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w O HEIHOEFSEWEG 1 
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PROMO PUZZLE 
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Daniël Cortier 
Tel. 02/428.69.84 
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J 3 Ë DELILLE Jan 
D.D.H. Verzekeringen 

& Hypoteken 
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sleutel op de deur 

H^ 
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steeds iets beter! 

Freddy en Cecile 
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Slnt-Aarnoutstraat 12 
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® 050/20.08.50 
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EERST DIT 

HET MOET NIET VER 
GEZOCHT WORDEN 

G
EDURENDE het voorbije voorjaar werden binnen de VU 
Vlaamse Vrije Demokrater) de plaatselijke en arrondis-
sementele besturen vernieuwd. Afgevaardigden uit 
deze kernen hebben op hun beurt een nieuwe Partijraad 
verkozen, op haar beurt zal deze op zaterdag 13 juni 
een nieuwe Partijtop kiezen. Zo'n verkiezingen bepalen 
gedurende weken de sfeer binnen een beweging, leg
gen deze ook een beetje lam, goede raad — of wat daar 
moet voor doorgaan — wordt rijkelijk ten beste gegeven, 
de politieke kommentatoren scherpen de pen, de ,,bui
tenwereld" wacht af; kortom zo'n wissel brengt altijd 

wat emotie teweeg. 
Er hebben zich voor het voorzitterschap drie kandidaten gemeld, 

zij kregen verleden week in ons weekblad ruimte om hun denkbeel
den uit te stallen. Zij die geroepen zijn om een nieuw bestuur aan te 
duiden kennen het aanbod, het zal ze niet aan kritische wijsheid 
ontbreken bij het uitbrengen van hun stem. 

Omdat een (nieuwe) voorzitter ook maar een mens is, wordt hij 
omringd door ondervoorzitters, sekretarls en bestuur, die funkties zijn 
géén schouwgarnituren maar onontbeerlijk om het roer stevig in 
handen te houden. Het belang van het partijbestuur mag niet 
onderschat worden. De verkiezing van haar leden moet dus met 
evenveel zorg gebeuren. 

De partijvoorzitters in Vlaanderen maken 
moeilijke tijden door, er Is politiek zoveel In 
beweging dat zij meer dan ooit onder zwaar 
vuur liggen. 

Wij gaan hier niet het rijtje doen, maar 
iedereen weet dat elke partij aan bevraging 
toe Is, In eigen hart kijkt, gekonfronteerd 
wordt met ,,de kloof" die bij de jongste 
parlementsverkiezingen tussen militanten 
en partijen, tussen kiezers en politici, duide
lijk werd. Op de achtergrond speelt zich 
bovendien de diskussie van de zogenaam
de herverkaveling van het politieke land
schap af. 

Wie ook de nieuwe VU-voorzitter wordt, 
ook hij en zijn bestuur zullen te maken hebben met deze problemen. 
Zij zullen het vertrouwen tussen basis en top moeten aanzwengelen 
en de afdelingswerking een nieuw elan geven, zij zullen daarvoor de 
middelen van vandaag gebruiken. Ook Vlaanderen is een maat
schappij geworden waarop de elektronische media zwaar zijn gaan 
wegen en het verenigingsleven er totaal anders doen uitzien dan 
enkele decennia geleden. 

Er is zoveel veranderd in onze maatschappij dat politieke partijen, 
reeds uit zichzelf ietwat trage organen, niet altijd zijn bijgebeend. 

Ook de Volksunie, gekonfronteerd met haar slopende rol van 
breekijzer van de unitaire Belgische staat. Is de jongste jaren te 
weinig antenne geweest voor de geluiden van vandaag. Dit immobi
lisme staat in schril kontrast met het waarmerk van vernieuwer dat de 
Vlaams-nationalisten terecht verworven hadden. 

De verscheurende keuze: het voortouw nemen in de splisting van 

de unitaire staat en het daadwerkelijk verwezenlijken van zelfbestuur 
of vanuit de tribune roepen en tieren heeft de VU gekneusd. Dit land 
Is niet meer wat het was en dat is te danken aan de Vlaams
nationalisten. Dat deze omwenteling vreedzaam is gebeurd ook, dat 
de gemeenschappen verder op eigen vleugels gaan vliegen Is mede 
aan haar te danken. Er Is geen enkele reden om beschaamd te zijn 
over dit werk, hoe onvoltooid ook. Het gebeurde vanuit een histori
sche opdracht die de partij van vorige generaties Vlaams-nationalis
ten had meegekregen. 

Deze keuze heeft de partij kleurscheuren opgeleverd die niet tijdig 
werden goedgemaakt. Deze weer herstellen, gekoppeld aan de 
verdere uitvoering van de staatshervorming, wordt ongetwijfeld dé 
opdracht van de nieuwe voorzitter en zijn bestuur. In die zin blijft het 
ons dus om het even wie op 13 juni het VU-roer In handen krijgt. 

De opdracht zal niet makkelijk zijn. Alles Is echter aanwezig om de 
operatie te doen slagen. De plaatselijke afdelingsbesturen, jonge 
krachten en vertrouwde gezichten, verklaarden zich middels hun 
driejarig engagement bereid tot werking en inzet. Zij verwelkomen 
het nieuwe bestuur. 

De komende jaren zullen voor de VU Vlaamse Vrije Demokreten 
zeer belangrijk zijn, de verzoekingen groot. Er zullen wellicht nieuwe 
formaties ontstaan die het politieke centrum, waarop het de jongste 

jaren zo'n druk verkeer was, zullen verlaten 
en de ekstremen zoeken. De roep voor 
samenwerking met het Vlaams Blok zal 
harder klinken dan ooit, maar wie het kom-
mentaar van 't Pallieterke van deze week 
las over de „migrantenstudiedag" van die 
partij moet nu toch door hebben dat het het 
Blok niet om het Vlaams-nationalisme te 
doen is maar enkel en alleen om de terug
keer van de migranten. En welke ,,terug
keer" dan nog! 

Het is goed te herinneren aan de gevleu
gelde uitspraak: ,,Er is een nationalisme 
met donkere kanten en een met lichte 
kanten." Laten wij het bij dat tweede hou
den, bij het nationallsme-met-lichte-kanten, 

een nationalisme dat bezorgd is voor het welzijn van het eigen volk 
zonder dat van anderen te miskennen, bezorgd ook voor de kulturele 
verbondenheid met Nederland dat samen met Vlaanderen een deel Is 
van grotere gehelen: Europa en de wereld. 

De mensen die vanaf 13 juni de VU zullen sturen moeten het niet 
ver gaan zoeken, hun voorgangers wezen de weg in woord en daad: 
Vlaamse zelfstandigheid, eerbied voor de parlementaire demokratie, 
een onafhankelijke geest, los van de versmachtende greep van de 
verzuiling. Zij moeten het niet ver gaan zoeken want deze beleidslij
nen staan uitgeschreven in het Toekomstplan voor Vlaanderen. 

Deze boodschap van „het lichte nationalisme" belijden en uitdra
gen is de opdracht van hen die morgen de Vlaams-nationalisten 
zullen voorzitten en lelden. 

Maurits Van Liedekerke 

3 WIJ — 12 JUNI 1992 



Vlaams-Nationaal 
Weekblad 

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

Redakteuren: 
Tom Serkeyn 
Peter Dejaegher 
Toon Van Overstraeten 

Sekretariaat: 
Hilde De Leeuw 

Alle stortingen van abonnementen, publiciteit 
en redaktie op prk. 000-0171139-31 van WIJ, 
Barrikadenplein 12, 1000 Brussel (Tel 
02/219.49.30) Telefax: 02/217.35.10. 

Jaarabonnement 1.200 fr. 
Halfjaarlijks 700 fr. 
Dnemaandelijks 400 fr. 
Los nummer 33 fr. 

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

Reklame: 
Karel Severs, tel. 02/219.49 30, toestel 231 
('s voormiddags) of pnvé, Alsembergse-
steenw/eg 797, 1653 Dworp. 
Tel. 02/380.04 78 

INHOUD 
7 Zaterdag kiest de VU-Partij-

raad een opvolger voor alge
meen VU-voorzitter Jaak Ga
briels. Een balans van zes 

jaar op het Barrikadenplein. 

M ^ ^ Een studie in opdracht 
l i l ^^" ' ' '°^ Chabert wees uit 
I ^J dat Brussel 96 miljard 

frank per jaar verdient 
aan z'n Europese roeping. 

^ f^ De Denen zeiden neen 
I 3 tegen Maastricht. Over 
I ^ ^ de demokratische uitslag 

van het Deens referen
dum werd door de Europese staats
mannen heel wat onzin verteld. 

U
Minister Sauwens be
zocht de Westhoek. Hij 
beschermde er tal van 
monumenten en land

schappen in Veurne, Koekelare, 
Diksmuide en Koksijde. 

Sarajevo SERVIË 

M ƒ% Het grootservische impe-

I ^ J nië, het opende fronten 
op 9 plaatsen in Kroatië, 

het vervreemdt het Hongaarse Voj-

vodina en knevelt Kosova en de 
Albanese minderheid in Servië. En 
wat doet Europa? WIJ sprak met 
uittredend VU-sekretaris Willy Kuij-
pers. 

^ / \ ' " ^®^ Friese noorden van 
I ^ 1 Nederland is er heel wat 
I ^ 7 onrust ontstaan over een 

samenwerkingsakkoord 
tussen de provincies Fryslan, Gro
ningen en Drenthe. 

f^ ^ ^ De Afrikaanse staten zijn 
J f I erfgenamen van het kolo-

j | ^ ^J nialisme. Volks- en taal-' 
grenzen hebben echter 

ook in de ogen van de nieuwe 
leiders minder belang dan de ver
steviging van de machtsstaat. 

0\ f\ ^^^'^ aanleiding van Se-
J tM villa '92 gaat Herman 

^ ^ ^J Maes na waarom er we
reldtentoonstellingen ge-

organizeerd worden. Zo herdacht 
men in 1893 in Chicago bvb. het feit 
dat het 400 jaar geleden was dat 
Amerika door Columbus ontdekt 
werd... 

f% M '^^'^ Caudron werd in 
m/t ''964 voor het eerst tot 

^ ^ • ^ gemeenteraadslid in 
Aalst gekozen. Een tijdje 

geleden nam het VU-kamerlid ont
slag uit de Aalsterse gemeente
raad. 

(omslagfoto Wllly KuIJpers) 
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PLO UITGEDUND 
Verleden weekend werd in Parijs PLO-

vertegenwoordiger Atef Bseiso doodgescho
ten. Hij maakte deel uit van de Revolutionai
re Raad van Jasser Arafats gematigde Fa
tah-beweging. Hij was er bevoegd voor vei-
ligheidskwesties. PLO-leider Arafat beschul
digde de Israëlische geheime dienst ervan 
om sistematisch de PLO-leiding te elimine
ren om de onderhandelingen tussen joden 
en Paiestljnen te dwarsbomen. 

In Israël gaan er op 23 juni verkiezingen 
door. Bij een vredesmars van Haifa naar 
Jeruzalem werden een honderdtal vredes-
manifestanten opgepakt, waaronder een 
Agalev-senator. De manifestanten hadden 
gepoogd door te dringen tot de bezette 
westelijke Jordaanoever. 

TSJECHOSLOVAKIJE 
De parlementsverkiezingen van Tsjecho-

Slovakije leverden een overwinning op voor 
de rechts-liberalen van Vaclav Klaus in de 
Tsjechische gebieden en voor de links-natio
nalisten van Vladimir Meciar in Slovakije. 
President Havel gaf Klaus een formatie
opdracht. 

Klaus moet op een of andere manier over
eenstemming weten te bereiken met Meciar 
indien hij de federatie Tsjecho-Slovakije wil 
redden. De Slovaken willen immers een 
grotere autonomie van Praag. Slovakije is 
armer de Tsjechische gebieden Moravia en 
Bohemen, en kan een snelle en radikale 
ekonomische hervorming niet aan. Meciar 
kondigde reeds aan dat hij dit jaar nog of 
begin volgend jaar een referendum wil orga-
nizeren over de Slovaakse onafhankelijk
heid. 

De eerste gesprekken tussen Meciar en 
Klaus in Brno leverden niets op. Meciar wond 
er ook geen doekjes om dat president Havel 
wat hem betreft geen kans meer maakt om 
herkozen te worden. Havel is een Tsjech en 
wordt verantwoordelijk geacht voor het weg-
maneuvreren van Meciar als Slovaaks pre
mier in april vorig jaar. Havel zelf liet reeds 
weten dat hij sowiezo geen kandidaat meer 
wil zijn voor het presidentschap indien Tsje
cho-Slovakije uiteenvalt. 

VOEREN 
De gemeentelijke meerderheid van Voe

ren heeft het weer niet kunnen laten om de 
Vlaamse gemeenschap een veeg uit de pan 
te verkopen. Op de jongste gemeenteraad 
keurde de Franstalige meerderheid opnieuw 
een voorstel goed om de Franstalige ge
meentelijke lagere school over te hevelen 
naar de Franse gemeenschap. 

Het is voor de tweede keer dat dit voorstel 
goedgekeurd wordt. De eerste keer werd het 
besluit reeds vernietigd door de hogere over-

Ze hadden afgesproken op het Barrikadenplein, bijna zo goed als onder de 
leeuwevlag van het VU-sekretariaat. Maar in tegenstelling tot de mijnwerkers 
of de werknemers van FN zijn leerkrachten brave mensen, er werden geen VU-
ruiten ingegooid, er werd geen vrachtwagenlading steenkoolgruis voor de 
ingangspoort uitgegoten. Ze waren ook met weinig, nauwelijks een duizend
tal, om zo zwaar op de dialoog van volk tot volk te wegen. De staking in de 
scholen werd ook al niet te ijverig opgevolgd. En waar er wel scholen hun 
deuren dicht hielden was het helemaal niet duidelijk of dat aan de staking van 
de leerkrachten lag, dan wel aan de staking van de Franse maatschappij voor 
het streekvervoer. De Franstalige leraars staakten niet alleen voor meer geld 
uit het federale laatje, ze protesteerden ook tegen het ontwerpdekreet van de 
Franstalige Onderwijsminister Dl Rupo (PS) over het sekundair onderwijs. Dat 
ontwerpdekreet werd al goedgekeurd door de inrichtende overheden, de 
ouderverenigingen en de PS-PSC-regering. Alleen de vakbonden verzetten 
zich. ('«"o Be'9") 

heden. De Franse gemeenschap mag in 
Vlaanderen immers geen ondero/ijs inrich
ten. Onderwijs behoort sedert de staatsher
vorming van '88 tot de bevoegdheid van de 
gemeenschappen, en in het Vlaamse Voeren 
heeft de Franse gemeenschap niets te vertel
len. 

Opnieuw wordt duidelijk dat een simpele 
vernietiging van zo'n onwettige beslissingen 
niet langer voldoende is. Het wordt zo lang
zamerhand hoog tijd dat de federale minister 
van Binnenlandse Zaken optreedt tegen dit 
volgehouden kennelijk wangedrag en grove 
nalatigheid. De verantwoordelijken moeten 
uit hun ambt ontzet worden. Iets anders helpt 
blijkbaar toch niet. 

ANTHONY-
ONTVOERING 

De ontvoeringszaak die Vlaanderen da
genlang in spanning hield, lijkt met het 
terugvinden van het losgeld haar ontknoping 
gevonden te hebben. Dat is echter niet aan 
het voortreffelijk werk van de speurders te 

danken. Het was dankzij een stom toeval dat 
niet zou misstaan in een smeuïge Pink Pan-
ther-detektive dat de zaak Anthony haar 
beslag kreeg. 

De koffer waarin de 230 miljoen losgeld 
zat, stond gedurende enkele weken onbe
reikbaar voor de ontvoerders op een Geelse 
zolder. Toen de eerste arrestatiegolf bekend 
werd, raakte beroepsmilitair PH, parakom-
mando in Diest en één van de nog op vrije 
voeten zijnde schurken, immers in paniek. 
Hij vroeg zijn kollega GV om het losgeld te 
verbergen. 

GV verborg het losgeld op de zolder van 
het huis van zijn lief LV, een MS-patiënte die 
niet meer in staat is de trap op te klimmen. 
Ongelukkig genoeg raakte het na een ruzie 
over de 19-jarige dochter van LV uit een vorig 
huwelijk af tussen het koppel. Alle sloten 
werden veranderd zodat GV niet meer bin
nen kon. Omdat hij zo hardnekkig achter de 
koffer op zolder bleef vragen, wilde de vader 
van LV wel eens weten wat die GV nodig 
had. Die vader moet nogal ogen getrokken 
hebben toen hij de koffer met de 230 miljoen 
openmaakte. En toen hij van zijn verbazing 
bekomen was, waarschuwde hij de politie. 
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AZIEL20EKERS 
De eerste vijf maanden van dit jaar kreeg 

het Kommissariaat-generaal voor de Vluch
telingen 592 azielaanvragen van „Joegosla-
ven". Dat is bijna een verdrievoudiging in 
vergelijking met de eerste vijf maanden van 
1991. 

Kommissaris Bossuyt stelt dat deze cijfers 
wel niemand zullen verbazen, gezien de 
hachelijke toestand in de voormalige federa
tie. Hij meent zelfs dat er van een echte 
toevloed van vluchtelingen uit het voormalig 
land naar België nog geen sprake is. Op dit 
ogenblik vlucht de grote meerderheid Kroa-
ten, Serven, Bosniërs en andere getroffenen 
nog vooral naar Duitsland, Oostenrijk en 
Italië. 

Het Kommissariaat maakt nog geen onder
scheid tussen de verschillende volkeren die 
het oude Joegoslavië bew/oonden. De Dienst 
Vreemdelingenzaken onderscheidt sinds 
kort wel Servische van Kroatische vluchtelin
gen. Joegoslavië staat sinds het uitbreken 
van de burgeroorlog op de derde plaats van 
de Belgische vluchtelingenlijst met 10%. 
Koploper is Zaïre, met 21 procent. 

DE LUYSEN 
Te lande werd zoiets nog nooit vertoond, 

meldde Het Belang van Limburg woensdag. 
In de Limburgse gemeente Bree werd nl. een 
grote, illegale kamping ontruimd en geslo
ten. Zowat 300 sta-karavans werden er weg
gehaald van De Luysen, waar de natuur nu 
haar zeg terug krijgt zoals het gewestplan 
voorziet. 

Het kostte VU-voorzitter en burgemeester 
van Bree Jaak Gabriels bijna vijftien jaar om 
zijn slag thuis te halen tegen dit stedebouw-
misdrijf. Gabriels liet eerder ai op dit terrein 
een zaal, een kafee en een onwettige woning 
op kosten van de eigenaar slopen. De eige
naar en de huurder van het terrein zijn er 
jarenlang op blijven vertrouwen dat zoals dat 
in Vlaanderen gaat, ook hun kamping wel 
zou ,,geregularizeerd" worden. Maar dat 
was zonder een vasthoudende Jaak Gabriels 
gerekend. 

De burgemeester van Bree heeft Milieumi
nister De Batselier nu voorgesteld om De 
Luysen te kopen en op die manier het 
natuurgebied voor altijd te beveiligen. De 
Luysen grenst aan het natuurreservaat het 
Stamprooierbroek, en is dus een belangrijke 
bufferzone voor het natuurreservaat waar 
vele zeldzame vogels nestelen. Weerklinkt 
straks de roep van de roerdomp op de 
Luysen? 

DIENSTRECHT 
De diskussie over de legerdienst laat ook 

de dienstplicht- en burgerdienstorganizaties 
niet onberoerd. Burgerdienst voor de jeugd 

Het noodweer blijft lelijk huishouden in Vlaanderen. Hevige onweders zorgden 
er voor dat voor de streek rond Antwerpen en Gent dinsdag met heel wat 
wateroverlast en alle problemen die dat met zich meebrengt te kampen had. 
Verkeerschaos, blanke straten, ondergelopen kelders en woningen, uitgeval
len elektriciteit, en voor miljoenen materiële schade. (foto vum) 

(BDJ) wil dat de burgerdienst behouden blijft, 
ook wanneer de legerdienst afgeschaft zou 
worden. BDJ verkiest eerr dienstrecht in 
plaats van een dienstplicht. 

De jongeren moeten dan voor een periode 
van zes, twaalf of achttien maanden de kans 
krijgen om op vrijwillige bazis burgerdienst te 
verrichten. BDJ stelt voor te werken met 
kontrakten tussen vrijwilligers en erkende 
instellingen in de sektor van de gezondheids
zorg, het sociaal-kultureel werk etc. De over
heid zou deze vrijwilligers een niet-belastba-
re vergoeding moeten uitbetalen van onge
veer 20.000 frank per jaar. 

BDJ meent dat ook na het afschaffen van 
de legerdienst de jongeren hun bezwaren 
tegen elke vorm van militaire verplichting 
moeten kunnen laten erkennen. Er zullen 
immers, zelfs wanneer de militaire dienst 
afgeschaft is, lijsten blijven bestaan met 
namen van mensen die „mobilizeerbaar" 
zijn. 

Zo'n statuut is volgens BDJ ook nodig om 
te vermijden dat mensen tegen hun zin 
tewerkgesteld worden in de wapenindustrie 
of -handel. Daarom vindt men dat ook vrou
wen het recht moeten krijgen om zich als 
gewetensbezwaarde te laten registreren. 
Zo'n statuut zou volgens BDJ ook de moge
lijkheid voor de betrokkenen kunnen openen 
om in de toekomst een defensiebelasting te 
weigeren. Wedden dat er dan veel kandi

daat-gewetensbezwaarden zullen opdui
ken? 

ZUID-AFRIKA 
In een recent rapport beschuldigt de men-

senrechtenorganizatie Amnesty Internatio
nal de Zuidafrikaanse politie en het leger 
ervan betrokken te zijn bij politieke moorden. 
Volgens Al hebben de hervormingen in Zuid-
Afrika het land ingrijpend veranderd, behalve 
wat de veiligheidsdiensten betreft. Die doen 
gewoon verder zoals ze bezig waren. 

De veiligheidsdiensten hebben het vooral 
gemunt op het ANC en aanverwante organi-
zaties. De regering reageert volgens Al te 
traag, ook al stapelen de bewijzen tegen de 
politie zich op. Er werden bewijzen gevonden 
van folterpraktijken, schietpartijen en moord
aanslagen. Sommige politiediensten en -
korpsen zouden bovendien onder een hoed
je spelen met de Inkatha-beweging, die een 
biezonder gewelddadige strijd uitvecht met 
het ANC om het zwarte leiderschap. Sommi
ge politiediensten zouden hierbij afzijdig blij
ven, de aanslagen niet trachten tegen te 
houden, of zelfs logistieke steun verlenen 
aan Inkatha-strijders. 

Al legt er wel de nadruk op dat de politie 
als dusdanig niet bij de gewelddaden betrok
ken is. Het zou enkel gaan om bepaalde 
individuen binnen de veiligheidsdiensten. 
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KORTWEG 

• Laiiy Di zou volgens een op stapel 
staande biografie nauwelijits zes 
maanden na haar sprook|eshuwelijl( 
met prins Charles, de Engelse troon
opvolger, zelfmoord hebben willen 
plegen door zichzelf van de trap te 
werpen. Later zouden nog een stuk of 
vijf zelfmoordpogingen gevolgd zijn. 

• Engelse grondwetspecialisten be
vestigen dat Charles bij een eventue
le schelding van Diana wel nog ko
ning van Engeland zou kunnen wor
den. Alleen wanneer de prins met een 
katotieke vrouw zou hertrouwen, zou 
hij krachtens een wet uit 1700 de 
troon niet mogen bestijgen. 
• Op de weiden van het dubbelfesti
val Torhout-Werchter mogen straks 
geen plastieken flessen meer op. 
Dan kan er meteen ook niet meer mee 
gegooid worden. Verleden jaar had
den een veertigtal mensen immers 
een lichte hersenschudding of neus-
breuk opgelopen omdat ze zo'n fles 
(met water of een ander vocht gevuld 
weliswaar) op het hoofd hadden ge
kregen. 
• Een titel in het vakantiemagazine 
uit de weekend-editie van De Stan-
daant. Aix-en-Provence lokt steeds 
meer Neiierlandstalise Belgen. 

• In de Vlaamse regering ontstond 
een rel tussen De Batselieren Kelch-
termans over Prayon-Rupel. Kelch-
termans (Ruimtelijke Ordening) Is ab
soluut niet van plan om zijn medewer
king te verlenen aan een wijziging van 
het gewestplan waarbij bos omge
vormd zou worden tot industriële 
stortplaats. Hij wijst daarmee de op
lossing die De Batseller (Milieu) had 
gevonden voor de problemen met het 
storten van gips bij Prayon Rupel. 
Kelchtermans, in de vorige regering 
bevoegd voor milieu, was er helemaal 
niet over te spreken dat De Batseller 
het dossier Prayon Rupel een „vergif
tigd geschenk" had genoemd. 

• Het Nationaal Centrum voor Ont
wikkelingssamenwerking (NCOS) 
noemt de terugval in de Belgische 
ontwikkelingshulp beschamend. 
Die is gezakt tot amper 0,41 % van het 
BNP. In de regering Martens VIII 
stond de 0,7 in het programma inge
schreven, maar ondanks het aandrin
gen van de VU en haar minister Geens 
weigerden de koalltiepartners dit en
gagement na te teven. 
• Het Vlaams Blok stelde haar te-
rugkeerlMileld voor de migranten 
scherper. De ekstreemrechtse partij 
laat zich daarbij niet storen door res-
pekt voor de fundamentele rechten 
van de mens. Hier komen we in een 
volgende uitgave alleszins op terug. 

HET HOOFD NIET IN 
HET ZAND STEKEN 

MM \y: 

Jaak Gabriels raadt zijn opvolger aan vooral het hoofd niet in het zand te 
steken. De diskussie over de politieke verkaveling is begonnen in andere 
partijen. De VU moet zich hier in mengen. (foto R. szommer) 

Morgen kiest de VU Vlaamse Vrije De
mokreten een nieuwe voorzitter. Aftre
dend voorzitter Jaak Gabriels leidde de 
partij de jongste zes jaar. Hij is niet meer 
verkiesbaar. In die zes jaar maakte de VU 
heel wat mee: er werd een grootscheepse 
politieke verruiming doorgevoerd, de par
tij organizeerde als eerste een kongres 
over politieke kuituur, ze nam deel aan de 
federale en aan de Vlaamse regering, er 
werd een stuk aan de naam toegevoegd, 
... maar de grote elektorale suksessen 
bleven achterwege. We maakten met Jaak 
Gabriels een balans op. 

• Wanneer U op die zes jaar terugkijkt, 
bent U dan tevreden over het geleverde 
werk? 

„Niemand kan ontkennen dat de voorbije 
jaren bewogen jaren zijn geweest. Ik ben 
aangetreden met een ploeg van vier: Pol Van 
Grembergen vi/as algemeen sekretaris, Jet 
Maton en Jaak Vandemeulebroucke waren 
ondervoorzitter. Samen hadden wij met de 
vorige generatie, die de partij opgericht en 
uitgebouwd had, rechtstreeks mets meer te 
zien. Men verwachtte van ons vooral de 
vernieuwing van de partij, en die hebben we 
meteen aangevat. We zijn begonnen met 
een rondvraag bij de kaders. Daar hebben 
we getracht ons beleid naar te richten. We 
hebben elk arrondissement tweemaal be
zocht, en hebben entoesiaste vergaderingen 
meegemaakt. 

Uiteindelijk heeft dat gerezulteerd in een 
tekst die pleitte voor meer verruiming, voor 
meer vrouwen, meer jongeren, kortom een 
meer aktief politiek kader in de partij. Die 
tekst is in de Partijraad met meer dan twee
derde van de stemmen goedgekeurd. 

De aanvang van ons mandaat was heel 
bewogen: de roomsblauwe regering sukkel
de van de ene krisis naar de andere, denk 
bvb. maar aan de Happart-kwestie die de 
regering uiteindelijk fataal werd. In '87 kre
gen we al verkiezingen, die er ons toe 
verplichtten de verruimingsoperatie te ver
snellen. We herstelden bvb. de band met de 
universiteitswereld, met het aantrekken van 
Roger Blanpain en Bob Van Hooland. We 
haalden de banden met het ekonomische 
Vlaanderen aan, met Herman Candries en 
Pol Van Gansbeke, we kregen kontakt met 
de diplomatieke wereld die een rol voor 
Vlaanderen in het buitenland wilde door 
Hans De Belder bij ons te krijgen, we zochten 
aansluiting met de jeugd en de vrouwen, 
dankzij Frieda Brepoels en Herman Lau-
wers. We hadden verwacht de verkiezingen 
van '87 te winnen. Maar het werd slechts een 
lichte vooruitgang, teerder een status quo. 
Op de verkiezingsavond in december '87 
hebben we tot halftwaalf gebibberd omdat 
we onze drie Westvlaamse kamerzetels 
dreigden te verliezen, ondanks al de vernieu
wing die we doorgevoerd hadden." 

• En toen stapte de VU in de regering. 
„Ja, na de verkiezingen werden we gekon-

fronteerd met een uitnodiging om deel te 
nemen aan regeringsonderhandelingen. Op 
een kongres met bijna 600 deelnemers stem
den bijna 87% voor die regeringsdeelname. 
We wisten op voorhand welke risiko's we 
namen, en we hebben die ook uitdrukkelijk 
onderlijnd. We wisten ook welke kansen erin 
verborgen zaten. Die regeringsdeelname 

(lees verder biz. 15) 

7 WIJ — 12 JUNI 1992 



REPLIEK 

PERSSPIEGEL 
Denen, Slowaken...! Volkeren wil
len zichzelf zijn en fn belangrijke 
zaken over zichzelf beslissen. 
Het verwondert ons steeds op
nieuw dat zovelen, zogenaamde 
„slimmen", zich daar steeds op
nieuw moeten over verbazen, als 
de feiten altijd komen bewijzen 
dat die volkseigenheid sterker Is 
dan alle kunstmatige konstruk-
tles van diplomaten. 
Een greep rond dit tema als 
hoofdbrok van ons persover
zicht. 

knack 
Verleyen doet niet mee aan het huilkoor 

van de Eurotopmannen tegen de Denen. 
Hij wil ,,veel Europa". Maar een demokra-
tisch zonder ,,glelchschaltung" van bo
venop. „Geen machine zonder hart" zoals 
hij boventitelt. 

„Diep in hun volksgemoed hebben de 
Denen gedacht en gevoeld: aan dit ontoerei
kende en bovendien slecht gekontroleerde 
gezag wil ik de essentie van mijn politieke, 
sociale en ekonomische rechten nog niet 
afgeven. De mannen van Maastricht vragen 
te veel macht en bieden te weinig verant
woordelijkheid in ruil. Wat we nu hebben, wie 
ons nu moeten besturen en beschermen, zijn 
staatshoofden en regeringen en parlemen
ten. We weten precies hoe we die moeten 
aanstellen of weer doen verdwijnen. Dat 
alles bekleden we met groepsbindende ritue
len, feestdagen, vlaggen en liederen. Dit 
burgerschap berust ook nog op affektieve 
faktoren die in de Europese machine alsnog 
ontbreken." 

„De wraak van de geschiedenis" is de 
titel van Plet PIryns rond de nationalltei-
tenproblemen. Ze wegmoffelen kan niet, 
men moet werken aan een ,,nationalisme 
met menselijk gezicht". 

„'Volkeren zonder geschiedenis' heeft 
een van de aartsvaders van het marxisme, 
Friedrich Engels, ze ooit genoemd. De Ser
viërs, de Kroaten, de Slovaken, de Ossetiërs 
— ze zouden „ten onder gaan in de univer
sele revolutionaire storm". Het socialistische 
internationalisme hield de ontkenning in van 
het nationalisme, dat beschouwd werd als 
een irrationeel gegeven, een anachronisme 
dat voortkwam uit de donkere krachten van 
de romantiek. Maar niet alleen de kommunis-
ten hebben de kracht van het nationalisme 

onderschat. De westerse leiders gingen er
van uit dat na de val van het kommunisme in 
Midden- en Oost-Europa, het vacuüm spon
taan gevuld zou worden door de liberale 
demokratie en de vrije-marktekonomie — 
naar hun eigen beeld en gelijkenis. Het 
voorbije jaar is gebleken hoe lichtzinnig en 
roekeloos die veronderstelling was. 

