.: VVVG-Genk. 
13 MAASMECHELEN: Belastingsaangifte invullen 
door Johan Sauwens en Frieda Brepoels. Van 10 
tot 12u. in 't Geleeg. 
24 GENK: Daguitstap met geleid studiebezoek aan 
domein Bovy, Terlamen te Heusden-Zolder, mijn
museum, brandweerkazrne en likeurstokerij. Ver
trek om 8u.15 aan het station te Genk. Org.: VVVG-
Genk. 

ZOEKERTJES 
— GEZOCHT — 22-jarige pas afgestudeerde jon
gedame met diploma kantoorbediende zoekt na 
stage in bankwezen en gemeentediensten passen
de betrekking bij voorkeur als onthaaldame of 
telefoniste. Zij is gehandikapt aan de onderste 
ledematen maar beweegt zich autonoom zonder 
hulpmiddelen 

Voor inlichtingen zich wenden tot senator dr. J. 
Valkeniers, Ninoofsesteenweg 11, Schepdaal 
(02/569.16.04). 

— GEZOCHT — 32-jarige ongehuwde stevige jon
geman zoekt een betrekking als arbeider in Brussel 
of ten westen van Brussel. Voor inlichtingen zich 
wenden tot senator dr. J. Valkeniers, Ninoofse-
steenweg 11, 1703 Schepdaal (02/569.16.04). 

— 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. 
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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 m 

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

— Cambftiwus — 
•tKCoosteAsbiaat 3»9960CB*ee 

011/47 28.97 

Sfl= M 

Adverteren in WIJ 
rendeert 

02/219.49.30 

Probeer eens! 

Café 

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

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 

'tboerenhof 
CAFE-RESTAURANT-FRITUUR 

Terras - Lunchroom -Coffeeshop 
Altamira stone gnil 

Prijzen voor groepen 
op aanvraag. 

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

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

ten 

Overelnde 8 AS 
011/65.73.05-65.89.40 

Bij vertonen van VU-lidkaart: 
één aperitief gratis. 

Brood- en 
banketbakkerij 

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

SPECIALITEIT VAN ALLE 
GELEGENHEIDSGEBAK 

Hostellerie 

ytttttg 
Oerenstraat 13 8190 Alveringem 

tel 058/288 007 

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

Wi] bieden U 
14 luxueuze hotelkamers met alle denkbare komfort 
Fiine Franse keuken & la carte en 8 menu s van 895 fr tot 1600 fr 
Een hart voor de kinderen eigen speelruimten en aangepaste menu s 
Kamer (2 pers ) met uitgebreid ontbijt vanaf 1750 fr 
Eveneens pension en half pension mogelijkheden 
V êek end verblijf 

SEMINARIEMOGELUKHEDEN conferenUezaal met alle nodige multifunctionele apparatuur 

Voor gratis informatiepakket nopens onze mogelllkheden 

Oerenstraat 13 8690 Alveringem tel. 058/288 007 
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UIT DE REGIO 

