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AANBEVOLEN HU ZEN 

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

Tel. 02/582.13.12 
02/582.04.10 

Verdeler 
VOLKSWAGEN AUDI - PORSCHE 944 

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

Personenwagens, vrachtwagens en carrosserie 

Houtzagerij 

DE ROOSE N.V. 
Algemene hout- en platenhandel 

Schaverij 
AFD NINOVE - 9400 

Steenweg naar Aalst 496 
Tel 053-66 83 86 

AFD OKEGEM - 9471 
Leopoldstraat 114 
Tel 054-33 17 51 

054-33 11 49 

Kostuums naar maat 
HERENKLEDING 

i^TdiTra^-Ki 
Steenhouwersvest, 52 

ANTWERPEN 

Adverteren in WIJ 
rendeert 

02/219.49.30 
Probeer eens! 

BLOEMEN ROUWKRANSEN 
BRUIDSTUILEN 
ZAALVERSIERING 

\ ETRA PVB/^ 

HEIHOEFSEWEG 1 
2520 EDEGEM 
Tel 03/457.23 89 

PROMO PUZZLE 
Kies zelf het onderwerp 
van uw puzzel 

Daniël Cortier 
Tel. 02/428.69.84 
Fax 02/425.98.86 

^ DELILLE Jan 
D.D.H. Verzekeringen 

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

Tel.: 011/32.49.86/81.46.25 
011/76.49.33 

FRANSSENS OPTIEK: 
Silhouette 
Marwitz 
Rodenstock 

Herentalsebaan 340, 2100 Deurne 
Tel. 03-321.08.96 

Kerkstraat 44, Antwerpen 
Tel. 03-235.64.75 

nv de winne-fabrisac 
< 

/ migrostraat 128 
\ / ' B 9200 schoonaarde 

^ dendermonde 
052/42 33 04 - 42 39 16 

drukker i j 

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

baron ruzettelaan 78 
8310 brugge 4 

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

PVBA 
J. BORREMANS-COCK 

& KINDEREN 
Algemene Bouwondernemingen 

Gentsestraat 238 
9500 Geraardsbergen 

Tel. 054-41.25.89 

Wij bouwen voor u 
sleutel op de deur 

H^ 
N.V. ZAKENKANTOOR 
HERMAN STEENHOUDT 

1 STATIONSPLEIN, 
9500 GERAARDSBERGEN 

Tel. (054) 41 30 44 

Woonkrediet 
steeds iets beter! 

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



EERST D T 

OPENHARTIG 
EN GELOOFWAARDIG 

E
R is nu reeds maanden lang gebakkeleid over het 
signaal-van-24-november-zus en over de kloof-met-
de-burger- zo, er zal dus wel iets van aan zijn. Beide 
fenomenen zijn niet nieuw maar werden duidelijk 
uitgesproken op de jongste verkiezingsdag. Door de 
burgers worden echter dagelijks signalen uitge
stuurd, vaak zo scherp dat wie denkt dat de bevolking 
één zwijgende monoliet is het goed verkeerd voor 
heeft. 

Zeker is dat de burger te weinig van zijn stem 
gebruikt maakt om tijdig te alarmeren en veel over 

zich heen laat gaan eer hij uithaalt. Natuurlijk zijn er de 
verkiezingen die hem de kans geven het beleid in een bepaalde 
richting te duwen. Zo'n uitspraak heeft echter meer te maken met 
grote politieke lijnen en weinig vandoen met klein ongenoegen. 
De vele studies willen echter bewijzen dat het ,,het signaal" veel 
verder ging dan de grote partijprogramma's. 24 november heeft 
de politieke wereld veel geleerd over het kleine verdriet van de 
burger. 

In die zin is het gebeuren wél heilzaam geweest, de meeste 
partijen maken van deze napijri gebruik om zich te bezinnen en 
om andere strategiën uit te proberen. Het voorbije weekeinde gaf 
dienaangaande reeds veel prijs. 

Beweren dat de politici alles in handen 
hebben om kortsluiting met de burger te 
voorkomen doen wij niet, zij zijn echter 
voor zo veel zaken verantwoordelijk (ge
worden) zodat de burger bij het minste 
kwaad onmiddellijk in hun richting kijkt. 
Sommige politici doen ook zo graag over 
alles en nog wat uitspraken, zelfs wan
neer zij niet weten wat zeggen. Dat zij 
daarbij het wollige Wetstraatjargon han
teren is ze een zorg. 

De uitspraak die de Denen over het 
Verdrag van Maastricht deden is zo een 
signaal aan het adres van politici die 
menen dat de bevolking alles slikt wat 
haar voorgeschoteld wordt. Beweren dat de Denen gestemd 
hebben omdat zij ,,het" niet hebben begrepen — zoals de 
eurokraten beweren — of omdat zij ,,het" wél hebben begrepen 
— zoals de kritici van Europa stellen — is wellicht een gezellige 
diskussie maar bijkomstig. De Denen hebben hun hart gelucht 
over het verschuiven van de beslissingsmacht-binnen-handbe-
reik naar een verre en vreemde EG-kommissie die bovendien wat 
autoritaire trekjes vertoont want aangesteld en niet verkozen. 

Het demol<ratisch telfort, nog zo'n raar begrip, begint nu toch 
wel hard te spelen en de regeringen van de verschillende EG-
landen moeten zich dringend beraden eer dit tastbaar gemis tot 
verdere groei van ekstremistische partijen kan leiden. 

Vaak zit ongenoegen ook verscholen in de,,kleine dingen". Zo 
werden wij deze week getroffen door een telefoontje van een 
lezer die in het buitenland vertoefde toen stortregens hier voor 
veel leed zorgden. Daar had hij onze watermiserie op televisie 
gezien en het kommentaar lag dan ook voor de hand: de 
overheid voert een slecht beleid en de kleine man is daar het 
slachtoffer van. Zijn ze daar in België nog wel in staat hun land 
fatsoenlijk te besturen ? 

En dan zijn er nog de krasse onthullingen in de moord op André 

Cools. Niemand is schuldig eer zijn/haar misdrijven bewezen zijn 
maar de belangenvermenging tussen politiek en zaken is onge
zond, trekt onvermijdelijk mafia-figuren aan en moet haast 
onvermijdelijk tot vormen van misdaad leiden. 

Het zou echter te gemakkelijk zijn alle zonden in de schoenen 
van dé politici te schuiven, onder hen zijn méér waardevolle dan 
dubieuze figuren, het zijn echter de rotte appels die de hele mand 
aantasten. 

Deze negatieve schets verschoont de afwezigheid van de 
burger niet, ook hij draagt verantwoordelijkheden. Hij heeft 
bovendien ook plichten, ons Inziens is zijn grootste plicht kritisch 
te zijn en zich niet zomaar alles op de mouw te laten spelden. Wat 
graag pakken de grote verleiders hem in, want veel (alles?) heeft 
met geld en verbruik te maken. 

Nog erger is te menen dat de burger niet moet deelnemen aan 
het publieke debat, dat zoiets niet voor hem bestemd is. De 
burger moet zich (laten) informeren om te kunnen oordelen, 
desnoods moet hij eigenhandig op zoek naar de waarheid door te 
lezen, te kijken, te luisteren, uit te vragen. 

Vaak wordt gezegd dat ,,de kloof" maar een foefje is, dat de 
burger meer dan ooit met politici kontakt kan hebben. Maar gaat 
het dèar wel over? Burgers zoeken politici als zij een gunst 

verlangen, iets nodig hebben. Dit is ech-
r. ^ ter in vele gevallen een misbegrepen 

/ ^ / ^ vorm van kontakt, de meeste zaken van 
'mf__f^_f dienstbetoon kunnen door de administra-
^ * * ^ ^ tie worden opgelost. Maar hier rijst dan 

weer de vraag of deze wel bij machte is 
om efficiënt te werken en niet te ver van 
de burger staat. De centralisatie van de 
openbare diensten na de samenvoeging 
van gemeenten en het sluiten van de 
kleine gemeentehuizen is het zichtbare 
en pijnlijke teken van zo'n vervreemding. 
De vraag naar de-fusie begint steeds 
sterker te klinken. 

Na zijn verkiezing tot nieuwe VU-voor-
zitter werd BertAnciaux gepeild naar zijn 

ideeën over politiek beleid. Tussen de vele vragen en antwoorden 
zijn ons enkele uitspraken opgevallen die wij graag in de verf 
zetten omdat zij de wil uitdrukken komaf te maken met wollig 
taalgebruik. 

De burgers zullen graag horen dat de nieuwe voorzitter zegt 
dat hij ,,niet recht wil praten wat krom is." Zo hoort het. Op het 
bericht dat hij het straks voor de mikrofoons èliemaal zal moeten 
uitleggen geeft hij ruiterlijk toe dat hij geen supermens is en 
gerust kan zeggen ,,dat ik het niet weet en dat ik daarvoor 
specialisten in mijn partij heb." Zo'n bekentenis is voor een 
politikus haast schaamteloos openhartig. Zij staat in schril 
kontrast met die politici die doen alsof zij èlles weten. Zij praten 
dan maar wat boven de hoofden van de mensen en zoals u en wij 
weten is daar vooral veel leegte. 

De wijze waarop de nieuwe voorzitter van de VU Vlaamse Vrije 
Demokraten de eerste dagen van zijn mandaat naar de mensen 
van de Vlaamse gemeenschap is gestapt getuigt van openhartig
heid en geloofwaardigheid. Het is de wens van velen dat deze 
kwaliteiten duurzaam zijn en afstralen op de héle partij en 
navolging vinden in het totale politieke gebeuren! 

Maurlts Van Liedekerke 
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INHOUD 

7 
Lionel Vandenberghe licht 
het tema van de l<omende 
IJzerbedevaart toe. 

^ f^ Momenteel bespreekt de 
l i l ^'^^f^se Raad de begro-
I ^J ting voor het jaar 1992. 

De Vlaamse regering 
geeft nu 433 miljard uit. 

^ ^ ^ Bert Anciaux is de nieuwe 
I M VU-voorzitter. Samen 
I ^ ^ met hem werd een gans 

vernieuwde en drastisch 
verjongde ploeg verkozen. 

M ƒ% Volgens een waardenon-
u w\ <̂ ®''̂ °®'̂  '" opdracht van 
I ^J de Koning Boudewijn-

stichting bestaan er nog 
echte Belgen. 

^ f^ Volgens VU-senaatsfrak-
T Vt tieleider Jef Valkeniers 

I ^ ^ was de huidige malaise in 
de gezondheidssektor 

voorspelbaar. 

ƒ ^ f^ Vorige week debatteerde 
^ I 1 het Europees Parlement 

^ ^ ^J over het Deens referen
dum. De pleitbezorgers 

van Maastricht bloeden uit de neus, 
maar zijn nog niet k.o. 

f \ f \ ' " '̂̂ '̂  ^^^^ aflevering 
^ Ë van een jaar volksnatio-

^ B ^ ^ nale strijd bevindt onze 
medewerker Karel Janse-

gers zich in Azië. 

26 
WIJ sprak met Frans Bor-
ginon en Theo Cruys-
berghs van Jeka, dat naar 
het oosten lonkt. 

Ê \ t \ Bomber Harris kreeg in 
M^J^ Engeland een stand-

I J ^ ^J beeld. Hij was verant
woordelijk voor het bom

bardement op Dresden. 

^ H Filip Dewinter en het 
I 1 % Vlaams Blok hebben hun 
I ^J migrantenstandpunt af

geschreven van het Front 
National van Le Pen. En was dat 
maar het ergste. 

34 
Op het Europees kam
pioenschap voetbal was 
nog niet veel hoogstaand 
voetbal te zien. 

(omslagfoto J. Van der Perre) 
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DOORDEWEEKS 

DAAR IS DE 0,7 
WEER 

We konden het werkelijk niet geloven toen 
de Belgische premier Dehaene in Rio aan
kondigde dat België In het jaar 2000 of 
„rekening houdend met zijn budgettaire mo
gelijkheden, zo snel mogelijk na die datum ", 
zijn ontwikkelingshulp zal verhogen tot 0,7% 
van zijn bruto nationaal produkt. Dehaene 
was niet de enige om opnieuw met grote 
beloftes voor de pinnen te komen. Ook de 
Duitse bondskanselier Kohl sprak over de 
0,7. Dat cijfer dook voor het eerst op twintig 
jaar geleden, met 1975 als streefdoel. De VN 
keurde het in 1980 goed, als een doelstelling 
te verwezenlijken in 1985. 

Het was ook een onderdeel van het regeer
akkoord van Martens VIII. Op vraag van de 
VU kwam het in de tekst, en er kwam voor 
het eerst een minister voor Ontwikkelingssa
menwerking (i.p.v. een staatssekretaris), de 
W-erAndré Geens. Deze stelde een plan op 
om de 0,7 ook daadwerkelijk te bereiken. 
Maar de koalitiepartners moesten van de 
plannen van Geens niet hebben. Van de 
witte woede tot Sabena, de prioriteiten van 
CVP, PS, PSC en SP lagen steeds elders. De 
nieuwe regering Dehaene I schrapte de 0,7-
doelstelling uit het programma, en de minis
ter van Ontwikkelingssamenwerking werd 
opnieuw gedegradeerd tot staatssekretaris. 