Ten aanzien van de postkommunistische 
staten werd precies dezelfde strategie ge
volgd. In Joegoslavië moest de boel maar 
een beetje bij elkaar worden gehouden, en 
daarom weigerden de Europese Gemeen
schap en de Verenigde Staten de onafhanke
lijkheid van Slovenië en Kroatië te erkennen. 
De gevolgen waren rampzalig." 

HET BELANG 
VAN LIHBURC 

,,De natie" is de hoofding van Mark Van 
de Weyer bij het zelfde fenomeen. Die 
grote kracht van de volkereneigenheid 
moet in goede banen worden geleid. 

„De kaart van dat Europa is onderhand 
aan maandelijkse edities toe. Het ziet ernaar 
uit dat we er binnen afzienbare tijd ook de 
soevereine staat Slovakije op aantreffen. De 
Tsjechoslovaakse scheiding gaat heel ande
re wegen op dan de Joegoslavische, er zijn 
geen redenen om in het hart van het konti
nent een herhaling van het Balkan-bloedbad 
te vrezen. Tsjechen en Slovaken hebben 
geen geschiedenis van wederzijdse haat en 
vergelding. Maar hun zeventigjarige ge
meenschappelijke onderneming is mislukt: 
de Slovaken zijn vastbesloten hun eigen weg 
te gaan, hoe onzeker die er, vooral ekono-
misch, ook uitziet. 

Tegelijkertijd verkeert het Westeuropees 
eenheidsstreven in een krisis, die misschien 
wel meer dan we willen toegeven, op het 
nationale gewoel in de rest van Europa lijkt. 
De volkeren hebben het duidelijk moeilijk 
met van hogerhand uitgestippelde integratie, 
ook al is die voor hun eigen goed. Het 
probleem is duidelijk: het nationalisme is 
meer dan ooit terug van weggeweest. Hoe 
die potentieel vernietigende kracht in goede 
banen te leiden, wordt de grote opdracht 
voor de Europeanen van deze generatie." 

LA LIBRE 6ELGI0UE 
Die zelfstandigheid is niet in strijd met 

toezicht van bovenuit (UNO, Europese 
tussenkomst) waar de menselijkheid ge
schonden wordt op een manier als de 
Servische imperialisten dat nu al een jaar 
doen in ex-Joegoslavië. 

,,Hoe kan men nog geloven in een durend 
staakt-het-vuren als de UNO en de Europese 

gemeenschap maar steeds opnieuw moes
ten onderhandelen over wapenstilstanden 
die steeds onmiddellijk werden geschonden. 

Op het juridisch vlak verzet niets zich nog 
tegen een stevig optreden van de blauwhel
men. Een gendarm optreden in Bosnië om 
de orde te herstellen en het overleven van de 
inwoners van Serajevo te verzekeren. 

Het is geen lichtzinnige beslissing. Het zou 
duur kunnen kosten aan de soldaten die naar 
Serajevo zullen gaan. Maar het zou een 
voorbeeld stellen voor de gevallen waar de 
etnische konflikten zich zouden veralgeme
nen zoals in het uiteengespatte imperium 
van de ex-USSR. 

Maar is het niet de enige vraag die de 
internationale gemeenschap zich moet stel
len nu vandaag duidelijk is dat de taal van de 
wapens de enige is die de Servische milities 
verstaan?" 

GAZET 
VANANTWEJiPEN 

De Belgische boedelscheiding veroor
zaakt ook golven met internationale uit-
deining. Die van de waterverdragen met 
Nederland. Waar onze,,Waalse broeders" 
nog eens met de vertrouwde chantagepo-
litiek op de proppen komen. 

,,Vorige week kwam dan de aankondiging 
van een Vlaams-Waals overleg op regerings
niveau over o.a. het duwvaartkanaal. Het ligt 
voor de hand dat op die konferentie ook de 
andere waterproblemen aan bod zullen ko
men. Nog geen dag later tapte de Waalse 
ministervan Openbare Werken J.P. Grafé uit 
hetzelfde vaatje door zelfs kompensaties in 
het vooruitzicht te stellen. 

Op de opening van de Europaterminal 
voor containers in Antwerpen ten slotte 
noemde de Antwerpse havenschepen Jan 
Devroe de koppeling van het Maasdossier 
aan de verdieping van de Schelde een ana-
kronisme. De koppeling werd echter de facto 
door onze toenmalige minister van Buiten
landse Zaken aanvaard en ondertekend voor 
de staatshervorming waarbij de waterproble-
matiek werd geregionaliseerd. Gedane za
ken nemen geen keer. Toch moet Nederland 
er rekening mee houden dat geen van beide 
landsdelen in België voortaan nog inmen
ging in eikaars bevoegdheden aanvaardt. 

Langs de andere kant is de zuivering van 
het Maaswater een internationale verplich
ting die opgelegd werd door de EG-voor-
schriften inzake milieu. Antwerpen noch het 
Vlaams gewest hoeven daarvor te betalen I 
Een koppeling van het Maaswater aan ande
re dossiers zoals het duwvaartkanaal zou 
dus absurd zijn en onaanvaardbaar als uit
gangspositie voor Waals-Vlaamse onderhan
delingen." 
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WETSTRAAT 

OPTIMISTISCHE VIZIE 
Tijdens de bespreking van de sociale pro

grammawet wees Senator Capoen op liet 
belang van de middenstand. „Deze zorgt 
voor de helft van de tewerkstelling en verte
genwoordigt een enorm bedrag aan investe
ringen. De tewerkstelling binnen de KMO's is 
minder konjunktuurgevoelig en zorgt voor 
werk in eigen streek.,, Senator Capoen vindt 
dat KMO's en zelfstandigen terecht aandrin
gen op een volwaardig en menswaardig 
sociaal statuut. Hij vroeg dan ook minister 
Bourgeois spoedig werk te maken van de 
vereenvoudiging van de administratieve for
maliteiten in de KMO's. Verder wees de VU-
senator erop dat „de landbouw een risikovol-
le sektor blijft. Dit omwille van het klimaat, 
het milieu en de Europese prijsregelingen. 
Het Landbouwinvesteringsfonds heeft een 
dramatisch tekort aan werkmiddelen. Het is 
jammer voor de jonge boeren die in hun 
bedrijven investeren. De huidige regeling is 
slechts een noodoplossing. Het EG-land-
bouwbeleid beperkt zich tot kompensaties 
via de direkte inkomsten in ruil voor drasti-

Senator Capoen: door het EG-land-
bouwbeleid worden de boeren steun
trekkers en gaan alle toekomstper-
spektieven voor de landbouw verlo
ren, (foto WIJ) 

sche prijsdalingen van graan, melk en vlees. 
Op die manier worden de boeren steuntrek
kers en gaan alle toekomstperspektieven 
voor de landbouw verloren. Het is eens te 
meer een aanslag op het familiaal karakter 
van de landbouwbedrijven. fJleer nog de 
Europese Gemeenschap is van plan 50% 
van het totale bedrag van de kompensaties 
op de lidstaten te verhalen. 

Tot slot merkte senator Capoen op dat de 
toekomst van de landbouwsektor ligt in een 
nauwe samenwerking tussen de industrie, 
landbouw en wetenscfiappelijk onderzoek. 
De biotechnologie biedt talrijke mogelijkhe
den. Het gebruik van nieuwe technieken zal 
een gunstig gevolg hebben op de landbouw
overschotten. De industrie zal meer land
bouwoverschotten gebruiken. Hierop ant
woordde de landbouwminister „dat ondanks 
het defaitisme over het EG-landbouwbeleid, 
de heer Capoen een meer optimistische vizie 
op de alternatieven die de landbouw kan 
ontwikkelen en op de noodzakelijke interak-
tie tussen diverse deelterreinen.,. 

ZEEMVEL 
Tijdens de begrotingsbesprekingen in de 

kamer legde Hugo Olaerts ten behoeve van 
de CVP in twee woorden uit wat de regering 
in feite doet. 
„Deze regering rijdt een nieuwe koers en 
h/lijnheer Dehaene is daar koptrekker van. In 
tegenstelling tot zijn voorganger draagt hij 
geen valhelm. Niettegenstaande hij die nog 
dikwijls nodig zal hebben. Die man draagt 
wel een trui. Op de voorzijde van die trui 
lezen wij „CVP-PSC", d.i. geen eigen buik 

eerst. Op de rugzijde lezen wij „PS-SP". 
Ook dit is zeer simbolisch. U weet hoe u de 
socialisten op de rug draagt. Laat ons nu de 
broekspijpen even bekijken. Op de linkerpijp 
staat de „vakbond" en op de rechterpijp de 
mutualiteit. U doet het spreekwoord naar de 
pijpen dansen alle eer aan. En vergeten wij 
dan vooral met het grote zeemvel „ Vlaande
ren" dat in zijn broek steekt.,, 

Hilariteit op alle banken. 

DEHAENE 
ONDER VUUR 

VLAAMSE SCHOLEN IN 
BRUSSEL IN NOOD 

De Vlamingen in Brussel werden een tijdje 
geleden opgeschrikt toen de Brusselse Mi
nister van Ondenwijs de heer Grijp plannen 
had om zich te mengen in het door de 
Vlaamse Gemeenschap georganiseerde on
derwijs. Van bevoegdheidsoverschrijding 
gesproken. 

Raadslid Etienne van Vaerenbergh stelde 
dan ook aan L. Van Den Bossche de terechte 
vraag welke maatregelegen hij ten behoeve 
van het nederlandstalig onderwijs zal ne
men. De minister antwoordde 'dat het Neder

landstalig onderwijs de meest gunstige ratio
nalisatie- en programatienormen hebben. 

Wat het basisonderwijs betreft wordt in de 19 
gemeenten van Brussel Hoofdstad ekstra-
omkadering voorzien voor migranten die be
ter is dan in andere kansarmoedegemeen-
ten. In het deeltijds kunstonderwijs zijn de 
aanwendingspercentages voor het muziek
onderwijs niet van toepassing. In de centra 
voor basisedukatie ligt de erkenningsnorm 
1/3de lager dan in de rest van Vlaanderen.,, 

In de senaat somde fraktievoorzitter Jef 
Valkeniers ongestoord terecht een aantal 
redenen op waarom vooral inzake de sociale 
zekerheid en gezondheidszorg het heel 
moeilijk zal zijn om de vooropgestelde cijfers 
van Maastricht te halen. "Wanneer de VU 
vroeger pleitte voor de beperking van het 
aantal zorgenwerstrekkers, dan werd dit on-
demokratisch, demagogisch en reaktionair 
genoemd. Men kantte zich tegen de Orde 
van Geneesheren. fVlen was van oordeel dat 
het statuut van de Orde van Geneesheren 
moest worden gewijzigd. Want dit was de 
oorzaak van alle kwaad.,, Nu als het al te laat 
is weet ook de SP dat een te groot aantal 
zorgenverstrekke'rs leidt tot overkonsumptie. 
Dehaenes beslissing om het aantal zieken
huisbedden te verminderingen heeft geen 
enkele besparing opgeleverd. „De zieken
huisbegroting is in twee jaar tijd gestegen 
van 100 naar 120 miljard. 

Het aantal ziekenhuisbedden is sinds 1982 
gedaald van 92 686 tot 79 646, het aantal 
erkende RVT-bedden is daarentegen geste
gen tot 18 555. Het stelsel van de derde 
betaler wordt vaak als het grootste kwaad 
bestempeld. Een enorm meerverbruik zal 
hiervan het gevolg zijn. De regering begaat 
hierdoor de zoveelste beleidsfout.,. Tot zover 
Senator Valkeniers. 

Greet Claes 
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BRUSSEL 

BRUSSEL EN HET 
EUROPESE MANNA 

D
EZER dagen valt op de radio 
een reklamespotje te beluisteren 
voor het Nederlandstalig onder
wijs in Brussel. Een jonge nfioe-
der maakt er in de Europese 
buurt rond het Schumannplein 
in het Engels buitenlanders weg-
w/ijs. Haar dochtertje verstaat 
'niet wat ze allemaal zegt, en 
vraag welke taal mama wel 
spreekt. Engels, kindje, geleerd 

op school, antwoordt moeke. Geleerd in het 
Nederlandstalig onderwijs te Brussel, waar 
men niet tweetalig wordt, maar meertalig. 

Daar hebben we niks tegen, integendeel. 
Maar waarom gaan de makers van het spotje 
er zomaar vanuit dat de Vlamingen zich 
dienen aan te passen aan de toeristen, 
Eurokraten en andere buitenlanders die al 
dan niet toevallig in hun hoofdstad verzei
len? Van de Vlamingen werd nog niet zo 
lang geleden verwacht dat ze zich aanpasten 
door in Brussel Frans te spreken en te leren, 
en nu wordt ons wijsgemaakt dat we niet 
alleen tweetalig moeten zijn, maar ook nog 
Engels en straks liefst nog Duits moeten 
kennen om onze streng te trekken in het 
Europese Brussel. Het is een niet becijfer
baar nadeel van de Europese roeping van 
Brussel voor de kleine Nederlandstalige taal
gemeenschap in Europa. 

Jos Chabert, CVP-gewestminister in Brus
sel en gekend promotor van die Europese 
roeping voor de Vlaamse hoofdstad, gaf 
opdracht aan het studieburo Mens en Ruimte 
om de voor- en de nadelen van de vestiging 
van de EG-instellingen in Brussel te bereke
nen. De studie werd voorgesteld op een 
viertalige perskonferentie die druk bijge
woond werd door de internationale pers. 

15.000 EG-AMBTENARËN 
Mens en Ruimte scheen nochtans vooral 

aandacht te hebben voor de voordelen, en 
dat is spijtig. De nadelen van Europa werden 
alleen nagegaan voor de vastgoedsektor. 
Toch is het positief dat alvast de baten nu 
eens netjes becijferd zijn. Brussel trekt de 
jongste jaren een groeiend aantal diploma
tieke vertegenwoordigingen, internationale 
joernalisten, beroepsorganizaties, lobbyis
ten, en in hun voetspoor duizenden deskun
digen, bezoekers, zakenmensen, vertegen
woordigers, kongresgangers, betogers,... 
aan. Een groot aantal internationale organi-
zaties, financiële instellingen en buitenland
se bedrijven richten hier hun hoofdkwartier 

of een filiaal op, deels omwille van de aanwe
zigheid van de Europese instellingen. Er 
werden kongrescentra, hotels, restaurants, 
kantoorruimte, bewakingsdiensten, verhuis-
firma's, vertaalburo's etc. uit de grond ge
stampt om die toevloed op te kunnen ontvan
gen. Iedereen zal beseffen: Europa betekent 
zeker een rinkelende kassa. 

Er werken bijna 15.000 EG-ambtenaren in 
Brussel. Samen met hun gezin vertegen
woordigen ze een groep van 37.000 perso
nen, waarvan er 26.000 buitenlander zijn. 
Bijna twee op drie EG-ambtenaren wonen in 
het Brussels gewest. Binnen die groep zijn er 
16.000 niet-Belgen, zo'n 6% van de groep 
van 270.000 niet-Belgen die in Brussel ge
huisvest zijn. Ongeveer 27% van de gezin-

in opdracht van Brussels gewest
minister Jos Chabert werd een 
impaictanalize uitgevoerd over de 
voor- en de nadelen van de vesti
ging van de Europese instellin
gen in Brussel. Wat de voordelen 
betreft hebben de eksperten van 
het studieburo Mens en Ruimte 
intens geteld en gecijferd. De 
som van alle geldstromen die 
door een EG-bron te Brussel wor
den veroorzaakt en in Beigié ble
ven bedroeg 96 miljard frank voor 
1991. Over de som van alle kos
ten die Europa in Brussel met 
zich meebrengt was spijtig ge
noeg heel wat minder cijferwerk 
verricht. 

nen van Europese ambtenaren wonen in het 
Vlaamse gewest, 10% in het Waalse. Voor 
1991 worden de uitgaven die door de Brus
selse EG-instellingen worden veroorzaakt, 
geschat op 51,5 miljard frank. Daarvan ble
ven in eerste orde zo'n 32,5 miljard frank in 
België, verdeeld over lonen (23 miljard), huur 
en leasing van gebouwen (7,8 miljard) en 
werkingskosten (1,7 miljard). Er weze ter
loops opgemerkt dat wanneer de uitgangs
punten van Mens en Ruimte korrekt zijn, het 
gemiddeld loon van een Brussels EG-ambte-
naar 1.533.333 frank per jaar bedraagt. 

Een tweede groep van sektoren en aktivi-
teiten vestigden zich in het Brusselse gewest 
omwille van de EG-aanwezigheid. In het 
Mens & Ruimte-rapport gaat het om het 

Jos Chabert liet berekenen hoeveel 
Brussel aan z'n Europese roeping 
verdient. Dat blijkt heel veel te zijn. 
Over de "kosten" die Europa met 
zich meebrengt, op verkeers-, milieu-
, sociaal, kultureel,... vlak was de 
promotor van Brussel als Europese 
hoofdstad heel wat minder duideijk. 

(foto VUM) 

Komitee van de Permanente Vertegenwoor
digers van de Lidstaten van de EG, het 
diplomatiek korps van derde landen, verbon
den aan de EG, de joernalisten van de 
internationale pers die geakkrediteerd zijn bij 
de EG, de bezoekers, kongressisten en inter
nationale eksperts die naar de EG-instellin
gen komen, en de lobby's. Deze groep zorgt 
voor uitgaven ten bedrage van 22,5 miljard 
frank, waarvan volgens de studie 21 miljard 
een bestemming in België hebben, en voor 
een tewerkstelling van ongeveer 7.500 per
sonen, meestal met een vreemde nationali
teit. 

Verder onderscheidt het rapport nog een 
groep van sektoren en aktiviteiten waarvan 
de vestiging sterk beïnvloed werd door de 
aanwezigheid van de EG-instellingen in 
Brussel. Het gaat hier om vertegenwoordi
gingskantoren van de internationale finan-

WIJ — 12 JUNI 1992 10 



BRUSSEL 

ciële sektor, internationale verenigingen, 
professionele kongresorganizatoren, banken 
naar buitenlands recht, en de sektor,,dien
sten aan ondernemingen". Deze groep zou 
vanuit het Brussels hoofdstedelijk gewest 
verantwoordelijk zijn voor een uitgaven-
stroom van 45,5 miljard frank, waarvan 42,5 
miljard frank in België blijven, en werk ver
schaffen aan zo'n 23.000 personen. Ook in 
deze groep bevindt zich nog een flink aan
deel buitenlandse werknemers. 

Globaal komt Mens & Ruimte zo op een 
totaalimpakt van 96 miljard frank dankzij de 
EG. Het tewerkstellingscijfer wordt geschat 
op ongeveer 46.000 personen, waarvan op 
z'n minst één op twee gedomicilieerd is in 
het Brussels gewest en zo'n twee op vijf een 
buitenlandse nationaliteit hebben. Deze be
rekening houdt geen rekening met het indi-
rekt effekt (het ,,multiplikatoreffekt") dat op
treedt in de sektoren van de aktiviteiten die 
worden begunstigd door de uitgaven van de 
EG-instellingen en de sektoren die dankzij 
de EG-aanwezigheid volgden. Dit betreft de 
sektoren horeca, handel, diensten (onder
houd, veiligheid, bewaking, vertalers, tipis-
ten), transport (taxi's, koerierbedrijven, ver
huizers), telekommunikatie en de sektoren 
die goederen produceren. 

De nadelen van de vestiging van de EG-
instellingen in Brussel worden in het rapport 
op 2,5 bladzijden afgehaspeld. En geloof het 
of niet, de Mens en Ruimte-eksperten lijken 
de mening wel toegedaan dat er nog weinig 
reden is tot ongerustheid. Want hoewel de 
huur- en verkoopprijzen van woningen in 
Brussel sinds 1985 fors zijn gestegen (met 
75% in reële termen), noemt men dit voor 
een groot stuk een inhaalmaneuver ten op
zichte van de sterke daling in het begin van 
de jaren tachtig. Over de periode 1970-1990 
bekeken zou de stijging slechts 20% bedra
gen, of minder dan 1 % per jaar. 

Wat de nadelen en de konkluzies betreft 
mogen we stellen dat Mens en Ruimte, en 
gewestminister Chabert, lui respektievelijk 
overdreven optimistisch zijn. Wanneer Mens 
en Ruimte, zoals op de perskonferentie ver
teld werd, ruim een jaar lang aan de studie 
gewerkt heeft, kan men zich afvragen of men 
ooit wel de bedoeling gehad heeft om ook de 
nadelen van de vestiging van de EG-instellin
gen in Brussel in kaart te brengen. Toen op 
de perskonferentie Chabert in het Neder
lands antwoordde aan Vlaamse joernalisten, 
verliet een EG-joernalist ontstemd de zaal. 
De arrogantie van bepaalde EG-buitenlan-
ders tegenover de lokale bevolking is moei
lijk becijferbaar, maar dat deze voor de 
Vlamingen, Walen en Brusselaars een na
deel vormt, zal niemand betwisten. De risi-
ko's voor de taal- en kulturele identiteit, de 
sociale uitsluiting zijn toch niet gering. De 
Franse gemeenschap in ons land heeft hier
bij nog het voordeel dat de Franse taal één 
van de belangrijkste talen van de Europese 
gemeenschap is. 

VERSTIKKING 
De inplanting van de Europese instellin

gen te Brussel heeft deze stad en ook haar 
omgeving ongetwijfeld grote voordelen op
geleverd als prestige, welvaart, groei, te
werkstelling, konkludeerde Chabert. Hij 
voegde daar aan toe dat dit niet betekent dat 
we blind mogen zijn voor nadelen als de druk 
op de huur- en woonprijzen, de overlast van 
het verkeer, de daarmee gepaard gaande 
vervuiling, de sociale en maatschappelijke 
problemen. Daarom is Chabert er geen voor
stander van om alle mogelijke diensten van 

de EG in Brussel te huisvesten. We menen 
dat de huidige in Brussel gevestigde EG-
instellingen al voldoende druk leggen op de 
hoofdstad van Vlaanderen. Wanneer de EG 
zal uitbreiden, zal ook deze druk trouwens 
nog toenemen. Nu al vertonen de stad en 
haar omgeving verstikkingsverschijnselen. 
Nog onlangs, in onze Brussel-reeks, waar
schuwden Vic en Bert Anciaux dat zonder 
ingrijpende investeringen de huidige situatie 
in Brussel voor de Vlamingen niet houdbaar 
blijft. Laat Vlaanderen en Brussel eerst eens 
naar zijn ziel kijken vooraleer het geld weer 
te tellen. 

(pdj) 

DE NACHT ACHTER 
DE 12 STERREN 

Chabert verklaarde op z'n perskonfe
rentie dat de tegenstanders van Euro-
Brussel een grote verantwoordelijkheid 
dragen voor de welvaart in ons land. Men 
zou de zaken ook anders kunnen voor
stellen. Het is immers niet onrealistisch 
om te veronderstellen dat de EG zich de 
komende jaren sterk zal uitbreiden naar 
de Oost-, Midden- en Noordeuropese 
landen. Wanneer het ledenaantal opge
dreven wordt, kan dit toch niet zonder 
gevolg blijven voor de aanwezigheid van 
EG-ambtenaren en afgeleiden in Brussel. 

Enig eenvoudig speurwerk leverde ons 
bovendien nog wat meer redenen tot 
ongerustheid op. Het gouden gefonkel 
van de 12 EG-sterren zou nog wel eens 
een donkere nacht kunnen verbergen. 
En hoe meer sterren er bijkomen, hoe 
donkerder de nacht wordt. 

Een van de schaduwzijden van Europa 
is bvb. de verkeerssituatie in Vlaams-
Brabant. Door de aantrekkingskracht van 
Brussel blijkt dat de intenslteltsstijging op 
een aantal penetratiesnelwegen van 
Brussel tussen '88 en '89 een flink stuk 
hoger lag dan de globale stijging (plusmi
nus 8,7%) in Vlaanderen. Op vijf jaar tijd 
steeg de intensiteit op deze wegen vol
gens de Gewestelijke Ontwikkelings
maatschappij Vlaams-Brabant met 30 tot 
50%. De verkeersveiligheid en de leef
baarheid van de dorpskernen in Vlaams-
Brabant ondervinden hiervan de nade
len. De GOM stelt zich bovendien de 
vraag of eventuele investeringen ten bate 
van de verkeersstromen naar Brussel, 
die dus ten goede komen aan het Brus
selse gewest, wel op rekening van Vlaan
deren geschreven moeten worden. De 

GOM verwijst naar de ring rond Brussel, 
die voor 95% op Vlaamsbrabants grond
gebied gelegen is. 

Chabert en Mens & Ruimte beweren 
verder dat de stijging van de woon- en 
huurprijzen in Brussel niet veel meer is 
dan een „inhaalmaneuver". Zoiets kan 
niet volgehouden worden voor de groei
ende rand rond Brussel. In een bijlage 
die de Financieel Ekonomische Tijd aan 
Vlaams-Brabant wijdde (29/3/'91) staat te 
lezen dat de grondprijzen in Drogenbos 
op tien jaar gestegen zijn van 1.500 frank 
tot 3.000 en zelfs 5.000 frank per vierkan
te meter. In Sint-Genesius-Rode en 
Wemmei lopen die prijzen op tot 7.000 
frank en meer. De prijzen voor huurhui
zen liepen in '91 op van 25.000 fr. in 
Drogenbos tot 85.000 fr. in Wezembeek-
Oppem en 120.000 fr. per maand in Sint-
Geneslus-Rode. Huurappartementen in 
Kraainem liepen op tot 65.000 fr. Wie wat 
rondtoert in de streek op huizenjacht zal 
ondervinden dat het aanbod van wonin
gen beneden de 4 miljoen fr. gering is. De 
meeste woningen (zowat 4 op 10) gaan 
volgens de Tijd van de hand voor 6 tot 10 
miljoen frank. 

Chabert noch Mens & Ruimte vertel
den verder dat Brussel in 1987 op een 
bestand van 450.000 woningen nauwe
lijks 35.000 sociale woningen telde. Er 
werden er volgens gewestpremier Picqué 
in '87 wel 47 bijgebouwd... Zeventig pro
cent van de Brusselaars zou nochtans 
aanspraak maken op een sociale woning. 
De Koning Boudewijnstichting bereken
de dat er in '89 3.600 panden in de 
hoofdstad leeg stonden. 

(pdi) 
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DENEN ZEGDEN 
„NEJTAK"! 

EN WAT NU? 

J
E zou bijna geen beter voorbeeld 
kunnen vinden. De Deense rege
ring beslist begin februari het 
Maastricht-verdrag te onderteke
nen. De Folketing (Parlement) on
derschrijft die beslissing met over
weldigende meerderheid. Met zeer 
veel vertrouwen schrijft de regering 
het referendum uit over Maastricht 
en start de propagandamachine om 
de Denen massaal ,,ja" te doen 

stemmen. Het vertrouwen droop eraf. En 
toen stemden de Denen... neen. Er schort 
dus blijkbaar wat met de kommunikatie. 
Iedereen wist dat de tegenstanders van de 
EG in Denemarken altijd nogal talrijk waren, 
over alle politieke partijen heen trouwens. 
Daar getuigt al drie keer het verkiezingsre
sultaat van de Deense Volksbeweging tegen 
de EG van: in '79, '84 en '89 haalde ze een 
kwart van de zetels. 

En — niet te vergeten I — deze beweging 
bestaat niet op nationaal vlak, d.w.z. ze doet 
niet mee aan andere dan aan Europese 
verkiezingen. Er zitten in die Volksbeweging 
dan ook vogels van allerlei pluimage: een 
eerder konservatieve Ib Christensen, een 
D'66-achtige Birgit Bjornvig, naar socialist 
neigende Ulla Sandbaek en Jens Peter Bon-
de die zijn kommunistische belijdenis afleg
de onder de Amerikaanse bombardementen 
in Hanoi. 

Maar eerst en vooral zijn ze allemaal 
Skandinaven, die het veeleer zagen en zien 
zitten in een geografische samenwerking 
tussen de Skandinavische en de Baltische 
landen, dan in het kader van een zo versterk
te en meer en meer arrogant lijkende EEG. 
Tot zover de politieke gegevens, die overi
gens al lang bekend waren. 

DE JUNI-BEWEGING 

Nou, we hebben al een Oktober-revolutie 
gekend, een mei '68-beweging, een Praagse 
lente, een „long hot summer in Detroit"; nu 
hebben we er een juni-beweging bij. De 
Deense. Wat inspireerde de Deense burgers 
zoal om de 2de juni „Neen, bedankt!" te 

stemmen? De hele wereld legt het uit alsof 
de Denen beslist hadden uit de EG te willen. 
Niets is minder waar. 

De waarheid is dat ze gewoonweg de 
Politieke en Monetaire Unie in vraag stelden, 
en helemaal niet de Europese konstruktie als 
zodanig. 

Maar daar hadden die rabiate Europese 
korrespondenten, politici, kommentatoren 
en andere Guido Naetsen natuurlijk geen 
boodschap aan. 

Neen Bedankt! was de slogan 
van de Deense tegenstanders 
van Maastricht. De kampanje 
werd gevoerd met de overtuiging 
dat ze het referendem gingen ver
liezen. Ze hadden al twee Iteer 
zo'n referendum verloren, waar
om nu niet? Maar toen het „goe
de" nieuws binnenkwam was er 
enigszins vreugde in dat Deense 
kamp, en sommigen konden 
voorwaar hun lach niet onder
drukken, wat overigens slechts 
hoogst uitzonderlijk gebeurt. De 
weeromstuit was er echter niet 
minder om: de reaktie van de 
zogenaamde „Europese federa
listen" was op zijn minst agres
sief. Het verhaal van de onver
draagzaamheid van de Europese 
demokraten. 

Voor hen gold slechts één heilig gouden 
kalf: Maastricht is Europa. Onze zo verraste 
Denen zijn natuurlijk wél gevonden voor een 
soliede Europese samenleving. Ze zijn na
tuurlijk wél voor een vredevol Europa, en een 
ekologisch, een sociaal, federaal, regionaal 
en noem maar op Europa. Ze hebben ge
woonweg hun twijfels durven tot uiting bren
gen. Hun twijfels over de gang van zaken in 
Europa: gaan we niet de bureaukratische 
weg op? Worden er niet te veel onnodige 
beslissingen getroffen in Brussel? Heeft een 

gezonde internationale samenleving nu per 
se de Verenigde Staten van Europa nodig? 

NIET VOOR, IS TEGEN 
Zo, en zo alleen, is de reaktie van de 

„pro's" te omschrijven. 
In geen enkele geest kon het ook maar 

opkomen dat de Denen of om het even wie 
anders „neen" zou stemmen. Toch waren er 
een hele boel twijfels, uitgedrukt in het Euro
pees Parlement zelf overigens. Maar twijfe
len, dat mag nog net. 

Neen stemmen dat is iets anders, en dat 
hebben we aan den lijve ondervonden. In alle 
debatten was de Regenboogfraktie erg kri
tisch geweest over Maastricht, en dat werd 
niet eens slecht onthaald. Maar na het Deen
se referendum was het anders gesteld. Plot
seling was alwie tegen Maastricht was zowat 
de duivel. Het heeft geen naam hoe mensen 
zoals de Duitse sociaal demokraat (socialist) 
Hansch reageerde. De man kan zich gewoon 
niet voorstellen hoe het mogelijk is tegen 
„zi jn" Europa te stemmen. 