OOST-VLAANDEREN LEEUWEPENNING VOOR PAUU\ VAN RIET 

JUNI 
8 BELZELE: Bezoek met FVV aan plantentuin te 
Meise. Vertrek per bus om 13u. aan kerk te Belzele. 
Deelname (bus + ingang + tentoonstelling) leden 
en huisgenoten: 300 fr., andere 350 fr. Inschrijven 
tot 31/5 bij FVV-Beizele (53.06.28). 
10 AALST: Uitgebreide arr. raad in zaal Koren
bloem, Grote Markt (Nieuwstraat). Om 20u. Alle 
bestuursleden op posti 
10 SINT-NIKLAAS: Avondwandeling in het Waas
land. Vertrek om 19u. aan Stadhuis St.Niklaas of 
om 19U.30 aan het Station te Stekene, waar een 
gids wacht. Duur van de wandeling: 2 uur. Org.: 
FW-Sint-Niklaas. 
11 GREMBERGEN: Oud Gemeentehuis, Dr. 
Haeckstraat 13: Kursus ,,Wie we zijn en wat we 
willen". Om 20u. Org.: Vormingscentrum L. Dosfel. 
12 SINT-LIEVENS-ESSE: Kaas-, wijn-, bier en 
maatjesavond. Vanaf 19u. in zaal Terbiest. Gast
spreker: Bert Anciaux. Muzikale animatie: Kabar-
doesj. Org.: VU-Herzele-Zuid. 
13 SCHOONAARDE: Invullen belastingsaangift. 
Van 9 tot 11u.30 bij Herman Van Den Abbeele, 
Losweg 11 te Schoonaarde (052/42.35.49). 
14 GENT: ,,Dichter bij Vlaanderen". Rodenbach-
tentoonstelling tot 14/6 in museum A. Vander 
Haeghen, Veldstraat. Open: di t/m zo. van 9u.30 tot 
17u. Maandag gesloten. Org.: FVK-Rodenbach-
fonds i.s.m. Stadsbestuur Gent. 
20 DRONGEN: Studievoormiddag ,,Gemeentelijke 
raden voor kultuurbeleid. Van 9 tot 12u. in Studio C 
van het Bezinningscentrum Oude Abdij te Dron
gen, Drongenplein 2. Org.: Vakbel. 
20 GAVERE: 10de Zomerbarbecue van VU-Groot 
Gavere. Vanaf 19u.30 in zaal Nova, Steenweg 82 te 
Asper. Inschrijven bij bestuursleden tot 15/6. Deel
name : 500 fr. 

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. 

Namens de Wase Jonge Leeuwen overhandigde Lieven Dehandschutter de „Leeuwe
penning 1992" aan Paula Van Riet. De WJL-bestuursleden Kris Verguit en Bernd Van 
Besauw en voorzitter Lionel Vandenberghe van het IJzerbedevaartkomitee kijken toe. 
(foto Jodorep, Sint-Niklaas) 

Te Sint-Niklaas reikten de Wase Jonge Leeuwen 
(WJL) voor de zesde keer hun Leeuwepenning uit. 
De onderscheiding wordt ieder jaar toegekend aan 
een Waaslander die zich op plaatselijk vlak inzet 
voor de Vlaamse beweging. Laureate 1992 werd 
Paula Van Riet, 25 jaar bestuurslid van de Gebroe
ders Van Raemdonckkring. 

WJL-sekretaris Bernd Van Besauw verwelkomde 
de zowat honderd aanwezigen op de uitreikings-
plechtigheid. Frank Seberechts, direkteur van het 
FVK-Rodenbachfonds, onderstreepte het belang 
van Vlaamse kringwerking. Vlamingen, en dus ook 
Vlaams-nationalisten, zijn geboren verenigings
mensen. Marcel Van Giel, bestuurslid van de Gebr. 
Van Raemdonckkring, tipeerde Paula Van Riet als 
de stille kracht. Als penningmeester leidde zij een 
aantal belangrijke operaties in goede banen, o.m. 
de aankoop van het lokaal „Steenstrate". 

WJL-voorzitter Lieven Dehandschutter herinner
de aan de woorden van André Demerits:, ,Vlaande-
ren heeft veel getrouwen zonder macht en veel 
machtigen zonder trouw". Toch vormen die getrou

wen de onderstroom van de Vlaamse Beweging. 
Paula Van Riet is één van hen. 

Lionel Vandenberghe, voorzitter van het IJzerbe
devaartkomitee, wenste de laureate geluk. Hij had 
het over het offer van de gebroeders Frans en 
Edward Van Raemdonck, die 75 jaar geleden 
sneuvelden. Dat de naar hen genoemde kring hun 
idealen verder uitdraagt, is het beste eerbetoon, 
aldus de voorzitter van het IJzerbedevaartkomitee. 
De Kring viert in 1993 haar 40-jarig bestaan. 

Een ontroerde Paula Van Riet dankte voor alle 
lofbetuigingen die zij kreeg.,,Persoonlijk zou ik de 
onderscheiding nooit aanvaard hebben, maar om
dat het ook een waardering is voor de Gebroeders 
Van Raemdonckkring, heb ik toch ,ja' gezegd", 
bekende ze. 