SP-voorzitter Vandenbroucke noemde in 
zijn kenmerkende ,,duidelijke" taal de 0,7 
een kruciale doelstelling, maar niet zelden 
ook een fetisj. Ook Dehaene vindt het be
langrijker het beleid te beoordelen op de 
groei van de ontwikkelingshulp en de kwali
teit van de transakties. De rezultaten zijn 
belangrijk, niet de uitgaven. Korrekte analy
ze van de regering. Maar desondanks de 0,7 
opnieuw bovenhalen klinkt zeer huichelach
tig-

OCMW-
ZIEKENHUIZEN 

Zoals zovele VU-leden waren we ten zeer
ste verbaasd uit de mond van Agalev-raads-
lid in de hoofdstedelijke raad Dolf Cauweiier 
te vernemen dat de taaitoestanden in de 
Brusselse OCMW-ziekenhuizen werkelijk 
schandalig zijn. De taalwetten worden er al 
drie decennia lang sislematisch aan de laars 
gelapt. 

Volgens Agaiev zijn er hooguit 15% Ne
derlandstalige artsen in de Brusselse 
OCMW-ziekenhuizen. De wet zegt nochtans 
dat al wie in kontakt komt met het grote 
publiek de tweede landstaal machtig moet 
zijn, zoniet kunnen geen benoemingen of 
bevorderingen gebeuren. Een arts die de 
taal van zijn patiënt niet verstaat, degradeert 
de gezondheidszorg tot veeartsenijkunde, 
merkte Cauweiier terecht op. Het was niet 
zozeer de boodschap die ons verbaasde, wel 

Een lange stoet van zo'n 500 Wit-Gele Kruis-autootjes trok dinsdag door 
Brussel. De stoet vormde een onderdeel van de stakingsaktie in de partikuliere 
ziekenhuizen. De aktie was een groot sukses. Ze werd wel overschaduwd door 
de vele opeisingen van personeel. In Vlaanderen moest in meer dan tien 
procent van de ziekenhuizen personeel opgeëist worden door de provincie-
goeverneur, omdat werkgevers en vakbonden het lokaal niet eens geraakten 
over een noodzakelijke minimale personeelsbezetting. De witte woede flak
kerde weer op omdat de Belgische regering de ziekenhuisdirekties de nodige 
middelen ontzegt om een vorig jaar afgesproken loonaanpassing daadwerke
lijk uit te voeren. Daags voordien hadden de ziekenhuisartsen gestaakt. 
Volgens de vakbonden zou de staking wel eens het begin kunnen zijn van een 
langdurig geschil. (toto E. Peustjens) 

de boodschapper. We willen Cauweiier bij 
deze trouwens feliciteren omdat hij deze 
kommunautaire en sociale schande nog
maals publiek maakte. 

En eerlijk gezegd, vragen we ons af waar
om de Brusselse Volksunie, die met Vic in de 
hoofdstedelijke eksekutieve en Bert in het 
Brussels schepenkollege toch ook van die 
wantoestanden op de hoogte moest geweest 
zijn, zich zo de kaas van het brood liet eten 
door de Groenen. Hopelijk gaat de nieuw
bakken VU-voorzitter Bert Anciaux ook in 
Brussel de radikale Vlaamse en sociale toer 
op. Hij heeft er alvast een gedroomd werkter
rein. 

IKEA 
Een dertigtal TAK-manifestanten hebben 

zaterdagmiddag aktie gevoerd aan de vesti

ging van de Ikea-vestiging in het Vlaamsbra
bantse Ternat. Het Taal Aktiekomitee protes
teerde tegen het tweetalig karakter van het 
Zweedse filiaal in een eentalig (Nederlands) 
gebied. 

TAK wil dat alle Franstalige opschriften en 
mondelinge boodschappen in de winkel ver
dwijnen. Schriftelijke klachten aan de direk-
tie over de tweetaligheid van de bestiging 
waren zonder gevolg gebleven. Voor de 
ingang werden een paar zakken stalmest 
uitgekieperd. Binnen werden stinkpotten ge
plaatst. Franstalige opschriften werden ver
wijderd of overplakt. 

Volgens TAK dient iedereen te weten dat 
Ternat geen onderdeel is van het Brussels 
hoofdstedelijk gewest. Het hoort bij Vlaande
ren, en de homogeniteit van het Nederlands 
taalgebied dient gerespekteerd te worden. 
Tak dringt erop aan om de wet op de 
handelspraktijken aan te vullen. Er moet een 
bepaling bijkomen die het taalgebruik in alle 
reklameboodschappen regelt. 

5 WIJ — 19 JUNI 1992 



Een driehonderdtal werknemers van Prayon Rupel bezetten maandag een 
drietal uren de A-12 Antwerpen-Brussel. De aktie van de werknemers van de 
omstreden gipsfabriek uit Puurs stuurde ochtendspits volkomen in de war. Ze 
werden uiteindelijk door de rijkswacht met een waterkanon van de snelweg 
gespoten. De Vlaamse regering zou woensdag definitief beslissen of of 
Prayon nog langer gipsafval mag storten en waar dat dan moet gebeuren. 

(foto vum) 

SP VERNIEUM 
Het afgelopen weekend was behoorlijk 

druk voor wie de binnenlandse politiek op de 
voet volgt. Niet alleen werd Bert Anciaux 
verkozen tot voorzitter van de VU, ook ging 
er in Oostende een liberaal feestje door, en 
de SP wijzigde haar statuten. 

Opvallend is daarbij dat 65-plussers bij de 
socialisten voortaan weer kans maken om 
verkozen te worden. SP-voorzitter Vanden-
broucke wil daarmee de oprichting van een 
Partij van Grijze Panters voorkomen, zo zegt 
hij. 

Er werd verder een ,,Rode Dag Allemaal" 
gelanceerd, een nieuw maandblad voor de 
SP-leden, met de weinig origingele titel 
„Doen". We herinneren ons een gelijknamig 
boek van Gunter Pauli dat verscheen vlak 
voor de Europese verkiezingen van '89. 

Dit blad moet onbevangen nieuws bren
gen en en opiniëren over wat leeft en be
weegt in de partij. Zonder slaafse overname 
van kongresrezoluties of persmededelingen 
van wie dan ook, weet De Morgen. In het 
juninummer staat o.m. een schets van de 
statutenwijziging te lezen. 

DAG VRIJHEID 
De PVV organizeerde in het Media Center 

te Oostende haar ,,Dag van de vrijheid". 
Deze dag heet een liberaal volksfeest te zijn, 
een beetje het alternatief voor de katolieke 
Rerum Novarum, de socialistische 1 mei en 
de Vlaamse 11 juli. Er was o.m. een fanfare 
aanwezig, en standjes van de liberale vak
bond, de liberale mutualiteit en de PVV-
vrouwen. 

PW-voorzitter Verfiofstadt kondigde aan 
dat de politieke hergroepering waaraan hij 
werkt, de burger weer op de voorgrond zal 
plaatsen, boven de staat, boven de instellin
gen en boven de zuilen en belangengroe
pen. 

De beginselverklaring van de vernieuwde 
partij van Verhofstadt zal opgesteld worden 
tijdens een vierdaags kongres van de PVV 
van 12 tot 15 november a.s. 

VAN DER BIEST 
Gewezen PS-minister Van der Biest werd 

er in De Morgen van beschuldigd de hand te 
hebben in de moord op PS-topman André 
Cools. Van der Biest diende klacht in wegens 
laster en eerroof. „Z", een figuur uit de 
onderwereld, had eerder verleden week aan 
privédetective Rogge toegegeven dat hij be
trokken was bij de moord op Cools. De 
opdrachtgevers en de financiers heetten: het 
kabinet van gewezen minister Alain Van der 
Biest van het Waalse gewest. 

Volgens Rogge zou Cools dossiers ont
dekt hebben die bezwarend waren voor Van 
der Biest en enkele leden van zijn voormalig 
kabinet. De bewuste kabinetsleden zitten 

momenteel in de gevangenis wegens hun 
aandeel in een internationale zwendel van 
gestolen aandelen. 

Eén van hen werd er reeds in een anoniem 
schrijven van beschuldigd een aandeel in de 
misdaad te hebben. Het spoor werd nage
trokken, maar leverde niets op. Van der Biest 
beweerde immers dat hij op het moment van 
de moord met de betrokkene aan het telefo
neren was. 

De geheimzinnige ,,Z" zou zich in Italië 
bevinden. Deze ongeveer vijftig jaar oude 
man, aangetrouwde oom van de intussen in 
de gevangenis verblijvende privésekretaris 
van Van der Biest, zou Rogge o.m. verteld 
hebben dat hij aan twee Siciliaanse huur-
moordernaars drie kwart miljoen frank had 
overhandigd. Van ,,Z" wordt verondersteld 
dat hij kontakten heeft met het ,,Belgisch 
filiaal" van de mafiaklan die de moord op de 
Italiaanse rechter Falcone heeft gepleegd. 

NOBELE SCHAKERS 
Het Amerikaans Hooggerechtshof, het 

hoogste rechtskollege van de Verenigde Sta
ten, besloot deze week met 6 tegen 3 stem
men dat de Amerikaanse overheid overal ter 
wereld verdachten mag ontvoeren om ze in 
de VS te laten berechten. Het hooggerechts

hof gaf wel toe dat deze praktijken een 
schending vormen van het internationaal 
recht, maar meende dat dit een zaak is voor 
de regering, en niet voor de justitie. 

De drie dissidente rechters stelden een 
alternatieve opinie op. Ze noemden de toela
ting mensen overal ter wereld te ontvoeren 
een slecht voorbeeld voor alle landen ter 
wereld. De uitspraak kwam er n.a.v. het 
proces tegen een Meksikaanse dokter die 
ervan beschuldigd wordt zijn medische ken
nis te gebruiken bij de foltering en de moord 
op een agent van de Amerikaanse drugbe-
strijdingsdienst. De dokter werd tegen beta
ling door Amerikaanse agenten ontvoerd 
door Meksikanen die hem aan de grens 
afleverden aan de Amerikaanse politie. 

Hoe zwaar de Meksikaanse dokter ook 
gezondigd heeft, de VS zetten nu een wel 
zeer gevaarlijke stap door internationale 
rechtsregels ondergeschikt te maken aan de 
Amerikaanse belangen zoals de Amerikaan
se regering deze interpreteert. Zullen de 
Verenigde Staten het ook gedogen wanneer 
andere landen Amerikaanse staatsburgers 
ontvoeren om hen naar eigen recht in eigen 
land voor de rechtbank te brengen? Dit kan 
slechts leiden naar een wereldordening op 
bazis van het recht van de sterkste. En dan 
maakt het geen verschil als er nobele princi
pes aan de grondslag liggen. 
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KORTWEG 

• Michel Preud'homme onder
tekende een kontrakt van tien jaar 
met KV Mechelen. Hii onderteken
de ook een tweede verbintenis: 
Preud'homme trouwde voor de 
tweede keer In Orsmaal. Ook een 
kontrakt van tien jaar? 
• En dit is geen grap: volgens Het 
Laatste Nieuws stonden er In de 
kerk kaarsen en een voetbal op 
het altaar. 
• Paus Johannes Paulus II onder
tekende het zallgverklaringsdek-
reet van Pater Damiaan. Eigen
lijk handelt dit dekreet over de er
kenning van een mirakel van de 
hand van De Veuster, de Vlaamse 
apostel der melaatsen. 
• De Britse beurskrant The Finan
cial Times vindt de Belgische pre
mier Dehaene „De juiste man voor 
de job". Want hij is de belichaming 
van de zakelijke, nuchtere aanpak 
die België nodig heeft. Hij is bereid 
de Belgen te doen zweten. Wedden 
dat wanneer Dehaene slaagt, hl} de 
Vlaamse apostel der zwetende Bel
gen genoemd zal worden? 

• Minister Kelchtermans wil het 
onderhoud van de wegen laten be
talen door reklame. Dat viel niet in 
goede aarde bij minister Sauwens, 
die dit alles behalve een verfraaiing 
van het landschap vindt, en boven
dien onveilig. 
• Het fruit zal nu toch geplukt 
kunnen worden. Wat meer werklo
zen, steuntrekkers en dan even
tueel een kontingentje gastarbei
ders. En als dat niet volstaat, heb
ben ook de mijnwerkers hun dien
sten aangeboden. De fruitkwekers 
kunnen er zeker van zijn dat ze 
geen dleptevrees hebben. 

• Gisteren (donderdag) hebben de 
leren zich uitgesproken over het 
Verdrag van Maastricht. Volgens 
opiniepeilingen zou 54% van de 
Ierse bevolking ja zeggen tegen 
Maastricht. Nochtans zouden naar
mate het debat over de toekomst 
van Europa in hevigheid toeneemt, 
het aantal voorstanders van Maas
tricht afnemen. En dat ondanks het 
feit dat Ierland voor elk Iers pond 
dat het aan de EG afdraagt, er 6 in 
de plaats ontvangt. 

• Het financiële aspekt van de zaak 
Is voor de leren echter onderge
schikt. Het referendum wordt veel
eer gezien als een volksstemming 
over abortus. De konservatieve 
katolieken vrezen dat het Verdrag 
het achterpoortje vormt om abor
tus, in Ierland bij grondwet verbo
den, het land binnen te smokkelen. 