En zo kregen we natuurlijk dezelfde reak-
ties van de PSC-er Herman, die fulmineerde 
tegen de Deense bevolking. Die man is 
natuurlijk in de Belgische kontekst niet ge
woon enige bescheidenheid aan de dag te 
leggen. Hij doet niet alleen alsof België, 
maar heel Europa hem toebehoort. Hij 
schaart „het grote gelijk" rond zich, en voelt 
zich daar zeer komfortabel bij. Wie daar niet 
in past, is de vijand. 

HOUD MIJ TEGEN i 
Het Europees Parlement heeft zich over 

Maastricht uitgesproken, maar die bevalling 
was niet gemakkelijk. We schrijven decem
ber '91. De eerste teleksen rollen binnen 
over het bereikte akkoord. 

Het Europese Parlement is geroepen bin
nen de drie dagen te reageren. Er wordt 
inderhaast een resolutie opgesteld. De be
doeling is dat ze donderdagavond wordt 

WIJ — 12 JUNI 1992 12 



WIJ IN EUROPA 

De Denen schuiven geduldig aan om hun stem uit te brengen. IMet een 
bijzonder nipte meerderheid bevonden ze IMaastricht te licht. Meteen werden 
ze door heel de Europese gevestigde orde in de ban geslagen. De 11 anderen 
zijn, hoewel dat juridisch helemaal niet kan, toch zinnens om met Maastricht 
door te gaan. ('o«o epa) 

gestemd. Het is de laatste avond van het 
voorzitterschap van de Spaanse socialist 
Enrique Baron. Er wordt eerst over amende
menten gestemd. Onder druk van de socia
listen worden een paar amendementen aan
genomen, maar wat gebeurt dan? 

Bij de eindstemming verwerpt het Parle
ment zijn eigen tekst. Er is niets meer. Een 
inderhaast bijeengeroepen Bureau kan 
evenmin een oplossing brengen. Jaak Van-
demeulebroucke verzet zich tegen de voor
stellen van socialisten en kristen-demokra-
ten. Die stelden voor de beslissing van de 
plenaire vergadering naast zich neer te leg
gen en een nieuwe tekst te stemmen. Maar 
hun arrogantie was net niet groot genoeg. 
Het heeft twee maanden mogen duren voor
aleer dat Europees Parlement zich uitsprak 
over Maastricht. En het drukte in eerste 
instantie veel twijfels uit: we zijn er eigenlijk 
niet voor, maar we kunnen er niet tegen zijn. 
Er was vooral ontgoocheling over het „demo-
kratisch deficit": het Parlement was nog 
steeds geen echt Parlement, dat gewoonweg 
wetgevende initiatieven kan nemen, daar
over kan stemmen en de regering kan aan
stellen en kontroleren. Het gemeenschappe
lijk buitenlands beleid (de Politieke Unie) 
ontsnapt door de binding met de Westeuro-

pese Unie ook al aan de parlementaire 
kontrole, en het nieuwe begrip dat te grabbel 
wordt gegooid, de „subsidiariteit", wordt niet 
bepaald. 

Maar toch stemt het Europees Parlement 
in met Maastricht, in februari dan, nadat 
Kommissievoorzitter Delors zijn zeer konkre-
te plannen over de uitvoering van Maastricht 
al neergelegd heeft. Hij noemt het „de mid
delen van onze ambitie". 

Menig nationaal begrotingsminister ligt er 
nog wakker van. 

LEG HET EENS UIT! 
We zijn de waanzin nabij. Daarvan getuig

den de uitlatingen van de woordvoerder van 
het Europees Parlement Guido Naets. Op 
een morgen, voor de mikrofoon van de 
BRTN-radio. Hij zei om te beginnen dat hij 
nog een zomer nodig had om Maastricht te 
begrijpen, maar in eenzelfde elan veroor
deelde hij de Denen omwille van hun neen. 
Naets vroeg ,,de Belgen" zich de Konings
kwestie te herinneren: daar sprak een grote 
meerderheid zich in een referendum uit voor 
het aanblijven van de koning. Toch ging de 
koning heen. 

Welnu, 300 miljoen Europeanen hoeven 
evenmin rekening te houden met een paar 
miljoen onnozele Denen. 

De Lego-blokjes zouden trouwens niet 
meer in Billund maar elders in Europa aange
maakt worden, en de Denen zullen het zich 
rap beklagen. En Europa is toch goed voor 
het Nederlands? Nu wordt er overal In Euro
pa Nederlands gepraat. Daarvoor Is wel een 
legertje tolken nodig, zo gaat Naets onnozel 
verder, maar het wordt toch maar gepraat. 

Zelden werden op zo'n intense manier en 
op zo'n korte tijdspannen zoveel debiliteiten 
de wereld ingestuurd. Wie nu nog gelooft in 
Europa moet wel helemaal gek zijn. De 
Denen krijgen plotseling allure. Onze fraktie 
had al lang uitleg over Maastricht gevraagd. 
De Ier Blaney vroeg de Raad of het niet 
mogelijk was eens alle teksten op een rij te 
zetten zodat de bevolking een goed inzicht 
kon hebben. De Raad antwoordde dat dit wel 
zou gebeuren... nadat Maastricht zou gerati
ficeerd zijn. 

Op vraag van „onze" Denen, moest de 
Kommissie antwoorden dat „subsidiariteit" 
inderdaad een nogal vaag en elastisch be
grip was. Toch draait daar alles rond, zo gaf 
Delors toe in de Institutionele Kommissie van 
het Parlement. Kuituur, onderwijs horen aan 
de lidstaten, zelfs aan de regio's toe. Europa 
mag niet zo versnipperd optreden, maar zal 
zich moeten toeleggen op „grote program
ma's". We willen té veel doen, zegt hij. 

Op onze vraag hoe het met die regio's Is 
gesteld, welke de bevoegdheden dat nieuwe 
komitee heeft, hoe dat zal samengesteld 
worden, en tegenover wie dat verantwoor
ding zal moeten afleggen, moet zelfs Delors 
het antwoord schuldig blijven. Dat staat nog 
niet vast. Twijfelen aan Maastricht mag. 

DENEN ZEGDEN 
TOCH NEEN 

En strikt juridisch gezien bestaat het Ver
drag van Maastricht niet meer. Omdat wijzi
gingen aan het Verdrag van Rome slecht met 
unanimiteit kunnen aangebracht worden. 
Dat gaf Karel Van Miert toe, ook op onze 
vraag, en nog voor het Deense referendum. 
„Ontbreekt er één lidstaat", zo zei hij, „dan 
moet het werk worden overgedaan". Straffe 
taal natuurlijk, maar uitgesproken in tempore 
non svspecto. Nu gaat men gewoon door 
met de ratifikatie in de andere lidstaten. 

„We gaan door met 11 " , zegt men, maar 
vergeet erbij te zeggen dat dit strikt genomen 
niet mag, niet kan, niet mogelijk is. Het stemt 
tot nadenken. 

We hebben nog de tijd tot einde 1992 om 
heelwat vragen te beantwoorden. De Denen 
vragen zich af wat ze moeten doen. Ze zitten 
al tien jaar opgescheept met een minder
heidsregering. Omdat de meerderheid daar 
niet wil regeren. Ze zeiden neen, maar mis
schien wilden ze ja zeggen ? Het ziet er naar 
uit dat men hen in de late herfst gaat vragen 
of ze wel echt neen wilden zeggen op 2 juni... 

H. Verheirstraeten 
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MONUMENTEN 

MONUMENTALE 
WESTHOEK 

OMENTEEL telt Vlaanderen 
nauwelijks 4.600 bescherm
de monumenten. Bescha
mend weinig voor een land 
met zo'n rijk kultureel erf
goed. Onze noorderburen 
bvb. hebben meer dan 
43.000 beschermde monu
menten. De Nederlandse 
hoofdstad Amsterdam al
leen al telt bijna 7.000 be

schermde monumenten. Om een volwaardig 
Vlaams monumentenbeleid te voeren is mi
nister van Verkeer, Buitenlandse Handel en 
Staatshervorming Johan Sauwens, ook be
voegd voor de monumenten- en landschaps-
zorg, met een grote inhaalbeweging bezig. 
Verleden week toog hij naar de Westhoek, en 
nam er beschermende maatregelen bij de 
vleet. 

Het beleid dat Sauwens op monumenten-
vlak voert is eigenlijk een preventief bescher-
mingsbeleid, losgekoppeld van de restaura
tie. Via bescherming kan de overheid het 
waardebesef van het kultureel erfgoed bij de 
bevolking vergroten, en tegelijk toezicht en 
kontrole uitoefenen op dit erfgoed. Een pre
ventief beschermingsbeleid onderstreept bo
vendien het grote belang van het onderhoud 
van een monument voor het behoud ervan. 
Restauratie dringt zich pas op wanneer on
derhoud door de vergankelijkheid van de 
bouwmaterialen niet langer volstaat om het 
monument te bewaren. 

De basis voor het preventief bescher
mingsbeleid vormt de tot in het buitenland 
gerenommeerde snel-inventarizatie van het 
kultureel erfgoed door het Bestuur voor Mo
numenten en Landschappen. Voor het arron
dissement Veurne was deze inventarizatie in 
1982 voltooid. Er werden toen ongeveer 
1.400 beschermenswaardige monumenten 
geteld. Het Bestuur formuleerde een twintig
tal beschermingsvoorstellen. De respons 
van overheidswege bleef echter beperkt tot 
een opname van deze beschermenswaardi
ge monumenten op het voorontwerp van lijst. 
Daardoor werd de architekturale rijkdom van 
Veurne totnogtoe geenszins weerspiegeld in 
het aantal beschermde monumenten en 
stadsgezichten. Sauwens bracht hier veran
dering in: hij nam eenentwintig bescher
menswaardige monumenten in Veurne op 
het ontwerp van lijst op. 

De bescherming van o.m. het gotische 
huis „de Valk" op de Grote Markt, het 
Vlaams-renaissancistische huis ,,de Nobele 
Roos" in de Noordstraat, het neogotische 
station en zeventiende- en achttiende-eeuw-

se relikten van de voormalige Sint-Niklaas-
abdij komt nu een stukje dichter. Hun voorlo
pige bescherming zal binnen enkele maan
den rezulteren in een definitieve bescher
ming. 

Ook buiten de muren van Veurne kregen 
er monumenten een voorlopige bescher
ming. Zo bvb. de laatgotische Westtoren van 
de Sint-Bertinuskerk in Bulskamp, de 19de 
eeuwse dorpsherberg ,,het Swaenhof" in 
Beveren-aan-de-IJzer en enkele monumen
tale polderhoeven zoals „de Roode Poort" in 
Steenkerke en de Vleterse Tempeliershoe
ve. 

Verleden week reisde minister 
Sauwens naar de Westhoek. Hij 
deed er Oiksmulde, Veurne en 
Oostduinkerke aan, en nam liet 
initiatief om een heel pak monu
menten te beschermen. Er wer
den monumenten voorlopig be
schermd, definitief beschermd, 
en er werden ook restauratiekre
dieten en subsidies In het voor
uitzicht gesteld. Deze initiatieven 
kaderen in de grote Inhaalbewe
ging bij de erkenning van be
schermde monumenten waarmee 
Sauwens begonnen is. 

HET MEMORIAAL 
In het begin van de eeuw vormde de 

Westhoek het toneel van een wereldoorlog 
die onuitwisbare sporen heeft nagelaten. Het 
werden inmiddels toeristische attrakties. 
Sauwens besloot 8 van de oorspronkelijk tien 
beschermenswaardige oorlogsrelikten defi
nitief te beschermen. Twee oorlogsmonu
menten gingen door een gebrek aan konti-
nurteit in het beschermingsbeleid immers 
verloren. Bij de definitief beschermde oor
logsmonumenten horen nu bvb. de Span-
broekmolentrechter (de „Pool of Peace") in 
Wijtschate, de loopgraven achter de herberg 
,,Sanctuary Wood" te Zillebeke en de „Do-
dengang" te Diksmuide. 

Daar staat overigens nog een monument 
waar Sauwens als overtuigd Vlaming een 
zwak voor heeft: de IJzertoren. Men kan de 

De IJzertoren moet dringend een on
derhoudsbeurt ondergaan, (foto wu) 

historische waarde van het Memoriaal van. 
de Vlaamse ontvoogding moeilijk betwisten. 
Zowel de kripte, de Pax-poort als de nieuwe 
toren tonen elke periode die het Vlaamse 
volk doormaakte tijdens deze eeuw. Na bijna 
dertig jaar moet een toren, zeker in een 
streek waar regen en wind vrij spel hebben, 
een grondige onderhoudsbeurt ondergaan. 
Sauwens vindt het niet meer dan normaal dat 
de Vlaamse gemeenschap haar verantwoor
delijkheid terzake opneemt. 

De VU-minister reisde verder naar de kust. 
Ook daar kan nog heel wat gebeuren om de 
toeristische troeven beter uit te spelen. Het 
duinenlandschap van de Vlaamse kust bvb. 
is nog ver van behoorlijk beschermd. En 
bestaat er voor zachte toeristische rekreatie 
een beter natuurlijk dekor dan de kustdui-
nen? Sauwens beantwoordde deze vraag 
door voor het duinenkompleks ,,Ter Yde" 
het voorstel tot rangschikking als landschap 
te ondertekenen. 

Tenslotte kende Sauwens ook financiële 
middelen toe. Hij besloot een restauratiepre
mie uit te keren voor de ,,brouwerij de 
Snoek" in Koekelare, samen met het ge
meentelijk projekt ,,Brouwerij Christiaens" 
een voorbeeld van geïntegreerde monumen
tenzorg. En om het behoud van de Oude 
Zeedijkmolen in Avekapelle te verzekeren 
kende de minister een subsidie toe die moet 
toelaten de molen opnieuw maalvaardig te 
maken. 

(Pd|) 
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VLAAMSE HEIR 

HET HOOFD NIET IN HET ZAND STEKEN 
(vervolg van biz. 7) 

heeft ons een eerste en een tweede faze van 
de staatshervorming opgeleverd die heel 
snel afgewerkt werden. 

Dan is het een beetje een wachten op 
Godot geworden. De derde faze werd om 
allerlei redenen afgeschoten. Hadden we 
eerder deze regering moeten verlaten ? Som
migen menen van wel. We hebben nauw 
kontakt gehouden met de Vlaamse bewe
ging. En binnen de Partijraad en in het 
Partijbestuur gaf men het advies om alles op 
alles te zetten en binnen de regering de 
anderen te verplichten hun gegeven woord 
na te komen en de derde faze uit te voeren. 
Ik wil eraan herinneren dat de andere rege
ringspartijen op regelmatige tijdstippen hun 
akkoord herhaald hebben om de derde faze 
uit te voeren. Dat was voor ons een reden te 
meer om in de regering te blijven. Anders 
had men ons de mislukking van de derde 
faze in de schoenen geschoven. Uiteindelijk 
is er maar een mini-derde-faze voorgesteld 
geworden. 

En toen de wapenkwestie op de proppen 
kwam hebben wij konsekwent met onze 
pacifistisch doelstellingen die we op het 
Kongres van Leuven hadden geformuleerd, 
de regering verlaten. Spijtig genoeg heeft de 
kiezer ons niet het gelijk gegeven dat ons 
ook in de opiniepeilingen vlak na onze rege-
ringsuittrede voorafgespiegeld werd. Dat is 
een bittere pil die overblijft. Want voor een 
politikus is het altijd het elektorale rezultaat 
datje al dan niet tevreden doet terugblikken 
op een bepaalde periode. 

Ik denk dat wij als partij in de voorbije jaren 
veel te weinig konsekwent met onszelf zijn 
geweest. We hebben twee kongressen ge
houden, een rond de nieuwe politieke kuituur 
en een rond de herformulering van onze 
bazisdoelstellingen in de zes pijlers rond ons 
Toekomstplan. Ik stel vast dat wanneer men 
dat in de praktijk wil omzetten, en bvb. onze 
ondertitel Vlaamse Vrije Demokraten invoe
ren als sinoniem van wat in de zes pijlers van 
Leuven verwoord werd, er heel wat mensen 
blijken te zijn die dat in de praktijk niet willen 
of niet kunnen toepassen. Het gevolg is dat 
je niet klaar geprofileerd overkomt. De slag
kracht van onze partij heeft zich te beperkt 
gericht, en te weinig duidelijk gemaakt dat 
we voor veel meer staan dan de Vlaamse 
ontvoogdingsstrijd op zich. De ontgooche
ling hierover is voor mij als aftredend voorzit
ter groot." 

• Men zegt wel eens dat de VU onder 
Gabriels lijdzamer werd, minder radikaal, 
meer een pragmatische beleldspartlj. 
Klopt dit volgens U? 

„Dit klopt natuurlijk niet. Indien we in de 
praktijk hadden beleefd, ook aan de bazis, 
wat onze doelstellingen betreffende de nieu
we politieke kuituur en betreffende het Toe
komstplan inhouden, dan hadden we voor 
een heel groot stuk inhoudelijk de bakens 
kunnen verzetten. 

Het is heel moeilijk om bvb. als regerings
partij de verruimingskandidaten ten volle te 
laten renderen. Ik ben ervan overtuigd dat 
indien we niet in die regering gezeten zou
den hebben, we onze verruimde ploeg beter 
aan het werk gezien zouden hebben. We 
zouden er sterker voorgestaan hebben. Maar 
we werden nu eenmaal gekonfronteerd met 
de uitnodiging om mee te werken aan een zo 
ingrijpende hervorming van de staat dat 
meer dan 40% van de middelen zou overge
heveld worden naar Vlaanderen. Achteraf 
zou het misdadig geweest zijn hieraan onze 
medewerking te weigeren. De feiten zijn nu 
eenmaal wat ze zijn, een partij wordt vooral 
beoordeeld op haar houding tegenover de 
regering. Een inhoudelijke verruiming van de 
partij en haar parlementsleden in de beeld
vorming laten doorwerken is spijtig genoeg 
een werk van zeer lange adem." 

• Welke boodschap heeft U voor uw op
volger? 

„Ik denk dat hij vooral zijn hoofd niet in het 
zand mag steken. Iedereen weet dat er na 24 
november in Vlaanderen door de verkaveling 
van het politiek landschap een en ander in 
beweging is gekomen. Ik heb ook in de partij 
gepleit voorpolitieke vernieuwing. Het debat 
moet daarover in de partij begonnen worden. 
Men heeft daar in sommige kringen wat 
krampachtig op gereageerd en de zaken 
bewust verkeerd voorgesteld. Ik wil toch 
even zeggen dat het alleen mijn bedoeling is 
geweest om de partij met dit nieuw gegeven 
te konfronteren. In de andere partijen is die 
diskussie trouwens volop aan de gang. En 
het zou voor een programmapartij als de VU 
toch onvergeeflijk zijn als zij in zo 'n diskussie 
niet van zich laat horen. 

Want dan zouden we net zoals we het 
groene tema uit handen hebben gegeven, 
ook in dit nieuwe debat niet meer de voor
naamste woordvoerders zijn. Daarom: geen 

struisvogelpolitiek, maar ook geen forsbal-
lenpolitiek die alleen omwille van een wat 
radikalere formulering van reeds ingenomen 
standpunten zou kunnen leiden naar wat 
meer elektoraal sukses. Het gaat tenslotte 
om het doelbewust uitbouwen van de Vlaam
se zelfstandigheid, en vooral het invullen van 
hoe we de zelfstandigheid zullen gebruiken. 

Wanneer we Vlaamse Vrije Demokraten 
als ondertitel kozen voor Volksunie, wezen 
we precies naar ons programma met de zes 
pijlers van ons Toekomstplan. Daarvan af
stappen is de kongresbesluiten van Leuven 
negeren en ingaan tegen dat waar onze 
achterban zich toen duidelijk voor uitgespro
ken heeft. De vernieuwing valt toch niet te 
stoppen, met of zonder ons. Het zou onver
geeflijk zijn als we ons hoofd in het zand 
zouden steken en de vernieuwing er zou 
komen zonder ons." 

• Het voorzitterschap van een politieke 
partij Is een slopende en tijdrovende be
zigheid. Waarmee zal U zich bezighouden, 
nu die zware taak wegvalt? 

„Ik heb nog een grote uitdaging voor me 
als parlementslid en als burgemeester. Die 
mandaten heb ik de jongste jaren allesbehal
ve op een normale wijze kunnen uitoefenen. 
Ik wens die taken nu ten volle ter harte te 
nemen. 

En ik wil me ook blijven inzetten voor 
datgenen waar ik in de politiek in geloof Er 
moet in Vlaanderen een nieuwe politieke 
slagkracht komen, een nieuw politiek elan. 
Met het verwezenlijken van de belangrijkste 
doelstellingen waarvoor we staan, mogen we 
die diskussie niet uit de weg gaan. Daarvoor 
heb ik nog heel veel ambitie. En dat maakt 
het vooruitzicht van de post-voorzitterschap-
periode wel aantrekkelijk." 

(Pdj) 

VERENIGING 
VAN VLAAMS 

Gabriels stelt de pocket „De Vlaamse Vrije Demokraat" voor. "Wanneer we 
Vlaamse Vrije Demokraten als ondertitel kozen, verwezen we precies naar ons 
programma met de zes pijlers van het Toekomstplan. Daarvan afstappen is de 
kongresbesluiten van Leuven negeren en ingaan tegen dat waar onze 
achterban zich toen duidelijk voor uitgesproken heeft." (foto wu) 
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OMSLAGVERHAAL 

KOSOVA, 
EN EUROPA ZWIJGT... 

S
ENATOR WILLY KUIJPERS 
was de enige uit ons land die op 
24 mei de eerste vrije meer-
partijenverkiezingen in Kosova 
bijwoonde. Hij keerde terug met 
een indrukwekkend dossier dat 
hij in de Senaat voorlegde aan 
de ministers Claes, Tobback en 
Wathelet. 

Inderdaad, de Serviërs drijven 
sedert maanden duizenden „zo

nen en dochters van de adelaar", verpakt-in-
reizen, de migratie In of naar het poW/e/c 
asiel. Een vraaggesprek. 

• Waarom naar Kosova trekken? 
W. Kuijpers: „Toende Baltische volkeren 

de eerste vrije verkiezingen inrichtten keek 
heel de wereld met ingehouden adem naar 
Landsbergis, de minzame muziekleraar. De 
bloedige bezetting van de Litouwse TV en 
radio door de Zwarte Baretten wekte af grijn
zen op in de hele vrije wereld. Maar de 
Albanese TV en radio in Prishtina zwijgen 
reeds lang. Het Kosovaars dagblad „ Relind-
ja", het Albanees voor heropleving, drukt 
men in... Zwitserland. De Kosovaarse univer
siteit van Prishtina en alle middelbare scho
len nemen al maanden geen enkele Alba-
neestalige meer op, enz... En de hele wereld 
gaat aan dat drama voorbij... De belangen 
van de buren wegen blijkbaar zwaarder 
door." 

KONCENTRATIEKAMP 
• Maar hoe verklaar je dat? 

W. Kuijpers: „Alle buren, zowel Macedo
nië, Griekenland als Servië herbergen in hun 
achterhuis Albanezen en behandelen ze al
les behalve goed. In het beste geval vormen 
ze een soort wisselmunt voor andere staats
belangen. Macedonië voelde als een hete 
adem de Griekse aanspraken en milderde nu 
wel in Albanese anti-houding. Zo werd een 
groot aantal Albanezen m het parlement van 
Skopje verkozen. Turkije, dat duizenden 
weggepeste Albanezen opving binnen een 
moslimsolidariteit, zette vijand Griekenland 
een hak en beloofde Albanië 50 miljoen 
dollar steun. Griekenland jut „zijn" Griekse 
minderheid in Albanië dan weer op. 

Kortom, een regionaal overleg tussen al 
deze etnische imperialisten is noodzakelijk 
maar zit er voorlopig nog niet in. En de 
armsten, de Albanezen, lijden in stilte — 
maar het ergstI Albanië ligt er doodziek bij: 

PEJE — Dokter Neshad Asilani is een moedig man. Hij bouwde een piepklein 
hospitaaltje uit voor zijn streek (Albanezen komen in het officieel-Servisch-
geworden ziekenhuiswezen niet meer aan hun trekken...). En daar verzorgt hij 
zonder vaar noch vrees de slachtoffers van het Servisch geweld. De neus varr 
deze leraar werd stuk geslagen; tot bloedens toe werd hij afgeranseld. 

Naast de Kelten en Basken zijn 
de Albanezen-Skiptaren het eni
ge volk dat de moerlemeie van de 
Europese geschiedenis in zijn e/-
£ren woongebied overleefde. Ooit 
beleefde de hele Dalmatische 
kust de lilyrische kuituur. Sedert
dien vinden hun erfgenamen een 
erg toegetakelde thuis over ver
schillende staten: Albanië, Koso
va (bezet door Servië) en de Al
banese delen van Servië, Monte
negro, Macedonië, Griekenland. 
Naar Turkije en Italië weken hon
derdduizenden uit en later naar 
de VSA, Kanada, de EG, enz... 
samen goed voor zowat 8 miljoen 
Europeanen. 
Het grootservische imperialisme 
liep vast in Slovenië, het opende 
fronten op 9 plaatsen in Kroatië, 
het vervreemdt volop het Hon
gaarse Vofvodina en knevelt op 
een barbaarse wijze Kosova en 
de Albanese minderheid in Ser
vië. En Europa zwijgt... 

een tot en met uitgeputte samenleving. En 
het aangrenzende Kosova kan je best om
schrijven als één groot koncentratiekamp, 
beheerst door Serviërs." 

• Een koncentratiekamp, waaruit men 
toch ontvlucht... 

W. Kuijpers: „Inderdaad. En het kan ook 
niet anders. Het Albanees-Kosovaars volk 
kent het hoogste geboortecijfer van Europa. 
Meer dan 60% van de aktieve bevolking is 
werkloos omdat de Serviërs in alle bedrijven 
de Albanezen letterlijk buitensluiten. 

De Kosovaarse politie is opgeheven, even
als trouwens het Parlement. En de middelba
re scholen zijn gesloten voor elkeen die 
Albanees is. Wat wil je dan? Bovendien 
bevorderen de reisagentschappen die 
vlucht." 

• Reisagentschappen zeg je... 
W. Kuijpers: „Jazeker! tot in het kleinste 

Kosovaars stadje vind je temidden straatar
me Albanese gemeenschappen bemidde
lingskantoortjes, beschermd door Serviërs. 
Ze prijzen onverhuld hun diensten aan. Bij 
hen kan je terecht voor alles: reisbiljet, 
dokumentatie en alle diensten ter plaatse. Zo 
hebben we tientallen voorbeelden opge
schreven. De Servische politieman levert de 
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Naamloos met zijn rug naar de foto
graaf, wil deze man getuigen. Tot 
voor enkele maanden was hij een 
geëerd Kosovaars politieman in zijn 
dorp. Toen werd hij door de Serviërs 
afgezet, zoals alle Albaneestalige po
litiemensen. Op een meimorgen, na 
de suksesvolle verkiezingen, pakte 
een Servische politepatrouille hem 
op. Hij werd uitgekleed en op de 
openbare weg — als voorbeeld! — 
toegetakeld. Nadien moest hij het 
Servisch-Ortodoks kruisteken ma
ken... 

Joegoslaafse reispas af, liefst op een andere 
naam en te betalen in deviezen. 

De uitgemergelde, moedeloze Kosovaar 
oefent ondertussen hoe hij zijn lesje voor 
politiek asiel naar voor moet brengen, eens 

hij toekomt in Düsseldorf, It/laastricht, Brus
sel of waar ook! Zoals voor de 2e WO Jan de 
Bask onder Spaanse druk werd weggelokt 
uit Euskadi om de kudden van de Storm 
Valley in Utah te hoeden of in het zandige 
Nevada, zo worden Zekeria en Elez naar de 
bouwwerven van Hamburg getruggeld. 

Reeds in 1937 legde de Servische over
heid zijn ontvolkingsplan voor Kosova op 
tafel. En deze taktiek doorstond alle tijden. 
Nu weer werd in Belgrado een partij voor de 
herkolonisatie van Kosova opgericht. De Ser
viërs doen net wat de Joden in het Palestijns 
woongebied doen of destijds de Duitsers bij 
de Balten. 

Wie herinnert zich nog het plan waarbij 
Mussolini de Zuid-Tirolers naar Eritrea wilde 
overvliegen binnen de kolonisatie van Groot-
Italië? Het Zuiditaliaanse bevolkingsover
schot aan bergboeren zou dan de Tirolerhoe-
ven overnemen I Evenmin is er een verschil 
met de Slavische volkeren die na de 2e WO 
alle Duitstaligen voor zich uit dreven..." 

SERVISCHE WAPENS 
• Een volkerenmoord dus... 

W. Kuijpers: „Eentje die wij bovendien 
mogen betalen! Er is voor Kosova en zijn 
Albanezen helemaal geen eerbied. Het doet 
me denken aan de Turkse goeverneur in het 
Koerdische Dyarbakir die me ooit toebeet: 
„Als je zo van die Koerden houdt, neem ze 
dan allen maar mee...". 

Wil Europa het migrantenprobleem be
heersen, dan zal het zonder enige twijfel het 
woon- en leef recht van ieder volk binnen zijn 
gebied moeten opeisen. 

In 1968, in 1981 en in 1989 betoogde 
Kosova massaal-manifest tegen het Groot-
Servisch imperialisme, maar de wereld zag 
het niet. Dat is het drama!" 

• In je nota waarschuwde je voor de 
bewapening van de Serviërs In Kosova. 
Hoe kan je dat bewijzen? 

W. Kuijpers: „Op een avond bemerkten 
we het uitladen en verder uitdelen van kisten 
en wapens aan toerijdende burgers. We 
noteerden de nummerplaten; onze gidsen 
herkenden verschillende personen met 
naam en beroep. Daarna kregen we vanuit 
verschillende kringen van de, Demokrati-
sche Liga van Kosova, meerdere preciese en 
gelijkaardige gegevens toegespeeld. Het 
Servisch sisteem is duidelijk. Net zoals in 
Kroatië, Bosnië en Herzegovina krijgen ook 
hier Serviërs wapens toegespeeld. Legerele
menten in burger worden gehuisvest in de 
buurt van strategische punten. 

Op die wijze houd je elke meerderheid 
klein. De zogenaamde staatssoevereiniteit 
moet duidelijk vanuit het internationale vre-
des- en mensenrechtengoed van zijn onaan
tastbaarheid verliezen." 

ï> 
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Qendra TuristlkeK—-Mitrovicë - Prishtisë 
tel. 028/20-86l-ti«x-028/27-239 Qendra zejta-

re 
kuarti kioez 

lel. 038/34-308 

ORGANIZON: 
(Jdbetime me aeroplan e autobusé 

ME AEROPLAN: 

• SHKUP - DYZELDORF-KËLN-BRljKSEL 
( ^o të mërkurë dhe tê shtitiK, para dhe pasdite -
pasagjerëve u sigurohel udhétimi pa viza. 
• SHKL'P-FRANKFL'RT-MUNIH, SHTUT-
GART - HAMBURG - BERLIN 
• SHKUP - CYRIH - sdo të mërkurë, të premte 
të shtune dhe të diele. 
• P R I S H T I N K - CYRIH - fdo lë mërkurë, pre
mte, të sfatuuë dhe të dielë. 

ME AUTOBUSË 

• SHKUP - SALSBURG, VJENË, GRAC, MA-
RIBOR, LUBJANË dhe ZAGREB - (do të pre
mte, të shtunë dhe të dielë. 
• SHKUP - NYMBERG - FRANKFURT- MU-
NIH, DYZELDORF, BRUKSEL, AMSTERDAM 
- ^ d o të mërkurë dhe të dielë. 
• SHKUP - MALME, GETEBORG - fdo të pre
mte dhe të diele. 
• SHKUP - TRIESHTË, UDINË, ROME -
CDO të shtune. 
• SHKUP - STAMBOLL, tdo tê hêM dhe të ea-
jte. 
- Udbëtarët i njoftojmë se i hëjmë vfzat per Zvicër. 
- INFORMATA TË HOLLËSISHME NË AT 
YLBCRI - tel.028-20-861 
Tel.fax-028-27-239 
si dhe aë pêrfaqësltë (oaa-PRISTHINË tel. 038-34-
-308 
- SUHAREKË: lel.029/71-448 - PRIZREN tel. 
029/26-768 
- SKENDERAJ 028/82-160, KUMANOVË 0901-
/24.683. 
PraadaJ AT YLBERI UNIVERZAL ju ftoa në m i -
8« 
të mharë, ndhëtim tê mire e të.rehatshên por edhe 
kthim të shpejtë e të rehatshëm. 
€ N I E BINDUNI VETK. 