Vorige laureaten van de Leeuwepenning waren: 
Davidsfonds-voorzitter Leo De Meulenaer (1987), 
VOS-voorzitter Jos De Cock (1988), oud-gemeen-
teraadslid Alfons Lisaerde (1989), TAK-verantwoor-
delijke Guido Moons (1990) en VVVG-voorzitster 
Yvonne Charlier-Van Poucke (1991). 

Alle persoonlijke en technische verzekeringen 

^ 
ecoodt VERZEKERINGSMAKELAARS BVBA 

E3 PLEIN 1 90S0 GENT (Ledeberg) 

® (091) 31 25 25 Fax (091) 31 26 92 
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LEGER NAAR STOCK AMERICAIN? 
Er beweegt soms meer dan 

men denkt in dit leul<e land. Zo 
werden de beheersl<ontrakten 
getekend met de NIVIBS en de 
RTT die daardoor autonome 
bedrijven zouden moeten wor
den. Jammer dat die autono
mie van bij de aanvang te 
beperkt is gehouden, de so
cialisten zijn er nog steeds 
niet in gelukt bepaalde slechte 
(lees voorbijgestreefde) princi
pes te laten varen. De greep 
van de overheid, de politiek en 
de vakbonden blijft te groot 
om over een echte autonomie 
te kunnen spreken. 

Ook het leger is de jongste 
weken intensief in de belang
stelling gekomen. Eindelijk 
zullen velen denken. De voor
bije jaren werden we gekon-
fronteerd met verschillende 
plannen Charlier die tot af
slanking zouden moeten lei
den, modernisering en effi
ciëntie. Het koncept van al 
deze plannen vindt echter zijn 
oorsprong in een vorige perio
de waar de Oost-West-tegen-
stellingen nog een rol speel
den in het militair strategisch 
patroon. Ondertussen is er 
echter veel veranderd. De 
Duitse hereniging bracht zelfs 
de definitieve terugtrekking 
van onze troepen uit Duitsland 
waarvoor nog voUlg jaar door 
de legerleiding een investe
ringsplan van 18 miljard op de 
regeringstafel werd gegooid. 
De onzin van dergelijke inves
tering werd toen reeds door 
velen aangeklaagd. De huidi
ge minister van Landsverdedi
ging heeft de verdienste om 
zowel dit plan als het pro
bleem van de dienstplicht op
nieuw in vraag te stellen. Het 
is merkwaardig vast te stellen 
dat de SP die zich steeds als 
kampioen van de vredesge-
dachte wou opwerpen in het 
huidige debat laat opvallen 
door afwezigheid. Zou het dan 
toch waar zijn dat de socialis
ten niet meer weten op welk 
been te dansen ingevolge de 
voor hun nefaste opiniepeilin
gen? 

Dat uitgerekend de PVV 
een wetsvoorstel indient om 
de dienstplicht af te schaffen 
hoeft in deze omstandigheden 

niet te verbazen. In de eerste 
plaats kan ze hiermee de SP 
in de hoek duwen en heeft ze 
vanuit de oppositie zicht op de 
realisatie van wat ze al lang 
wenst: een beroepsleger. De 
enige verdediging voor haar 
stilzwijgen dat de SP aan
brengt is de konkrete invulling 
en taakomschrijving van een 
beroepsleger. Het argument 
is erg zwak wanneer men 
weet dat ook vandaag het le
ger reeds bestaat uit 48.000 
beroepsmilitairen tegenover 
32.000 dienstplichtigen. Ons 
lijkt het vanzelfsprekend dat in 
de huidige wereldverhoudin
gen de militaire uitgaven dras
tisch worden beperkt. Een 
klein land als het onze heeft er 
alle belang bij te behoren tot 
een groter geheel en dat kan 
militair de NAVO zijn wanneer 
deze instelling zelf ook bereid 
is haar taak en opdracht aan 
te passen aan de gewijzigde 
omstandigheden. 