VLAANDEREN, 
ONS HUIS. ONZE THUIS 

Voorzitter Lionel Vandenberghe geflankeerd door Koen Baert (links), sekreta-
ris, en Pol De Belder (rechts), ondervoorzitter van het IJzerbedevaartkomitee. 

(foto J. Van der Perre) 

Op 30 augustus 1992 heeft, voor de 
65ste keer, de jaarlijkse IJzerbedevaart 
plaats. 

Aan Lionel Vandenberghe, voorzitter 
van het IJzerbedevaartkomitee, vroegen 
we het tema van de IJzerbedevaart even 
toe te lichten. 

• Het tema Vlaanderen ons huis, onze 
thuis, verwijst dat naar de ruwbouw van een 
Vlaamse woonst? 

„75 jaar geleden — in 1917 — publiceer
den de Vlaamse Ijzersoldaten een „open 
brief" aan koning Albert. Zij vroegen gelijke 
rechten voor de Vlamingen. 

75 jaar later bouwen Vlamingen nog 
steeds aan een eigen huis. Vlaanderen, 
Vrede en Verdraagzaamheid: de fundamen
ten van de frontbeweging zijn vandaag nog 
even aktueel. 

Een eigen huis, met stevige funderingen, 
geen scheve muren, geen lekkend dak... en 
met vensters op de toekomst. hJlet respekt 
voor ieders mening. Daar willen we aan 
meebouwen." 
• De klassieke ingrediënten van de IJzer
bedevaart blijven ook dit jaar behouden? 

„De IJzerbedevaart blijft op de eerste 
plaats een dodenherdenking. Helemaal bij 
aanvang van de bedevaart wordt aandacht 
besteed aan de droom van de frontsoldaten. 

Op 30 augustus herdenken we hen die 75 
jaar geleden, voor een eigen huis streden. 
Maar in Diksmuide denken we ook vooruit. 
Hoe we van ons huis een thuis kunnen 
maken. 

De IJzerbedevaart zal enkele eisen formu
leren over kultuurbeleid, verdraagzaamheid, 
welvaart en welzijn. Ivlaar het is ook dringend 
noodzakelijk dat wij ons bezinnen over onze 
plaats in de Nederlanden, Europa en de 
wereld." 
• Kan u al een woordje kwijt over het 
programma en de medewerkers? 

„De teksten worden geschreven door An
ton van Wilderode, Mare Diependaele, Koen 
Baert en Jos van der Veken. Deze laatste 
verzorgt ook de regie. De direkteur van de 
muziekakademie van Sint-Truiden, Juliaan 
Wilmots, is verantwoordelijk voor orkest, ko
ren en massazang. Piet Velghe verzorgt de 
muzikale omlijsting. 

Er zijn twee presentators: Martine Gee-
rinckx en de radiopresentator Geert Segers. 
Renaat De Smedt ontwerpt het podium. Zijn 
tekening werd trouwens de Ijzerbedevaar
taffiche van dit jaar. 

Zoals steeds wordt een beroep gedaan op 
koren en orkest. Het koperensemble Kreato 
uit Halle, het Amicitiakoor uit Wakken en het 
Allelujakoor uit Ingooigem werden dit jaar 
aangesproken. Ook jongeren komen aan 
hun trekken: de Sint-Aloysiusspeelschare 
van het Diksmuidse Kollege, kunstgroep Al-
kuone uit Aalst en K.S.A. Hanske de Krijger 

En daarnaast de vele vrijwilligers, uit alle 
delen van Vlaanderen." 

Wie affiches of meer inlichtingen wil: 
IJzerbedevaartsekretariaat, IJzerdijk 49, 
8600 Diksmuide, tel. 051/50.02.86, fax. 
051/50.22.58. 
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PERSSPIEGEL 
Volle bladzijden over de Volks
unie deze week in dag- en week
bladen. De verkiezing van de 
nieuwe VU-voorzHter inspireerde 
blijkbaar. Zowel vooraf ais erna. 
Beschouwingen over persoon 
van de nieuwe voorzitter, ais over 
positie van de partij. Het oude 
spreekwoord omdraaiend „eerst 
oompje, dan oompjes kinderen" 
stellen wij ons ganse persover
zicht in het teken van de Voiksu-
niegebeurtenissen. 

(WaRer Luyten) 

DE-IMOROEN 
Voorafgaand aan de uitslag gaf dit blad 

een schets van de drie kandidaten. Zo 
werd Bert Anciaux te kijk gesteld. 

„Anciaux — advokaat en zoon van de 
Brusselse eksellentie Vic Anciaux — tracht 
de ideeën van de radikale Vlaamse vleugel te 
verzoenen met die van de progressieve vleu
gel. Hij pleit voor de onafhankelijkheid van 
Vlaanderen en voor een njet tegen toegevin
gen over het Vlaamse tienpuntenprogramma 
tijdens de kommunautaire dialoog. Tegelijk 
vindt hij dat volksnationalisme automatisch 
gepaard gaat met „solidariteit, verdraag
zaamheid, demokratie, pacifisme, leefmi
lieu...". 

Dit dubbele uitgangspunt probeert hij in de 
praktijk om te zetten als schepen van de stad 
Brussel. Hij is onder meer aktief rond stede
bouw. ,,Tegen de verloedering door Vanden 
Boeynants". Anciaux liep recent in de kijker 
toen hij zich fel uitsprak tegen de zogenaam
de uitverkoop van de partij door voorzitter 
Gabriels, die samenwerking zocht met de 
PVV. „We moeten kiezen voor onze eigen 
identiteit. Zeggen wat we denken en vooral 
doen wat we zeggen." 

GAZET 
VAN ANTWERPEN 

En Jan Veestraete kommentarieerde on
der de titel „Met Bert Anciaux wordt VU 
radikaler" de uitslag als volgt. 

,,Het kan niet ontkend worden dat de 
nieuwe VU-voorzitter met een laaiend entoe-
siasme is aangetreden. Bert Anciaux gelooft 
rotsvast in zijn partij en hij is er zeker van dat 
hij de elektorale wegdeemstering van de VU 
kan ombuigen door de VU een nieuwe ge
loofwaardigheid te geven. 

Het geloof doet bergen verzetten en An
ciaux zal enige sterkte kunnen gebruiken bij 
de taak die hij op zich neemt. 

Het is bovendien uitkijken naar een reaktie 
van de andere partijen. Ook de SP doet sinds 
24 november opmerkelijke inspanningen om 
het vertrouwen van de kiezers te hera/innen. 
Dat zal de CVP eveneens zonder de minste 
twijfel doen. Daarnaast is er nog de PVV die 
wenkt met een verruimingscharter dat zelfs 
een aantal VU-politici niet helemaal onbe
roerd laat." 

HET L A A I ^ NIEUWS 
Laurent Panneels scherpt, in het spoor 

van Verhofstadt, zijn tanden in de hoop ze 
in een stuk van de Volksunie te kunnen 
zetten. 

„De nieuwe VU-voorzitter Bert Anciaux 
verdient het voordeel van de twijfel. Hij 
verheelt echter niet welke richting hij uit wil. 
Hij kiest voor radikalisme en wijst iedere 
verruiming van de hand. Niemand venwacht 
dat hij ontslagnemend voorzitter Jaak Ga
briels zal volgen. Wel integendeel. Maar een 
gesprek bij voorbaat afwijzen zal de tegen
stellingen alleen maar vergroten. Anciaux 
staat voor een moeilijke opdracht en hij moet 
er zich voor hoeden nog niet meer twee
dracht in zijn partij te zaaien, want dat zou 
het einde kunnen betekenen. Niet alleen 
voor hem, maar ook voor de Volksunie." 

De Standaard 
Dirk Achten plaatste de VU-verklezing 

en de verklaring over Vlaamse onafhanke
lijkheid in een bredere kontekst van de 
politieke partijen in Vlaanderen. 

„De nieuwe voorzitter van de Volksunie, 
Bert Anciaux, zegt van duidelijkheid te hou
den en die komt er wellicht vrij snel. Anciaux 
wil een snediger partij, radikaal en ondubbel
zinnig terug naar de wortels van het Vlaams-
nationalisme. Hij wil de strijd met het Vlaams 
Blok over de politieke erfenis van de Vlaam
se Beweging aangaan en wel zo vlug moge
lijk. Daarom zegt Anciaux nu al zonder ver
pinken dat hij voorstander is van een onaf
hankelijk Vlaanderen, en dat er geen enkele 
toegeving aan de Franstaligen te overwegen 
valt om de rechtstreekse verkiezing van de 
Vlaamse Raad, dit normale demokratische 
recht, te verkrijgen. 

De nieuwe VU-voorzitter kiest voor een 
onafhankelijk Vlaanderen. Enkel de snelheid 
waarmee Anciaux zich uitspreekt — fris van 
de lever, zonder grondig debat op een partij-
kongres — is verrassend. Zijn stellingname 
is tekenend voor de radikalizering in Vlaan
deren en heeft het voordeel van de eenduidi
ge helderheid. Wordt dit de ultieme eis van 

de Vlaamse Beweging? Zal de verkleinde 
VU van Bert Anciaux nog zwaar genoeg 
wegen om van dit standpunt meer te maken 
dan een voetnoot in de betere historische 
naslagwerken?" 

Geeft een stuk krediet aan de nieuwe 
voorzitter en supportert met het voetbal
liedje ,,geen woorden maar daden". 

,,Bert Anciaux wacht een taak, waarvan 
gehoopt moet worden dat hij ze aankan. Hij 
moet namelijk proberen een totaal ontred
derde partij, een partij die regelrecht afste
vende op de ontbinding, van de ondergang 
te redden. Uit de verklaringen en gesprekken 
van zaterdag op de VU-partijraad, en ook uit 
de goedgekeurde standpunten, is duidelijk 
gebleken dat de malaise zeer diep zit, maar 
ook dat velen, zéér velen zelfs van diegenen 
die al de kronkels van de VU tot vandaag 
hebben gevolgd, verlangen naar een totale 
ommekeer, en ook bereid zijn, zich opnieuw 
voor de partij in te zetten als die ommekeer 
zich voordoet. 

Als we de nieuwe voorzitter een devies 
mochten meegeven, zou het zijn: geen woor
den maar daden. Van het eerste hebben de 
kiezers van de VU de laatste jaren een 
indigestie gekregen, op het tweede hebben 
ze vruchteloos mogen wachten. Dus, alstu
blieft, geen radikale taal meer die niet door 
daden wordt gevolgd." 

LE SOIR 
Dit grootste dagblad bij de zuiderbuur 

anallseert vanuit frankofone hoek de VU-
verklezing. Zij had een gesprek met de 
twee Anciaux. 

,,Hoe moeten de frankofonen deze wil tot 
radikalisering van de Volksunie begrijpen? 

Dat betekent, zegt Vic Anciaux, dat men 
niet meer gemakkelijk geneigd zal zijn tot 
kompromis. Ik geloof niet dat de jonge verko-
zenen in het bureau van de partij akkoord 
zijn om toegevingen te doen. Ik heb de 
indruk dat die periode gedaan is. De Volks
unie moet haar profiel terugvinden van wat 
rebel, wat anarchist, non-konformist. En de 
frankofonen moeten begrijpen dat een ande
re generatie de VU gaat leiden. Een genera
tie die de grote taalkonflikten niet heeft 
gekend. Die oordeelt dat zij rechten heeft in 
België en Europa waarvoor zij niet hoeft te 
betalen. Maar zij heeft ook veel eerbied voor 
de rechten van al de volkeren, inbegrepen de 
franstaligen. Het zijn pacifistische federalis
ten, maar zij hebben geen enkele genegen
heid voor België." 
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HORIZON 

EUROPA OP DE BALKAN 
Op het ogenblik dat deze tekst verschijnt is het mogelijk dat 

duizend Blauwhelmen van Kanadese nationaliteit hun tenten opslaan 
op de luchthaven van Sarajevo nadat eindelijk een staakt-het-vuren 
tussen de Bosnische president en de Servische onregelmatige 
troepen, na tien weken barbaarse gevechten, tot stand zal zijn 
gekomen. Elders op het terrein gaan de gevechten ondertussen 
ononderbroken door... 

Het is dus dank zij de Verenigde Naties dat, na Resolutie nr. 757 
van 30 mei, een zinvolle stap wordt gezet. Al kan men zich de vraag 
stellen of de rol van de VN als ,,peacekeeper" niet zou moeten 
omgevormd worden tot .peacemaker". 

Hoe komt het dat Europa niet bij machte is geweest om in dit 
konflikt dat zich ,,vlak voor ons bed" afspeelt, een duidelijker rol te 
spelen? 

Men zal zich herinneren dat er tijdens het Nederlandse voorzitter
schap onder minister Van Den Broeck nogal wat geaarzeld werd 
vooraleer een duidelijke lijn werd aangenomen. Op 27 mei 1992 heeft 
de Gemeenschap uiteindeijk een akkoord bereikt om ten aanzien van 
Servië en Montenegro een handelsembargo aan te nemen. De UNO-
Veiligheidsraad heeft enkele dagen nadien op Ameril(aans voorstel 
terzake een formele beslissing genomen. 