^ MITROVICA — Eens één der grootste 
lood- en zinkmijnen ter wereld. Nu 
een ekologische puinhoop. De door 
Serviërs uitgesloten Albanees-Koso-
vaarse mijnwerkers leven met zijn 
allen nu al maanden hopeloos en 
werkloos. Ze hokken met hun kroost
rijke gezinnen in dorpjes, geplakt te
gen de flanken van de vervuilde erts-
bergen. In de hoofdstraat van het dal 
tieren volop de uitwijkkantoortjes, 
vermomd als reisagentschappen én 
gesteund door de Serviërs. Een pas
poort kopen van Servische politie
mensen is een gewoon iets. Skopje, 
Maastricht en Brussel zijn de draai
schijven voor dit ontvolkingsdrama. 
En Europa zwijgt! 
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OMSLAGVERHAAL 

EEN GESCHIEDENIS VOL BLOED EN TRANEN 
Zij zijn de enige overblijvende, direl<te 

afstammelingen van de lllyriërs. Met een 10-
tal stammen ontwil<l<elden ze liet hele gebied 
tussen de Adriatische Zee en de Donau. De 
Grieken veroverden later het Zuiden en de 
Romeinen waren op hun beurt klaar met het 
koloniseren van de hele Balkan rond 170 
voor Kristus. Tussen de 3e en 5e eeuw na 
Kristus volgden de verwoestingen van de 
Visigoten en de Hunnen. En dan overspoel
den de Slavische volksverhuizingen de llly
riërs. Kroatië, Dalmatië, Bosnië, Montene
gro, Servië en delen van Macedonië verloren 
voorgoed hun lllyrische taal en kuituur. 

Alleen het huidige Albanië, Kosova, West-
Macedonië en noordwestelijk Griekenland 
bleven Albanees. Niettegenstaande de held
haftige weerstand van George Kastrioti — 
bijgenaamd Skanderberg, viel het hele Alba
nese gebied tussen 1478 en 1501 in Turkse 
handen. Duizenden vluchtten naar Italië en 
bleven kristelijk; de anderen islamizeerden 
voor het grootste deel. Allen bleven echter 
hun nationale trots behouden. 

In mei 1912 zakte het Ottomaanse Rijk — 
langzamerhand uitgeblust — in mekaar; het 
Turkse verlies tijdens de Ie WO zou de rest 
doen. De internationale gemeenschap aan
vaardde in 1912 dat Albanië onafhankelijk 
zou worden. Maar Servië en Griekenland 
kregen 't Albanese Kosova en Chamaria 
binnen hun grenzen. Mussolini bezette op 
Goede Vrijdag 1939 Albanië en vandaar uit, 
op 28 okt. 1940 viel hij Griekenland binnen. 
Maar deze hele Italiaanse operettenoorlog 
liep spaak en de Grieken bezetten op hun 
beurt Zuid-Albanië tot de Duitsers er een 
eind aan maakten. Intussen hadden het 
Albanees nationalistisch en kommunistisch 
verzet zich georganizeerd en dit leidde naar 
Tito's macht en Enver Hoxha presidents
schap vanaf november 1944. De rest van de 
Albanese geschiedenis werd weer eens in 
bloed en tranen geschreven. In Kosova ver
wierven ze tussen 1968 en 1974 meer zelf
standigheid. Maar die werd na Tito's dood, 
vanaf 1981, volledig afgebouwd door de 
Serviërs met een ongehoord schrikbewind. 

DOKUMENTATIE 
Wie meer wil lezen over het open

barstend Zuid-Slavië kan hierover gra
tis twee dossiertjes bekomen: 

— Kroatië-Servië, een proeve tot ge
schiedkundig denl(en door lic. en ere-
senator Guido Janzegers; 

— Mensen- en voll<erenrectiten in 
Kosova door senator Willy Kuijpers en 
Nicolle Lemmen, vertaalster-tolk. 

Een briefje naar: Swertmolenstrat 
23, 3020 Herent. 

LESHAN (Pejë) — 25 mei 1992 — In de vruchtbare vlakte tegen het Rugavage-
bergte aan liggen, in groepjes beschermd bij mekaar, Albanese landbouwers-
hoeven, omringd door hoge muren — zoals bij ons in Haspengouw. Zij zijn 
daardoor alleen al het mikpunt van de Servische militia die er binnen valt en al 
de huisraad overhoop haalt. Ruiten en deuren worden stuk geslagen. Traktor-
banden stuk-gestoken; meel- en zaaivoorraden vernietigd... Racisme van het 
hoogste gehalte! 

HET BLOEDEND GELAAT 
VAN EUROPA 
* Heel de wereld weet via de gruwelijke 
TV-beelden Kroatië, Bosnië en Servië 
liggen. Maar over het geterroriseerde 
Hongaarse Vojvodina en het Albanese 
Kosova wordt gezwegen. Voorlopig nog 
houdt Servië daar zijn open burgeroorlog 
weg. Hoelang nog? Indien de blokkade 
aanhoudt en Servië aan de onderhande
lingstafel moet, zal Kroatië — ais staat! 
— het herstel van zijn grenzen stellen. 
Op de 9 fronten in Slavonië en aan de 
Dalmatische kust zullen de Serviërs zich 
moeten terug trekken... Waarheen? 

Ook Bosnië-Herzegovina wil terug naar 
zijn autonoom statuut. (Dat Servië en 
Kroatië reeds — achter de rug — een 
opdelingsvoorstel bespraken is te weinig 
geweten I). 

* De ontmanteling van het Joegoslaafse 
leger za\ in Servië moeten geschieden en 
de aanvoerlijnen van Griekenland droog
gelegd... 

— Het ortodol<s leefwereldje, psicholo-
glsch zo overgevoelig en dus kwetsbaar 
naar de EG en de VSA toe, moet een 
„erkenning" krijgen, wil het normaal-
eigentijds kunnen denken... 

— De nfioslimwereld met zijn Turkse 

invloed leeft groeiend over Bosnië, Koso
va, Montenegro en Albanië. Wie daaraan 
voorbijgaat, maakt evenzeer grote fou
ten. 

— Het straatarme Albanië en Macedo
nië zetten hun eerste stappen naar een 
demokratisch, parlementair stelsel. Wie 
hun dood-gebloede, verachterde ekono-
mieën niet wil ondersteunen vanuit Euro
pa, koestert nu al een volgende burger
oorlog. 

— Het Griek Hellinisme — te vergelij
ken met het Joods Zionisme — volop 
gesteund door de Grieks-Ortodokse 
Kerk, bespeelt van langsom meer de 
Griekse anti-Macedonische en anti-Alba
nese gevoelens... 

* Kortom: stof genoeg om een perma
nente vredeskonferentie op te zetten 
over de Zuid-Balkan in het raam van de 
Helsinki-akkoorden. Eens was het Servi
sche Belgrado in het spiksplinternieuwe 
Savakongres-centrum dé gastheer om 
met de ondertekenaars van de Helsinki-
akkoorden uit 1975 de vordering naar 
vrede, welvaart en samenleven te toet
sen... 

Willy Kuijpers, senator 
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LANDUT 

NOORDELIJK 
FUSIEPROCES WEKT 

PROTESTEN 
N het noorden van Nederland is er onrust 
om een omstreden samenwerkingsak
koord tussen de provincies Fryslan, Gro
ningen en Drenthe onder de monsterlijke 
naam Midden-Hanze. En dat akkoord 
dient, als het aan regeringsparijen CDA 
en PvdA ligt, uit te monden in een volledi
ge fusie. Het zou het roemloze einde 
betekenen van Fryslên, een gebied dat 
zich in de vroege middeleeuwen nog 
uitstrekte van Zwin tot Weser, als be

stuurlijke eenheid. 

De Friestalige bevolking, nu nog een vitale 
en levensvatbare meerderheid in eigen 
streek, zou in één klap tot een minderheid 
worden herleid. 

UITGELEKT 
Onder aanvoering van de Frysk-Nasjonale 

Partij, de Fryske Beweging en aktiegroepen 
als de FRA begint in Friesland het protest 
tegen dit wat stiekem gestarte fusieproces 
op gang te komen. 

„Deze vergaande samenwerking of fusie 
stond in geen enkel partijprogramma. Hal
ven/vege twee verkiezingen proberen de gro
te partijen dit door te drukken. Heel ondemo-
kratisch", zegt fraktievoorzitter Geesice Krol-
Benedictus van de Frysk Nasjonale Partij. Zij 
vindt de eventuele fusie belangrijk genoeg 
voor een referendum onder de Friese bevol
king. Als dat er niet komt dient met een 
besluit in ieder geval gewacht te worden tot 
na de volgende statenverkiezingen. 

De Frysk-Nasjonale Partij heeft ook be
zwaren van principiële aard tegen het fusie
proces. ,,Wij krijgen de indruk dat de gede
puteerden hun eigen verantwoordelijkheid 
afschuiven. Bestuur en politiek komen nog 
verder van de mensen te staan. Van maat
werk is geen sprake meer, burokratisering 
ligt op de loer." 

De FNP begon haar offensief tegen de 
vergaande noordelijke samenwerking met de 
onthulling van een door enkele Friese ambte
naren uitgevoerd onderzoek, waaruit bleek 
dat volledige fusie met Groningen als noor
delijke hoofdstad in Leeuwarden minstens 
4.000 banen zou kosten. 

Deputearre Steaten (de bestendige depu

tatie) van Fryslan, bestaande uit PvdA, CDA 
en VVD, hadden deze cijfers liever geheim 
gehouden, maar huldigen onder druk van de 
protesten inmiddels het utopisch standpunt 
dat alle steden evenveel van de noordelijke 
fusie dienen te profiteren. 

Friese studenten en aktiegroepen gebruik
ten de bestuurlijke verwarring om eindelijk 
volwaardige autonomie voor Fryslan te ei
sen. ,,Besluten oer Frysktalich Onderwiis, 
radio en tillefyzje moatte yn Fryslan nommen 
wurde en net yn Grins", valt in hun pamflet 
„Fryslan fan 'e kaart, gekkepraat!" te lezen. 
Zij hielden onlangs al een blokkade-aktie 
voor het Provinsjehüs die, vooral door de 

Zo om de vi{f a zes jaar krijgen de 
Nederlandse politici last van een 
onbedwingbare drang om de be
stuurlijke inrichting van het land 
grondig te veranderen. Gemeen
ten worden bijeengeveegd of, 
zoals in Amsterdam, juist ge
splitst in zestien deelgemeenten. 
Provincies dienen te fusioneren 
in landsdelen om vervolgens 
weer gesplitst te worden in re
gio's. Juist omdat de meningen 
en processen tegenstrijdig en in
gewikkeld zijn kan het toch ai niet 
bijster geïnteresseerde publiek 
er vaak geen touw meer aan vast 
knopen. 

minder volwassen reakties van ambtenaren 
en CDA-statenleden, zelfs even een grimmig 
karakter kreeg. 

Het afwerken van de kommissievergade
ring over het fusieproces in de kleinste 
vergaderzaal van it Provinsjehüs deed de 
gemoederen onnodig hoog oplopen. 

KIP ZONDER KOP ^ 
Een belangrijk motief om te streven naar 

een landsdeel Noord-Nederland is volgens 
de verantwoordelijke gedeputeerden de Eu
ropese eenwording. 

Sedert 1345, de Slag bij „Warns", 
zijn de Friezen liever dood dan slaaf. 

In dat grote Europa zouden de noordelijke 
provincies veel te klein zijn om enige invloed 
uit te kunnen oefenen. Een stelling die overi
gens al door Europarlementariër Karla Peijs 
(CDA) naar de mestvaalt van de verhaaltjes 
werd verwezen. ,,Het maakt Brussel niets uit 
of ze nu zaken doen met Ljouwert of met 
Groningen", zo waste zij haar partijgenoten 
op een spreekbeurt de oren. ,,Het zou voor 
Friesland zelfs wel eens nadelig kunnen 
uitpakken. De EG vraagt niet om een fusie; 
blijkbaar vindt Den Haag het nodig, maar 
dan moet Europa niet als ekskuus worden 
gebruikt." 

De gedachte om eens de bezem te halen 
door de Nederlandse bestuurlijke instituties 
is trouwens zo gek nog niet. Het Haagse 
centralisme, met machtige elkaar soms te
genwerkende departementen, is als een kip 
zonder kop aan het decentraliseren naar 
gemeenten en provincies. Deze lagere over
heden krijgen een aantal minder interessan
te verantwoordelijkheden toegewezen, vaak 
met onvoldoende geld om ze ook uit te 
voeren. 

Een daadwerkelijke overdracht van be
voegdheden en middelen nar regio's als 
Fryslan en Limburg is ongetwijfeld een bete
re uitweg uit de inderdaad vaak verstikkende 
Nederlandse bestuurskultuur. 

Onno P. Falkena 
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VOLKEN EN STATEN 

EEN JAAR VOLKSNATIONALE STRIJD m 

AFRIKA 
Tussen Afrika en Europa zijn de ver-

schiilen hemelsbreed. Ook op hiet gebied 
dat ons in dit jaaroverzicht bezig houdt. 

Natuurlijk bestaan er evengoed Afri
kaanse als Europese volkeren; naties ech
ter, volkeren die zich van hun eigenheid 
en samenhang bewust geworden zijn, 
nauwelijks. Zo verwonderlijk is dat niet. 
Vele Vlamingen zijn ook nog niet zo ver of 
willen zo ver niet (meer) komen. 

In Afrika ligt de oorzaak vooral hierin dat 
nog zeer vele mensen in stamverbanden 
leven, zeer sterke gemeenschapsvormen 
die ook een zekere mate van sociale ze
kerheid en veiligheid betekenen en die 
minder omvattend zijn dan het begrip 
volk. 

De Afrikaanse staten zijn erfgenamen 
van het kolonialisme en willen dat ook 
zijn. 

Volks- en taalgrenzen hebben in de 
ogen van de nieuwe leiders en bovenla
gen minder belang dan de versteviging 
van de machtsstaat. 

Wat daar aan „nationalisme" bestaat en 
soms luidruchtig naar voren komt is zuiver 
staatsnationalisme. Soms bedient dit zich 
van een kulturele, etnische inhoud, in 
andere gevallen bestrijdt het die. 

ARABISCH 
NATIONALISME 
STERKER 

In de loop van het jaar '91 geraakt Algerije 
in de greep van het Islam-fundamentalisme. 
Het Noorden van Afrika is immers nog weinig 
Afrikaans te noemen. Het is eerder een 
verlengstuk van het Aziatische Arabië. Het 
fundamentalisme is een radikale stroming 
die uit twee onafscheidelijk gemengde be
standdelen bestaat: godsdienst (islam) en 
nationalisme (Arabisch). Het Is trouwens 
kenmerkend voor de islam, zoals die tot op 
heden bestaat, dat Kerk en Staat er niet 
gescheiden zijn; en dat demokratie er niet 
bestaat. 

Algerije wordt sedert de verdrijving van de 
Franse kolonisten door een socialistische 
groep Arabieren bestuurd, die godsdienst als 
privaatzaak aanziet en op hun manier natio
nalist is. 

De arabizering van het openbare leven Is 
volgens de fundamentalisten echter nog niet 
sterk genoeg doorgedreven. 

Het overheersend Arabische uitzicht van 

Noord-Afrika mag niet uit het oog doen 
verliezen dat de oorspronkelijke bewoners 
geen Arabieren zijn. De meest bekende 
heten Berbers of Kabielen (in Algerije). 

Op 20 april organizeren deze laatsten een 
dag van stakingen en betogingen om hun 
taal en kuituur officieel te doen erkennen. 
Wel hebben zij, na het neerslaan van de 
,,Berber-lente" in 1980 en de afkondiging 
van meningsvrijheid in 1989 een instituut 
voor de Berbertaai zien oprichten, een Ber
berradio alsook tijdschriften en vrije leergan
gen. Maar de Berberbeweging wil meer: 
openlijke erkenning en verankering in de 
grondwet, op dezelfde voet als de Arabische 
en mohammedaanse kuituur. 

Het militair-politieke konfllkt tussen Marok
ko en de bewoners van de vroegere Spaanse 
Sahara (de zgn. Saharoui's) dateert van in de 
vroege zeventiger jaren en geraakt maar niet 
opgelost. De verklaring is eenvoudig: Marok
ko wil het Inpikken, de Saharoui's willen dat 
niet. 

Sedert 1989 spiegelt men hen een referen
dum voor. De Verenigde Naties hebben 
daarvoor zelfs personeel ter plaatse gezon
den (ook Belgische manschappen). Hoofdza-
kelljl< door Marokkaanse onwil komt daarvan 
niets in huls. 

Met het oog op een referendum in novem
ber worden de beide partijen het eens over 
een datum voor een voorlopige wapenstil
stand: 6 september. Maar einde augustus 
lopen Marokkaanse troepen storm tegen en
kele Polisario-stellingen en verkondigt ko
ning Hassan II dat de kalender voor het 
referendum „absurd" is. Alle politieke partij
en van Marokko roepen uit dat een referen
dum geen zin (meer) heeft. Inmiddels wor
den alvast de kiezerslijsten vervalst door 
toevoeging van 120.000 Marokkanen die 
onlangs In het gebied werden ingeduwd. 

MIDDEN AFRIKA: 
EEN PAAR 
OORLOGEN MINDER 

Aan de rampzalige toestand waarin Soe
dan verkeert, is ook in 1991 niets veranderd. 

De islamitische, Arabische of gearabizeer-
de regering van dit land gaat In februari zo 
ver, te ontkennen dat er hongersnood heerst, 
vooral In het niet-islamltische, niet-ArabIsche 
zuiden; alleen maar om te verhinderen dat 
westerse hulpverleners met eigen ogen de 
ellende zouden zien waarin ze hun eigen 
land gestort hebben. Artsen Zonder Gren
zen: ,,de vraag is niet meer hoe we in 1991 

de hongerdood kunnen afhouden, maar of 
we de doden met duizenden, tienduizenden, 
honderdduizenden of miljoenen moeten tel
len". 

Na tientallen jaren vruchteloos pogen om 
Soedan om te vormen tot een staat waarin 
verschillende godsdiensten en volkeren kun
nen samenwonen, geven alle politieke en 
militaire krachten van Zuld-Soedan er de brui 
aan. In oktober kiezen ze voor afscheiding en 
onafhankelijkheid. 

De bloedige botsingen tussen de vrije 
Saharazwervers die Toearegs heten en de 
zwarte heersers van Mali schijnen beëindigd 
te zijn. In januari komt een akkoord tot stand 
dat hen niet alleen in een stuk van Mali, maar 
ook van Algerije, Niger en Libië, een soort 
inwendig zelfbestuur toekent. 

Senegal geniet in het Westen een vrij 
gunstige reputatie, o.a. dank zij de fransge-
zlnde staatsman-dichter Senghor. Reeds In 
ons overzicht over het jaar 1988 brachten wij 
berichten over gewelddadige onderdrukking 
van de Diolas, In het zuiden van Senegal, 
Casamance geheten (de Senegalezen zijn 
hoofdzakelijk Oulofs). Amnesty International 
meldt In januari dat Senegalese veiligheids
troepen ogenschijnlijk een blanko volmacht 
hebben om Iedereen die ze van simpatle met 
de opstandelingen verdenken, te folteren en 
te doden. 

Einde december dringen berichten door 
over burgeroorlogachtlge toestanden in de 
kleine staat Dzjiboeti, rechtover het Arabi
sche Jemen. 

In Dzjiboeti wonen Afars en Issars. In de 
hoofdstad, tevens haven, natuurlijk door el
kaar; maar verder elk In een eigen woonge
bied, netjes door een taalgrens gescheiden, 
precies zoals dat In België gaat. Het verschil 
is wel dat die grens officieel niet bestaat en 
dat er een burgeroortog heerst. 

Het einde van de Koude Oorlog betekende 
vrij vlug ook het (politieke) einde van kolonel 
Menghlsto, de marksistische beul van Ethio
pië. Op 21 mei moet hij gaan lopen voor een 
leger van bondgenoten, bestaande uit vrijwil
lige krijgers uit de vele stammen en volkeren 
van Ethiopië. 

Nu ontstaat eindelijk misschien een kans 
op ontplooiing voor het zeventigtal etnische 
groepen dat steeds door de Amharen over
heerst is geworden. 

De Erltreeërs gaan verder: ze willen uit 
Ethiopië weg of althans een referendum 
organizeren dat de keuze laat tussen autono
mie binnen Ethiopië (in de veronderstelling 
dat deze staat volgens federale beginselen 
gestruktureerd wordt) en onafhankelijkheid. 
Hun slagzin luidt: „Awat Naafach" (wij zul
len het alleen wel aankunnen). 
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VOLKEN EN STATEN 

In Rwanda blijft de rivaliteit tussen Hoetoes en Toetsis na-etteren en zorgt 
voor veel militair geweld en menselijke ellende. (foto AFP) 

Of ze dat zullen waar maken, zal ook van 
de VSA en van de EG afhangen. En die 
„hebben hun positie nog niet bepaald"; nog 
steeds met, na dertig jaren Eritreese opstand 
tegen het Amhaarse gezag. 

Op 1 juli houden de overwinnende rebel
lengroepen een ,,nationale" konferentie te 
Addis Abeba. De Eritreeërs weigeren, bij de 
„deelnemers" te gaan zitten. Zij willen uit 
Ethiopië weg, geleerd door bittere ervarin
gen. Tenslotte erkent de konferentie toch het 
recht op zelfbeschikking van alle betrokken 
volkeren en volksgroepen. De Eritreeërs be
komen het recht op hun referendum. Zij 
stellen de Amharen en andere unitaristen 
gerust door van Assab een vrijhaven te 
maken. Eritrea snijdt immers heel Ethiopië 
van de Rode Zee af. 

Nieuw is dat ook de Oromos, toch 40% van 
de Ethiopische bevolking, nu kans op zelfbe
stuur krijgen. 

Feitelijke heersers zijn nu de Tigreërs, 
ongeveer 10% van de bevolking, maar zeer 
krijgshaftig. Aan de overwinning hebben zij 
een hoge bloedtol betaald. 

De rivaliteit tussen Hoetoes en Toetsis is 
nog lang de wereld niet uit. In Boeroendi had 
de regerende Toetsi-bovenlaag heil menen 
te zien in het verbod van etnisch gekleurde 
partijen en in het oppeppen van een Boe-
roendees patriottisme, m.a.w. in het ontken
nen van de etnische werkelijkheid. In 1991 
treedt wel een rustpauze in. In mei keren 
5.000 (van de 240.000!) vluchtelingen naar 
hun land terug. België zal mee betalen voor 
hun her-integratie. 

In november echter worden weer gevech
ten gemeld, die tenminste 114 doden zouden 
gekost hebben. Hoevelen het er precies zijn 
is moeilijk te achterhalen. Sommige Europe
se waarnemers spreken van „duizenden". 
Het is duidelijk het (door Toetsis beheerste) 
leger dat Hoetoes afslacht. 

In Rwanda is 1991 evenmin rustig geble
ven. De inval van Toetsis in het noorden van 
het land blijft na-etteren. Reeds begin januari 
valt weer een groep van 600 „rebellen" 
vanuit Oeganda binnen. Ze wordt terugge
slagen. 

Het gevolg is vooral een verstrakking van 
het Hoetoebewind tegenover de Toetsi-min-
derheid. Nochtans is dit eigenlijk op „natio
nale verzoening" gericht. 

Nauwelijks een maand later volgt een 
nieuwe inval. Tegelijkertijd trachten de am
bassadeurs van Frankrijk, België en Duits
land ter plaatse in naam van de EG tot een 
dialoog te komen met de oppositie, een 
oplossing van het vluchtelingenprobleem en 
een staakt-het-vuren. 

Op 29 maart sluit de Rwandese regering 
een bestand met het Rwandese Patnotische 
Front. Het is tiperend dat een PRL-politikus 
als de Brusselse senator Hasquin aandringt 
op toepassing van een reeds in 1990 aange
nomen beginsel volgens welk de etnische 
vermelding Toetsi of Hoetoe op de identi
teitskaarten niet meer zou mogen voorko
men. 

Het bestand houdt niet lang stand: einde 
mei kondigen de rebellen aan dat ze „de 
strijd voortzetten om zich te verdedigen". 

GROTE 
VERANDERINGEN 
IN ZUID-AFRIKA 

Nu Namibië onafhankelijk is, weten de 
media er nog weinig over te vertellen. 

Toch sijpelde tot bij ons het bericht door 
dat het ondenwijs er inderdaad in het Engels 
zal gegeven worden. Met dien verstaande 
dat de moedertaal (die is bijna nergens het 
Engels) tot in het vijfde lagere jaar mag 
gebruikt worden als voertaal. Als vak kan 
Duits en Afrikaans ook in het sekundair 
onderwijs. 

Het wordt dus een overgangsregime, een 
zachte, lange i.p.v. een brutale dood voor het 
Afrikaans. 

Hoewel bij het einde van het jaar blijkt dat 
,,officiële taal Engels" een dode letter aan 't 
worden is, en de feitelijke voertaal Afrikaans 
blijft. 

In Zuid-Afril(a gaat de afbraak van de 
apartheid verder en tevens de dialoog (CO-
DESA = Konferentie voor een Demokratisch 
Suid-Afrika) tussen blank en zwart. Ook het 
moorden tussen zwarten gaat verder. 

> 
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VOLKEN EN STATEN 

Op 29 januari nochtans ontmoeten Mande
la en Buthelezi, respektievelijk kopstuk van 
ANC en INKATHA, elkaar. Het zou een 
belangrijk ogenblik kunnen zijn. Het kan het 
einde van een bloedige strijd betekenen: 
ANC, dat zich niet etnisch wil opstellen maar 
vooral Xhosa's aantrekt, en INKATHA dat 
duidelijker etnisch gericht is naar de Zoe-
loe's toe. ANC heeft zijn rivaal lange tijd 
willen verpletteren en altijd van kollaboratie 
met het apartheidsregime beschuldigd. 

De Nasjonale Partij stelt hare rangen open 
voor niet-blanken. Zij stopt er dus mee, de 
politieke arm van het Afrikaner volk te zijn en 
dient zich aan als een Zuidafrikaanse staats
partij van centrum-rechtse signatuur. 

President De Klerk heeft het over,,natie
vorming" als een geweldige onderneming en 
stapt dus af van de opvatting dat natie stoelt 
op volk, taal en kuituur. 

In februari sluiten IVIandela en De Klerk 
zelfs een akkoord over afschaffing van de 
apartheid in het onderwijs. Hoe dit nog met 
eenvoudige kultuurautonomie van zulke ver
schillende volkeren te rijmen valt, is niet 
duidelijk. 

In juni wordt de wet op de bevolkingsregi
stratie, wettelijke grondslag van het apart-
heidsbeleid, geschrapt. 

Het ANC blijft aandringen op de vorming 
van een overgangsregering vooraleer een 
nieuwe grondwet klaar is. De NP wil net het 
omgekeerde. Kennelijk is er veel ongeduld 
bij de zwarten. 

Het beginsel ,,een man = een stem" is 
door beide partijen moeiteloos aanvaard 
voor het Lagerhuis. 

Mandela vredig naast Buthelezi , hun aanhangers bejegenen elkaar minder 
vredig. . . (toto EPA) 

ADVERTENTIE 
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20.000.000 F 
meer in rang 1 

Het ANC komt echter (nog) niet over de 
brug voor de samenstelling en de bevoegd
heid van het Hogerhuis. Hier zouden name
lijk, in de federalistische optiek van de NP, 
groepsrechten ingebouwd worden voor de 9 
niet-homogene deelstaten waaruit Zuid-Afri-
ka zou bestaan. Al wordt het woord „groeps
rechten" steeds minder vaak gehoord. 

Niet alle blanken, zeker niet alle Afrika
ners, zijn het eens met de koers van de NP. 
Er ontstaan weerstandsbewegingen die drei
gen met wit terrorisme: de KP kent een 
toeloop. Wat gaat er met de zgn. thuislanden 
gebeuren? Verschillende laten horen dat zij 
opnieuw hun plaats binnen een vernieuwd 
Zuid-Afrika willen innemen, ofschoon geen 
enkel ervan haast mee maakt. Bophutatswa-
na daarentegen wil de weg op naar de 
onafhankelijkheid. 

Hoe minder van de apartheid overblijft, 
hoe duidelijker de strijd zich toespitst op het 
dilemma: unitarisme of federalisme, een 
staatsbestel dat gegrond is op of tenminste 
ernstig rekening houdt met de volkeren die 
er leven dan wel een dat alleen „burgers" 
kent, zogenaamd zonder onderscheid van 
ras, taal enzovoort maar in feite zonder enige 
waardering ervoor. 

Karel Jansegers 

WIJ — 12 JUNI 1992 22 



IN DE RAND VAN SEVILLA '92 

Overblijfselen van een vikingschip uit de 11 de eeuw, het behoorde tot de vloot 
van de legendarische Leif Eriksson en werd in 1962 gevonden voor de kust van 
Roskilde in Denemarken. Het staat ten toon in het plaatselijk museum. 

(foto Belga) 

De eerste wereldtentoonstelling werd in 
1851 in het Londense Crystal Palace ge
houden op voorstel van Albert van Sak-
sen-Coburg, de echtgenoot van koningin 
Victoria van Groot-Brlttanië. Victoria was 
de dochter van een zuster van Leopold I, 
Albert was de zoon van een broer van 
Leopold I. De eerste koning van België 
had de spotnaam van huwelijksmakeiaar 
in Europa, maar het ging steeds om huwe
lijken ten gunste van de eigen familie. 
Dit maar terzijde, onze medewerker Her
man Maes wil het deze week over wereld
tentoonstellingen hebben. Sevllla '92 in
spireerde hem daartoe, hij maakt van de 
gelegenheid gebruik om de aanleidingen 
van enkele van deze gigantische foren toe 
te lichten. 

Brussel, Gent, Antwerpen en Luik hadden 
hun wereldtentoonstelling reeds gehad toen 
in het begin van de jaren 30 een internationa
le afspraak gemaakt werd over benaming en 
begrip Wereldtentoonstelling. Tevoren kon 
eigenlijk iedereen zijn eigen wereldfoor orga
niseren. 

COLUMBUS ^ 
In 1928 begon men besprekingen om de 

uitwas binnen de perken te houden en werd 
het Internationale Tentoonstellingsbureau 
met zetel in Parijs opgericht. 

Op de wereldtentoonstelling van 1893 in 
Chicago herdacht men het feit dat het 400 
jaar geleden was dat Amerika door Colum
bus ontdekt was, dit jaar is Sevllla aan de 
beurt omdat dezelfde gebeurtenis...500 jaar 
oud is. 

Net zoals nu werd 100 jaar geleden een 
schip gebouwd dat een dubbelganger moet 
zijn van Columbus' vlaggeschip de Santa 
Maria, daarmee werd de atlantische oceaan 
overgestoken. Het schip klaarde de geden-
kenistocht in 40 dagen, Columbus had er In 
zijn tijd zes weken voor nodig. 

In 1893 werd en nog wat overgedaan, in 
dat jaar staken Noren de oceaan over als 
herinnering aan de Noormannen die om-
treeks het jaar 1000, dus zowat 500 jaar voor 
Columbus In Amerika — dat toen nog geen 
naam had — waren aangeland. 