Het lijkt er op dat er op 
Landsverdediging vele miljar
den kunnen bespaard worden 
op korte termijn indien men de 
moed heeft zich te beperken 
tot de taken binnen een nieuw 
NAVO koncept. Het heeft nog 
weinig zin dienstplichtigen on-

(foto Bolsius) 
der de wapens te roepen voor 
enkele maanden omdat in de 
nieuwe benadering men enkel 
behoefte zal hebben aan 
hooggespecialiseerd perso
neel, beperkt van omvang en 
met kontraktuele termijnen. 
De geciteerde aantallen lopen 
erg uiteen en gaan van 15.000 
tot 30.000 eenheden. Dit bete
kent dat zelfs van het bestaan
de beroepskader ongeveer 
20.000 eenheden op termijn 
moeten afvloeien. Hieruit 
volgt een overschot aan infra-
struktuur in plaats van een 
tekort. Ongetwijfeld zullen er 
andere investeringen in mate
riaal nodig zijn om tot een 
gespecialiseerd, efficiënt en 
operationeel beroepsleger te 
komen maar het uiteindelijk 
resultaat moet toch een zeer 
gevoelige besparing beteke
nen. 

Het verbaast helemaal niet 
dat een CVP-minister, onge-
twijeld in zeer nauw overleg 
met het partijhoofdkwartier, 
met dit populaire voorstel op 
de proppen komt. In het kader 
van de zoektocht naar een 
nieuwe positionering als ,,ge
zinspartij" zoals de CVP zich
zelf graag noemt, is de leger
dienst een gevoelig item. De 
snelheid waarmee de CVP-

fraktieleider van de Kaï^er 
kwam vertellen dat de realisa
tie van de ideeën niet snel kan 
gebeuren moet wellicht ge
zien worden als een uitgewor
pen koord naar de socialisten, 
het geeft hen de tijd zonder al 
te veel kleerscheuren op de 
kar te springen van het CVP-
initiatief. 

Velen zullen zich afvragen 
of een leger hoe dan ook nog 
zinvol is en of een beroepsle
ger geen gevaren inhoudt. De 
vragen zijn logisch maar het 
antwoord hebben we reeds 
gegeven. Het nut hangt uit
sluitend af van het internatio
naal verbond en onze ver
plichtingen binnen dit kader. 
Gevaar voor de demokratie is 
er niet, tenminste voorlopig 
niet en ook vandaag is het 
leger in meerderheid beroeps. 

Het ganse debat dat zeker 
niet ten einde is, toont aan hoe 
de vorige minister van Lands
verdediging de regering op 
een dwaalspoor heeft ge
bracht. Zou het dan toch juist 
zijn dat bepaalde lobby's bin
nen de Waalse socialistische 
beweging een doorslaggeven
de invloed hebben? Het zegt 
in elk geval veel over de ma
nier waarop in dit leuke land 
belangrijke miljardendossiers 
worden afgehandeld en tot be
sluitvorming gebracht. 

Wij hopen dat de huidige 
minister als Vlaming ook de 
scheeftrekkingen bij de leger
bestellingen kan wegwerken 
en bij het nieuw koncept van 
het leger nauwgezet toeziet 
op de Vlaamse belangen. Laat 
ons eveneens hopen dat een 
deel van de vrijgekomen mid
delen voor efficiënte ontwikke
lingssamenwerking zullen 
aangewend worden. Dit is ab
soluut noodzakelijk, niet al
leen omdat het een morele 
plicht is en een verbintenis uit 
het verleden maar ook omdat 
enkel door een duurzame ont
wikkeling tot stand te brengen 
in de landen van de derde 
wereld, het migratievraagstuk 
en het vluchtelingenprobleem 
dichter bij een oplossing kan 
komen. Hoop doet leven. 