De Amerikanen hebben zeer lang het initiatief aan de Eurooese 
Gemeenschap gelaten al steunden zij 
ondertussen de idee van de United 
Nations Protection Force in Kroatië 
(UNPROFOR). Het is pas op de Konfe-
rentie van Lissabon over de bijstand ' , 
aan de nieuwe onafhankelijke staten 
van het GOS (23 tot 24 mei 1992) dat 
de Amerikaanse minister van Buiten- -»y ^ 
landse Zaken Baker zich werkelijk ^ ^ ^ " 
boos heeft gemaakt over de machte- ^ * « | i ^ 
loosheid van de Europese Gemeen- ' ^ 
schap in dit konflikt. -s^V, ' 

Van toen af is de Amerikaanse hou- * ' " 
ding van afstandelijkheid veranderd. 
Min of meer volgens dezelfde filosofie 
als diegene die destijds geleid heeft tot 
Desert Storm in Irak, heeft de Ameri
kaanse administratie het initiatief genomen om de UNO-Veiligheids-
raad terzake te mobilizeren. 

De sankties die door de Veiligheidsraad op 30 mei werden 
uitgevaardigd tegen Servië en Montenegro werden ook door Rusland 
goedgekeurd tenwijl China zich bij de stemming onthield. 

Voor het eerst werd een schuldige aangeduid in de Joegoslavische 
burgeroorlog. De Britse Permanente Vertegenwoordiger in de UNO-
Veiligheidsraad, David Hannay, die ik reeds jaren omwille van zijn 
snedige opmerkingen heb leren appreciëren, wees erop dat „techno
logisch hooggeavanceerde rakettenwerpers normaal niet behoren tot 
de uitrusting in de schuur van de doorsnee Servische boer in 
Bosnië". De verantwoordelijkheid van de Servische overheid is 
sedertdien voor de hele wereld duidelijk aangetoond. 

De UNO-sankties die eerst op arrogante Servische reakties werden 
onthaald, hebben sedertdien belangrijke reakties losgeweekt in de 
Servische bevolking. De Ortodokse Kerk en de studenten beginnen 
zich te roeren. 

Servië zal voortaan 5 van de 6 miljoen ton olie per jaar moeten 
ontberen, zal zijn produktie voornamelijk van tekstiel en machines 
zien in elkaar storten terwijl de werkloosheid die nu reeds 20 procent 
bedraagt gevoelig zal toenemen. Als de inflatie, opgemeten in de 
maand mei, zich verder blijft ontwikkelen, zou zij op jaarbasis... 
120.000 procent belopen. 

In het Amerikaanse Kongres vindt men echter dat deze maatrege
len niet voldoende zijn. Enerzijds wordt er door senator Lugar voor 
gepleit dat onder leiding van de Verenigde Staten een militaire 
ingreep zou worden uitgevoerd, zoals die destijds in Irak is gebeurd. 
Door de Demokraat Clairborne Peil wordt zelfs gepleit voor een UNO-

blokkade waaraan de VSA, Rusland en Oekraïne zouden deelnemen. 
Zij zou niet alleen kommercieel maar vooral militair zijn. Beide 
kongreslui steunen zich op de oproep van de president van Bosnië-
Herzegovina die zelf de UNO ter hulp heeft geroepen. De VSA 
aarzelen op dit ogenblik nog om zelf marines naar het slagveld te 
sturen, maar ver zijn we daar blijkbaar niet meer van af... 

Wie anders dan de Verenigde Naties kunnen militair ter plaatse 
tussenkomen? De NAVO? De EEG onderzocht de mogelijkheden 
van deze alliantie maar besluit dat de „vredesmacht" alleen op 
papier bestaat: in de praktijk gaan geen NAVO-troepen naar krisisge-
bieden. 

De Westeuropese Unie? Daarover zegt gewezen minister van 
Buitenlandse Zaken Eyskens dat deze organisatie op zijn voorstel 
reeds vorig jaar een militaire ingreep in Servië heeft onderzocht, 
maar dat Frankrijk daar op dit ogenblik niet wilde van weten. 

De KVSE? Zoals ik reeds vroeger heb beschreven, is deze 
organisatie van 52 lidstaten voor een dergelijke opgave nog niet 
operationeel. Wat blijft er dan nog over? 

De rol van de Europese Gemeenschap was aanvankelijk te 
bemiddelen, waarnemers ter plaatse te sturen en een vredeskonfe-
rentie te organiseren tussen de Serven, Kroaten en de Moslims in 
Bosnië-Herzegovina. . . . . . . 

Tussen de EG-partners is het met 
steeds gemakkelijk: Griekenland 
hangt voor een groot gedeelte af van 
het transitverkeer doorheen Joegosla
vië, terwijl Frankrijk vindt dat ook de 
Kroaten een verantwoordelijkheid dra
gen in het hele konflikt. Daarom heeft 
Frankrijk verhinderd dat de UNO-alge-
mene vergadering Servië, d.w.z. het 
vroegere Joegoslavië, aan de deur zou 
hebben gezet van de UNO-Wereldor-
ganisatie. Grieken en Fransen blijken 
dus niet steeds op dezelfde golflengte 
te zitten als Bonn bijvoorbeeld en de 
rest van de Europese Gemeenschap. 

Het wil mij echter voorkomen dat 
UNO-embargo's of het optreden van 

UNO-Blauwhelmen en desnoods van NAVO, of VSA-troepen, die 
weliswaar de Servische wreedheden tot staan zouden kunnen 
brengen, geenszins een minimumgarantie bieden voor enige behoor
lijke, politieke oplossing van het probleem. Het verschil met het 
Golfkonflikt ligt in de eerste plaats in de afwezigheid van petroleum in 
Joegoslavië. Als er evenveel petroleum moest gestoken hebben in de 
ondergrond van Joegoslavië als in Koeweit, dan zouden wij het 
verschil al wel gemerkt hebben. Anderzijds gaat het hier over een 
burgerooMog met diepe historische wortels en zoals Willy Kuijpers 
(WIJ, 12 juni j.l.) terecht schrijft is het gevaar van uitdeining 
bijvoorbeeld naar Kosovo van het konflikt geenszins uitgesloten. Ook 
Macedonië is niet veilig. 

De Joegoslavische deelrepublieken zijn op zoek naar juiste gren
zen terwijl de oplossing voor hun probleem niet op de landkaart, maar 
slechts met zeer federalistische formules kan worden gevonden. In 
dit geval moet een zorgvuldig evenwicht worden gevonden tussen 
demokratie en nationalisme, tussen mensenrechten en rechten van 
volkeren en minderheden, een bij uitstek belangrijke diplomatieke 
oefening die Europa op het einde van de 20ste eeuw eigenlijk zou 
moeten aankunnen. 

Ik ben derhalve zeer verheugd dat de Veiligheidsraadresolutie 757 
de twistende partijen vraagt hun geschillen uit te vechten, niet op het 
terrein, maar in de Vredeskonferentie die door de Europese Gemeen
schap wordt aangeboden. 

De 50.000 neen-stemmers in Denemarken kunnen mij niet afhou
den van het gevoel voor verantwoordelijkheid van de ganse Europese 
Gemeenschap tegenover onze broeders, de volkeren in de Balkan... 

Hans De Betder 
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WETSTRAAT 

OPGELET: 
BEGROTINGS-

WERKZAAMHEDEN! 

D
E Vlaamse Regering geeft van
daag zo'n 433 miljard uit. Daar
mee beschikt zij over evenveel 
„operationele middelen" als de 
federale staat. Sinds de jongste 
staatshervorming zijn de begro
tingsdebatten dan ook uitge
groeid tot belangrijke politieke 
gebeurtenissen. De Volksunie
mandatarissen lieten zich eens 
te meer niet onbetuigd. Spijtig 

genoeg is er nog altijd zoiets als het „dubbel
mandaat" en de taakverdeling tussen 
Vlaamse Raad en de Federale Departemen
ten. Dit maakt dat deze belangrijke debatten 
een vî eekje onderbroken worden voor „na
tionale opdrachten". 

DE VU-OPDRACHT ~ 
Fraktieleider Paul Van Grembergen be

klemtoonde in zijn algemene bespreking dat 
de Volksunie de promotor is van de dialoog 
van volk tot volk om tot een eerlijke boedel
scheiding te komen, én tot de bekroning van 
ons autonomie-streven: een eigen, recht

streeks verkozen parlement. Met zo'n parle
ment alléén zullen we ons echter niet laten 
paaien! Hij riep de PVV op haar korte
termijnstrategie te laten varen, en konse-
kwent haar verantwoordelijkheid voor Vlaan
deren op te nemen. „Op het ogenblik dat de 
dialoog wordt gevoerd kan het toch niet dat 
PVV en PRL samen een kongres houden, 
temfijl zij toch tegengestelde standpunten 
innemen. Nu eens stellen de liberalen zich 
belgicistisch op; op andere punten bepleiten 
zij de vlucht naar voren!" 

„Wij zullen de gepaste besluiten trekken 
uit de dialoog in het licht van onze opdracht 
en taak", zo besloot Van Grembergen. 

Momenteel bespreekt de Vlaam
se Raad de begroting voor het 
jaar 1992. Door de vai van de 
regering moest de nieuwe Vlaam
se regering dit werk immers over
doen. 
De begrotingswerkzaamheden in 
de Vlaamse Raad vormen dé ge-
legenlieid voor de parlementsle
den om het hele regeringsbeleid 
onder de loep te nemen en aller
lei kwesties te bespreken die 
onze samenleving beroeren. 

Hugo Schiltz, die de technische kant van 
de begroting voor zijn rekening nam, waar
schuwde ervoor dat knutselen aan de finan
cieringswet nu niet erg opportuun is daar die 
korrigerend voor Vlaanderen werkt. „Wij 
plukken daar nu de vruchten van. Wij moeten 
ervoor zorgen dat we de boni uit de financie
ringswet nu krijgen, zonder ons in een totale 
herziening te storten!" 

EN EUROPA 

Paul Van Grembergen riep de PVV op 
om haar korte termijnstrategie te la
ten varen. (toto wu) 

Bij de bespreking van de begroting Buiten
landse en Eksterne Aangelegenheden zei 
Herman Candries dat wij als klein volk de 
uitbouw van het federaal Europa moeten 
ondersteunen. De Vlaamse bedrijfsveranke-
ring moet uiting zijn van de Vlaamse ekono-

Hugo Schiltz: „Wij plukken nu de 
vruchten van de financieringswet." 

Tfoto VUM) 

mie in internationaal verband. Veronachtza
men wij deze verankering dan zullen wij in 
een zwakkere Europese positie terecht ko
men, waarin wij alleen nog Europese beslis
singen kunnen uitvoeren. ,,De Francité slaat 
overal toe!" 

OESO-RAPPORT 
Bij de bespreking van de onderwijsbegro

ting — onderwijs slorpt de helft van het hele 
Vlaamse budget op — verwees Laurens 
Appeltans naar het OESO-rapport dat tot het 
besluit kwam dat er wat schort aan de 
rationele inrichting van het onderwijs in 
Vlaanderen. Dit heeft te maken met het 
overaanbod van de verschillende schoolnet
ten. 

Appeltans pleitte dan ook voor net-over-
schrijdende samenwerking om de overlap
ping tegen te gaan en de kwaliteit van het 
onderwijs te verbeteren. 

Hij nam de verdediging van het,,deeltijds 
kunstonderwijs" — in hoofdzaak een ge
meentelijke aangelegenheid — op zich. De 
inschrijvingsgelden mogen niet te vlug stij
gen. 
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WETSTRAAT 

Bij de media-begroting had Hugo Cove-
liers het over de ongelijke konkurrentiestrijd 
tussen de BRTN en VTM. Hij pleitte voor een 
strategie op korte termijn met twee netten en 
vaste inkomsten voor de BRTN. Men moet 
niet eeuwig blijven doorbomen over de dota
tie voor de BRTN, maar zoeken naar een 
eigen Vlaamse identiteit. Indien dit niet ge
beurt zal Vlaanderen in het niets verdwijnen 
t.o.v. de vele andere Europese en Ameri
kaanse zenders. 

Herman Lauwers toonde zich tevreden 
over de substantiële verhoging van de kul-
tuurbegroting, maar toch is die nog laag in 
vergelijking met het buitenland. De overheid 
moet haar engagementen nakomen omwille 
van de rechtszekerheid en de politieke ge
loofwaardigheid. Vlaanderen moet vat krij
gen op de middelen van de Nationale Loterij. 

Jan Caudron, de VU-sportspecialist in de 
Raad, kloeg eveneens het feit aan dat het 
Vlaams sportbeleid doorkruist wordt door de 
subsidiëringspolitiek van de Nationale Lote
rij. Hij hoopt ook dat Bloso geen geld meer 
zal geven aan niet-erkende federaties zoals 
het unitaire Belgische Olimpisch en Interde-
partementeel Komitee (BOIC). Het BOIC 
moet enkel de deelname aan de Olimpische 
Spelen regelen en heeft zich niet te bemoei
en met de sport in Vlaanderen, aldus Jan 
Caudron. 

Verder deed hij een aantal konkrete sug
gesties voor een nieuw erkenningsdekreet 
voor sportfederaties. Hij besloot de begroting 
goed te keuren, zij het ,,met heel wat reser
ves". 