De Noren deden in 1893 de overtocht met 
schepen die gebouwd waren naar het In 
1880 opgegraven Gokstad-schip, met zijn 25 
meter lengte het langste vikingschip dat men 
kent. De Santa Maria was 85 voet lang, dus 
goed 25 meter en had een inhoud van 200 
ton. 

Het nagebouwde vikingschip deed de 
overtocht in 22 dagen, de vikingschepen 
waren lenig en veerkrachtig, stabiel en snel, 
bestand tegen zware zee en door hun kleine 
diepgang ook bruikbaar In de binnenwate
ren. 

Nadat in 1893 de beide schepen uit het 
zicht verdwenen waren had men In Europa 
en in Amerika het raden naar wat er onder
weg gebeurde want er waren geen radiogra
fische verbindingen en telekommunikatle be
stond niet. Nu zou men zo'n eksperiment 
vanop begeleidende schepen, helikopters of 
vliegtuigen met TV-kamera's volgen. 

Vergeten wij niet dat de Noormannen de 
meest waaghalzige zevaarders van hun tijd 
waren, zij vertoefden dagenlang In volle zee 
daar waar anderen voorzichtig de kusten 
bleven volgen. 

BRANDANUS 
Ze ontdekten IJsland, Groenland en Ame

rika reeds voor het jaar 1000. 

Maar zelfs de Noren waren niet de eerste 
transatlantiekvaarders. In de 6de eeuw zou 
de Ierse monnik Brandanus de oversteek 
heen en weer reeds gevaren hebben en wel 
in de primitieve boten zoals de Ierse vissers 
ze bouwden. Ook deze tocht inspireerde 
moderne waaghalzen. 

In 1977, en dat had niets met een wereld
tentoonstelling te maken, heeft een groepje 
Ierse studenten zo een Brandanus-boot laten 
nabouwen en probeerde een overtocht die 
nog lukte ook. In 45 dagen voeren zij tot New 
Foundland. Tijdens de reis hadden ze ook 

geëksperimenteerd dat men zich op zo een 
overtocht kon voeden met vis en zeevogels. 

In onze tijd zijn er natuurlijk ook de legen
darische overtochten van de Vlaming Fons 
Oerlemans, maar dat Is dan weer een ander 
verhaal. 

SANKTIES 
Elk van die tochten, de Ierse, de Noorse en 

die van Columbus kan tot een eigen verhaal, 
tot een dik boek uitgroeien. En de vraag blijft 
hoeveel van die oude Ierse kennis en van die 
Noorse ervaring heeft meegespeeld om de 
reis van Columbus mogelijk te maken. 

Zeker is dat ook wetenschap geleend werd 
bij de oude Grieken. Eratosthenes bereken
de reeds in de 3de eeuw voor Kristus dat de 
omtrek van de aarde zowat 40.000 km. 
bedroeg. 

Nog even terug naar Seville. 

Het komltee van paviljoendirekteurs van 
de wereldexpo dan moet zich daar, in het 
kader van de VN-sankties, op 16 juni a.s. 
uitspreken over de mogelijke sluiting van het 
paviljoen van Joegoslavië. Als het niet tot 
een eensgezinde houding komt is het aan 
het boven aangehaalde Internationale Ten
toonstellingsbureau te Parijs om de knoop 
door te hakken. 

Herman Maes 
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HEATER 

DE SPIJS VAN ZATERDAGNACHT 
De jaren zestig. De tijd dat de roll uit de 

rock & roll werd gehaald. Toen Elvis draken 
maakte zoals Kissin' Cousins en Millie, My 
boy lollipol zong, The drifters skoorden met 
Under ttie boardwalk en The Animals hun 
eeuwige hit Ttie house of the rising sun 
opnamen. De tijd dat The Beatles en The 
Stones de jongeren in twee partijen verdeel
den en Roy Orbison de afgedankte verlief
den een tweede snik bezorgde. 

De tijd dat er werd geëksperimenteerd met 
hasj en marihuana. 

De tijd ook dat de ekonomie ontdekte dat 
de jongeren een grote bijdrage konden leve
ren in het potverteren. Mei 68. 

Het zijn die jaren zestig die het nieuwe 
muziekstuk A slice of Saturday night in het 
Antwerpse Fakkelteater als onderwerp heb
ben. TAK zal weer werk hebben om de 
affiches te overschilderen, jammer want ze is 
mooi en ze is van Nicole van Goethem. 

Er is een teorie die zegt dat het door de 
overheid gesubsidieerde teater er gewoon 
moet zijn, omdat de ontevredenen, diegenen 
die meer willen, op zulke manier voor een 
habbekrats dan voor kleinere en eksperi-
mentelere teaters kunnen spelen en daar 
meewerken aan produkties die vernieuwend 
zijn of anders gewoon onmogelijk. A slice of 
Saturday night zou er niet zijn geweest moest 
er geen Koninklijk Ballet voor Vlaanderen 
hebben bestaan. Lulu Aertgeerts, koreografe 
en Etienne van Geel, koreograaf kregen hun 
kansen bij het KBW, akteurs Frank Hoelen, 
Paul Maes, Werner Welslau hadden allemaal 
op de een of andere manier wel met het 
KBW te maken. 

De aktrices Els De Schepper, Simone 
Milsdochter en Bettina Berger, als voor
noemde akteurs hebben hun vak geleerd 
aan het Hoger Instituut voor Dramatische 
Kunsten (Studio Herman Teirlinck) te Ant
werpen, met als buitenbeentje Wanda Joos-
ten die het HRITCS achter haar naam mag 
schrijven. Een stel professionelen, aange
vuld met Arthur Semay, een freelancer die 
binnenkort het BRTN-scherm herhaaldelijk 
zal teisteren. 4 meiden, 3 knapen en een 
ouwe rocker, aangevuld met vier muzikanten 
vullen de scène in een regie van de Engelse 
regisseur Robert Sian, die reeds herhaalde
lijk in het Fakkelteater aan bod kwam. 

Het verhaal, als er al een is, is simpel. De 
jongens die zelfs opgewonden raken van in 
het bloesje van een etalagepop te kijken, 
willen zo vlug mogelijk naar bed met een 
meid. De meisjes willen dat misschien ook, 
maar dan toch met een beetje romantiek 
erbij. Ze praten daarover. Op het heren- en 
damestoillet. Als de spiegels daar zouden 
kunnen spreken... 

De koele Brigit vindt niemand die haar kan 
ontdooien, of het moest Erik zijn, de enkele 
jaartjes oudere eigenaar van de dancing A 
Gogo, een ietwat venwaterde en niet op zijn 
plaats zijnde Serge Gainsboroughfiguur. 

De jaren 60 nog eens overgedaan in het Antwerps Fakkelteater. 
(foto Frank Deboeure). 

(l\/laar in Engeland was het Gary Glitter en 
dat was ook een kwal uit het begin van de 
jaren zeventig!) 

Er is Eddie die de weddenschap aangaat 
dat hij voor het end van de avond Brigit wil 
versieren. 

Dan heb je John die verliefd is op Melanie, 
maar niet uit zijn woorden komt wanneer hij 
het haar wil zeggen. Er is ook de kleine Rita, 
het kindvrouwtje, en Kristien die het te stel
len heeft met haar verliefdheid op John, die 
net nog werd betrapt toen hij met Dikke 
Bertha in de steeg stond... 

Er zijn de kotspartijen — de spijs van 
zaterdagnacht — er is het eerste probeersel 

met drugs dat in de kiem wordt gesmoord. Er 
is gewoon de jaren zestig. 

Dit alles op muziek van de vier Heather-
broers, muziek die je denkt te kennen en die 
steeds op iets anders lijkt, maar beter op iets 
trekken dan op niks. Sommige songs zijn niet 
vertaald, anderen weer wel en daar zorgde 
dan Ronny Mosuse van The Radio's weer 
voor. De kostuumontwerpen van Jeannine 
Lambrechts doen pijn aan de ogen, maar ze 
zitten juist, want het was een bonte tijd. 

Ga dat zien! Elke donderdag, vrijdag en 
zaterdag om 20u30 en zondag matinee om 
15u30. Reservatie: 03/232.14.69. 

MOMOS 

WIJ — 12 JUNI 1992 24 



HAAL MEER UIT WIJ 

GRATIS VOOR WIJ-LEZERS 

EEN VLAAMS 
MONUMENTEN- EN 
LANDSCHAPSBELEID 

DEZE WEEK IN 
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Onlangs maakte Johan Sauwens zijn be
leidsverklaring aangaande het Vlaams Mo
numenten- en Landschapsbeleid bekend. De 
minister kreeg vanwege de media en de 
gespecialiseerde pers veel belangstelling en 
aanmoediging. De krant De Standaard sprak 
van een „veelbelovend beleidsdokument" 
en in de kommissie Ruimtelijke Ordening 
van de Vlaamse Raad was er niets dan lof, 
ook vanwege Agalev. 

Door de goede zorgen van het Bestuur 
Monumenten en Landschappen werd de be
leidsverklaring in een prachtig geïllustreerde 
brochure (16blz.) uitgegeven. 

Voor WIJ-lezers die een hart hebben voor 
monumenten- en landschapszorg ligt op 
onze redaktie zo'n brochure klaar. 

Op een eenvoudige vraag aan WIJ (Barri-
kadenplein, 12 te 1000 Brussel) wordt zo'n 
brochure aan de belangstellenden gestuurd. 

H O F DE DRAECK 

j^Tf'^ 

Groen, rust en gastronomie 
In VOEREN 

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

Pas heringerichte luxekamers. 

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

Hoofstraat 6 
3793 Teuven 
Tel. (041) 81.10.17 
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De mafia is baas 
Neemt de georganizeerde 

misdaad de Italiaanse staat 
over? De aanslag op rechter 

Falcone en de kuiperijen 
aan de top van het bestel 
laten het vermoeden. Een 
analyse van de terreur en 

de respons van het 
Italiaanse volk, deze week 

in Knack. 

Sluipend gif 
Racisme en onverdraagzaamheid 

verzieken Europa. De kwaal wordt niet 
verspreid met demokratische oogmerken. 
Het tweede luik van een driedelige serie 
over extreem-rechts voert naar Wallonië 
en Frankrijk en staat stil bij de plaats van 

het Vlaams Blok in Euro-rechts, deze 
weck in Knack. 

Norbert De Batselier 
De SP houdt volgend weekend een 

statutair kongres. Het moment voor een 
gesprek met Norbert De Batselier, zo 

ongeveer de ideoloog van de partij. Als 
Vlaams milieu-minister licht hij ook zijn 

geruchtmakend beleid toe, 
deze week in Knack. 

Snoepers van beroep 
Waarom eten wij beertjes en de Engelsen 
liever spinnen? Hoe smaakt blauw? En 

waar zijn de toverballen van weleer? Een 
tocht langs de snoepfabrieken, deze week 

in Weekend Knack. 

En verder™ 

• Waarheen met de dienstphcht? • 
Advokaten tegen ziekenfondsen • 
Buitenland: het Midden-Oosten, 

, Joegoslavië, Zuid-Afrika, Rwanda en 
Canada • Portret: Paul McCartney • Eric 

Gerets over het Europees 
voetbalkampioenschap • Film: Ingmar 
Bergman blikt terug • Dans: ballet mag 

weer* In memoriam Daniël Robberechts 

3 MAGAZINES INI: 
KNACK + WEEKEND 

+ TELE KNACK (64 pas.) 
ELKE WOENSDAtJ 

TE KOOP 



DE WET VAN HET GEWELD 

R
OLAND Garros blijft een abso
luut toptornool. De sfeer Is 
uniek in Parijs. Uitgelaten. Op
gewekt. Mondain. Romantisch. 
Avontuurlijk. Zeker wanneer 
mannen als Henrl Leconte op 
het gravel stappen. De Frans
man heeft het tornooi geani
meerd, bezield en gered. Hij 
stond tweehonderste op de we
reldranglijst, leefde met een 

versleten rug en was voor toptennis al meer 
dan half afgeschreven. Hij mocht Roland 
Garros betreden met een wild card. Op 
sportieve gronden had hij er zijn plaats niet. 
Maar In Parijs mag en kan alles. 

KASSELKOE 
Leconte kreeg vijf tegenstanders klein. Hij 

haalde de halve finales. Hij begeesterde half 
Frankrijk. De sfeer was emotioneel geladen 
wanneer Leconte speelde. Hij tenniste met 
vuur, met verbeelding. Aanvallend, avon
tuurlijk, flamboyant, gewaagd. Hij durfde 
alles en probeerde nog veel meer. De oudere 
Fransen zagen In hem hun goden, hun 
musketiers uit de jaren dertig terug. De 
heren Borotra, Cachet, Brugnon en Lacoste 
van de dure shirtjes met de krododil. Zij 
wonnen de Davidscup begin jaren dertig en 
wisten die ook nog te behouden. Zij maakten 
van Frankrijk een tennisland. 

Borotra was de spektakulairste. Hij tennis
te met een Baskische muts op. Hij was 
behendig als een luipaard. Pure klasse. Hij 
was zakenman en vloog op de dag van de 
wedstrijd naar Wembledon. In de kleedka
mer telefoneerde hij voor en na de match met 
zakenrelaties. De man Is vandaag ruim ne
gentig en het heet dat hij nog wekelijks zijn 
balletjes slaat in een chique Parijse tennis-
klub. 

De (sport)wereld Is dus wel goed veran
derd. Ook het tennis werd gedemokratiseerd 
en mateloos gekommercialiseerd. De eigen
tijdse ontwikkelingen gingen ook haar niet 
voorbij. Tennis is niet langer een feest vol 
sierlijkheid en elegantie. 

Er wordt koel, berekend en meestal ook 
volmaakt risikoloos gespeeld. Meppen en 
slaan. Almaar harder en met steeds meer 
gesofistikeerd materiaal. Jim Courier Is een 
prototipe geworden. Een roodharige os. Een 
Kasselkoe. Oneerbiedig is het heus niet 
bedoeld. Courier is vanzelfsprekend een 
groot kampioen. Onwankelbaar, vuurvast, 
gewapend beton. In één jaar tijd hees hij zich 
naar de top van de wereldranglijst, speelde 
vier van vijf Grand Slamfinales en won er drie 
van. Hij Is nog geen tweeëntwintig en verbe
tert technisch nog voortdurend. Hij is de 
voorman van de nieuwe generatie. Hij be

koort niet. Hij maakt indruk. Hij speelde met 
Korda als een kat met een muls. 

Korda, linkshandig en niet van talent ge
speend, tenniste als naar gewoonte. Hij wis
selde briljante slagen af met treurige mis
sers. Hij wist bij momenten ook niet wat hem 
overkwam. De nummer acht op de wereld
ranglijst en zevende reekshoofd was gewoon 
geen partij voor de geweldenaar uit Florida. 

VOLKOMEN 
VOORSPELBAAR 

Bij de dames regeerden Seles en Graf als 
naar gewoonte. Monica won de finale in 

Ze zijn niet meer zoals weleer de 
grote tenniskampioenen. Op Ro
land Garros kon men zich daar 
rekenschap van geven. De ballen 
konden niet hard genoeg worden 
geslagen. De techniek en het bal
gevoel, de stijl en de klasse moe
ten dezer dagen buigen voor de 
fislek, voor het geweld, voor de 
macht. De Tsjechoslowaak - mo
gen we dat eigenlijk nog wel zeg
gen? - Korda die voor het eerst in 
zijn nog jonge loopbaan door
drong tot de laatste zestien van 
een Grand Siam-tornool was in 
de finale geen partij voor Jim 
Courier. Hij werd in drie sets 
weggemept. De damesfinale ver
liep spannender. Steffi Graf en 
Monica Seles stonden weer eens 
tegenover eikaar. De Duitse wilde 
maar moeilijk buigen. In de derde 
set kwam ze schitterend vanuit 
verloren positie terug en dwong 
Seles in een set met achttien 
spelen tot een ultieme „kracht
sontplooiing". Maar een verras
sende afwikkeling zat er ook deze 
keer niet in. Als er één konstante 
in het vrouwentennis kan terug
gevonden worden is het wel de 
„absolute voorspelbaarheid". 

ekstremis en pakte de Franse titel voor de 
derde keer op rij. Sinds de Franse kampioen
schappen in 1968 open werden verklaard 
deed niemand haar dit voor. Al won Chrissie 
Evert wel zeven keer in Parijs. 

In zijn geheel miste het damestornool 
echter andermaal spankracht. Het verliep 
volkomen voorspelbaar. De verrassingen 

Jim Courrier speelde met Korda zoals 
een kat met een muis. (foto Reuter) 

zijn bij de vrouwen zeldzamer dan de vissen 
In de woestijn. 

De krachtsverhoudingen schijnen wel' 
vastgeroest. Seles heerst. Met enig geweld. 
Vermoeiend, luidruchtig, en met bij momen
ten gewoon vervelend basellnespel. Seles 
heeft mentaal en fisiek ovenwicht afgedwon
gen. Haar tegenstandsters ondergaan te 
gemakkelijk haar meesterschap. Zij probe
ren haar zwakke kanten maar zelden te 
benutten. Seles heeft last met ritmeverande
ringen, met wisselende slagen, met opruk
ken naar het net. De konkurrentle mist voor
lopig het zelfvertrouwen om daar gebruik van 
de proberen maken. 

Wij willen niet zover gaan te beweren dat 
het vrouwentornooi op Grand Slam-evene-
menten niet meer is dan een vervelend 
intermezzo zoals sommige Nederlandse 
kenners zonder schroom schrijven maar 
niets is saaier en dodelijker dan in hun 
verloop volkomende voorspelbare sportge
beurtenissen. 

Het wordt nu wachten op het gras en de 
aardbeien van Wimbledon. Seles en Courier 
wonnen er nog nooit. Zullen zij hun ovenwicht 
eind juni-begin juli ook op het gras demon
streren? Vooral de Amerikaan mag zich aan 
verbeten tegenstand verwachten. 

De All England Club en haar maar gedu
rende veertien dagen per jaar bespeelde 
Central Court zijn een legende, ledere zich
zelf respekterende kampioen wil van die 
legende deel uit maken. 

Flandrien 
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SPORT 

NAAR BEELD EN GELIJKENIS 
Antwerp heeft de beker van België gewon

nen met de strafschoppen. De ultieme kamp 
van het te lang aanslepende binnenlandse 
voetbalseizoen verliep ongemeen spannend. 
KV Mechelen verloor op een bijna dramati
sche manier de match om de zilveren pot. 
Het wedstrijdverloop en het uiteindelijke re
sultaat waren op zichzelf geen verrassingen. 
Alles verliep naar beeld en gelijkenis van de 
volledige voetbaljaargang '91-'92. 

GREAT OLD 
Smaken en goestingen evolueren en blij

ven persoonlijk. Gelukkig maar. We waren 
niet weinig onthutst toen we Paul Courant 
hoorden beweren dat de finale 120 minuten 
propagandavoetbal had geboden. We 
schrokken ons een aap toen Walter Meeuws 
„verkondigde" dat dit te bekroning was van 
een „schitterend" seizoen. 

We konden het Antwerpse geluk natuurlijk 
wel begrijpen. Het was van 1955 geleden - er 
werd dus een brug geslagen over 37 jaren -
dat de Great Old nog eens de beker had 
gewonnen. In die ploeg van toen speelden 
legendarische namen. Eddy Wauters, de 
huidige voorzitter, Vic Mees, Van Gooi, Bob-
ke Maertens, De Bakker en nog meerdere 
andere voortreffelijke voetballers die vieren
twintig maanden later ook nog landskam
pioen zouden worden. Het Antwerp van toen 
was een heuse topploeg. 

Vandaag is het anders. Het Antwerp van 
Walter Meeuws is een zwoegend gezelschap 
zonder veel verbeelding. Het speelt voetbal 
van deze tijd. Fisisch sterk. Hard en als het 
moet en mag zeer hard. KV Mechelen was 
ongetwijfeld de betere ploeg en kreeg vol
doende kansen om de wedstrijd binnen de 
negentig en/of honderdtwintig minuten in zijn 
voordeel te beslechten. Het bleek daartoe 
helemaal niet bekwaam. Zodat het geen 
verwondering mocht wekken dat de ploeg 
van Georges Leekens uiteindelijk de match 
verloor die zij driemaal had verdiend te 
winnen. 

We willen daarmee de verdiensten van 
Antwerp geenszins minimaliseren. Antwerp 
skoorde tweemaal uit amper méér kansen. 

Juichende Antwerpspelers en 
beker tegen KV Mechelen. 

'trainer Walter Meeuws na het winnen van de 
(foto P. Bolsius) 

Het vocht en streed met volle inzet van 
lichaam en geest. Het wendde alle beschik
bare middelen aan en werd uiteindelijk ook 
voortgeholpen door het misschien wel afge
dwongen geluk. De bekertriomf maakte Ant
werpen zegedronken. De metropool wacht al 
vele jaren op sportief eerherstel. Haar klubs 
zoeken bijna wanhopig naar ekstra-sportieve 
ondersteuning, naar kapitaalkrachtige spon
sors. Het jongste sukses kan goed doen. 
Hopelijk mag Walter Meeuws de ruggegraat 
van de ploeg behouden. Hij staat immers 
nog maar aan het begin van een lange 
opbouw... 

MISERIE IN ZICHT ~ 
De nederlaag vervulde KV Mechelen met 

groot verdriet. Het Cordiertijdperk werd niet 
met een ultieme en leed verzachtende triomf 
afgesloten. De kelk van één jaar sportief en 
financieel verdriet en lijden moest tot op de 
bodem wordt geledigd. Het was tragisch dat 
,.gekroonde hoofden" als Emmers, Clijsters 
en Eykelkamp faalden van op de elfmeter-
stip. Het was bedenkelijk dat Preudhomme 

bij geen van de twee wedstrijddoelpunten 
volledig vrij uit ging. Kiekens kopte de eerste 
goal ongedekt binnen vanop de witte lijn van 
de kleine rechthoek en de ultieme gelijkma
ker van Czernia kwam er pas nadat Preu-
d'homme de bal onvoldoende had wegge
duwd. 

Paul Courant had niet helemaal ongelijk 
toen hij beweerde dat men kon zien dat drie 
belangrijke Mechelse pionnen een midweek-
se uitstap naar de Far Oer-eilanden hadden 
moeten maken. Het is enkel in België moge
lijk dat de Bond vier dagen voor de nationale 
bekerfinale met haar internationalen naar 
een verloren gat op de wereldkaart trekt om 
er de meest onbeduidende van alle denkbare 
interlands te spelen. De ,,feestmakers" en 
„toffe jongens" van het glazen huis aan de 
Heizel houden met veel rekening maar niet 
met de belangen van de klubs en de spe
lers... Dat moet vroeg of laat miserie opleve
ren. 

Internationaal worden er nug nog ekstra-
times gespeeld. In Zweden begint deze week 
het Europees landenkampioenschap. Vol
gende week komen we daarop terug. 

SCHOENEN 

N E R D I ^ E L ^ 

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

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

DE BLINDE FOTOGRAAF 
Alweer twee Cannes geleden, na de we

reldpremière op 27 april 1991 in het Walker 
Street Theater in North Sidney, beet de 
Australistische film Proof, van kineaste Jo-
celyn Moorhouse, de kop af van de Quinzai-
ne section in datzelfde Cannes. Dit erg 
simpele verhaal dat zo is verteld, is een 
intrigerend psichologisch drama dat speelt 
rond, kontradiktorischer kan het niet, een 
blinde fotograaf. In ieder geval een debuut 
om u en oh! tegen te zeggen. 

WAT ALS ER 
EEN LEUGEN... 

(Martin (Hugo Weaving) is blind geboren. 
Hij kent de wereld, zijn omgeving, enkel van 
wat hij van anderen hoort. Maar wat gebeurt 
er dan als die anderen liegen ? En dat gevoel 
heeft Martin over zijn moeder (Heather Mit
chell), hi) gelooft met dat zij hem de waarheid 
vertelde. En toen ze stierf dacht Martin dat 
het om weer een nieuwe leugen ging; dat ze 
hem vertalen had omdat ze zich schaamde 
over zijn blindheid. 

Nu is Martin dertig geworden en fotograaf. 
Om een teken te hebben van wat de anderen 
zien. Hij leeft in het gezelschap van zijn 
geleide hond en af en toe is er ook Dalia 
(Genevieve Picot), een jonge vrouw die zijn 
huis schoonmaakt en zijn boodschappen 
doet. Celia is haast obsessioneel verliefd op 
Martin, maar hij houdt haar op afstand. 
Waarom de mooie Celia, die wel tien kerels 
aan iedere pink kan krijgen, op de blinde 
man vertiefd wordt blijft een raadsel. Dan 
komt mooiprater Andy (Russell Crowe) in het 
verhaal opdagen. Hij is een jonge man die 
borden wast in het Italiaanse restaurant dat 
Martin regelmatig bezoekt. Er groeit een 
oprechte vriendschap. Andy beschrijft Martin 
de foto's die hij neemt. De blinde vera/ittigt 
zijn nieuwe vnend dat hij nooit tegen hem 
mag liegen. 

INTRIGE 
Celia ziet de vriendschap met lede ogen 

aan en besluit Andy te verleiden, om ze zo 
even doeltreffend als wreed te vernietigen. 
Hetgeen haar makkelijk gelukt. Dan over
haalt ze Andy tegen Martin te liegen over de 
inhoud van een foto. Uiteraard ontdekt die de 
leugen, maar hij ontdekt nog veel meer: 
Andy en Celia in zijn flat. 

De seksuele spanning, homo en hetero, 
tussen de dne karakters werd zorgvuldig 
opgebouwd, maar dat komt hoofdzakelijk 
door de sterke vertolkingen. En Moorhouse 
heeft zo haar eigen lol wanneer zij Martin en 
Andy naar een griezelfilm stuurt, waarbij 
Andy alles moet beschrijven. Goed gemaakt. 

EEN NIET 
ZO LEUKE NEEF 

Bill Gambini (Ralph Macchio) en zijn 
vriend Stan Rothenstein (Mitchell Whitfield) 
zitten in de puree. Een diepzuiderse puree, 
een puree van Alabama, waar ze verkeerde
lijk worden gehouden voor de daders van de 
moord op een winkelbediende. Ze doen 
beroep op hun Newyorkse neef Vinny (Joe 
Pesci), een onhandige advokaat, die zich in 
het gezelschap van zijn mooi liefje Lisa 
(Marisa Tomei) in Alabama aanbiedt. 

Vinny dient zich aan in de cel van Rothen

stein en die denkt dat Vinny een van die 
kerels is die zijn zin met hem wil doen. Je 
begrijpt het al, dit is bedoeld om te lachen. Zo 
zitten er wel meer pogingen (let op het 
woord) in. Zo is er ook de lopende grap van 
Vinny's narcolepsie (gepikt uit My own priva
te Idaho ?), hij kan niet wakker blijven in de 
rechtszaal. Jammer dat de Joe Pesci van 
Home Alone en Goodfellas die in zo'n mor
mel moet begeven, alhoewel op zijn akteurs-
prestaties niks aan te merken valt. Neem er 
de stotterende openbare aanklager nog bij 
en je hebt zelfs een stotterende draak. 

Te mijden zouden wij zeggen, maar de 
weekendfilmliefhebbers zullen ons wel weer 
ongelijk geven. 

Willem Sneer 
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MENGELWERK 

HERSENBREKER 
OPGAVE 137 
HORIZONTAAL 

4. Bovenraam (10) 
7. Langs een Italiaanse weg kun je er 

komen (3) 
8. Op de lijst van invallers geplaatst (12) 

11. Hij blaft (3) 
12. Hun wielen blijven 't langst draaien (8,6) 
15. In dit legeronderdeel tref je geen enkele 

soldaat aan (14) 
17. Van buitenaf gefinancierd (10) 
18. Zij zou uit een been gekonstrueerd zijn 

(3) 
19. Vorstenhuis (8) 
21. Die vrouwen zijn uit Groot-Brittannië 

afkomstig (6) 

VERTIKAAL 

1. Boerengrond (5) 
2. Een plaats die je aan een zeker knaag

dier doet denken, vind je eenmaal in 
Oost- en liefst driemaal in West-Vlaan-
deren (7) 

3. Wel een plechtige naam voor een winkel 
waar bewerkte dierenhuiden worden 
verkocht (9) 

4. Bezig met raak te schieten? (12) 
5. Die organisatie is al lang uit de eter 

verdwenen (3) 
6. Dit Franse departement lijkt iets met een 

van onze groenten te maken te hebben 
(6) 

9. 't Staat vast dat je in dit geval uit meer 
dan twee dingen kunt kiezen (9) 13. 

10. Die bestaat uit de regelmatig terugke
rende uren waarin je een leergang volgt 14. 
(9) 

OPLOSSING OPGAVE 137 
Horizontaal: 4. autokerkhof; 7. admi
raalsuniform; 9. eensluidend; 10. pu
ber; 13. smoren; 14. altegaar; 15. ge
was; 16. smaakstof; 18. tulband; 19. 
gewaden. 

Vertikaal: 1. stuit; 2. dralen; 3. woon
ruimte; 4. ander paar mouwen; 5. kla
gerig; 6. kroning; 8. federaal; 11. be
taalbaar; 12. gazon; 17. santen. 

Christine Mommerency uit de Hermi
tagestraat Sa in 8610 Kortemark 
sleept een prijsje in de wacht. Haar 
gele briefkaart met de juiste oplos
sing van opgave 137 werd uit de 
doos met korrekte inzendingen ge
trokken. 