Lamoraal 
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WEDERWOORD 

AAN DE OVERKANT (1) 
Natuurlijk heeft Jaak Vandemeulebroucke 

geen enkele poging gedaan om Dillen in zijn 
Regenboogfraktie te krijgen. Dat kon ook 
niet, aangezien geen enkele van onze natio
nalistische partijen ook maar iets met ek-
streem rechts wil te maken hebben. Het 
Vlaams Blok-sindroom mag met gelijkge
steld worden met een broedertwist tussen 
Vlaams-nationalisten. Hoe zou Dillen, die 
scheep gaat met de ekstreme Frans-nationa
list Le Pen, die vergadert met hiper-Spanjo-
len die Basken en Katalanen verfoeien, onze 
,,broeder" kunnen genoemd worden? Waar 
is het,,nooit meer oorlog" van Dillen die pleit 
voor méér bewapening, die opriep tegen 
Gorbatsjov (hoe achterhaald is dit niet, na 
amper anderhalf jaar!)? Waar is de ver
draagzaamheid van Dillen die spreekt van de 
„stinkende sekretariaten van de wereldver
beteraars" en die het tonen door de Groenen 
van een vlag van het ANC wanneer Mandela 
het Europarlement bezocht, vergelijkt met 
,,het tonen door een pedofiel van een ver
kracht kind"? 

Met monumentale gemeenheden als deze 
wil onze Regenboogfraktie inderdaad niets 
te maken hebben. 

Herman Schaerlaekens (WIJ 29 mei j.l.) 
heeft echter allicht gelijk wanneer hij stelt dat 
„de minder radikale, belgicistische koers 
van de VU" Vlaams-nationalisten naar het 
Vlaams Blok heeft gedreven. Dat is een 
andere zaak en ik begrijp en deel vaak de 
ontgoocheling van velen. Niet alleen op het 
kommunautaire vlak venwachten velen (ie
dereen ?) een radikaler standpunt van de VU, 
maar — wat ik zou willen noemen: — de vrije 
geuzenstijl ontbreekt mij een beetje. 

Té veel,,egards" is leeg en wordt doorvoe
de dekadentie, vrees ik. Gezonde opstandig

heid is wat wij nodig hebben. Ik denk dat een 
dergelijke VU wél toekomst heeft, en ook de 
kiezers die ons nu verlaten hebben kan 
terugbrengen. Dillen en konsoorten staan 
aan de,,overkant" maar ik weiger te geloven 
dat 10% van de Vlamingen doelbewust ek-
streem rechts én racistisch stemmen. 

Herman Verheirstraeten, 
sekretaris-generaal Regenboogfraktie 

De redaktle ontvangt graag brie
ven voor de lezersrubriek Weder
woord. Naamloze brieven gaan 
de scheurmand in, evenals 
scheid- en smaadbrieven. De an
dere publiceert zij, naargelang er 
plaats beschii(baar is. De redak-
tie behoudt zich het recht voor 
brieven in te korten en persklaar 
te maken zonder de essentie van 
de inhoud te veranderen. Brieven 
worden onderteicend met de 
naam en de plaats van herkomst, 
tenzi] de schrijver verzoekt 
slechts de initialen te gebruiken. 
De opinie, vertolict in een lezers-
brief, is niet noodzakelijlt deze 
van de redaictie. 

AAN DE 0VERKANT(2) 
In antwoord op lezer Schaerlaekens 

(WIJ,29 mei j.l.) vraag ik mij af of het voor 
Jaak Vandemeulebroucke wel mogelijk was 
om Karel Dillen in de Regenboogfraktie ,,te 
krijgen". Vooral de EVA-partners uit Frank
rijk zouden het daar zeker niet eens mee 

geweest zijn, zij zijn volks-nationalisten ter
wijl Le Pen een staats-nationalist is die zich 
en zijn partij met de trikolore tooit. 

Bovendien moet men de vraag stellen of 
Dillen wel zou bereid zijn in de Regenboog te 
stappen. Na het lezen van zijn verdediging 
(weliswaar vermomd als Sacha of als Guitry) 
van Le Pen in 't Pallieterke van deze week 
moet nu toch wel duidelijk zijn waar hij staat: 
bij Euro-droite. 

L.P., Hofstade (Aalst) 

MENSDOM 
De Mote is een mooi en groen bosrijk 

plekje in de kern van ons dorp, Koekelare. 

Het groen is gesneuveld onder de onmee
dogenloze sproeimachine. Gras, kruiden en 
andere bosviooltjes liggen zonder teken van 
leven een langzame dood te sterven op deze 
grond die zij zo bemind hebben; het was hen 
aan te zien wegens hun fiere en kleurrijke 
gestalte. 

Vele zangvogels, waterhoenen, wilde een
den en konijnen die er allerlei voedsel von
den, kunnen hetzelfde lot ondergaan wegens 
het verorberen van zaden en nog eventueel 
wat groen dat ook reeds aangetast is. 