VLAAMSE RAAD OVER 
MIGRANTENSTEMRECHT 

DEFUSE 
Bij de bespreking van de begroting Bin

nenlandse Aangelegenheden en Ambtena
renzaken verheugde Etienne Van Vaeren-
bergh zich over de nieuwe aksenten die in de 
beleidsbrief „Vlaanderen in Beweging" ver
vat zijn. „De idee om de basiswetgeving 
inzake gemeenten, provincies en interl<om-
munales te regionaliseren is ronduit revolu
tionair!" Hij pleitte voor het krachtig uitoefe
nen van de voogdij over de faciliteitenge
meenten, in de eerste plaats over Voeren en 
Linkebeek. 

Bob Van HoolandvuMe aan met de proble
men van de grote steden. „Gemeenten en 
steden die zonder schroom het meest geld 
uit het Gemeentefonds halen zijn geen voor
beeld van zuinig beheer. Waar blijft het effekt 
van de schaalvergroting dat men na de 
fusies verwachtte?" 

De VU-senator pleitte voor de vergaande 
decentralisatie, ja zelfs defusie van de ge
meenten. 

De begrotingsbesprekingen worden vol
gende week verdergezet. 

Paul Marlens 
Koen Van Caimere 

De recente uitspraken van gemeen
schapsminister Wivina De Meester (CVP) 
over het stemrecht voor niet-Europes mi
granten gaf aan Fiiip Dewinter nog maar 
eens de gelegenheid om met zijn Le Pen-
teorieën uit te pal(ken. 
Dit leidde vorige week tot een bij tijd en 
wijle geanimeerd debat(je) in de Vlaamse 
Raad. De degelijke Volksunie-inbreng 
werd geleverd door Herman Lauwers en 
Vic Anciaux. 

GEEN ANGST 
Het betoog van Herman Lauwers, spijtig 

genoeg beknot door de al te krap bemeten 
spreektijd, verdiende bijzondere aandacht. 
Voor het Antwerpse lid van de Vlaamse Raad 
kleeft aan het al/niet verlenen van het ge
meentelijk stemrecht een zeer grote simbool-
waarde. De enen beschouwen het als het 
koninginnestuk van een integratiepolitiek. 
Anderen zien het als het summum van de 
bedreiging of vervreemding van Vlamingen 
in een ,,multikulturele" samenleving. Er be
staat een irrationele angst voor het,,gevaar 
van het fundamentalisme", de vrees dat 
onze taal en kuituur zouden bedreigd wor
den, dat Vlamingen in de minderheid worden 
gesteld... Deze angst is niet rationeel. 

„Wij moeten geen schrik hebben voor 
identiteitsverlies. Wij moeten ook niet bang 
zijn om overspoeld te worden door vreemde 
kuituren, noch numeriek noch op het kulture-
le vlak. Ik ben er van overtuigd dat de 
aantrekkingskracht van westerse waarden 
als zelfontplooiing sterk genoeg is, zeker 
voor de tweede generatie migranten." 

STEMRECHT 
stemrecht is voor Herman Lauwers in een 

demokratie de hoogste vorm van deelname 
aan de besluitvorming. Wanneer dit een 
belangrijke stap tot integratie zou beteke
nen, dan is het een belangrijk element tot 
integratie. Het verlenen van bv. stemrecht 
aan zo'n 15.000 Marokkanen en Turken kan 
in Antwerpen geen echte politieke druk ge
ven op een potentieel van 350.000 kiesplich-
tigen. De vergelijking met de invoering van 
het stemrecht voor vrouwen gaat in deze niet 
op. 

VERRECHTSING 

Herman Lauwers: „Vandaag stem
recht verlenen aan migranten is geen 
blijk van goed beleid." (foto wu) 

van goede wil, tegenover de migranten die 
daarin geïnteresseerd zijn.. 

In het huidig klimaat echter zou „zoiets 
gevoeligs als het verlenen van stemrecht de 
onverdraagzaamheid en de verrechtsing nog 
meer aanwakkeren. In dat geval is voor ons 
het sop de kool niet waard... Vandaag stem
recht verlenen aan migranten is wellicht een 
edele gedachte, maar zou geen blijk zijn van 
een goed beleid. Ik zeg dit zeker niet uit 
onverdraagzaamheid noch uit angst voor het 
vreemde, maar uit reële bezorgdheid voor 
een harmonieuze integratie van Marokkanen 
en Turken in Antwerpen, in Gent en elders." 

PRIET-PRAAT 

Daarentegen zou het verlenen van ge
meentelijk stemrecht aan migranten wel 
overkomen al een daad van edelmoedigheid. 

Vic Anciaux trok hard van leer tegen het 
beruchte 70-punten deportatieprogramma 
van het Vlaams Blok. „Ik noem dit plat-
demagogische priet-praat... Zij willen het 
probleem van de samenleving oplossen door 
totaal onmenselijke maatregelen. Zij zijn niet 
alleen gekant tegen stemrecht. Zij zijn ge
kant tegen elke vorm van integratie." 

Volgens Vic Anciaux gaat het om verleide
lijke voorstellen die inspelen op primaire 
gevoelens. Ze zijn echter onmogelijk te reali
seren. „Verleidelijke voorstellen formuleren 
komt enkel neer op volksmisleiding en volks-
verlakkerij". 

Aan SP-fraktievoorzitter Hancké die nog 
meer eens alles in de schoenen van ,,het 
nationalisme" wilde schuiven zei Anciaux: 
„Gelukkig, bewijst de Volksunie dat er een 
ander soort demokratisch, pluralistisch, ver
draagzaam en pacifistisch volksnationalisme 
bestaat". 

Koen Van Caimere 
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BERT ANCIAUX 
IS VU-VOORZITTER 

H
ET was een zonnige zaterdag
namiddag waarop de Partijraad 
van de VU Vlaamse Vrije Demo-
kraten bijeen kwam in de Zaal 
Dynastie van het Kongressen-
paleis te Brussel. Ongeveer alle 
partijraadsleden waren aanwe-, 
zig. Het belang van de vergade
ring was dan ook niet gering: de 
verkiezing van een nieuwe alge
meen voorzitter, een nieuwe al

gemeen sekretaris, twee ondervoorzitters en 
acht leden van het partijbestuur. 

Partijraadsvoorzitter Pol Vanden Bempt 
vertelde ons dat hij met zichzelf gewed had 
de partijraad niet langer te laten duren dan 
nodig. Er waren immers zoveel kandidaten 
opgedaagd voor de te begeven funkties, dat 
er teoretisch wel 22 stembeurten nodig zou
den kunnen zijn. Daarom begon Vanden 
Bempt stipt om 14.30u met de stemmingen 
voor de nieuwe voorzitter. 

De statuten schrijven voor dat de algeme
ne voorzitter verkozen wordt met 2/3de 
meerderheid. Haalt geen van de drie kandi
daten (Bert Anciaux, Patrik Vankrunkelsven 
en Johan Sauwens) het bij de tweede stem-
beurt met 2/3de meerderheid, dan is vanaf 
de derde stembeurt de helft van de stemmen 
voldoende, en valt de kandidaat met de 
minste stemmen af. 

In de eerste stemronde behaalde Bert 
Anciaux 56 stemmen, Johan Sauwens 36 en 
Patrik Vankrunkelsven 40. In de tweede 
stembeurt behaalde Anciaux 62 stemmen, 
Sauwens 31 en Vankrunkelsven 43. In de 
derde stemronde haalde Anciaux 76 stem
men tegen 59 voor Vankrunkelsven. 

Bij de verkiezing van de algemeen sekreta
ris waren er zes stemrondes nodig. In de 
eerste ronde behaalde Hans Bracquené 23 
stemmen, Gerda Raskin 19, Wilfried Remy 
15, Luc Van Biesen 21, Francis Van Lindt 15 
en Chris Vandenbroeke 43. In de tweede 
stemronde behaalde Bracquené 28 stem
men. Raskin 20, Remy 10, Van Biesen 22, 
Van Lindt 15 en Vandenbroeke 38. In de 

Op de Partijraad van zaterdag jl. 
werd Bert Anciaux verkozen tot 
algemeen voorzitter van de 
Voiltsunle Vlaamse Vrije Demo-
Icraten. Chris Vartdenbroel(evieró 
verl(ozen tot algemeen sekreta
ris, en Patril( Vaniirunkelsven en 
Annemie Van de Casfee/e werden 
verkozen tot ondervoorzitter. De 
Partijraad verkoos ook Hans 
Bracquené, Simonne Janssens-
Vanoppen, Jan Loones, Bob 
Maes, Nora Tommelein, Herman 
Vertieirstraten, Lul( Bral en Lie
ven Dehandschutter tot lid van 
het partijbestuur. 

derde stemronde behaalde Bracquené 37 
stemmen. Raskin 22, Van Biesen 17, Van 
Lindt 16 en Vandenbroeke 43. In de vierde 
stemronde behaalde Bracquené 40 stem
men. Raskin 32, Van Biesen 15 en Vanden
broeke 49. In de vijfde stemronde behaalde 
Bracquené 48 stemmen, Raskin 38 en Van
denbroeke 50. Vandenbroeke behaalde het 
uiteindelijk met 61 stemmen tegen 60 voor 
Bracquené. 

(foto J. Van der Ferre) 

Antoine Denert trok zich terug voor de 
verkiezing van de ondervoorzitters. Vermits 
Bert Anciaux al tot voorzitter verkozen was, 
viel ook hij af. Zodoende bleven er slechts 
twee kandidaten over, nl. Patrik Vankrun
kelsven en Annemie Van de Casteele. Om
dat de statuten zeggen dat er moet gestemd 
worden, werd er gestemd. Patrik Vankrun
kelsven behaalde 119 stemmen, Annemie 
Van de Casteele 99. 

PARTIJBESTUUR ^ 
Voor het partijbestuur (acht te begeven 

plaatsen) stelden zich 22 personen kandi
daat: Johan Beke, Hans Bracquené, Luk 
Bral, Lieven Dehandschutter, Dirk Demeu-
rie. Luk Grootaerdt, Simonne Janssens-Van-
oppen, Willy Kuijpers, Jan Loones, Walter 
Luyten, Bob Maes, Jan Peumans, Wilfried 
Remy, Bart Somers, Jan Strynckx, Nora 
Tommelein, Luk Van Biesen, Koen Van Cai-
mere, Annemie Van de Casteele, Chris Van
denbroeke, Luk Vanhorenbeek en Herman 
Verheirstraten. 

Vermits zij als sekretaris en ondervoorzit
ter reeds deel uitmaken van het partijbestuur 
mochten de namen van Annemie Van de 
Casteele en Chris Vandenbroeke geschrapt 
worden. Verder werden verkozen: Hans 
Bracquené, Simonne Janssens-Vanoppen, 
Jan Loones, Nora Tommelein, Herman Ver
heirstraten, Luk Bral, Bob Maes, en Lieven 
Dehandschutter. 

We wensen de nieuwe voorzitter, sekreta
ris, ondervoorzitters en partijbestuursleden 
van harte proficiat met hun verkiezing! 

(pdj) 
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EEN NIEUWE PLOEG 
Naast de nieuwe voorzitter Bert Anciaux, 

de nieuwe sekretaris Chns Vandenbroeke, 
de ondervoorzitters Patrik Vankrunkelsven 
en Annemie Van de Casteele, werd ook een 
gedeelte van het partijbestuur vernieuwd Er 
werden acht nieuwe of minder nieuwe leden 
verkozen Hans Bracquené, Simonne Jans-
sens-Vanopppen, Jan Loones, Bob Maes, 
Nora Tommelem, Hernfian Verheirstraten, 
Luk Bral en Lieven Dehandschutter Behalve 
de twaalf hierboven genoemden, zetelen de 
volgende personen eveneens met stemrecht 
in het partijbestuur stichter-voorzitter Frans 
Van der Eist, de fraktievoorzitters van Kamer 
(Herman Candries), Senaat {Jef Valkeniers), 
Vlaamse Raad {Paul Van Grembergen) en 
van het Europees Parlement (Jaak Vande-
meulebroucke), twee leden aan te duiden 
door de Kamer- en twee leden aan te duiden 
door de Senaatsfraktie, voorzitter van de 
VUJO Geert Lambert en de algemene pen
ningmeester die op de eerstvolgende Partij
raad aangeduid wordt 

De voorzitter van de Partijraad, Pol Van
den Bempt, de direkteur Stefan Ector, koor-
dinator van de Vlaamsnalionale Studiedienst 
(VNS) Piet Van Schuyienbergh, de oud-
voorzitters Hugo Schiltz, Jaak Gabriels, ge
meenschapsminister Johan Sauwens en 
staatssekretaris Vic Anciaux maken even
eens deel uit van het Partijbestuur, maar dan 
wel met raadgevende stem 

Omdat een aantal nieuwelingen (en oud
gedienden) voor veel van onze lezers echt 
nieuw zijn, geven we hieronder hun kurnku-
lum 

BERT ANCIAUX 

Na het beëindigen van zijn middelbare 
studies in het Antwerpse Hoogstraten ging 
Bert Anciaux (°Merksem, 11 september 
1959) naar de Vrije Universiteit van Brussel 
waar hij m 1984 afstudeerde als licentiaat in 
de Rechten Sedert 1987 heeft hij een eigen 
advokatenkantoor Van jongsafaan was Bert 
Anciaux aktief bij de Chiro en Volksunie 

Na zich verdienstelijk te hebben gemaakt 
„aan de basis" -arrondissementeel VUJO-
voorzitter (1976) van Brussel, sekretaris van 
de afdeling Brussel (1980), partijraadslid se
dert 1976, arrondissementsvoorzitter van 
Brussel in 1984 tot 1992- werd Bert Anciaux 
gemeenteraadslid van de Stad-Brussel in 
1987. 