Wij verwachten uw gele briefkaart 
met de oplossing van opgave 137 ten 
laatste dinsdag 23 juni op de redak-
tie: Barrikadenplein 12, 1000 Brus
sel. 
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13 14 
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19 20 

• • _ 
21 

• 
18 

Op zulke stenen kun je beter niet lopen 
(7) 
In deze episode wordt van je verwacht 
dat je iemand helpt (9) 

16. 't Is niet zo gek om met een dienblad op 
de tennisbaan te verschijnen (8) 

20. In dit geval wordt geen enkele uitzonde
ring gemaakt (4) 

SATERDAG 

AHASVERUS 

„Stephanie in verwacliting", 
las Ahasverus 
In Mona co-produktie met lijfwacht 

Haalt Tsjechoslovakije Haveloos 
volgende verkiezingen? 
• 
Maastricht: 't is 
Deen of 't ander! 
• 
De weergoden lachen zich 
een wolkbreuk 

• 
KVM-supporters aan TV 
geClijsterd 

• 
Servië wil ook het 
Kosovarkentje wassen 

• 
Zetduivei: 

Deenigreren 

• 

EG kijkt Joegoslaafs toe 
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TEiEVISIE 

tÊtfSK.'Sn^nab, 

ZATERDAG 13 JUNI 1 M ZONDAG u ' jUNl " " MAANDAG 15 JUNI 

T V 1 

17 30 Boes, tekenfilmserie, 17 51 Duupje, kinder
serie, 17 55 Tik Tak; 18 00 Nieuws; 18 10 IMeisje 
uit de toekomst, serie, 18 35 Vlaanderen vakan
tieland, toeristische infosene, 1915 Joker- en 
lottotrekking; 19 30 Nieuws. 
20 00 De schone schijn, serie 
20 30 False Witness, TV-film 
22 05 Night court, komische sene 
22 30 Nieuws 
22 50 Sport op zaterdag 
23 10 La maison sous les arbes, film 

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 Murderes among us, film 
22 45 Nieuws 
23 00 VTM-Sport 
23 10 The hunter, film 
00 50 Nieuws 

Ned. 1 

08 00 In de televisie, animatieserie, 08 06 Naar 
Timboektoe; 08 16 De beste clown ter wereld; 
08 41 Ko de Boswachter Show, kinderprogr, 
09 02 Een wereldverhaal, sprookjes, 13 00 
Nieuws; 16 00 Nieuws, 17 14 Solliciteren met 
sukses, kursus, 17 40 De architektuur estafette, 
Amsterdam-Arnhem-N ijmegen, 18 00 Boggle, 
woordspel, 18 28 Wildwater varen, dok , 1 8 58 
Alle dieren tetlien mee, dierenmag , 19 30 Gro
wing pains, serie, 20 00 Nieuws 
20 25 Kijk op sport, sportkwis 
21 06 Jekyll and Hyde, film 
22 46 RAI Koncert 1992, Weense muziek 
23 36 Tater und Opfer, TV-film 
01 06 Nieuws 

Ned. 2 

13 00 Nieuws, 17 05 Ongelooflijk maar Bardi, 
illusionist, 17 31 Man over de vloer, komische 
serie, 18 00 Nieuws; 18 20 Onderweg met die
ren, dok serie, 18 54 Vijf tegen vijf, spelprogr , 
19 23 De baas in huis?, komische serie 
19 52 De Verenigde Algemeene, serie 
20 21 Flying doctors, serie 
21 11 Sonja op zaterdag, praatshow 
22 05 Achter het nieuws, aktualiteiten 
22 40 Per sekonde wijzer, kwis 
23 17 De wereld van Boudewijn Buch, reportages 
vanuit Kanada 
23 48 Natuurmoment 
23 57 Nieuws 

Ned. 3 

08 55 Nieuws; 16 30 Studio sport: tennis; 18 00 
Nieuws; 18 15 Sesamstraat; 18 30 Jeugdjoer-
naal ekstra; 19 00 P.S. De Ruimte, jongeren-
mag , 19 28 Wilde ganzen; 19 30 Offshore, dok 
serie, 20 00 Nieuws. 
20 24 Kenmerk, aktualiteiten 
20 55 Stortplaats, milieudok 
21 45 't Is een vreemdeling zeker, portretten 
22 00 Nieuws 
22 15 Studio sport 
23 15 Steden des tijds. Tongeren 
23 45 Nieuws 

T V 1 

09 00 Samson; 10 00 Eucharistieviering, 11 00 
De zevende dag, praatkafee, 16 20 Sjors en 
Sjimmie en het zwaard van Krijn, jeugdfilm, 17 30 
Gophers, animatieserie, 17 55 Tik Tak; 18 00 
Nieuws; 18 10 De muis en de motorfiets, serie, 
18 50 De seizoenen, tekenfilm, 19 00 De Cosby 
show, sene, 19 30 Nieuws, 19 45 Sportweekend 
20 10 Secret army, serie 
21 05 Tijd voor Koen, licht klassiek 
21 35 Meneer H. is te laat, Britse kolder 
22 05 Stress, serie 
22 30 Vandaag 
22 50 Ziggurat, kunstprogr 

TV 2 

13 30 Westathletics, atletiek 
17 10 Frankrijk-Engeland, EK-voetbal 
19 30 Nieuws 
19 45 Sportweekend 
20 10 Zweden-Denemarken, EK-voetbal 
22 00 GP F1 van Kanada, autorennen 

VTM 
17 00 Tekenfilm; 17 10 Star Trek, the next gene
ration, SF-sene, 18 00 Nieuws; 18 05 Paradise 
club, misdaadserie, 19 00 Nieuws. 
19 30 Familieraad, spelprogr 
20 00 Regina auf den Stufen, dramaserie 
21 00 Coming home, film 
23 15 Nieuws 
23 30 VTM-Sport 
23 55 Nieuws 

Ned. 1 

13 00 Nieuws; 15 20 Solliciteren met sukses, 
kursusreeks, 15 45 NCRV klassiek, opera-hoogte
punten, 1615 Moving objects, dok , 17 05 The 
Muppets, poppensene, 18 00 Nieuws; 18 10 Bog
gle, woordspel, 18 35 Opgeruimd staat netjes, 
komische serie ,1910 Star Trek: the next genera
tion, serie, 20 00 Nieuws 
20 10 Beyond the stars, film 
21 50 Brandpunt, aktualiteiten 
22 20 Miss Marple: A Carribean mystery, TV-film 
23 20 A titre personnel, praatshow 
00 10 Nieuws 

Ned. 2 
09 00 Pingu; 09 05 Babar; 09 30 Buurman Bolle, 
sene, 10 05 Ons koninkrijk in 12 delen, dok 
serie, 10 20 Jack en de dochter van de tandarts, 
jeugdfilm, 13 00 Nieuws. 
19 00 Dick Spanner, poppenserie 
19 09 Clive James: Postcards, Sydney 
20 00 Nieuws 
20 14 Zomergasten, Charlotte Mutsaers 
23 00 Nieuws 

Ned. 3 
08 55 Nieuws, 09 30 Het allochtoon video-cir-
kuit, 10 00 Jaouaz, voor Marokkanen, 10 30 Ak-
tuel, voor Turken, 11 00 lOS Magazine, 11 30 
Omrop Fryslan Edukatyf, 12 00 Het Capitool, 
live-debat, 13 00 Thuis in geldzaken, teleac, 
13 30 Het fantastische m de kunst, teleac, 14 00 
De slap der rede; 15 00 Studio sport: tennis, 
17 00 Frankrijk-Engeland, EK-voetbal, 19 10 Se
samstraat; 19 30 Studio Sport 
20 00 Zweden-Denemarken, EK-voetbal 
22 10 Nieuws 
22 20 EK-joernaal 
22 50 Nieuws 

T V 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 Avonturenbaai, 
jeugdserie, 19 00 Buren, serie, 19 22 Vakantie-
vlinder, toenstische tips, 19 25 Mededelingen, 
19 30 Nieuws. 
20 00 Zeg 'ns AAA, komische serie 
20 25 Een gevaarlijk leven, serie 
22 10 Op de koop toe, konsumentenmag 
22 30 Vandaag 
22 55 Uitzending door derden 

TV 2 
17 10 Schotland-Duitsland, EK-voetbal 
19 00 Uitzending door derden 
19 25 Mededelingen 
19 30 Nieuws 
20 10 Nederland-GOS, EK-voetbal 
22 00 Uitzending door derden 
22 45 Overname TV1 

VTM 

17 00 Mighty Mouse and friends, tekenfilmserie, 
17 05 The A-team, serie, 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 
20 30 De gouden jaren, serie 
21 00 Road to Avonlea, serie 
22 00 Alsof het gisteren was, P P Michiels 
22 45 Murphy Brown, serie 
23 15 Nieuws 
23 30 Kortvlaams, kortfilms 
00 00 Nieuws 
Ned. 1 

13 00 Nieuws; 16 00 Nieuws; 16 42 Ja, natuurlijk 
extra, natuurdok , 17 37 Winnie the Pooh, 18 04 
Boggle, woordspel, 18 33 Zij gingen voor goud, 
OS-dok ,18 59 Kerkepad, kerken tussen Braak
man en Scheldemond, 19 28 Roseanne, sene, 
20 00 Nieuws. 
20 25 The commish, politieserie 
21 21 Hier en nu, aktualiteiten 
22 04 Prettig geregeld, komische reeks 
22 38 Jessica Fletcher, serie 
23 23 Flevofestival, hoogtepunten 
23 52 Nieuws 

Ned. 2 

13 00 Nieuws; 17 25 Baby op roverspad, jeugd
film, 18 00 Nieuws; 18 20 Countdown, pop, 18 55 
Veronica film & video, filmrubnek, 19 25 De 
Staatsloterij show, spelprogr 
20 20 Big city metro, dok Beijing 
20 50 Miss Universie '92 International, reportage 
21 15 Cher Extravaganza, koncertverslag 
21 30 Nieuwslijn dokumentalre, massamoorde
naar zonder emoties 
22 00 De staatsloterijshow 
23 15 Veronica goes America, Will Luikinga/Was-
hington 
23 45 Nieuws 

Ned. 3 
08 55 Nieuws; 10 00 Huisje, boompje, beestje, 
school-tv, 10 30 Bezige beestjes, school-TV, 
16 10 Ruimteschip aarde, teleac, 16 45 Jeugd-
joernaal, 17 00 Duitsland-Schotland, EK-voetbal, 
19 10 Sesamstraat; 19 25 Omgaan met stress, 
teleac 
20 00 Nederland-GOS, EK-voetbal 
22 10 Nieuws 
22 20 NOS-laat, achtergronden 
23 00 EK-joernaal 
23 30 De specialist, de oogarts 
00 00 Nieuws 
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TELEVISE 

DINSDAG 16 JUNI WOENSDAG 17 JUNI. DONDERDAG 18 JUNI 
T V 1 
17 30 Boes, tekenfilmserie, 17 51 Duupje, jeugd-
sene, 17 55 Tik tak; 18 00 Nieuws; 18 10 Mooi en 
meedogenloog, serie, 18 35 Avonturenbaai, 
jeugdserie, 19 00 Buren, serie, 19 22 Vakantie-
viinder, toer tips, 19 25 Mededelingen; 19 30 
Nieuws. 
20 00 De wereid van de dieren, de katachtigen 
20 35 Married witli children, komische serie 
21 00 De Gorilla, politieserie 
22 30 Vandaag 
22 55 Tekens: Dokumenta 5, dok 

T V 2 
17 30 Overname TV 1 tot 23u 55 

VTM 
17 00 Mighty Mouse and friends, tekenfilmserie, 
17 05 The A-team, serie, 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 
20 30 From Russia with love, Bond-film 
22 30 Telefacts, aktualiteiten 
23 15 Nieuws 
23 30 Embassy, dramaserie 
00 30 Nieuws 

Ned. 1 
10 00 Vrouw zijn; 10 50 TV-Fruitmand; 11 10 in 
beeld: Joop Haffmans, dok, 13 00 Nieuws; 
16 08 Het kleme huis op de prairie, serie, 17 00 Ik 
ben Benjamin Ben; 17 30 Tijdsein 1, aktualitei
ten, 18 10 Ronduit Club: 10 jaar!, verslag, 18 35 
Blackout, woordspelletje, 19 04 De rivier, sene, 
19 51 Mijmeringen, 20 00 Nieuws. 
20 25 Hoop voor Anne McDonald, TV-film 
21 57 God verandert mensen, praatprogr 
22 47 Antenne: Eindelijk thuis, dok 
23 17 Mijmeringen 
23 22 Nieuws 

Ned. 2 

13 00 Nieuws, 17 05 Verhalen van moeder de 
gans, 17 14 De geschiedenis van Ooit, jeugdse
rie, 17 30 De Kinderjury 1992, boekenprogr , 
18 00 Nieuws; 18 16 Dubbeldekkers, sene, 18 40 
Daar kommen de schutters, sene, 19 14 Vijf 
tegen vijf, kwis, 19 46 Police rescue, sene 
20 41 Zeg 'ns AAA, komiscfie sene 
21 11 De verleiding, reeks over reklame 
21 56 Achter het nieuws, aktualiteiten 
22 21 Golden girls, serie 
23 00 Favoriete schrijvers, Connie Palmen/Yvon-
ne Kroonenberg 
23 34 Museumschatten 
23 43 Nieuws 

Ned. 3 
08 55 Nieuws; 1100 Nieuws uit de natuur, 
school-TV, 14 00 Skoalle TV, 16 55 Ca va?, tele-
ac, 17 25 Pronto, teleac, 18 00 Nieuws; 1815 
Sesamstraat; 18 30 Jeugdjoernaai; 18 40 Het 
klokhuis; 19 00 Honeymooners, sene, 19 25 Wij 
zijn zigeuners, dok , 20 00 Nieuws 
20 25 Huize Franchise, dramaserie 
20 55 Let's dance, serie over dansen 
21 41 intermezzo 
22 00 Nieuws 
22 15 Studio Sport joernaal 
22 30 NOS-iaat 
23 00 EK-joernaal, voetbal 
23 30 De Spaanse erfenis, teleac 
23 40 Nieuws 

T V 1 

17 30 Boes, tekenfilmsene, 17 51 Duupje, jeugd
serie, 17 55 Tik tak; 18 00 Nieuws; 18 10 Mooi en 
meedogenloos, sene, 18 35 Avonturenbaai, 
jeugdserie, 19 00 Buren, sene, 19 22 Vakantie-
vlinder, toen tips, 19 25 Mededelingen; 19 30 
Nieuws. 
20 00 Kamers te huur, sene 
20 25 Heeft u gebeld, meneer?, sene 
21 15 Margriet, praatshow 
22 30 Vandaag 
22 55 Angel Baby, TV-spel 
23 25SO What?!, jazz 

TV 2 

17 30 Overname TV1 
19 00 Uitzending door derden 
19 25 Mededelingen 
19 30 Nieuws 
20 10 EK-voetbal, Zweden-Engeland en Frankrijk-
Denemarken 
22 00 EK-voetbal, uitgestelde reportage 
22 45 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 
20 30 Rap Klap, spelprogr 
21 00 Baywatch, sene 
22 45 Hardcastle & McCormick, serie 
23 45 Nieuws 
00 00 HUI Street Blues, politieserie 
00 45 Nieuws 

Ned. 1 

13 00 Nieuws; 15 50 Madchenjahre einer Konin
gin, film, 17 35 Bank- en giroloterij; 17 55 Bog
gle, woordspel, 18 30 Internationaal Folkloristi
sche Festival Brunssum, terugblik, 19 00 Kali de 
leeuwin, dok , 20 00 Nieuws. 
20 25 SIssl, Schicksalsjahre einer Kaiserin, film 
22 20 Pyramide, kwis 
22 55 Ach, Amerika, dok sene 
23 35 Nieuwsnet 12, dramasene 
00 25 Nieuws 

Ned. 2 

13 00 Nieuws; 16 00 Nieuws; 16 09 Bekijk het 
maar, kinderprogr, 17 33 Babes, komische serie, 
18 00 Nieuws; 18 21 Dear John, sene, 18 48 
Dromen met open ogen, achter de schermen van 
De Efteling, 1913 Wetenswaardevol met Wubbo 
Ockeis, populaire wetenschappen, 19 37 Expo '92 
Sevilla, Chili en Portugal 
20 07 Derrick, misdaadserie 
21 12 Tros TV-show op reis, Yves Montand 
21 57 ingang Oost, dok 
22 27 Tros Aktua, aktualiteiten 
22 52 Mlileuprijsvraag 
23 01 In kortgeding, rechtszaken 
23 28 Nieuws 

Ned. 3 

08 55 Nieuws; 18 00 Nieuws; 18 15 Sesam
straat ; 18 30 Jeugdjoernaai; 18 40 Het klokhuis; 
19 00 Honeymooners, serie, 19 25 Van gewest 
tot gewest, regionaal nieuws, 19 50 Politieke 
partijen. 
20 05 EK-voetbal, Zweden-Engeland/Frankrijk-De-
nemarken 
22 10 Nieuws 
22 20 NOS-laat 
23 00 EK-joernaai 
00 30 Nieuws 

T V 1 
17 30 Boes, tekenfilmserie, 17 51 Duupje, jeugd-
sene, 17 55 Tik Tak; 18 00 Nieuws; 18 10 Mooi 
en meedogenloos, serie, 18 35 Avonturenbaai, 
jeugdsene, 19 00 Buren, sene, 19 22 N^kantie-
vilnder, toer tips, 19 25 Mededelingen, 19 30 
Nieuws. 
20 00 Schwarzwaidkiinik, serie 
20 45 Under cover, spionageserie 
21 30 Panorama, aktualiteiten 
22 30 Vandaag 
22 55 Uitzending door derden 
2315 Paris by night, film 

TV 2 
17 30 Overname TV 1 
19 00 Uitzending door derden 
19 30 Nieuws 
2010 EK Voetbal, Nederland-Duitsland/Schot-
land-Gos 
22 00 EK voetbal 
22 45 Overname TV 1 

VTM 

17 00 Mighty Mouse and friends, tekenfilmserie, 
17 05 The A-team, sene, 18 00 Nieuws; 18 05 
Cijfers en letters; 18 30 Home and away, sene, 
19 00 Nieuws; 19 30 Waagstuk, kwis 
20 00 Rad van fortuin 
20 30 Tien om te zien, show 
21 45 Hunter, sene 
22 30 Rescue 911, echt gebeurde verhalen 
23 30 Nieuws 
23 45 Friday the 13th, serie 
00 30 Nieuws 

Ned. 1 

13 00 Nieuws; 16 00 Nieuws, 17 00 The Arctic, 
dok ,17 32 Ferris Bueller, tienersene, 18 00 Bog
gle, woordspel, 18 30 Fórzal, jongerenmag , 
19 00 Mom P.i., detektiveserie, 19 30 True colors, 
sene, 20 00 Nieuws 
20 25 Lovejoy, sene 
21 24 Televizler, aktualiteiten 
22 04 Opsporing verzocht, oproep 
22 52 L.A Law, advokatenserie 
23 40 De archltektuur estafette, Haarlem en Ven-
lo 
23 56 Morgen kan 't beter, kursus 
00 24 Nieuws 

Ned. 2 
13 00 Nieuws; 17 30 Dakloos, jeugdfilm, 18 00 
Nieuws, 18 20 The new WKRP in Cincinnati, een 
nieuwe aanwinst, sene, 18 45 Top 40, 19 20 
Nieuwslijn; 19 59 Run the gauntlet, motorevene
ment 
20 45 Magnum, detektiveserie 
21 35 Veronica goes America, diversen 
22 05 Nieuwslijn, aktualiteiten 
22 50 From the dead of night, trillerserie 
23 40 The Arsenio Hail show, praatshow 
00 10 Nieuws 

Ned. 3 

08 55 Nieuws; 18 00 Nieuws; 1815 Sesam
straat; 18 30 Jeugdjoernaai; 18 40 Het klokhuis, 
jeugdinfo, 19 00 Honeymooners, sene, 19 25 Wij 
zijn zigeuners, dok 
20 00 Nederland-Duitsland, EK-voetbal 
22 10 Nieuws 
22 20 NOS-laat 
23 00 EK Joernaal 
00 30 Nieuws 
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EEN FILM PER DAG 

VRIJDAG 19 JUNI 

T V 1 

17.30 Boes, tekenfilmserie; 17.51 Duupje, jeugd-
serie; 17.55 Tik tak; 18.00 Nieuws; 18.10 Mooi en 
meedogenloos, serie; 18.35 TV1- Top 30; 19.00 
Buren, serie; 19.22 Vakantievlinder, toer. tips; 
19.25 Mededelingen; 19.30 Nieuws. 
20.00 Zeg ens euh, spelprogr. 
20.30 Matlock, advokatenserie 
22.00 Sledge Hammer, serie 
22.30 Vandaag 
22.55 Panorama, Gladio 
23.55 Thriller: Nachttrein, trllierserie 

T V 2 
17.30 Overname TV 1 

VTM 

17.00 Mighty Mouse and friends, tekenfiimserie; 
17.05 The A-team, serie; 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 
20.30 Klasgenoten, Günther Neefs 
21.30 Johnny Handsome, TV-film 
23.00 Nieuws 
23.15 New Mike Hammer, serie 
00.00 Nieuws 

Ned. 1 

13.00 Nieuws; 16.00 Nieuws; 16.39 Young Ram
say, jeugdserie; 17.28 Parker Lewis can't lose, 
jeugdserie; 17.55 Boggle, woordspel; 18.24 Ker
kepad, tussen Braakman en Scheldemond; 19.49 
Pink Panter, tekenfilm; 19.00 Zo vader, zo zoon, 
raadspel; 19.30 Cosby show, serie; 20.00 Nieuws 
20.26 The Whistle Blower, film 
22.12 Spiegels, praatshow 
22.52 Cheers, serie 
23.15 Dokument: De Noord-Express, dok 
00.00 Miniatuur, meditatie 
00.09 Nieuws 

Ned. 2 

13.00 Nieuws; 18.00 Nieuws; 18.20 The Teenage 
Hero Turtles, tekenfilmserie; 18.42 Joost — Zo 
goed als normaal; 19.16 Bananaspllt, verborgen 
kamera. 
20.02 America's funniest home video, amateurvi
deo 
20.29 Oscar, klucht 
21.50 Vrijdag Robinson, amusement 
22.34 Allo allo, komische reeks 
23.08 Nationale sportontmoeting Papendal 
23.16 Hollywoodboulevard, glamour 
23.49 Perry Mason, advokatenserie 
01.25 Nieuws 

Ned. 3 

08.55 Nieuws; 09.00 Huisje, boompje, beestje, 
school-TV. 11.00 Schoolvoetbal; 18.00 Nieuws; 
18.15 Sesamstraat; 18.30 Jeugdjoernaal; 18.40 
Het klokhuis; 19.00 Honeymooners, serie; 19.24 
Cowgirls, dok.; 19.50 Politieke partijen; 20.00 
Nieuws. 
20.25 Je moet geen slapende honden wakker 
maken, serie 
21.18 Gitaargiganten, grondleggers 
22.00 Nieuws 
22.15 NOS-laat 
23.00 EK-joernaal 
23.30 Nieuws 

Bruce Dern en Jane Fonda in de aangrijpende film Coming Home. 
Zondag 14 juni op VTIVI om 21 u. 

ZATERDAG 13 JUNI 

LA MAISON SOUS 
LES ARBRES 

Franse triller (1971) met f^ye Duna-
way, Barbara Parkins en Patrick Vincent. 
Jill, een Amerikaanse die In Parijs woont, 
stelt vast dat ze aan geheugenverlies 
begint te lijden en klampt zich vast aan 
haar twee kinderen. Muziek van Gilbert 
Bécaud. (TV 1 , om 23u.10) 

ZONDAG 14 JUNI 

DE TERUGKOMST 
Ontroerende film (1978) waarin regis

seur Hal Ashby toont hoe de levens van 
mannen en vrouwen worden venwoest 
tengevolge van de Amerikaanse Inter
ventie In Vietnam. Jane Fonda (In een 
Oscar-winnende rol) wordt verliefd op de 
verlamde Jon Voight terwijl haar man aan 
het front zit. (Coming Home — VTM, om 
21u.) 

MAANDAG 15 JUNI 

CRACKERS 
Amerik. komische film van Louis Malle 

(1983) met Donald Sutherland, Jack War
den en Sean Penn. Enkele werkloze 
armoezaalers besluiten samen de brand
kast van een pandjeshuis te kraken. De 
film moest zo onkonventloneel mogelijk 
zijn, maar hij Is niet erg leuk. (BBC 2, om 
22u.) 

DINSDAG 16 JUNI 

FROM RUSSIA 
WITH LOVE 

Tweede en waarschijnlijk de beste Ja
mes Bond-film (1963) van de hele serie. 
Sean Connery vertrekt voor een gevaar
lijke opdracht naar Istanboel en ontmoet 
daar een mooie Russische agente (Da-
nlele Blanchl). (VTM, om 20u.30) 

WOENSDAG 17 JUNI 

SISSI, LOTGEVALLEN 
VAN EEN KEIZERIN 

Nadat het er even slecht uitzag met de 
longen van keizerin SIssl, slaagt zij er In 
met haar charme ook het Italiaanse volk 
aan de voeten van haar man Franz-
Joseph te krijgen. Romy Schneider Is 
eerder op de dag al ster In De meisjesja
ren van een Koningin. (Ned. 1 , om 
20U.25) 

DONDERDAG 18 JUNI 

PARIS BY NIGHT 
Britse triller van David Hae (1989) die 

speelt In kringen van de EG. Het hoofd
personage is Clara Paige (boelend ver
tolkt door Charlotte Rampling) die de 
Britse standpunten moet verdedigen op 
een Europese landbouwtop. (TV 1 , om 
23U.15) 

VRIJDAG 19 JUNI 

THE WHISTLE BLOWER 
Britse triller van Simon Langton (1987) 

naar een roman van John Hale. Michael 
Caine is een man van middelbare leeftijd 
wiens zoon, een vertaler, een vertrouwe
lijke overheldsfunktie bekleedt. Wanneer 
die vermoord wordt, treedt vader in ak-
tie... (Ned. 1 , om 20u.25) 
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Tussen het gejaag van een klassieke mor
gen, 'n telefoontje uit Dendermonde: ...de 
rustige, vriendelijke stem van priester Daniël 
Evrard. „Hoe zit het in Kosova ? De repressie 
is er zo groot... Wat l(unnen we doen? Je 
gaat ernaar toe, hoorde ik. Kan je dit en dat 
vertellen aan die..." 

En tussen de ene ,,aanhouding" en de 
andere „opleiding" vinden we ze: een klein 
kuddeke Albanese volksnationalisten, zoals 
overal erg bedrijvig met weinig middelen. 
Een hoogleraar op rust, een priester, een 
gebroodroofde onderwijzer en een juffrouw-
doet-al. Achter de ongelooflijke bidonville 
van Prishtina huizen ze tussen pakken en 
dozen met toch een bloempje op tafel: het 
hulpwerk „Moeder Tereza", erkend door 
Belgrado en de toevlucht van zovele werklo
ze families... We praten over datgene wat 
Daniël Evrard kwijt wilde om méér recht, 
meer samenleven te bevorderen. Een thuis 
na die verschrikkelijke week, horen we de 
droeve mare. Daniël, voor de zoveelste keer 
onderweg met een medewerkster — ditmaal 
voor Roemenië — verongelukte met zijn 
werelddroom in ons piepkleine Vlaanderen. 
Een banaal technisch blokkeren dat een 
wereldmens uit zijn baan dreef. Daniël, een 
volksnationalist met wereldformaat. Zijn 
grootvader was een Waal, 'n NMBS-beamb-
te zoals bij Ernest Claes de Waalse stations
chef van Zichem. Op de trein ontmoette hij 
Victoir Laroy uit Gavere. Nooit dachten zij dat 
hun kind, Vincent Evrard, met de generatie 
van dokter Frans Daels, dokter Leo Elaut 
enz... Gent zouden vervlaamsen en een 
geneeskunde-voor-het-volk zouden bevorde
ren. Op 17 jaar studeerde Daniels vader bij 
de Gentse, Franstalige, Jezuïeten af. Als 
oorlogsvrijwilliger trok hij naar den Groten 
Oorlog. Dèar werd hij Vlaamsgezind. Méér 
goed recht wenste hij voor een goed volk. 
Eens de oorlog voorbij trok Vincent aan de 
slag maar bleef studeren. Hij behoorde, als 
hoogleraar Scheikunde aan de RUG, tot die 
nooit genoeg volprezen generatie die hon
derden geneesheren en apotekers Vlaams

bewust zou maken. Hij is nu 96 jaar gewor
den, overleeft zijn echtgenote en twee kinde
ren. Een stukje eenzamer, want zijn Daniël 
vertrok vanuit liefhebben iedere dag naar dat 
beloftevolle voltooid Licht. Hij zal er met zijn 
zus Mirjam en zijn moeder verenigd, dat licht 
delen naar beneden toe. Tussen Albertina, 
de oudste tussen de 11 kinderen en de jonge 
Benjamina — beide apoteker — liggen 20 
jaar familieleven. Alexander Evrard volgde 
Vincents spoor als hoogleraar, maar dan 
psichiatrie. Johanna, Willem, Hilda en ook 
Daniël kwamen in de opvoeding, in het 
onderwijs terecht. Daniël studeerde Ro
maanse Talen. Meer dan een kwarteeuw gaf 
hij les aan dat bekende Klein Seminarie van 
St.-Niklaas, waar ooit dr. A. Borms humanio
ra liep. In 1950 werd hij tot priester gewijd. 
En dit spoor volgde hij sober en evangelisch. 

Net zoals Willem, als Jozefiet direkteur 
van het Drievuldigheidskollege te Leuven. 
Willem liet Latijns-Amerika niet los. Daniël 
kende als geen ander in Vlaanderen 't onder
drukte Midden- en Oost-Europa. Naast zijn 
rektortaak bij het Begijnhof te Dendermonde 
en aalmoezenierschap bij de gevangenis 
zwierf hij rusteloos rond tussen zijn „Jonge 
Kerk", de „Bouworde", de basisgroepen 
Charles de Foucauld, Kosova, Kroatië... Met 
telkens zijn begeesterende vredesdriehoek: 
recht + volk en het pogen om-het-hoge. 

Daniël was fier op zijn familie, op Elza die zijn 
ouders verzorgde, op Harald, Roland en de 
andere broers en zussen. Maar daarrond 
leefde hij bestendig als in een lentemorgen 
met zijn simpatieke simbooltaal en in een 
groot familieverband. St.-Niklaas benoemde 
in december '91 vier ereburgers voor haar 
stad. Maar Daniël blijft vér over de grenzen 
van het Waasland heen, leven in ons aller 
hart. 

Willy Kuijpers 
Algemeen Sekretaris 

ADVERTENTIE 

GEMEENTE OVERUSE 
Het GEMEENTEBESTUUR van OVERUSE 
werft een badman-redder aan 
in vast verband. 

Aanwervingsvoonvaarden: 
1. maximum leeftijd: 

— maximum 45 jaar op 1 januari 1992. 

2. Diplomavereiste: 
— houder zijn van het hoger reddersbre

vet afgeleverd door de Landelijke Com
missie Kadervorming (L.C.K.). 

Nadere inlichtingen omtrent aanwervings-
voonwaarden en examenprogramma kunnen 
bekomen worden op de rekendienst-perso-
neelsdienst van het gemeentebestuur van 
Overijse, tel. 02/687.60.40. 

De kandidaturen dienen aangetekend ge
stuurd naar het Kollege van Burgemeester en 
Schepenen van en te 3090 OVERIJSE. De 
kandidatenlijst wordt afgesloten op 19 juni 
1992. 

STUDIE
VOORMIDDAG OVER 
INSPRAAK IN HET 
GEMEENTELIJK 
KULTUURBELEID 

De vroegere kulturele raden dienen voor 1 janua
ri 1993 omgevormd te worden tot Gemeentelijke 
Raden voor Kultuurtieleid krachtens het dekreet 
„houdende organisatie van het overleg en de 
inspraak in het gemeentelijk kultuurbeleid". 

Omdat het dekreet enkel algemene voorwaarden 
vooropstelt, moeten de gemeenten de konkretise-
ring zelf invullen, weliswaar rekening houdend met 
het Kultuurpakt. De omvorming of oprichting van 
één of meerdere gemeentelijke raden voor kultuur
beleid per gemeenten (voor kuituur, senioren, ...) 
loopt niet steeds van een leien dakje. Veel vragen 
duiken op maar onbeantwoord hoeven ze niet te 
blijven. 

Daarom richt de Vlaamse Akademie voor Kultu
rele Belangen op zaterdag 20 juni een studievoor
middag in over Gemeentelijke Raden voor Kultuur
beleid die plaats heeft in studio C van het Bezin
ningscentrum Oude Abdij Drongen, Drongenplein 2 
te 9031 Drongen (Gent). 

De studievoormiddag richt zich in de eerste 
plaats tot sociaal-kulturele organisaties (ook hun 
plaatselijke afdelingen en verantwoordelijken), le
den van de gemeentelijke raden voor kuituur, 
gemeenteraadsleden, schepenen van kuituur, ... 
Uiteraard zijn alle kultureel belangstellenden en 
andere beleidsverantwoordelijken eveneens van 
harte welkom. 

Naast het verstrekken van informatie over de 
inhoud en filosofie van het nieuw dekreet, zal 
uitgebreid ingegaan worden op een aantal prakti
sche knelpunten die bij de deelnemers leven. Een 
panel van deskundigen beantwoordt immers vooraf 
schriftelijk ingediende vragen. 

Het programma luidt als volgt: 

9u.-9u.30: onthaal en koffie 

9u.30-10u.: toelichting bij het nieuw dekreet door 
Johan Beke, voorzitter-direkteur van Vakbel. 

10u.-10u.30: „De impakt van het Kultuurpakt op 
het nieuw dekreet" door Hugo Servaes, inspekteur 
bij de Kultuurpaktkommissie. 

10u.30-11u.: pauze met indienen van schriftelij
ke vragen, 

11u.-12u.: vragenronde geleid door Jean-Pierre 
Roosen (stafmedewerker Vakbel) en beantwoord 
door een panel met Johan Beke, Luk Bral (sekreta-
ris-WM), Guido Van den Berghe (voorzitter Kultu
rele Raad Weiteren en jurist). Jan Bral (kultuuratta-
ché Stedelijke Kultuurdienst Sint-Niklaas) en Hugo 
Sen/aes. 