Een troosteloze aanblik bij het wandelen in 
De Mote voor diegene die nog oor en oog 
heeft voor Gods mooie natuur. 

En dat moeten we beleven als we op de 
drempel staan van het ontstaan van een 
Milieuraad in Koekelare die men al aan zijn 
laars lapt vooraleer hij gestart is, een veeg 
teken aan de wand. En deze vernietigende 
levenstijdbom heeft ettelijke duizenden fran
ken gekost. 

Hoe is ook weer de spreuk: Mensdom en 
Dierenrijk... 

M. Sabbe, Koekelare 

^ - C - • s ^ 

Ja, bezorg mij een vrijblijvende berekening van wat het KB-Reiaxplan 
mij kan opleveren 

MIJN BEGINKAPITAAL IS . 
Q 2 miljoen fr 0 4 miljoen fr U 6 miljoen fr Q . . miljoen fr 

(Tussen 2 miljoen fr en 6 miljoen fr in schijven van 200 000 fr) 

M^pim W' W-': • 
^ %i-i-

Voornaam 

«Straat 

Pn<;tnr Gemeente 

Nr Rii<;-

Tpipfnnn 

(Eventueel) KB-rekeningnummer 

Afgeven m een KB-kantoor of opsturen naar KREDIETBANK - 8847, KB-Relaxplan, t a v Annick Rosseel, Arenbergstraat 7, 1000 Brussel 

Beter met de bank van hier. 

WIJ — 4 JUNI 1992 42 



i 
^ ^ -

^^ë*«' 

Zoekt u een rendabele belegging^ En wilt u een 
vaste maandelijkse aanvulling op uw inkomen^ 
Het KB-Relaxplan biedt u de perfecte oplossing Het com
bineert een belegging op 5 jaar met een aantrekkelijke 
maandelijkse uitkering 

De uitkeringen zijn zo berekend dat u na 5 jaar op zijn 
minst opnieuw over uw beginkapitaal beschikt 
Het KB-Relaxplan garandeert u daarbij een hoge 
opbrengst die vast is gedurende de hele looptijd 
van de belegging m R ^ 

Wenst u zich te wapenen tegen de inflatie^ w K ^ 

Geen probleem Bij het KB-Relaxplan kunt u uw maande
lijkse uitkeringen jaarlijks laten toenemen 

Houdt u aan het einde liever meer kapitaal over? 
Ook dat kan Want u kunt kiezen voor een aangroei van 
uw kapitaal na 5 jaar Uiteraard wordt de maandelijkse 
uitkering dan aangepast 
Vul de antwoordcoupon in of loop eens binnen in een 

KB-kantoor Wij stellen u graag het KB-Relaxplan in 
detail voor 
Zo kunt u beter genieten van uw vermogen en 
uw vrije tijd 

Beter met de bank van hier. 
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DE JUBILERENDE ZOMERFEESTMAAND BIJ S.K.M 
VANAF MAANDAG 1 JUNI T/M ZATERDAG 27 JUNI, 

"DAAR GAAT JE HART 
SNELLER VAN BONZEN" 

(GEEN KORTINGEN OP: Betty Barclay, Is en Bison.) 
DOE MEE AAN DE JUBILEUMWEDSTRIJDEN BIJ S.K.M. MEER DAN 1 MILJOEN FR. IN GELDPRIJZEN. 
VRAAG UW DEELNEMINGSFORMULIER AAN EEN VAN ONZE KASSIERSTERS! 

mm ^Wr.. 1992 g^etpMèvmjmr Gij ^ N B 
A 1 2 Boomsesteenweg 35 Aartselaar 

o OPEN VAN 9 TOT 18 U. 

o VRIJDAG: OPEN TOT 21 U. 

OP VRIJDAGAVOND WINKELEN BIJ S.K.M. 

DAT MOET U ZELF BELEVEN! 

EN WIN TUSSEN 18 EN 21 UUR 

EEN WEEKEND PARIJS VOOR 2 PERSONEN 

O ZON. EN FEESTDAGEN GESLOTEN 