Op 24 november 1991 werd hij verkozen 
tot provincieraadslid, maar nam kort nadien 
ontslag Op 13 januari 1992 werd hij schepen 
van de stad Brussel 

CHRIS 
VANDENBROEKE 

Chris Vandenbroeke ("Waregem, 6 juli 
1944) IS doctor in de Geschiedenis, specialist 
sociaal-ekonomische geschiedenis Aan het 
Institut National D'etudes Démographiques 
ontrafelde hij verder de geheimen van de 
demografie Hij werd assistent, nadien werk-
leider aan de U G Op zijn naam staan heel 
wat publikaties 

BIJ de VU is hij op arrondissementeel vlak 
aktief, hij is lid van de partijraad en sedert 
1986 lid van het Partijbestuur In 1989 werd 
hij tot ondervoorzitter van de VU verkozen 

HIJ IS eveneens voorzitter van het Vor
mingscentrum Lodewijk Dosfel en was ad-
junkt-kabinetschef 

ANNEMIE 
VAN DE CASTEELE 

Annemie Van de Casteele ("Beernem, 15 
mei 1954) behaalde m 1977 het diploma voor 
Apotheker en in 1984 dat van licentiaat 
Staats -en Bestuurswetenschappen Sedert 
1977 woont ZIJ te Affligem, waar zij werkzaam 
IS als apotheker In 1982 en 1988 werd zij 
verkozen tot gemeenteraadslid Zij is lid van 
het arrondissementeel bestuur van Halle-
Vilvoorde en sedert 1986 lid van het Partijbe
stuur In 1989 werd zij voor het eerst als 
ondervoorzitter verkozen Momenteel is zij 
kabinetschef bij staatssekretaris Vic An
ciaux 

PATRIK 
VANKRUNKELSVEN 

Na het beëindigen van zijn humaniora in 
1975 ging Patnk Vankrunkelsven ("Geel, 2 
mei 1957) naar de K U L waar hij in 1982 
met de grootste onderscheiding afstudeerde 
als doktor in de Geneeskunde 

HIJ volbracht er zijn burgerdienst op de 
dienst,,Allergie" en vestigde zich nadien als 
huisarts m de gemeente Laakdal Tijdens de 
gemeenteraadsverkiezingen van 1982 werd 
hij met nog 5 anderen verkozen op de VU-lijst 
waarmee hij als fraktieleider oppositie voer
de In 1988 werd deze fraktie uitgebreid tot 6 
HIJ IS verder aktief op het arrondissementeel 
vlak, partijraad en sedert 1989 m het VU-
partijbestuur In 1989 was hij de tegenkandi
daat van Jaak Gabriels 
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HANS BRACQUENÉ 
Hans Bracquené ("Geraardsbergen, 4 juli 

1959) behaalde in 1982 het diploma van 
licentiaat m de Rechten en in 1983 dat van 
licentiaat in de Ekonomische Wetenschap
pen Na enkele omzwervingen in het bedrijfs
leven IS hij nu zelfstandig bedrijsadviseur 
Van 1988 tot eind september 1991 was hij 
adviseur op het kabinet van Wetenschapsbe
leid Tijdens zijn studententijd was hij mede-
opnchter van VUJO-K U L In 1988 werd hij 
gemeenteraadslid te Leuven Bij de jongste 
verkiezingen stond hij eerste opvolger op de 
Kamerlijst voor het arrondissement Leuven 

SIMONNE 
JANSSENS-
VANOPPEN 

Simonne Janssens-Vanoppen werd gebo
ren in Heusden (Limburg) op 8 mei 1944 Ze 
IS onderwijzeres en behaalde een specialisa
tie ,,Gehoorgestoorden A" aan de Katholie
ke Leergangen te Tilburg (Nederland) 

Van 1983 tot 1989 was ze OCMW-voorzit-
ter van Heusden-Zolder Sedert '89 is ze 
schepen en sedert 1991 provincieraadslid 
Ze IS lid van het arrondissementeel bestuur 
en van de VU-partijraad 

JAN LOONES 
Jan Loones werd m 1950 geboren Hij 

behaalde aan het U G het diploma van 
licentiaat m de Rechten en licentiaat Nota
naat en Verzekeringsrecht Sedert 1975 is hij 
advokaat In 1982 wordt hij gemeenteraads
lid in Koksijde In 1989 werd hij ook volksver
tegenwoordiger Na de verkiezing van 24 
november werd hij gekoopteerd senator 

BOB MAES 
Bob Maes ("Zaventem, 22 oktober 1925) 

ging na zijn humaniora in een bankinstelling 
werken In 1957 werd hij zelfstandig verzeke-
nngsmakelaar en sedert 1964 is hij beheer
der van een vennootschap Reeds vanaf 
1948 was hij betrokken bij de pogingen om 
de traditie van een Vlaams-nationale partij 
voort te zetten Van bij de stichting was hij 
aktief in de VU, van afdeling tot partijbestuur 

In 1971 werd hij verkozen tot senator voor 
het arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde 
en bleef dit tot bij de verkiezingen m 1985 
Van 1972 tot 1988 zetelde hij onafgebroken 
in de gemeenteraad van Zaventem 
Momenteel is hij provinciaal VU-voorzitter 
van Brabant 

O 
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NORA TOMMELEIN 
Nora Tommelein (°12 november 1938) is 

mspectrice voor het kleuteronderwijs, geor
ganiseerd door de Vlaamse Gemeenschap 
ZIJ IS sedert 1979 stichtend voorzitter van de 
Vilvoordse afdeling en van de Federatie van 
Vlaamse Vrouwengroepen en werd in 1980 
lid van de Raad van Bestuur van de F V V Zij 
vertegenwoordigde de VU tot in de hoogste 
echelons van de Nationale Vrouwenraad 
Sedert 1987 is zij lid van de VU-partijraad en 
partijbestuur In 1987 werd zij gemeente
raadslid te Vilvoorde 

HERMAN 
VERHEIRSTRAETEN 

Herman Verheirstraeten ("Eisene, 28 fe-
bruan 1950) behaalde in 1974 het diploma 
van licentiaat Rechten en Internationaal 
Recht aan de VUB 
Van 1976 tot 1977 was hij Dienstoverste 
Kultuuruitstraling bij de N C C , waarna hij 
tot 1979 adviseur werd op het kabinet Neder
landse Kuituur en Sociale Zaken Als mede
werker van het Onthaalcentrum ,,Foyer" 
voor migrantenjongeren in Molenbeek -van 
1979 to 1981- werkte hij mee aan het projekt 
voor Onderwijs aan migranten in Vlaamse 
basisscholen te Brussel 

Vanaf 1981 trok hij naar de E E G als 
assistent van Jaak Vandemeulebroucke en 
sedert 1984 is hij sekretaris-generaal van de 
Regenboogfraktie in het Euro-parlement In 
1989 werd hij tot lid van het partijbestuur 
verkozen Momenteel zetelt hij in de partij
raad voor het arrondissement Leuven 

LUK BRAL 
Luk Bral (° 23 februan 1953) is socioloog 

van vorming Momenteel is hij adviseur op 
het kabinet van gemeenschapsminister Jo-
han Sauwens Hij is voormalig voorzitter van 
de jeugdraad van de Vlaamse Gemeen
schap 

HIJ IS OCMW-raadslid in Zwijndrecht, voor
zitter van de Burchtse Bouwmaatschappij en 
lid van de partijraad Luk Bral is sekretaris 
van de Vereniging van Vlaamse Mandatans-
sen (VVM) 

LIEVEN 
D E H A N D S C H U T T E R 

Lieven Dehandschutter (Sint-Niklaas 9 juni 
1958) IS licentiaat in de Rechten en direkteur 
van het Vormingscentrum Lodewijk Dosfel 
HIJ IS fraktievoorzitter in de gemeenteraad 
van Sint-Niklaas Dehandschutter maakt te
vens deel uit van het IJzerbedevaartkomitee 

In een van de eerstkomende uitgaven 
brengt WIJ een uitgebreid interview met de 
nieuwe voorzitter 

DE UITDAGINGEN 
VAN BERT 

De verkiezing van Bert Anciaux, zoals 
dat telkens gaat met voorzittersverkiezin
gen, schept grote verwachtingen Maar 
zeker nu, met barslechte opiniepeilingen 
in de hand en zwartgallige artikels over 
de „stervende" Volksunie in het achter
hoofd, staat de 32-jarige Anciaux een 
zware opdracht te wachten 

Dit weekblad zal hem een van de 
volgende weken, wanneer de rook om 
het hoofd van Bert wat is verdwenen, 
uitgebreid interviewen Heel wat radio-
en televisiestations en dag- en weekbla
den lieten de kersverse VU-voorzitter met 
op adem komen, en duwden hem een 
kassetterekorder of mikrofoon onder de 
neus We vinden dat de nieuwe voorzitter 
het er die eerste dagen zeer behoorlijk 
van af gebracht heeft Als neofiet in de 
grote politiek heeft hij immers nog alles te 
leren 

In zijn interviews kreeg Bert de gele
genheid om de uitdagingen die hij zich
zelf stelt even op een rijtje te zetten 
Vanzelfsprekend zal er heel wat energie 
gestoken worden in een heraktivering 
van de partijkaders 

Anciaux legt er de nadruk op dat hij de 
VU inhoudelijk op kommunautair én 
maatschappelijk (wat sommigen wel 
eens willen vergeten) vlak radikalizeren 
Beide elementen noemt hij onmisbare 
onderdelen van de siamese tweeling die 
het Vlaams-nationalisme is Hij staat pal 
achter de kongresrezoluties van Leuven, 
die rezulteerden in het zespijleng Toe
komstplan voor Vlaanderen Dit vormt 
voor Anciaux zowat het frisse water dat 
uit de bron van het Vlaams-nationalisme 
opborrelt 

Bert Anciaux belooft verder een zeer 
kritische houding aan te zullen nemen 
tegenover Europa Op een perskonferen-
tie kondigde de VU aan dat ze wil dat het 
verdrag van Maastricht opnieuw onder
handeld wordt, omdat er na het neen van 
Denemarken geen verdrag meer is, en 
omdat het ingaat tegen het Europa der 
volkeren en regio's Desnoods wil de VU 
het verdrag van Maastricht voor het Euro
pees gerechtshof van Luksemburg aan
vechten 

De nieuwe VU-voorzitter stelt ook een 
evaluatiekongres m het vooruitzicht over 

de dialoog van gemeenschap tot ge
meenschap en de VU-deelname aan de 
Vlaamse regering Op vraag van minister 
Sauwens zelf verving Bert Anciaux Sau
wens in de stuurgroep van die dialoog 

Anciaux stelde in een interview met het 
Belang van Limburg het volgende mini
mum minimorum voor om van een ge
slaagde dialoog te kunnen spreken „ 1) 
ik betaal met voor een eigen Vlaams 
parlement, ik betaal met voorde Vlaamse 
rand, ik betaal met voor niet-inmenging, 
ik betaal met voor een rechtvaardige 
Europese zetelverdeling, en 2) van een 
bijkomende overheveling van financiële 
middelen (kijk- en luistergeld) naar de 
gemeenschappen kan er slechts sprake 
zijn als dit gepaard gaat met een even 
grote overheveling van nieuwe bevoegd
heden naar diezelfde gemeenschap
pen " 

En tenslotte de spekulaties over een 
eventueel opstappen van gewezen VU-
voorzitter Gabnels naar de richting van 
de Partij Van Verhofstadt waren deze 
week met uit de lucht De nieuwe voorzit
ter hield hierbij het hoofd koel, en sedert 
de Partijraad van zaterdag jl vielen er 
ook al uit de mond van Gabnels geen 
ophefmakende verklaringen meer te no
teren Het lijkt ons het beste dat beide 
voormannen een periode van bezinning 
m acht nemen 

Bert Anciaux kondigde in Hef Volk aan 
dat hij een gesprek met Gabnels zal 
hebben Hij verduidelijkte er zijn hou
ding „Ik ga aan alle gewezen VU-voor-
zitters steun vragen Als Jaak die met wil 
geven, is dat zijn verantwoordelijkheid 
Maar ik kan me met voorstellen dta ie
mand die zes jaar aan het hoofd van een 
partij heeft gestaan, even nadien diezelf
de partij al om zeep zou willen helpen 
Jaak heeft de afgelopen jaren goede 
zaken gedaan voor onze partij, waarvoor 
ik hem bedank, en dus met afdank " 

Als gewezen partijvoorzitter deed Ga
bnels de afgelopen zes jaar inderdaad 
een onschatbare ervanng op In het ver
leden bewees Gabnels reeds welk waar
devol parlementslid en kamerfraktielei-
der hij wel is Het zou zonde zijn dit 
kapitaal voor de VU verloren te laten 
gaan Neen, wanneer Gabnels dit wenst 
IS zijn rol binnen de VU nog lang met 
uitgespeeld 

(Pdj) 
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MGRANTEN 

DE MOSTERD VAN FLIP 

V
ERLEDEN week donderdag 
nam Jaak Gabriels als VU-
voorzitter afscheid van de 
pers. Bij die gelegenheid haal
de hij biezonder scherp uit 
naar het Vlaams Blok. Als een 
van de eerste politici na Paula 
D'Hondt trok Gabriels regel
recht ten strijde tegen de voor
stellen die de ekstreemrecht-
se Vlaamse partij formuleerde 

over de migranten. Gabriels beschuldigde 
het VB ervan ronduit racistische plannen te 
koesteren, de fundamentele rechten van de 
mens aan de laarzen te lappen, anti-demo-
kratische, anti-sociale en anti-menselijke 
waarden en opvattingen te propageren. Vol
gens Gabriels gebruikt het Vlaams Blok het 
Vlaams-nationalisme als schaamlapje om de 
ideëen van het Front National te verspreiden. 