12U.30: einde van de studiedag met drankje. 

Deelnemersbijdrage van 400 fr., vooraf over te 
schrijven op rekeningnummer 068-2012781-58 van 
Vakbel (ref: „Studiedag kulturele raden 20.06). 
Uitvoerige dokumentatiemap, koffie en een drankje 
inbegrepen. 

Info: Vakbel, Limburgstraat 90 te 9000 Gent, tel. 
091/23.01.36 (24u. op 24u.), fax: 091/25.85.08. 
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UIT DE REG O 

AFSCHEID ZONDER WROK, ZONDER VREES 
In de mei van 1966 liepen wij met duizenden door 

de straten van Aalst, sl<anderend Jan vrip. Een paar 
dagen eerder hadden de bisschoppen met hun 
mandement over Leuven vreselijk kwaad bloed 
gezet. Vlaanderen leefde een beetje in revolutionai
re sfeer en betogingen trokken door zowat alle 
Vlaamse steden en gemeenten. 

Zonder hem ooit persoonlijk te hebben ontmoet 
kwamen honderden in Aalst op voor Jan Caudron, 
het VU-provincie- en gemeenteraadslid dat na 
relletjes rond Leuven opgepakt was en vastgehou
den werd. Meteen was de naam van Jan gemaakt, 
ook buiten Aalst. 

BENJAMIN 

Op 11 oktober 1964 werd Jan Caudron voor het 
eerst tot gemeenteraadslid in Aalst verkozen. Het 
was op het nippertje en dank zij het bont stemmen 
of „panacheren". Met één stem herinnert Jan zich, 
hij zou bijna 28 jaar in de raad zetelen. Eind mei 
nam hij afscheid van de raad en deed dat middels 
een toespraak. Nu is komen in en gaan uit een 
gemeenteraad alledaagse kost, maar aan het ver
trek van Jan Caudron zit wel een biezonder verhaal 
vast. 

Wij kunnen best geloven dat Caudron 27,5 jaar 
geleden niet goed besefte aan welk avontuur hij 
begon, zeker in een stad als Aalst, altijd een beetje 
rebels, altijd een beetje onvoorspelbaar. 

Jan Caudron: „Als 27-jarige was ik de Benjamin 
van de raad waarin figuren als Bert Van Hoorick, 
Louis Dhaeseleer en Gilbert Claus het hoge woord 
voerden. Wij zetelden toen in de trouwzaal en het 
ging er bij wijlen gezellig aan toe. 

Bij het wegstemmen van mijn eerste voorstel liet 
ik mij niet ontmoedigen. Ik wilde namelijk fiuor aan 
het drinkwater toevoegen om het tandbederf pre
ventief te lijf te gaan. Mijn volgend voorstel werd 
wél aanvaard, namelijk het rookverbod in de raads
zaal. Tijdens een diskussie over het leefmilieu had 
ik opgemerkt dat we mekaar bijna niet meer zagen 
zitten van de sigaren- en sigarettenrook." 

EENZAME STRIJD 

Een ander stokpaardje van Caudron was (en is) 
zijn strijd tegen de gokverslaving. Begin van de 
jaren zeventig lanceerde hij het voorstel om de 
jackpot of de beruchte eenarmige bandiet op het 
grondgebied van Aalst te doen verbieden. De 
jackpot werd bij wet verboden. Als kamerlid zette 
Caudron zijn eenzame strijd tegen de kansspelen 

NEC SPE NEC 
METU 

Wie al eens in Aalst is geweest zal op het 
mooie belfort de leus Nee Spec Nee Metu 
(zonder hoop, zonder vrees) gelezen heb
ben. Het lag voor de hand dat Jan Caudron, 
als rasechte Aalstenaar, in zijn toespraak op 
deze spreuk verder zou borduren. 

Jan Caudron: „Een Turks spreekwoord 
zegt: Wie de waarheid spreekt, moet één 
voet in de stijgbeugel hebben. Vandaag 
steek ik mijn tweede voet in de stijgbeugel, 
niet om te vluchten maar om zonder wrok en 
zonder vrees verder te rijden op het hobbeli
ge pad dat naar een beter wereld moet 
leiden." 

Na 27 jaar zat de Aalsterse gemeente
raad de „stoute mond" van Jan Caudron 
moeten missen. 

verder, vooral de bingo moest het ontgelden, later 
kreeg hij navolging van kollega's uit andere partij
en. 

Dat de kansspelenlobby zeer machtig is onder
vond Caudron onlangs toen hij minister Wathelet 
interpelleerde over de mazen in de wet: „Daags na 
mijn interpellatie in de Kamer kreeg de minister 
reeds het bezoek van de bingo-mafia om een 
mogelijke wettekst in goede banen te leiden, als je 
begrijpt wat ik bedoel." 

Heel even droeg Caudron ook de schepensjerp. 

Jan Caudron: „Met de Volksunie hebben wij te 
Aalst ook twaalf jaar in de meerderheid gezeten, 
van de macht geproefd zeg maar. Eerlijk gezegd, ik 
voelde mij beter in de oppositie. Vooral met de 
politieke benoemingen had ik het heel moeilijk. Het 
moeten aanvaarden van een gepolitizeerd perso
neelsbeleid heeft mij nooit goed gelegen. 

Toen ik in 1977 schepen werd verbaasde ieder
een er zich over dat ik uit de stadsadministratie een 
sekretarese-met-rode-kleur koos en vooral omdat ik 
er niet aan dacht haar te verzoeken van partij te 
veranderen. Het was mijn manier om de verzuiling 
te doorbreken. 

In april van datzelfde jaar werd ik in de Kamer 
verkozen en nam ontslag als schepen. Sommigen 
konden maar niet begrijpen waarom ik beide man
daten niet wou kumuleren. Ik ben echter van 
oordeel dat politieke mandaten zoveel mogelijk 
moeten gespreid worden." 

Caudron maakte ook de samenvoeging van ge
meenten mee. Aalst werd plots „een stad" van 
meer dan 80.000 inwoners. 

Jan Caudron: „Hoe technisch noodzakelijk en 
praktisch gewenst deze operatie misschien ook 
was, geslaagd kan ik ze niet noemen. De landelijke 
gemeenten die bij de stad werden gevoegd verlo
ren hun identiteit en de burgers voelen zich verder 
van het bestuur verwijderd. Zelfs met belangrijke 
mandatarissen uit de rand voelen de meeste inwo
ners van de randgemeenten zich onvoldoende 
vertegenwoordigd. De teloorgang van de gemeen
tehuizen van Moorsel en Erembodegem simlxlize-
ren dit identiteitsveriies." 

STOUTE MOND... 

Kranten en weekbladen die de afscheidstoe
spraak van Caudron versloegen hebben terecht de 
nadruk gelegd op zijn „stoute mond". Caudron 
haalt Seneca aan die stelde dat „de waarheid 
dikwijls verderfelijk is voor hem die haar aan het 
licht brengt". Hij weet daarover mee te spreken. 

Jan Caudron: „te het naïef of vermetel mistoe
standen en machtsmisbruik aan te klagen ? Voor 
uw gemak moet ge het niet doen want het levert u 
heel wat vijanden op. Wie zijn er niet allemaal 
kwaad op mij? De artsen die zwarte erelonen 
vragen, de gokwereld en de cafébazen die teveel 
decibels produceren, al wie misbruik maakt van de 
macht en daan/oor door mij op de vingers werd 
getikt?" 

Uiteindelijk is Caudron het slachtoffer geworden 
van de strijd die hij voerde. De zaak-dokter Mat-
thleu, de diefstallen in het St.-Elisabethzlekenhuis, 
later de hoge restaurantrekeningen en de agenda's 
van 7.000fr. per stuk van de OCMW-voorzitter, de 
gratis kaartjes voor cirkus Krone, enz... Caudron 
kloeg het allemaal aan, maar had buiten de waard 
gerekend in de persoon van SP-raadslid en partij
genoot van de OCMW-voorzitter... Mare Galle. 
Deze fijnbesnaarde heer haalde boven dat Cau
dron als raadslid in de onwettelijkheid leeft, want 
woonachtig in het nabijgelegen maar niet tot groot-
Aalst behorende Erpe-Mere. 

...GESNOERD 

Jan Caudron: „Beeds 17 jaar woon ik daar en 
nooit heeft iemand zich daarom bekommerd, mijn 
domicilie is in Aalst en in Erpe betaal ik taks voor 
een tweede verblijf. Strikt wettelijk heeft Gaile 
gelijk. Vandaar mijn ontslag, liever dan het zelf te 
krijgen. Het is echter de stok om de hond Caudron 
die maar niet wou zwijgen slaag te geven." 

De CVP-woordvoerder in de raad had het achter
af over ,,een wraakneming van de meerderheid." 

Tot slot van zijn afscheidstoespraak verduidelijk
te Caudron waarom hij aan politiek doet. 

Jan Caudron: „Als zoon en kleinzoon van daen-
sisten ben ik aan politiek gaan doen in de overtui
ging dat politiek in dienst moet staan van de 
gemeenschap en niet andersom. Als vooruitstre
vend Vlaams-nationalist voel ik mij verplicht 
machtsmisbruik te bekampen en de zwakken te 
verdedigen ook als het moeilijk wordt." 

Jan Caudron wordt in de raad opgevolgd door 
Noël De Knibber die hij veel sterkte toewenst. 

(m.vJ) 
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OOST-VLAANDEREN 
JUNI 

12 SINT-LIEVENS-ESSE: Kaas-, wijn-, bier en 
maatjesavond. Vanaf 19u. in zaai Terbiest. Gast
spreker: Bert Anciaux. Muzil<aie animatie: Kabar-
doesj. Org.: VU-Herzele-Zuid. 

13 SCHOONAAROE: invullen beiastingsaangift. 
Van 9 tot 11u.30 bij Herman Van Den Abbeeie, 
Losweg 11 te Schoonaarde (052/42.35.49). 

13 SINT-AMANDSBERG: Ĥ et de Vlaamse Vrou
wengroep Sint-Amandsberg naar de tentoonstellin
gen in het Museum voor Sierkunst. Samenkomst 
om 14u. aan ingang museum, J. Breydelstraat 5 te 
Gent. Inkom 100 fr. Nadien bezoek aan Roden-
bachtentoonstelling in Museum Vanderhaeghen, 
Veldstraat. Org.: i.s.m. FVV-Gent. 

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. 

19 GENTBRUGGE: Ijzerbedevaartavond, om 20u. 
in de voordrachtzaal van het Dienstencentrum, 
Braemkasteelstraat 45. Guido Moons is gastspre
ker. Org.: VOS en Ijzerbedevaartwerkgroep Gent-
brugge-Ledeberg. 

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. 

28 LEDE: Groepswandeling op het Tussenbeek-
pad. Vertrek Wanzele-dorp om 14u. Org.: VU-
Lede. 

JULI 

5 WAASMUNSTER: Guldensporenzoektocht. Af
stand: ca. 20 km. Met wagen, fiets of te voet. Start 
tussen 13 en 15u. Aankomst: ten laatste om 18u. 
Gemeentelijke lagere school-Centrum (Kerkstraat). 
Mooie prijzen te winnen. Org.: A. Verbruggenkring-
Waasmunster. 

GEBROEDERS VAN RAEMDONCK 
HERDACHT 

HOTEL - RESTAURANT 

axiino 

'an 
Berg 1 7 - 8 3790 St. Martens-Voeren 

Tel 041/81.09.08 - 041/81.09.29 

Gastronomie in een groene oase 

Diverse forel spec, en streekgerechten 
Marktverse produkten 

Groepsarrangementen 

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

en grote parking. 

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

In de kripte van het IJzermonument hielden de VU-afdelIngen van Groot Sint-NIklaas een 
bezinningsmoment. Gemeenteraadslid Lieven Dehandschutter legde een bloemstuk 
neer op het graf van Edward en Frans Van Raemdonck. (foto Jodorep, sint-Nikiaas) 

„Der zullen geen klokken luien hun droevig 
dodenlied, als ik zal vallen, dorstig, in 't bloedig 
IJzergebled", zo begint Frans Van Raemdonck zijn 
gedicht Lied van de Dood. Precies 75 jaar geleden 
sneuvelden Frans en Edward Van Raemdonck uit 
Temse te Steenstrate. Na een aanval op een Duitse 
stelling was Frans (20) niet teruggekeerd. Zijn broer 
Edward (22) ging hem zoeken. Niemand kwam 
terug. Ruim twee weken later vond men hen 
samen... dood. Bij hen lag ook de gesneuvelde 
Waalse korporaal Fiévez. „Te samen vereend in 
vreugden nood, als d'ene sterft, den andre dood!" 
had Frans voorspeld. 

Het offer van de gebroeders Van Raemdonck 
blijft inspireren. In hun geboorteplaats Temse wer
den zij door het Verbond der Vlaamse Oud-Strijdes 
(VOS) herdacht. Aan hun graf, in de kripte van de 
eerste IJzertoren, hielden de VU-afdelingen van 
Sint-Niklaas een bezinning. 

TEMSE 

De herdenking te Temse begon met een h. mis, 
gevolgd door een akademische zitting. Etienne 
Wauman, voorzitter van VOS-Temse, stelde dat de 
broederliefde en het idealisme van de Van Raem-
doncks in schril kontrast staan met het egoïsme dat 
thans hoogtij viert. De herdenking spoort aan te 
ijveren voor het behoud van de Vlaamse kuituur, 
eigenheid, demokratie, vrijheid en vrede. 

Jos De Cock, voorzitter van VOS Oost-Vlaande-
ren, evokeerde de verschrikkelijke nacht die Frans 
en Edward het leven kostte. Hij besloot: „Heefthun 
dooddan werkelijk tot niets geteld? In 1917schreet 
Frans Daels aan een kollega in Nederland: het zijn 
onze eenvoudige IJzerjongens, bedekt met bloed 
en slijk, die het grootste keerpunt maken in de 
Vlaamse Beweging. Niet Van Cauwelaert, noch 
Hoste, noch Borms, noch De Clercq, noch wie 
ook." 

Koördinator Dirk Van Bruysel van het Overlegko-
mitee van Vlaamse Vereniginge'n van Temse 
(OVVT) pleitte voor een Van Raemdonck-monu-
ment in Temse. Het gemeentebestuur vatte ooit 
een plan in die zin op, maar liet dit onder druk van 
patriottische kringen varen. 

Voorzitter Lionel Vandenberghe van het IJzerbe-
devaartkomitee beklemtoonde dat de frontsoldat-
ten Vlaamsgezind zijn geworden door het onrecht 
dat zij hebben ervaren in het Belgisch leger. Ook 
vandaag nog is Vlaamsgezindheid een sociale 
bekommernis. De gemeenschapszin moet in 
Vlaanderen gestimuleerd worden. De ik-kultuur 
moet vervangen worden door een wij-kultuur met 
aandacht voor de zwakkeren. 

Namens het gemeentebestuur nam kultuursche-
pen Luc De Ryck het woord. Hij bestudeerde 
vroeger reeds zeer grondig de tragedie van de 
gebroeders Van Raemdonck. Over hun dood be
staan verschillende versies: een ,,Vlaamse" en 
een „unitaristische". Hoe dan ook, blijft het feit dat 
Edward op zoek ging naar zijn broer in niemands
land betekenisvol. 

Tot slot sprak Willy De Sterck, bestuurslid van de 
Gebroeders Van Raemdonckkring uit Sint-Niklaas. 
De vereniging werd in 1953 gesticht door repres-
sieslachtoffers. Ook voor hen was het ,,Tesaam 
vereend in vreugde en nood" van Frans Van 
Raemdonck een houvast. 

DIKSMUIDE 

De VU-afdelingen van Groot-Sint-Niklaas legden 
bloemen neer op het graf van de gebroeders Van 
Raemdonck te Diksmuide. Dat gebeurde in het 
kader van een verkenning van de frontstreek '14-
'18. VU-gemeenteraadslid Lieven Dehandschutter 
onderstreepte aan het graf van de gebroeders Van 
Raemdonck dat inzet voor zelfbestuur, nooit meer 
oorlog en verdraagzaamheid nog steeds broodno
dig is. 
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ANTWERPEN 
BOCHTIG ANTWERPS KOLLEGE 

JUNI 
13 MOL: Kultureel verblijf in Sandeshove, Zeedijk 
te Nieuwpoort, tot 20/6 Org WVG-Mol 
14 HEIST O/D BERG: Vlaamse Kring 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 WVG-Zwijndrecht 
15 KALMTHOUT: Joke Vastenavond over „De 
geschiedenis van Tafelmanieren en Kleding" Om 
20u in De Raaf Leden gratis, met-leden 100 fr 
Org FW-Kalmthout 
17 KALMTHOUT: Samen met FW-Berchem 
stadswandeling in de buurt van Stadwaag Om 20u 
stipt Deelname 100 fr Org FVV-Kalmthout 
17 BERCHEM: Stadwandeling met FVV-Berchem 
Bijeenkomst om 19u 45 op de Stadswaag Vertrek 
om 20u stipt o I V gids Deelname 100 fr 
18 DEURNE:Natuun«andeling te Westmalle Org 
VWG-Deurne (03/322 07 73) 
18 EOEGEM: Kursus „Wie we zijn en wat we 
willen", Gemeenschapscentrum Drie Eiken, Drie 
Eikenstraat 128, om 20u Org Vormingscentrum 
L Dosfel 
20 KAPELLEN: VU-braadfeest met gastspreker 
Bert Anciaux, zaal Muysbroek vanaf 18u 30 Infor
matie tel 03/664 36 96 
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 VWG-Zwijndrecht 
26 MOL: Kookles m Parochiecentrum Mol-Donk 
om 9u 30 Org VWG-l^ol 
29 DEURNE: 11 julivienng Org VWG-Deurne 

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

Plots de bocht nemen, dat kan dit Antwerps 
stadsbestuur goed, als 't moet zelfs op één wiel De 
SP-CVP-koalitie maakt al wel eens ruzie, ze vecht 
voor de hand aan het stuur, de koalitie slingert over 
de weg Doorgaans blijft ze wel tussen de vangrails, 
al raakt men ze regelmatig Als het te belachelijk 
wordt, krijgen de meerderheidsleden zelfs,.vrijheid 
van stemmen" Onwennig als autovoerders die 
gewoon zijn mak in de rij te volgen, blijven ze maar 
voortsjokken Voor de show kiezen er een paar een 
alternatieve weg Ondertussen merkt niemand dat 
de passagiers aan elke halte meer en meer uitstap
pen 

GEKRONKEL 

De stad diende advies te geven over de geplande 
transportzone, het Logistieke Park Zandvliet (LPZ) 
Het kollege slaagde er in eerst pro te spreken, dan 
negatief te argumenteren om uiteindelijk gunstig te 
adviseren Reden onenigheid in het huishouden 
en druk van overal 

Dirk Stappaerts zette alles nuchter op een rijtje 
Het oorspronkelijke plan met de grote milieubezwa
ren en reële hinder voor de inwoners van de 
noorderdistrikten werd aangepast De geplande 
tewerkstelling van 1 500 èi 2 000 banen in de 
distributiesektor telt zwaar mee in de balans omdat 
Antwerpen met meer die grote tewerkstellingsme-
tropool IS van weleer 

LPZ heeft nu geen rechtstreekse toegang meer 
tot de omgeving en is enkel via de Havenweg te 
bereiken Na al die aanpassingen keurde de VU het 
dossier goed Enkele SP-kronkelaars, gevangen in 
voorgaande demagogische uitspraken, deden dat 
voor de galerij met 

Bomen op de Groenplaats sneuvelen, trams 
worden omgelegd, het struktuurplan wordt ver
kracht allemaal voor de nachtrust van de hotelgas
ten en hun auto's De Meir wordt wel autovrij 
gemaakt, dure eden over voorrang voor openbaar 
vervoer worden afgelegd, ronkende zinnen over 
vertraagd verkeer en autoluwe stad worden verkon
digd Hilton heeft echter gesproken, de stad volgt 
ondanks groot burgerprotest 

Fonne Crick vatte het kort samen Deze laatste 
Antwerpse kronkel is flagrant in strijd met het 
Globaal Struktuurplan Waarom baat het dan enke
le jaren te besteden aan studie, bijschaven en 
inspraak van de Antwerpenaar vragen als men dat 

VU-ARENDONK EN VIC BOUWEN 

ZIEKENHUIS EN SCHOOL IN KOERDISTAN 
De lezer herinnert zich dat het Buitenbeen van de 

Week in WIJ van 1 mei j 1 toegewezen werd aan de 
Arendonkse VU-afdeling en zijn aktieve duo ge
meenteraadslid Herman Hermans en afdelings
voorzitter Jan Bouillard 

Na een geslaagde kledinginzamelaktie in Aren
donk (11 000 inwoners) en de verkoop hiervan die 
netto UOOOOfr opleverde, lieten de twee zich 
onWallen plannen te koesteren voor de bouw van 
een school en ziekenhuis in Koerdistan Het 
Vlaams Internationaal Centrum (VIC) zal hiervoor 
bij ABOS een dossier indienen 

Plannen en makette werden ondertussen reeds 
gemaakt, de organisatoren hebben nu nog echter 
een bedrag van 3,5 miljoen frank nodig of 1/6 van 
de totale kostprijs 

Zelf willen zij instaan voor het grootste stuk van 
dit bedrag maar, zo voegen zij er onmiddellijk aan 
toe, hulp van andere VU-afdelingen is van harte 
welkom Bijvoorbeeld door een identieke inzamel-
aktie en verkoop van gedragen kledij 

Afdelingsbesturen die een hand willen toesteken 
kunnen kontakt opnemen met Herman Hermans, 
Wampenberg 13 te 2370 Arendonk Telefonisch via 
014/670050 of tijdens de kantooruren 014/655288 
Wie gewoon financieel wil bijdragen kan dat door te 
storten op reknr 230-7194031-46, voor een fiskaal 
attest kan gezorgd worden via het VIC 

WIJ hopen dat tal van WIJ-lezers en VU-afdelin-
gen met onbewogen blijven bij dit prachtige initia
tief van vu-Arendonk en dat de gedurfde droom 
van Herman en Jan in vervulling kan gaani 

allemaal flagrant opzij duvirt'? Notabene terwijl on
dertussen uit politiecijfers blijkt dat de omliggende 
parkings toch maar voor 70% gebruikt worden De 
schepen van Ruimtelijke Ordening voerde een 
hoogstaand betoog, helemaal naast de kwestie Hij 
beloofde wel als zoethouder nieuwe bomen die 
kontraktueel verplicht zijn volgend jaar in bloei te 
staan Hiltonauto's zijn echter belangrijker dan 
fietsen of trams van Antwerpenaars In de nipte 
meerderheid ja-stemmers was de 40%-groep auto
mobilisten met chauffeur (11 op 28 ) opvallend 
aanwezig 

GEDOOGZONES 

VFIK, moeilijke naam voor de Antwerpse strijd 
tegen de kansarmoede kwam ook al een bod Enig 
gunstig nieuws is dat de gelden voor de projekten 
van 1991 nu binnensijpelen Want ondertussen is 
er natuurlijk nog altijd mets gebeurd, kan er geen 
evaluatie van resultaten gebeuren, enzovoort Wel 
zijn er wetenschappelijke studies die dan door het 
kollege omgebogen worden in een samenvatting 
waar zij politiek alle kanten mee uit kan Fonne 
Crick verwoordde scherp de VU-onthouding Alles 
blijft bij waardevolle visies die wetenschappelijk 
onderbouwd worden maar waarbij de uitwerking 
terug in de oude politieke plooi valt 

Fonne Crick kwam daarna nogmaals tijdens de 
interpellaties aan het woord met een viertal onder
werpen uit de sociale sektor Hij verwoordde de 
onwennigheid van de stationsbuurt waar harde 
prostitutie de ganse leefgemeenschap in gevaar 
brengt Eigenlijk worden de bewoners daar met 
meer gedoogd 

Het debat hierover ontaardde door de tussen
komsten, men had het over „de vrije markt" en 
vroeg naar inzichten in een mogelijke legalisatie 
ervan via gedoogzones Eigenlijk werd aan de 
essentie voorbijgegaan een ganse werk-, woon en 
leefbuurt verandert van karakter door de inplanting 
van ,,bedri)vigheden" en de inwoners dragen de 
last ervan 

LAATSTE BENEN 

Fonne had ook aandacht voor de thuislozenzorg 
en het jeugdwelzijnswerk met achtergestelde groe
pen Op zijn vragen naar het beleid naar deze 
groepen toe werd verwezen naar intenties en 
wachten op middelen Daarna had Fonne het nog 
over de Hobokense Polder waar de stad tot een 
akkoord moet komen voor het beheer van dit 
waardevol natuurgebied 

Onlangs gaf een Panorama-uitzending een beeld 
van een grootstad m problemen maar die nuchter 
en realistisch de nieuwe uitdagingen tegemoet 
gaat Dit kon gebeuren omdat enkele gezagstrou
we sprekers aan het woord kwamen Enkel Piet 
Bergers (sici) stipte de echte oorzaken van de 
schuldenlast aan, maar Gerard Bergers (resici) 
mocht het met over remedies hebben Want dit blijft 
een stad met een onwezenlijk, vooral verstard, 
bestuur Het aloude SP-CVP-huwelijk loopt op de 
laatste benen en de partners weten dat al te goed 

Er IS echter in dat politiek wereldje geen strate
gie, enkel gebekvecht Waarbij dan vooral de 
Antwerpenaar vergeten wordt en deze met enkel 
zich afwendt Erger hij loopt ekstremen achterna 
omdat hij het geboden gezwijn groter vindt Dat hij 
hiermee de demokratie met het badwater weggooit 
IS duidelijk Dat er geen geloofwaardig alternatief 
geboden wordt, is even duidelijk Er is werk aan de 
winkel voor hen die 't goed menen met Antwerpen 
en de demokratie De gegunde tijd tot '94 wordt 
echter dagelijks korter Hugo Hermans 
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BRABANT BUGGENHOUT ZIET HET FRIES 
JUNI 

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. 
20 LIEDEKERKE: 13de Barbecue van Vlaamse 
Kring Pajottenland, in de Parochiezaal, Fabriek-
straat 3A te Liedekerke, vanaf 18u. 
27 BRUSSEL: 20 jaar VUJO arr. Brussel. Onthaal 
om lOu. in De Markten. Bezoek Brussel met 
wandelingen, bezoek Grote Markt, ontvangst op 
stadhuis door schepen Bert Anciaux om 16u.30. 
Barbecue vanaf 19u. in 't Schuurke, Oude Graan
markt. 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. 

JULI 
4 JETTE: 11 juliviering m.m.v. Henk De Bruin en 
Yvette Ravell. Org.: VBG-Jette (info: 479.22.25). 

De Vlaamse Kring van Buggenhout heeft Fries
land als jaartema gekozen. Op vrijdag 19 juni wordt 
om 20 uur in den Ast (Brouwerij Bosteels, Kerk
straat) een infoavond georganiseerd over Fryslan 
en de Fryske Beweging (op 20 en 21 juni houden wij 
er een café open met volksspelen en muzikale 
animatie). 

Ook tijdens het Gemeentelijk Kultureel Weekend 
(18 t/m 20 september '92) vind je ons met een 
kompleet Friese deelname: een Fries zanger (Piter 
Wilkens), voordracht door Roel Falkena, lid van de 
Provinciale Staten voor de FNP, dia's, video's en 
tentoonstelling over Friesland, de Duitse Oost- en 
Noord-Friesland inbegrepen. Alle aktiviteiten zullen 
gratis toegankelijk zijn. 

US MEM 

Begin mei trok een twintigkoppige delegatie naar 
Fryslan en logeerden er in de zeer degelijke jeugd
herberg „Oer 't Hout" in Grou. De eerste dag al 
begonnen we onze uitstappen naar de mummies in 
de misterieuze grafkelder van de Wiuwertse kerk, 
en de vage 15e eeuwse fresko's met een baardloze 
Kristus in de kerk van Boazum en Boalsert, waar we 
slenterden langs het renaissance Stadhuis en de 
ruïne van de romaans-gotlsche Broerekerk. De 
Martinikerk kreeg echter alle punten met haar 
prachtig houtsnijwerk in de koorbanken en in de 
preekstoel. De koster-gids vertelde ons dat eens 
om de twee maand er een friestalige kerkdienst 
gehouden werd. 

De volgende dag stond Ljouwert op het program
ma. We wandelden langs de scheve Oldehoveto-
ren, de mooie 17e-19e eeuwse gebouwen, de vele 
standbeelden als Us Mêm (,,Onze Moeder" is de 
geïdealiseerde afbeelding van de Friese melkkoe) 
en Mata Hari, die een geboren Friezin was. Met ons 
Frysk Paspoort kregen we vrije toegang tot het rijke 
en gevarieerde Fries Museum. We trokken verder: 
in Marssum viel het Poptaslot met mooie tuin te 
bekijken. Frjentsjer wachtte ons op met haar 200 
jaar oude en nog intakte planetarium. Eén van de 
vele historische gebouwen is De bogt fan Buné, de 
oudste studentenherberg in Friesland en Neder
land. 

's Avonds kwam het simpatieke echtpaar Falke
na op bezoek: overtuigende Friese nationalisten 
die ons onderhielden over het wel en wee van hun 
land in strijd. 

's Zondags reden we naar de Rea Klif aan het 
Yselmar, waar in 1345 de Friezen de Hollandse 
graaf lieten sneuvelen. Op het monument, een 
zwerfkei uit de Ystijden, prijkt krachtig „Leaver dea 
als sleaf". 

Via de lommerrijke bossen van Gaasterlan be
reikten we Slaat: het kleinste maar intiemste der 11 
Friese steden met historische gebouwen, stads
poorten en -wallen. Dit Fries portret werd kompleet 
met de windmolen, het haventje, het vlakke omlig
gende platteland en de stelphoeven. 

F. Boeykens 

NIEUW BESTUUR AFDELING ST.-TRUIDEN 

Het voltallig nieuw bestuur van St.-Truiden met senator Laurens Appeltans. Jos Herekens is voorzitter, Johan Vancoppenolle 
schatbewaarder en Jo Heeren sekretaris. Veel sukses! 

LIMBURG 
JUNI 

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 
- APPARTEMENT TE HUUR - Te Sint-Agatha 
Berchem. Gelijkvloers: woonkamer, keuken, bad
kamer, bureau, 3 slaapkamers, terras en kelder. 
Inlichtingen: C. Van der Spurt (014/51.59.40). 

— GEZOCHT — Vrouw (18.9.65) licentiaat in de 
Geschiedenis, richting Nieuwste Tijden. Zoekt werk 
in de omgeving van Gent, Antwerpen, Gent, Brug
ge. Kontakteer kamerlid Etienne Van Vaerenbergh, 
02/519.86.94 (7u.30-15u.). O.Ref: 920372. 

— GEZOCHT - Vrouw, ("16.06.70), bedrijfsverta-
ler, kennis Fr., Eng. Duits. Kennis daktilografie en 
tekstverwerking. Noties Spaans. Zoekt werk in de 
omgeving van Brussel. O/Ref.920102. Voor inl. 
kontakteer kamerlid E. Van Vaerenbergh 
02/519.86.94 (van 7u.30 tot 15u.). 