Dat was zomaar geen gratuite bewering 
van de gewezen VU-voorzitter. Hij liet de 
voorstellen die het Front National ten aan
zien van de migranten op 16 november '91 
formuleerde nauwgezet vergelijken met de 
„uitdieping" van haar migrantenstandpunt 
die het Vlaams Blok op 6 juni jl. bekend 
maakte. De konkluzies zijn onthutsend. Een 
bloemlezing: 

Het VB wil een staatssekretariaat voor 
Migrantenzaken oprichten. Het Front Natino-
nal (FN) spreekt van een ministerie van de 
Bevolking. Beiden willen de vreemdelingen-
organizaties (streng) kontroleren, ze willen 
geen subsidies voor migrantenorganizaties 
en een verbod op buitenlandse politieke 
propaganda. Mundialistische en multiraciale 
opvoeding (bij het FN: cosmopolisme) moe
ten verboden worden. Het eigendomsrecht 
van migranten dient beperkt. De sociale 
huisvesting moet voorbehouden worden aan 
de Vlamingen, het VB wil een belasting op 
tewerkstelling van niet-Europese vreemde
lingen. 

Beide partijen willen de nationaliteit maar 
onder voorbehoud toekennen, en het later 
mogelijk maken om toekenning van de natio
naliteit te herzien. Hetyus sanguinis (nationa
liteit doorgeven via bloedbanden, afstam
ming dus) moet als kriterium voor het verkrij
gen van de nationaliteit terug ingevoerd 
worden. Het VB wil C-130 vliegtuigen inscha
kelen om illegalen terug te sturen. Het FN is 
minder specifiek, maar ruimer: vliegtuigen 
én boten voor de terugkeer. Beide partijen 
willen een beperking in het genot van de 
sociale venworvenheden en een afzonderlij
ke sociale zekerheid. Vreemdelingen die 3 
maanden werkloos zijn worden terugge
stuurd. 

De voorstellen van het VB en het FN zijn 
dus zo goed als identiek. Beide partijen 
hebben ook enkele ,,eigen" voorstellen, die 
niet bij de andere terug te vinden zijn. Vooral 
het VB komt hier sterk uit de hoek. Zo bepleit 

Waarschijnlijk heeft Filip Dewinter nog nooit een C-130 IHercules transport
vliegtuig van binnen gezien. Op deze foto is goed zichtbaar hoe de wandbekle-
ding en de zitjes (men kan bezwaarlijk van zetels spreken) eruit zien. Een C-
130 vliegt ook helemaal niet zo komfortabel als een passagiersvliegtuig. En 
het geluid van de motoren maakt een gewoon gesprek in de laadruimte 
volkomen onmogelijk. (foto wu) 

het VB de intersektoriële immobiliteit voor 
migranten. Dit is biezonder pervers, zeker in 
kombinatie met het voorstel om werkloze 
migranten na drie maanden terug te sturen. 
Dit voorstel zou er bvb.op neerkomen dat alle 
migranten die in de mijnsektor tewerkgesteld 
waren na de sluiting van KS in geen andere 

Op zaterdag 16 november '91 
stelde het Front National op een 
koilokwium in Marseille 50 maat
regelen voor als „bijdrage tot het 
regelen van het migrantenpro-
bieem". Zaterdag 6 juni '92 maak
te het Vlaams Blok op een koilok
wium in Antwerpen 70 maatrege
len bekend die „een uitdieping 
vormen van het partijstandpunt 
rond de vreemdelingenproble-
matiek". De voorstellen van bei
de ekstreemrechtse partijen vor
men als het ware eikaars door
slagje. 

over de fundamentele rechten van de mens 
of met het Europees Verdrag voor de Rech
ten van de Mens, kan het VB geen zier 
schelen. Filip Dewinter in De Zevende Dag: 
„Het Verdrag van de Rechten van de Mens is 
v/at mij betreft ondergeschikt aan het princi
pe van het Eigen Volk Eerst". Of Gerolf 
Annemans aan De Morgen: „D/e VN-verkla-
ring is mee opgesteld door mensen uit Sene
gal en Ivoorkust, daarmee moeten we hier in 
Borgerhout geen rekening houden". Het 
Vlaams Blok laat daarmee een masker vallen 
en wat te zien valt is huiveringwekkend. 
Want het impliceert dat het Blok er echt van 
overtuigd is dat de ene mens de andere 
mens niet is. Dat niet alle mensen gelijk zijn. 

HITLER 

sektor zouden mogen werken, en na drie 
maanden de C-130 opgezet zouden worden. 

Het VB is ook voorstander van de retroak-
tieve afschaffing van de familiehereniging tot 
in 1974, en van een apart onderwijsnet voor 
migranten. Dat een aantal van haar voorstel
len (bvb. over de afschaffing van de gezins
hereniging) strijdig zijn met het VN-Verdrag 

Het Vlaams Blok schrapte omwille van de 
samenwerking met Le Pen de heraanhech
ting van Frans-Vlaanderen bij Vlaanderen. 
Het zegt veel over het „nationalisme" van 
het VB. Overigens kan men zich de vraag 
stellen wie van wie afschreef. Het program
ma van VB en FN vertoont sterke gelijkenis
sen. Maar in een verder verleden was er nog 
een partij die reeds zulke ideeën verkondig
de. De term jus sanguinis bvb. kwam ook 
reeds voor in de anti-joodse wetten die Hitler 
afkondigde. Voor het eerst was de lijn van 
Dewinter naar Le Pen en de nazi's zo zicht
baar. 

(Pdj) 
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SAMENLEVING 

OP ZOEK NAAR 
DE BELGISCHE WAARDEN 

A
CHTER het koninklijk paleis 
loopt de Brusselse Brederode-
straat, waar het hoofdkwartier 
van de Koning Boudewijn-
stichting gevestigd is. Dat is 
zo één van die stichtingen 
waar alles er op z'n traditio
neel Belgisch aan toegaat. Zo 
ook op de perskonferenties. 
Op de voorstelling van het 
boek De versnelde Ommekeer 

(Lannoo/Tielt) kregen de Vlamingen en de 
Franstaligen er netjes evenveel tijd toegeme
ten. Dat boek, er verscheen tegelijkertijd een 
Franstalige versie, vormt de weerslag van 
een internationaal onderzoeksprojekt naar 
Europese waardensistemen, de European 
Values Study. 

Pastoraalteoloog, jezuïet en professor Jan 
Kerkhofs is de grote bezieler achter het 
projekt. Hij mocht op de perskonferentie ten 
behoeve van de Vlaamse toehoorders het 
woord voeren, en als brave Belg deed hij dat 
perfekt... in het Frans en in het Nederlands. 
Hij presteerde het zelfs om, toen hij zijn 
betoog met wat slides wilde illustreren, daar
op het Engels te gebruiken, wat naar zijn 
zeggen toch de gemeenschappelijke taal 
wordt van de Belgen. Professor Voyé, die ten 
behoeve van de Franstalige toehoorders het 
woord kreeg, was heel wat minder hoffelijk. 
Zij sprak geen gebenedijd woord Neder
lands. 

WMRDENGEBIEDEN~ 
Maar laat ons eens wat dieper ingaan op 

de onderzoeksrezultaten. Er werd gepeild 
naar waardengebieden als gezin en seksua
liteit, arbeid en vrije tijd, godsdienst, politiek 
en etiek. Meer dan de gemiddelde Euro
peaan zegt ,,de Belg" gelukkig en tevreden 
te zijn. Waar gevraagd werd de zes waarden-
gebieden een rangorde van belang toe te 
kennen, stelden Vlamingen, Walen en Brus
selaars dezelfde top 6 samen: gezin (83%), 
arbeid (56%), vrienden (46%), vrije tijd 
(40%), en verder godsdienst (15%) en poli
tiek (6%). 

Deze rangorde verschilt van deze die de 
Fransen, de Duitsers of de Nederlanders 
opstelden. Al deze buurlanden vinden ook 
het gezin het belangrijkst. De Fransen vol
gen ,,de Belgen" nog het langst, door ook 
arbeid op de tweede plaats te zetten. Bij de 
Nederlanders komen de vrienden op de 
tweede plaats, bij de Duitsers (weliswaar 
nipt) de vrije tijd. 

Jan Kerkhofs: Het ziet er naar uit dat Engels de gemeenschappelijke taal van 
de Belgen wordt. (foto VUM) 

Op bazis van deze gegevens leidden de 
onderzoekers af dat er nog heel wat gelijke
nissen bestaan tussen Vlamingen, Walen en 

In de kantoren van de Koning 
Boudewijnstichting werd deze 
week een studie voorgesteld 
over de waarden van de Belgen, 
Vlamingen, Walen en Brusse
laars. Deze studie maakt deel uit 
van een Europees waardenon-
derzoek, zodat vergelijkingen 
met bvb. Frankrijk en Nederland 
of het EG-gemIddelde gemaakt 
kunnen worden. Op de perskon
ferentie konden sommige joema-
listen verheugd noteren dat de 
waarden van de „Belgen" nog 
redelijk dicht bij elkaar liggen. 
Bestaan er dan toch nog „Bel
gen"? 

derzijds zelfs meestal groter dan tussen 
Vlamingen en Walen onderling. We menen 
dat de onderzoekers hun wensen een beetje 
te gretig voor werkelijkheid nemen. Toch 
trapten de meeste joernalisten keurig in de 
val. De Vlaamse kwaliteitskrant De Stan
daard, die zich ondanks haar AW-VVK-label 
wel eens meer op een neo-unitair trekje laat 
betrappen, titelde: Sire, er lijken t'och Bel
gen te zijn. 

NEDERLAND 

Brusselaars. Volgens Kerkhofs zijn de ver
schillen tussen Vlamingen en Nederlanders 
enerzijds en tussen Walen en Fransen an-

Nochtans had Kerkhofs het ook over enke
le opvallende verschillen. Zo noemen de 
Vlamingen zich gelukkiger, gezonder en 
meer tevreden (met job, gezin, financiële 
situatie) dan Walen of Brusselaars. Vlamin
gen skoren ook hoger inzake socio-psicholo-
gisch dinamisme (de relatieve openheid of 
relatieve geslotenheid voor veranderingen), 
ze blijken meer geïnteresseerd te zijn in 
politiek, beklemtonen sterker de vrouwen- en 
de vredesbeweging, zijn nog wat religieuzer 
en beklemtonen meer het vertrouwen in het 
onderwijs. 
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Walen daarentegen verklaren verdraagza
mer te zijn tegenover vreemdelingen, staan 
minder kritisch tegenover kerk en leger, en 
zijn meer gehecht aan de traditionele ge
loofsinhoud. Ze schenken meer vertrouwen 
aan de sociale zekerheid en in het algemeen 
aan alles wat met de staat te maken heeft. 

Aan Het Belang van Limburg nuanceerde 
Kerkhofs het ,,bestaan der Belgen": „Van 
een Belgische entiteit spreken vind ik wat 
vergaand; er zijn verschillen. Daarom durf ik 
stellen dat Vlaanderen op termijn toch wel in 
de richting van Nederland evolueert, dat op 
een aantal punten duidelijk meer geëmanci
peerd lijkt. Maar met vertraging." 

Naar onze mening kan een vergelijking 
van de beide tabellen inderdaad net zo goed 
tot de konkluzie leiden dat Vlamingen en 
Nederlanders ,,goed op weg zijn naar el
kaar" dan dat Vlamingen en Walen meer 
gemeen hebben dan Vlamingen en Neder
landers. 

BRUSSEL 
Een echt betekenisvol verschil (59 tegen

over 49) tussen wat Vlamingen en Nederlan
ders zeer belangrijk vinden bestaat er 
slechts bij de appreciatie over de waarde die 
beide volkeren aan de vrienden toekennen. 
In mindere mate verschillen de appreciaties 
van hetgeen Vlamingen en Nederlanders het 
minst belangrijk vinden, politiek (7 tegenover 
12) en godsdienst (14 tegenover 22). 

Vlaanderen en Wallonië verschillen van 
hun kant zeer sterk wat vrije tijd betreft (47 
tegenover 31), en nog vrij sterk wat betreft 
arbeid (54 tegenover 63) en vrienden (49 
tegenover 40). Er weze verder opgemerkt dat 
Brussel en Vlaanderen alleen opvallend ver
schillen wat de appreciatie van de vrije tijd 
betreft. Tussen Wallonië en Brussel bestaan 
er ook grote verschillen wat betreft gezin en 
arbeid. 