— GEZOCHT — Vrouw (11.10.68), diploma secun
dair ondewijs. Zoekt werk m de omgeving van 
Brussel. Kontakteer kamerlid Etienne Van Vaeren
bergh, 02/519.86.94 (7u.30-15u.). O.Ref: 920374. 
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UIT DE REGIO 

WEST-VLAANDEREN 
JUNI 

12 IZEGEM: Vlaams Huis, vanaf 20u Vierde kaar
ting Ook op 14/6 vanaf 10u Org Kaartersklub De 
Vlaamse Vrienden 

13 KOEKELARE: WVG-Koekelare voor een een-
dagsreis naar Eupen, aan 380 fr voor de bus Info 
bij Maunts Sabbe, Koncertplein 19 (051/58 24 37) 

14 IZEGEM: Vlaamsm Huis, 13u30 verzamelen 
voor wandeling te Gijzelbrechtegem, o I v André 
Noppe Org Wandelklub Vlaams Huis 
15 IZEGEM: Daguitstap naar Mechelen Org 
VVVG-lzegem 

15 lEPER: Bezoek aan Tapijt- en meubelstoffenwe-
verij Bonfort Carpest te Desselgem Verzamelen 
om 13u stipt aan Hotel Ariane, Slachtfiuisstraat te 
leper Na het bezoek terug via Ring Sfiopping 
Center te Kuurne Info W l 057/20 24 68 
15 WERVIK: Kaartnamiddag (prijskaarting) in de 
Moriaen Org VVVG-Wervik-Geluwe-Komen 

17 ROESELARE: Bezoek aan tiet Schoeisel- en 
Borstelmuseum te Izegem Afspraak 19u30 aan 
standbeeld De Pakker, Grote Markt Prijs 50 fr 
Org Vlanajo 
21 lEPER: Zomerfeest van de W l Om 12u in 
eethuis De Zeeparei, Dikkebussteenweg 88 800 
fr p p , drank met inbegrepen Er is ook een kinder
menu voorzien aan 260 fr Gastspreker is Bert 
Anciaux Org en Info Vlaamse Vrouwen leper 
(057/20 24 29) Inschrijven voor 15/6 
22 WERVIK: Zoektocht Org VVVG-Wervik-Gelu-
we-Komen 
27 WERVIK: Bezoek Leiewerken en eiland Verza
melen om 14u in cafe De Brikke ORg Vlaamse 
Krinq Wervik-Geluwe 

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) lOfr/km — verkeersvrije 
omloop van 2 km aan Gaverdomein Org VU-
Deerlijk Info D Demeune (056/70 17 92) 

29 WERVIK: Wandeling Wijtschate (Kroonaard-
pad) Vertrek om 15u op de Steenakker Org VU-
Wervik-Geluwe 

VU-WERK IN OOSTENDSE 
GEMEENTERAAD BELOOND 

Meer dan 20 jaar reeds pleit de Volksuniefraktie 
m de Oostendse gemeenteraad voor de overheve
ling van het stedelijk sekundair onderwijs naar de 
staat (nu de ARGO) Jaar na jaar toonde Jaak 
Vandemeulebroucke aan — en dit steeds met 
stevige dossierkennis, gestaafd met onweerleg
baar cijfermateriaal — dat het in stand houden van 
het Stedelijk Instituut voor jongens en meisjes, het 
Stedelijk Hoger Technisch Instituut en Hotelschool 
met daarbijhorend internaat, met langer financieel 
haalbaar was voor Oostende Hij verwees daarbij 
ook naar het VU-standpunt, dat stelt dat basison
derwijs de eerste taak van de gemeente is, dat de 
besparingen die uit die overheveling zouden voort
vloeien voor dit basisondenwijs dienden bestemd te 
worden Door de uitbreiding van de stad ontston
den meuwe woonkernen, in het centrum van de 
stad wonen oudere, kinderloze gezinnen, vele 
stadsscholen (basisonderwijs) werden gesloten 
maar in de nieuwe wijken werden geen nieuwe 
gemeentescholen opgericht 

KENTERING 

Herhaaldelijk ook vroeg de VU-fraktie aan het 
schepenkollege een studie naar de basisonderwijs-
noden in de verschillende delen van de stad 
Steeds stootte de VU op de onwil van de SP Bij de 
voorlaatste gemeenteraadsverkiezingen kwam er 
wel een kentenng, bij onderhandelingen voor de 
vorming van een bestuursmeerderheid aanvaardde 
de SP de bespreekbaarheid van de overheveling 
(de onderhandelingen voor de vorming van een 
meerderheid sprongen af door woordbreuk van de 
PVV) 

De mislukte poging tot koalitievorming had dan 
toch een voordeel het voorstel en de idee tot 
overheveling werd algemeen als bespreekbaar 
aanvaard Het duurde evenwel nog tot 1990 vooral
eer een PVV-schepen de onderhandelingen begon 
en ze tot een goed einde bracht Was de manier 
van onderhandelen met volledig naar onze wens, 
kon er naar onze mening meer voor de stadskas 
uitgehaald dan kon Jaak Vandemeulebroucke de 

schepen toch nog gelukwensen om de moed die hij 
had dit dossier aan te pakken 

HIJ stelde evenwel in een amendement voor de 
gelden die uit de overheveling zouden vrijkomen 
integraal voor te behouden voor de uitbouw van het 
basisondenwijs De CVP-PVV-meerderheid kon 
zich met akkoord verklaren met die zienswijze 
(waarschijnlijk onder CVP-druk) maar droeg zelf 
een amendement voor waarbij gesteld werd dat de 
vrijgekomen gelden naar gelang de financiële 
draagkracht voor dit basisondenwijs zou worden 
voorbehouden Daarbij beloofde de meerderheid 
tegen einde van dit jaar een studie over de noden 
van het kleuter- en lager onderwijs 

STEMMEN 

De SP stemde, op eén onthouding na, tegen de 
overheveling Deze kwam van de SP-fraktieleider 
die zijn vertrouwen in de ARGO wilde benadrukken, 
de man is trouwens werkzaam bij de ARGO De 
afgescheurde socialist ex-schepen Laridon stem
de ook tegen Op te merken was de (diplomatieke') 
afwezigheid van het ,,fundamentalistische en 
VONK-istisch" socialistisch gemeenteraadslid Mi-
roir dat na de stemming van dit punt de gemeente
raadszaal kwam binnengewandeld 

Tijdens dezelfde zitting vroeg de VU ook nog dat 
het MER-rapport over de luchthaven langer ter 
inzage zou liggen en dat minstens één eksemplaar 
aan iedere fraktie zou worden bezorgd, dit laatste 
werd toegezegd 

Verder stelde de VU-fraktieleider ook voor om 
naar wat wordt voorgesteld in de beleidsnota van 
minister Johan Sauwens een stedelijke Patrimoni
umkommissie op te richten Op alle banken werd 
dit voorstel als zeer waardevol bestempeld, enkel 
de CVP wenste met direkt de stemming maar na 
aandringen van de koalitiepartner in de meerder
heid en ook op aandringen van de oppositie werd 
beloofd om tegen september het voorstel terug 
naar de gemeenteraad te brengen 

W. Christiaans 

Mededeling 

Forum voor Vredesaktie zoekt gewetensbezwaarde 
(zeg het voort, zeg het voort...) 

Bent (of kent) u iemand die 
— graag en hard wil meehelpen aan nuttig vredeswerk, 
— een boeiende en gevaneerde burgerdienst verkiest (18 maanden), 
— een beetje thuis is in de wereld van de sociale bewegingen, 
— onze basisbeginselen loyaal kan onderschrijven'' 

Bent u iemand die zich daarenboven m teamwerk thuisvoelt en goed ter tale is, en het 
statuut van gewetensbezwaarde heeft of snel aanvraagt, dan bent u de persoon die wij 
zoeken 
Welkom vanaf 1 augustus of / oktober 1992 

Allerlei opdrachten zijn mogelijk, naargelang van de persoonlijke interesse mee 
uittekenen van vredesaktiewerk, informatisering, vredesvorming voor jongeren, enz 

Neem snel kontakt op met Gui Boven, 
Forum voor Vredesaktie, Van Elewijckstraat 35, 1050 Brussel, telefoon 02/648 75 83 

ADVERTENTIE 

STAD IZEGEM 
OPENSTAANDE BETREKKING 

Aanwerving van 
een geschoold werkman B 
Specialiteit elektriciteit 

De aanvragen op het speciaal daartoe be
stemd inschrijvingsformulier, vergezeld van 
een afschrift van de vereiste getuigschriften 
of diploma's, moeten bij een ter post aange
tekend schrijven, ten laatste op 10/7/92 aan 
het College van Burgemeester en Schepe
nen van Izegem toegestuurd worden 

De aanwervingsvoonwaarden, het inschrij
vingsformulier en alle nuttige inlichtingen 
kunnen bekomen worden op de personeels
dienst van het Stadhuis, Korenmarkt 10 te 
8870 Izegem Tel 051/30 22 04 
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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 
* snacks 

restaurant 
zaal voor 50 pers 

Adverteren in WIJ 
rendeert 

02/219.49.30 

Probeer eens! 

gooHÜ^ni 3798's(liammm 
Zitplaatsen feest
zaal voor 100 per
sonen - Groepen 
en bussen op af
spraak tegen spe
ciale prijzen - toe-
ristenmenu 295 fr. 

Café 
In de Groene Poort 
Dorp 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 

— Cawb*i*ius — 
Wloosimikaai 3'3960^»ec 

011/47.28.97 

Jg 

'tboerenhof 
CAFE-RESTAURANT-FRITUUR 

Terras - Lunchroom -Coffeeshop 
Altamira stone gnil 

Prijzen voor groepen 
op aanvraag. 

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

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

ten 
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 

pttttt^ 
Oerenstraat 13 8190 Alvenngem 

tel 058/288 007 

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

Wi) bieden U 
u luxueuze hotelkamers met alle denkbare komrort 
Fiine Franse keuken k la carte en 8 menu s van 695 fr tot 1800 fr 
Een hart voor de kinderen eigen speelruimten en aangepaste menu s 
Kamer 12 pers ) met uitgebreid ontbijt vanaf 17S0 fr 
Eveneens pension en half pension mogelijkheden 
Week end verblijf 

SEMINARIEMOGELUKHEDEN conferentiezaal met alle nodige multifunctionele apparatuur 

Voor gratis informatiepakket nopens onze mogelijkheden 

Oerenstraat 13 8690 Alvenngem tel. 058/288 007 
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MILIEUCONVENANT 
Reeds geruime tijd loopt op de BRTN-

televisie een promotiefilmpje voor Het Milieu-
convenant. Via de beelden l<an de lezer 
ontcijferen waarover het gaat en dan is er 
nog de Dikke Van Dale... 

Maar is het niet erg dat in een overheids-
mededeling woorden gebruikt worden waar 
voor een gewone mens een verklarend woor
denboek nodig heeft? En dit terwijl „over
eenkomst" of „afspraak" zoveel eenvoudi
ger is... 

R. Peraer, Leuven 

VROUWEN 
Tot mijn verbazing las ik in De Standaard 

van 2 juni dat de VU het nodig vond om sterk 
negatief te reageren op de voorstellen van L. 
Tobback om meer vrouwen op de verkie-
zingslijsten te krijgen. 

Misschien bieden deze maatregelen niet 
de ideale oplossing voor het probleem. Maar 
zich verschuilen achter het rollenpatroon en 
de demokratie zonder zinvolle alternatieven 
aan te brengen lijkt me toch wat al te 
gemakkelijk. Of aanziet men bij de VU het 
feit dat slechts 10% van de parlementsleden 
vrouw is niet als een probleem? 

De gegarandeerde vertegenwoordiging 
van vrouwen en jongeren in afdelingen en 
arrondissementen wordt toch ook niet als 
ondemokratisch beschouwd. Integendeel ze 
wordt door de VU statutair vastgelegd. Blijk
baar definieert de VU het begrip „demokra
tie" anders naargelang het niveau. Het is 
dan ook niet te verwonderen dat de VU al 
door enkele kranten als vrouw-onyriendelijk 
bestempeld werd. 

Ik hoop dan ook dat er in de nabije 
toekomst in onze partij een debat kan ge
voerd worden rond dit tema waaruit een 
aantal konstruktieve voorstellen kunnen 
voortvloeien om het rollenpatroon te doorbre
ken en politiek ook voor vrouwen aantrekke
lijk te maken. 

Els Van Weert, Kassei 

DE OVERKANT (3) 
Minder radikale koers van de VU? Kom

aan, mijnheer Scharlaekens uit Turnhout! 
(WIJ, 29 mei j.l.) 

Blijkbaar meent u dat onze radikale eisen 
in dit komplekse land en deze komplekse 
samenleving zomaar van de bomen plukbaar 
zijn ? Zijn wensen voor werkelijkheid nemen 
in de praktijk van de politiek is slechter dan 
een blinde alleen per auto de weg opsturen. 

Sommige Blok-kiezers, voorheen in de VU 
aktief, blijken dit echter niet in te zien. Maar 
belangrijker is dat wij blijven huiveren voor 
de nefaste basisopvattingen van het Blok 

inzake de (maatschappelijke) organisatie 
van Vlaanderen en Europa. De Vlaamse 
beweging is een demokratische emancipato
rische beweging en het Vlaamse Blok is 
precies de antipode hiervan. 

De roeptaai van het Blok i.v.m. de Vlaamse 
ontvoogding en strukturen is voor sommigen 
misschien een aantrekkelijk lokaas; het 
maatschappelijk discours van het Blok is 
evenwel ven/verpelijk. 

E.L., Brugge 

DE OVERKANT (4) 
Lezer Scharlaekens (WIJ, 29 mei j.l.) ver

onderstelt dat Willy Kuijpers en Jaak Vande-
meulebroucke moesten onderhandeld heb
ben met Karel Dillen. Heeft Karel Dillen dan 

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

als Europees parlementslid met de verkoze-
nen van de Regenboogfraktie onderhan
deld? Werd hij afgestoten? Is hij daarna uit 
wanhoop naar Jean-Marie Le Pen gestapt? 

Dat zijn vragen, die de heer Scharlaekens 
bij de WIJ-lezers oproept. Objektieve ge
schiedschrijvers zullen ons hopelijk de waar
heid brengen. 

Wat nu reeds duidelijk bewezen is kon 
men reeds vaststellen op 24 november j. l . , 
toen de partij van Jean-Marie Le Pen in 
Brussel geprezen werd door het Vlaams 
Blok. Zelfs in Antwerpen was Le Pen de 
eregast van Dillen. 

Is deze afwijking van ons nationalisme de 
schuld van de VU? Mag deze laatste zich 
niet vergissen bij haar werking? Of mag 
alleen Karel Dillen een weg volgen, die geen 
enkele Vlaamse beweger wil? Vlaams-natio
nalisten mogen de kop niet in het zand 
steken en zien naar welke ramp het Vlaams 
Blok ons voert. 

Men kan begrijpen dat men liever had dat 
ook de VU onze energie verspilde door 
sukses te zoeken met waanbeelden. Maar, in 
Straatsburg de Frans-Vlamingen verkopen 

aan de staatswaan van het Front National, 
dat is te veel! 

Fl. Smit, Oostende 

PASSEND ANTWOORD 
Wanneer een aantal mekanismen in het 

nadeel van Wallonië speelt, zoals een oude
re bevolking en grotere werkloosheid, eist en 
krijgt Wallonië begrip en solidariteit. Wan
neer een aantal mekanismen in het nadeel 
van Vlaanderen speelt eist noch krijgt Vlaan
deren hiervoor kompensaties: 

1. In Brussel en Vlaams-Brabant speelt 
een aantal eksterne faktoren een voor Vlaan
deren dramatische rol: 
— Eurokraten versterken de positie van het 
Frans en verjagen door hoge huur- en grond
prijzen Vlaamse jongeren uit hun streek; 
— migranten versterken massaal het Frans
talige kamp; 
— Frans kapitaal schept recent nieuwe ver-
fransingshaarden. 

In de dialoog zou van de Franstalige part
ner hiervoor begnp en kompensaties kunnen 
worden geëist: 
— door het achterwege laten van elk voor
recht in de Brusselse rand; 
— door een dotatie van een aantal miljarden 
aan het Vlaams gewest voor sociale grond
en bouwpolitiek in de Brusselse rand; 
— door een vaste vertegenwoordiging in het 
bestuur van de 19 en de randgemeenten 
I.v.m. het komende kiesrecht van de EG'ers 
en de versnelde naturalisatie van de migran
ten. 

2. Door de sterkere industrialisering van 
Vlaanderen is er een vluggere verloedering 
van het milieu dan in Wallonië, dat twee maal 
profiteert: grote transferts en tragere milieu
afbraak. 

Waarom eist Vlaanderen geen kompense-
rende miljarden voor een aktieve grond- en 
landschapspolitiek? 

3. Prof. Van Rompuy (KUL) stelde voor 
1985 vast dat het primair inkomen in Vlaan
deren 6,5% boven dat van Wallonië was 
gesitueerd en het beschikbaar inkomen 
2,2% lager. 

Het is ontstellend dat Vlaanderen blijft 
verdragen dat Wallonië die paradoksale toe
stand, die geen normale solidariteit kan ge
noemd worden, onbespreekbaar stelt. 

Is het dan te verwonderen dat Guy Spitaels 
bij de vaststelling van zo weinig alertheid 
vanwege de Vlaamse tegenspeler verbaasd 
uitriep dat „de Vlaamse leeuw geen tanden 
heeft", uitspraak die hij nadien (DS, 29 april 
'92) verduidelijkte met: ,,Dat was leuk hé! 
(lacht)... Omdat ik vond dat het moest ge
zegd worden (schaterlacht). Ik kon er zelf 
niet aan weerstaan. Het was sterker dan 
mezelf."? 

Wordt zoveel oprechtheid vanwege Spi
taels in Vlaanderen op passende wijze be
antwoord? 

Joost Ballegeer, Kortrijk 
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ONGENUANCEERD 
Ik ben het volkomen eens met de lezers-

brief Ongenuanceerd (WIJ, 22 mei j.l.) over 
Schildwachten van de gewapende vrede; de 
schrijver ervan heeft juist gezien. 

Mag ik daarbij opmerken: 

1. Wat heeft vredelievend Vlaanderen met 
Belgische parakommando's te maken? Men 
noemt hen „Gewapende schildwachten voor 
vrede". Onzin! Voor mij zijn 't niet alleen 
vechtersbazen, maar ook geüniformeerde 
handhavers (zoals de soldeniers in Voeren) 
van dit krakend landje, dat m.i., met de 
koninklijke en andere profiteurs erbij, mag 
uitgeschakeld worden. 

2. Daarom, laten onze Vlaamse politieke 
leiders de partijpolitiek ruimen voor onderlin
ge samenwerking, ten bate van ons volk, 
want er is heden een kans in de dialoog om, 
door vaste akkoorden met de Franstaligen af 
te sluiten, 't Belgisch juk af te schudden. 

Jan De Dier sr., Erembodegem 

n INFORMATIE' 
Afgelopen week hebben we weer 2 staal

tjes van volksmennende „informatie" ten 
beste gekregen. 

Eerst laat CVP'er Chabert ons weten wat 
Brussel jaarlijks verdient door de hoofdstad 
van Europa te zijn. Waarschijnlijk als ant
woord op TAK-akties allerhande of WB-
uitlatingen terzake wil Chabert de brave, 
materialistische ingestelde Vlaming overtui
gen van het nut van Brussel, hoofdstad van 
de EG. Dat eigen mensen in Brussel op de 
vlucht moeten gaan, de Eurokraten de rand 
als het ware bezetten en niet de minste 
aanpassingsbereidheid tonen moeten we 
omwille van de lieve centjes dan maar gedo
gen? Neen, bedankt! 

Vervolgens was er de zoveelste oprisping 
van Filip De Winter, nog maar pas in het kruis 
getast na de historie met de zgn. moslimpar
tij hier te lande. Dhr. De Winter berekende 
wat de migranten ons jaarlijks kosten, op de 
zijn eigen tipische en vage manier (nl. nooit 
vertellen waar je cijfers vandaan komen en 
hier en daar een ander officieel dokument 
aanhalen dat over iets totaal anders gaat). 

Doodleuk vertelt hij er dan nog bij dat een 
„kosten-baten-analise" niet kan, omdat juis
te cijfers ontbreken. Ik vraag mij echt af hoe 
lang het nog gaat duren voor we te weten 
gaan komen wat de AIDS-lijders, de bejaar
den, de gehandikapten, ... ons volgens het 
Blok kosten. 

Trachtte Goebbels door zijn sisteem van 
berichtgeving (lanceer iets, herhaal het dik
wijls genoeg en er blijft de mensen wel iets 
van bij, zelfs al is er niets van waar) de 
stemming van het hele volk ook al niet te 
beïnvloeden en te leiden ? Voornoemde pro-
paganda-voorbeeldjes zijn voor mij van het
zelfde laken een broek! 

Mare Hendrickx, Mechelen 

HET BUITENBEEN VAN DE WEEK 

STENE, EEN MONUMENT 
OM IN TE WONEN 

Toen wij onze Buitenbeen-reeks startten ga
ven wij als suggestie weg dat een bekroonde 
aktiviteit ook buiten het onmiddellijke politieke 
kader kon vallen. Daarom bekronen wij deze 
week graag een initiatief van Mü-Stene, deel
gemeente van Oostende. Daar ging midden 
van de maand mei op initiatief van de VU-
afdeling een gespreksavond door onder de titel 
Kultuurtoerisme: het gezicht van Stene; Ste-
ne: een monument. 

De organisatoren hadden zich handig en 
deskundig laten begeleiden door senator Jan 
Loones die wat betreft de bescherming van het 
kustlandschap flink werk levert en door Frank 
Becuwe, op het kabinet van minister Sauwens 
verantwoordelijk voor o.m. Monumenten en 
Landschappen. 

Het spreekt vanzelf dat een dergelijke avond 
vooral mensen trekt die van hun dorp en 
omgeving houden maar ook heemkundigen, 
natuurliefhebbers en politici. 

Op de bijeenkomst werd de prachtige bro
chure met het nieuw Vlaams Monumenten- en 
Landschapsbeleid van minister Sauwens aan 
het publiek uitgedeeld, een fraaie introduktie. 

SAMENHANGEND 

Senator Loones verwees in zijn openingstoe
spraak naar de toekomstgerichte strategie voor 
de ekonomische ontwikkeling van West-Vlaan-
deren, samengevat in het boek Projekt 2000, 
en naar de beleidsnota Kultuurtoerisme-Vlaan-
deren. Op het vlak van het toeristisch beleid 
pleitte de senator o.m. voor een prioritair be
houd van de duinen als ruimtelijk kader en voor 
de eigenheid van de dorpskernen. 

Het Vlaams Kommissariaat van Toerisme, 
Westtoerime en de gemeenten moeten drin
gend een samenhangend beleid voeren i.p.v. 
tegenstrijdige beleidsvisies te ontwikkelen. 

Vanwege de voorzitter van heemkring De 
Schorre, é\\v.Vanöewalle, werd venwezen naar 
het recente verleden waarin gestreefd werd 
naar meer welvaart ten koste van het oude 
natuur- en kultuurlandschap. 

Kris Lambert, VU-fraktievoorzitter in de Oost-
endse raad, meende dat er een teveel is aan 
kommerciële uitbating in de landelijke dorps
kernen die zo ,,het zicht" verstoren. Hij haalde 
als voorbeelden Damme en Stene aan. Het 
raadslid betreurde dat de stad Oostende over 
geen inventarisatie van haar landelijk erfgoed 
beschikt, verder verzette hij zich tegen de 
mogelijke bouw van een hotel op de grond van 
pastorij-Stene en verwierp de plannen voor een 
sport-hotel op de Schorre. 

OPEN WIJKRADEN 

Met grote aandacht werd geluisterd naar 
Frank Becuwe, hij gaf toelichting bij het nieuwe 
beleid van min. Sauwens en benadrukte dat zal 
gestreefd worden naar een evenwichtig sa
mengaan van monument- en landschapsbe
houd mét toerisme. Inzake huisvesting en ste
debouw moet aan inbreiding gedaan worden, 
niet meer aan uitbreiding. Op het vlak van 
monumentenzorg moet een preventief-be-
schermingsbeleid van het roerend erfgoed ko
men. 

De kabinetsmedewerker somde de voor
waarden op om tot zo'n beleid te komen. 

Uiteraard ging in de vragentijd de grooste 
aandacht naar de bescherming van de dorps
kern van Stene zelf. In dat verband klonk het 
voorstel van Leopold Vandenberghe, sekreta-
ris van VU-Stene, interessant. Hij stelde de 
oprichting van open wijkraden voor om op korte 
tijd tot een grondige inventarisatie van het 
plaatselijk natuur- en kultuurlandschap te ko
men. Aldus zou elke burger de kans krijgen 
zich mee verantwoordelijk te voelen voor het 
behoud en de leefbaarheid van z'n eigen 
milieu. 

Met deze open vergadering ten bate van hun 
dorp als monument-om-in-te-v^onen heeft VU-
Stene beslist raak geschoten. Een Buitenbeen 
dat voor herhaling in andere steden en ge
meenten vatbaar is! 

Stene, een monument om in te wonen. Laat het zo blijven 
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TEGENDRAADS 

OMTRENT HET DEENS REFERENDUM 
De Europese instellingen 

hebben een waarschuwing 
gekregen door de afwijzing 
door de Deense l<iezervan het 
Verdrag van Maastricht. De 
Denen hebben op grote sim-
patie l<unnen rel<enen in de 
internationale pers. Het was 
alsof iedereen op zo'n mo
ment zat te wachten om einde
lijk eens te wijzen op een aan
tal tekortkomingen die als er
gerlijk worden ervaren zoals 
het demokratisch deficit, so
ciaal deficit enz... De aksent-
verschillen in de kommenta-
ren waren vrij aanzienlijk maar 
iedereen vond toch dat men 
moest doorgaan met elf indien 
het niet anders kan tenwijl men 
tegelijk aandringt op een an
dere aanpak en een grotere 
betrokkenheid van de burger 
bij dit ganse proces van slui
pende besluitvorming in de 
EG. Enkele weken geleden 
hebben we reeds in deze ru
briek gewezen op de nadelen 
van de huidige procedures en 
metoden. 

Het referendum in Dene
marken heeft echter meteen 
ook de gevaren blootgelegd 
die dergelijke techniek in zich 
draagt. De argumenten die 
door tegenstanders werden 
gebruikt waren vaak totaal on
juist of onnauwkeurig en veel
al erg demagogisch, inspe
lend op het veiligheidsgevoel 
van de burger die benauwd 
werd gemaakt voor de gevol
gen van het Verdrag o.a. voor 
zijn sociale voordelen. 

De reakties van de rege
ringsleiders en politici in ande
re landen waren ook genuan
ceerd maar de resterende elf 
waren het eens dat er geen 
nieuwe onderhandelingsron
de zou komen en dat Dene
marken zijn eigen problemen 
maar zelf moest oplossen 
d.w.z. een middel vinden om 
het verdrag toch te ratificeren. 

De uitslag van dit referen
dum heeft velen aangezet om 
verder in de toekomst te kijken 
en zich af te vragen waarheen 
dat moet met Europa nu zo
veel landen aandringen op lid
maatschap van de EG. Van

daag is het reeds een hele 
heksentoer om met 12 tot slui
tende afspraken te komen, 
wat wordt het wanneer de EG 
16 of 20 leden telt. Het is voor 
iedereen duidelijk dat de kon-
sensusregel niet kan gehand
haafd blijven en iedereen ge
acht moet worden meerder
heidsbeslissingen te aanvaar
den, zoniet worden de Euro
pese instellingen immobiele 
bureaukratiën die snel als 
overtollig zullen ervaren wor
den. 

De politici in de verschillen
de Europese landen hebben 
de plicht er voor te zorgen dat 
het positieve effekt van de 
Europese eenmaking op eko-
nomisch en monetair vlak dui
delijk wordt voor de burger en 
dat kan slechts indien ook 
vooruitgang wordt gemaakt op 
het vlak van de politieke unie 
waaruit een Europees parle
ment moet groeien met meer 
bevoegdheden en beslis
singsmacht. 

Tijdens het debat in het par
lement over het Verdrag van 
Maastricht hebben we kunnen 
vaststellen hoe het Vlaams 
Blok en Agaiev om totaal an-

(foto Reuter) 

dere motieven tegen het 
goedkeuren van het verdrag 
hebben gestemd. Naar onze 
overtuiging gebruiken beide 
verkeerde motieven om hun 
stemgedrag te verklaren. Het 
Europese groeiproces zal nog 
vele jaren van evenwichtsoe
feningen vergen in een dina-
mische en snel evoluerende 
tijd zodat het proces wellicht 
niet eindigt en nooit volmaakt 
zal zijn. Maar men moet be
reid zijn door de bomen het 
bos te blijven zien. Wij moeten 
zeer kritisch blijven tegenover 
Europa zoals we dat ook 
steeds geweest zijn op bin
nenlands vlak, maar het is niet 
omdat niet alles perfekt met 
onze zienswijze overeenstemt 
dat de positieve elementen zo
maar van tafel kunnen ge
veegd worden. Onze identiteit 
en onze kuituur kan enkel van 
binnenuit bedreigd worden en 
met van buitenaf. Indien de 
Vlamingen in grote meerder
heid akkoord gaan over enke
le belangrijke principes en in 
staat zijn samen met Neder
land onze taal te verdedigen 
binnen het Europees geheel 
zal niemand er aan denken 

ons te verdrukken. Het is en
kel wanneer we zelf niet in 
onze toekomst geloven of ons 
terugtrekken in een geïsoleer
de positie dat er gevaar dreigt, 
vooral dan op ekonomisch en 
sociaal gebied. Vlaanderen 
heeft zijn ontplooiing de jong
ste 40 jaar vooral te danken 
aan de buitenlandse investe
ringen die op hun beurt de 
kreativiteit van de kleine en 
middelgrote ondernemingen 
hebben gegenereerd en onze 
welvaart tot op ongeziene 
hoogten hebben gesteld. Zo
lang de Vlamingen hun 
spreekwoordelijke werk
kracht, vindingrijkheid en soe
pelheid blijven behouden zul
len wij voor buitenlandse in
vesteerders een interessante 
regio blijven. Vanaf het mo
ment dat we terugplooien op 
onszelf, al wat vreemd is afwij
zen en de onverdraagzaam
heid een algemeen kenmerk 
wordt, is een snelle aftakeling 
onvermijdelijk. 

Het is daarom ook van het 
allergrootste belang snel over 
een eigen volwaardig, dus 
rechtstreeks verkozen, 
Vlaams pariement te kunnen 
beschikken dat aan de buiten
wereld toont dat de overgrote 
meerderheid van de Vlamin
gen een verdraagzame, open 
en solidaire samenleving 
wenst waar iedereen, autoch
tonen en Inwijkelingen een 
eerlijke kans krijgen wanneer 
zij onze kuituur respekteren 
en hun plichten eigen aan 
onze samenleving even ern
stig nemen als de rechten die 
door de generaties heen wer
den verworven. 

Dit is voor ons volk een 
belangrijke noodzaak om de 
Europese uitdaging positief te 
beantwoorden en onze bijdra
ge te leveren tot een demokra
tisch en sociaal Europa waar
van vele burgers dromen, 
droom die zo kernachtig door 
August Vermeylen werd ver
woord in ,,Vlaming zijn om 
Europeeër te worden". 

Lamoraal 
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ONS CONTACT 
GEEFT ENERGIE. 

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

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

ELECTRABEL 

Tragel, 23 
9308 Hofstade-Aalst 
Belgium 

Phone (53) 760 511 
Telex 12340 de nul 
Fax (53) 78.17.60 
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Singapore goes ''Beirgian. 
Vandaag breekt voor Singapore een nieuw commu 

nicatietijdperk aan. Deze draaischijf 

van de Aziatische markt maakt 

vanaf nu ook deel uit van de wereld 

van Alcatel Bell. Bell heeft immers net 

een contract met Singapore onder

tekend voor de levering en installatie 

van haar befaamd Systeem 12 (dat 

vanaf nu Alcatel 1000 S 12 zal heten). 

Systeem 12 is dé referentie in de wereld van digitale 

netwerken met geïntegreerde diensten (ISDN = Inte

grated Services Digital Networks). 

Dot blijkt ook uit de voorkeur van 

34 landen. Vandaag zijn het er 35. 

Deze nieuwe overwinning op de 

internationale concurrentie bevestigt 

het succes van Alcatel Bell en van 

de hele Belgische economie. And this 

is only the beginning... 

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

A L C A T E L 

B E L L 