Zoals de lezer zelf kan vaststellen, met 
deze cijfers kan men om het even wat 
beweren. Jan Kerkhofs gaf dit ook zelf toe: 
Natuurlijk zal iedere lezer, iedere groep, 
iedere belangenvereniging zelf doorheen 
een min of meer gekleurde bril eigen beslui
ten trekken die oordelen of vooroordelen 
kunnen bevestigen of ontkrachten. 

FIER BELG 
TE ZIJN? 

Het feit echter dat de Koning Boudewijn-
stichting zo de klemtoon legde op de ,,een
heid van de Belgen", zal wel niet toevallig 
zijn. De stichting haalt daar ook aan dat de 
meerderheid van de Belgen ,,fier is Belg te 
zijn". Want op de vraag Hoe trots ben je Belg 
te zijn ? antwoordde 26,5% zeer trots. En dat 
is inderdaad meer dan de Nederlanders (22) 
of de Duitsers (17), maar heel wat minder 
dan de Fransen (32). 

Het blijken echter vooral de Walen te zijn 
die graag pronken met hun Belgische lid-
kaart. 29,5% van hen is zeer trots, tegenover 
25% van de Vlamingen en 25% van de 
Brusselaars. De Walen skoren ook het minst 
voor de kategorie niet zo trots, helemaal niet 
trots (13%). 20% van de Vlamingen is niet zo 
trots of helemaal niet trots op zijn Belg-zijn, 
en zelfs 26% van de Brusselaars heeft een 
eerder negatieve houding tegenover het va
derland van Boudewijn. U ziet het, ook deze 
bewering van de Boudewijnstichting is rela
tief. 

In het verslagboek van de studie wordt 
gesteld dat het boeiend zou zijn om de 
verschillen tussen Wallonië en Noord-Frank
rijk, en tussen Vlaanderen en Zuid-Neder

land na te gaan. Er wordt een studie van het 
Limburgse LISO aangekondigd die Belgisch 
Limburg met het Nederlandse Limburg en 
Noord-Brabant zal vergelijken. 

In een volgende uitgave willen we het 
politieke hoofdstuk uit De versnelde omme
keer onder de loep nemen. 

(pdj) 

— De versnelde ommekeer. De waarden 
van Vlamingen, Walen en Brusselaars in 
de jaren negentig. Jan Kerkhofs, Karel 
Dobbelaere, üliane Voyé, Bernadette Ba-
win-Legros. Uitg. Lannoo, TIelt, 1992, 286 
biz, 995 fr. 

FIGUUR 1 : ZEER BELANGRIJK IN HET LEVEN... VERGELIJKING TUSSEN DE 
GEWESTEN (IN %) 

Vlaanderen Wallonië Bruagel 

gewest 

FIGUUR 2 : ZEER BELANGRIJK IN HET LEVEN... VERGELIJKING TUSSEN DE 
LANDEN (IN %) 

Eu">P« Belflie Nederland Frankrijk Duitsland 

landen 
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SOCIAAL 

DE AUDIT-ANDERSEN 
GEEN SPROOKJES 

Maandag staakten de artsen in de ziekenhuizen. Er waren geen konsultaties, alleen noodhulp. (foto M. Cels) 

D
E afgelopen week viel er aardig 
wat nieuws te rapen op het ge-
zondheidsfront. Maandag j. l . 
hielden de artsensindikaten een 
stakingsdag. Ze protesteerden 
tegen een artikel uit de sociale 
programmawet dat de zieken-
huisdirekties de mogelijkheid 
biedt een groter deel van hun 
honorarium af te houden ter fi
nanciering van de ziekenhuisak-

tiviteiten. De geneesheren spraken van een 
„konfiskatie" van hun honorarium en vrees
den dat de direkties hen, via de centrale 
inning van de honoraria, volledig onder hun 
kontrole zouden krijgen. Wat een begin van 
,,nationalisatie" van de gezondheidszorg 
zou betekenen. 

„De huidige malaise in de ge
zondheidszorg was voorspelbaar 
en is het noodzakelijke gevolg 
van het beleid zonder visie en 
zonder durf dat de afgelopen 20 
jaar werd gevoerd. Vooral de hui* 
dige premier Jean Luc Dehaene 
maakte enkele kapitale beleids
fouten." VU-senaatsfraktieleider 
Jef Valkeniers, zelf geneesheer
specialist, was op een perskonfe-
rentfe biezonder scherp in zijn 
veroordeling van het gezond
heidsbeleid van de regering en 
stelde zijn alternatieven voor. 

.KONTRAKBREUK' 
Dinsdag was het de beurt an de verplegen-

den van de vrije ziekenhuizen om hun onge
noegen te uiten. Vorig jaar werd een akkoord 
met de regering en de werkgevers afgesloten 
dat voorzag in een anciënniteitsverhoging en 
een opslag voor het gehele verzorgend per
soneel met 1%. De ziekenhuisdirekties be
loofden weliswaar die weddeverhogingen uit 
te betalen, maar weigerden de desbetreffen
de CAO's te ondertekenen. Zullen we in de 
toekomst wel voldoende centen hebben om 
dite blijven honoreren?, zo luidt hun vraag. 
De verplegenden hebben zonder CAO ech
ter geen juridische grond om op te staan. 
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De financiering van de ziekenhuizen loopt 
inderdaad langs twee kanalen. Enerzijds is 
er de overheidssubsidie per dag en per 
patiënt voor de verzorging, de zogenaamde 
ligdagprijs. 

Anderzijds zijn er dan de afhoudingen op 
het honorarium van de geneesheren. De 
overheid zit echter, zoals bekend, zeer krap 
bij kas en de afhoudingen op de honoraria 
kennen een uiterst onduidelijke basis. En de 
artsen menen nu reeds meer dan genoeg bij 
te dragen. Bovendien laken ze het gebrek 
aan inspraak en kontrole van het ziekenhuis-
beheer. 

Ook de radiologen en de kinesiterapeuten 
zijn meer dan ongelukkig. Deze laatsten 
organiseerden zelfs een Staten Generaal 
waar de ,,kontraktbreuk" van de regering 
scherp op de korrel werd genomen. Indien 
de uitgaven voor kine een bepaalde grens 
(een „enveloppe") niet overschrijden, zou er 
over een verhoging van de honoraria worden 
gepraat, zo werd hen voorgehouden. De 
kinesiterapeuten realiseerden in 1991 effek-
tlef een besparing van meer dan 700 miljoen, 
maar naar een aanpassing van hun honora
ria heeft minister Moureaux voorlopig geen 
oren. 

Voor VU-fraktieleider Jef Valkeniers, die 
de gezondheidszorg sinds 1974 in het parle
ment met argusogen volgt, komt de huidige 
malaise niet onverwacht. Meermaals heeft 
hij voor bepaalde mistoestanden gewaar
schuwd. Maar machtige drukkingsgroepen 
en Jean Luc Dehaene, tussen 1981 en 1987 
bevoegd voor Sociale Zaken, weigerden be
paalde moedige beslissingen te nemen. 

GEEN SPROOKJES 
„sinds mijn intrede in het parlement", 

aldus Valkeniers,,,pleit ik voor zuivere erelo
nen. Een proportionele vermindering van de 
honoraria — die dan wel volledig de artsen 
zouden toebehoren — en een verhoging van 
de ligdagprijs — zodat aan de terechte eisen 
van de verplegenden kan worden voldaan — 
zouden heel wat konflikten kunnen vermij
den. 

De huidige wetgeving op de afhouding van 
de honoraria is echter hopeloos ondoorzich
tig, wat recent nog maar eens werd vastge
steld door nog maar eens een audit-Ander-
sen. Minister Dehaene heeft reeds in 1986 
beloofd hier duidelijkheid te scheppen, maar 
kwam zijn belofte niet na." 

Valkeniers verwijst in dit verband naar de 
nare ervaringen met de OCMW-ziekenhui-
zen. In 1974 nam toenmalig minister De 
Saeger Inderdaad de beslissing om de tekor
ten van de publieke ziekenhuizen voor 90% 
te laten dragen door de omliggende gemeen
ten, op basis van het aantal patiënten uit die 
gemeente. „Net zoals vandaag de deficits 
van de vrije ziekenhuizen op de geneeshe
ren worden afgewenteld". De deficits stegen 
razendsnel. Van 1,4 miljard In 1974 tot 7,2 
miljard in 1982. Ook toenmalig minister De

haene zag reeds in 1982 dat er problemen 
rezen wanneer de verantwoordelijkheden 
voor het eigen beleid op anderen kunnen 
worden afgeschoven. Maar pas vanaf 1990 
is weer de moedergemeente enkel en alleen 
verantwoordelijk voor haar OCMW-zleken-
huis. 

OVERKONSUMPTIE 
Nog andere zaken ergeren de tempera

mentsvolle senaatsfraktieleider. Onder druk 
van de grote ziekenhuizen nam minister 
Dehaene in 1986 de optie om de ziekenhui
zen te ,,rationaliseren". Ziekenhuizen dien
den minstens 150 bedden te tellen. Kleinere 
ziekenhuizen presteerden geen goede ge
neeskunde en misten de nodige schaaleffek-
ten, zo werd gesteld. 

,,Van in het begin waarschuwde ik er
voor", aldus Valkeniers, „dat de geneeskun
de in grote instellingen niet beter en zelfs 
veel onpersoonlijker Is. Ook over het bespa
rend effekt had Ik meer dan vraagtekens. 
Grote ziekenhuizen zijn steeds de kampioe
nen van de dure technische geneeskunde en 
de medische overkonsumptle. Wat zien we 

vandaag? Hoewel het aantal bedden sinds 
1986 met 12% is gedaald, steeg het totale 
ziekenhuisbudget met maar liefst dan 25!" 

Valkeniers, die eveneens sterk waar
schuwt tegen een verdere uitbreiding van de 
regeling derde betalende, Is tenslotte ver
heugd dat socialistische ministers als Mou
reaux en Onkelinx in het parlement verklaar
den voorstander te zijn van een beperking 
van het aantal zorgenverstrekkers, wat hij 
reeds 20 jaar bepleit. 

Ook Guy Peeters, sekretaris van de socia
listische mutualiteiten, verklaarde dat dit met 
noodzakelijk antidemokratisch is maar Inte
gendeel in et belang is van de patiënt en van 
de betaalbare geneeskunde. Konklusie van 
Valkeniers: „Het duurt soms lang vooraleer 
men gelijk krijgt in de politiek. Ondertussen 
gaan wel hopen geld verloren." 

Filip Delos 

— „De verziekte gezondheidszorg" door 
Jef Valkeniers is op eenvoudige aanvraag 
te bekomen bij het Viaams-Nationaal Stu
diecentrum, Barrikadenpiein 12 te 1000 
Brussel (02/219.49.30). 
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WIJ IN EUROPA 

EUROPA ZIT MET 
BLOEDNEUS 

V
ORIGE week verhaalden we 
reeds in WIJ hoe het politieke 
Europa geschokt en onhandig 
op het Deense referendum 
reageerde. Die reakties getui
gen van een totaal misprijzen 
voor de demokratie. De deni
grerende reakties van een Wil
ly Claes, een Karel Van Miert 
en van zichzelf voorbijhollen-
de woordvoerders van het EP 

zijn angstaanjagend. Als dit de wijze is waar
op het technokratische Europe rekening 
houdt met belangrijke bevolkingsgroepen 
dan moet dit voor alle (kleine) volkeren een 
waarschuwing zijn. Ook in Europa bestaat er 
blijkbaar een kloof tussen „Ie pays legal" en 
„Ie pays reel". 

DOOLHOF 
Het Deense referendum is geen te isoleren 

feit maar geeft een algemene malaise weer 
tegenover het Europese gebeuren. Vande-
meulebroucke stelde in zijn tussenkomst dat 
het Deense referendum een signaal moet 
zijn. „Er is een immens gevoel van niet-
betrokkenheid en de kloof tussen de Europe
se konstruktie en de burger die zijn weg niet 
vindt in de Europese doolhof is immens 
groot." 

Dat niet erkennen en er niet over naden
ken, daar niet eens oplossingen voor zoeken 
geeft ons te raden naar wat er in juni 1994 bij 
de komende Europese verkiezingen kan ge
beuren. Of stevenen we rustig verder af naar 
een nieuw „24 november 1991"? Als het 
aan de Volksunie en haar woordvoerder in 
het Europees Parlement ligt in elk geval niet. 

VOLKEREN 
EN REGIO'S 

Centrale vraag voor ons is of het Europa 
van na-Maastricht alle volkeren en regio's, 
Vlaanderen in het bijzonder, de kans zal 
geven volwaardig deel te nemen aan de 
Europese integratie. 

Zullen de volkeren en regio's een plaats 
vinden in het Europese gebeuren? Zullen de 

Vorige week debatteerde het Eu
ropees Parlement te Straatsburg 
over de uitslag van liet Deense 
referendum. Het Parlement 
neemt akte van de negatieve uit
slag maar zegt dat het op gang 
gebrachte proces van de Europe
se Unie zonder vertraging door 
moet gaan. Het hoopt dat Dene
marken zo snel als mogelijk weer 
mee kan doen. 
Het EP roept de lidstaten op het 
in gang gezette ratificeringspro
ces voor de nationale parlemen
ten verder af te ronden. Een reak-
tie dus van: „Het incident is ge
sloten. Wij doen rustig verder". 
Jaak Vandemeulebroucke verzet
te zich namens de Regenboog-
fraktie tegen deze werkwijze. 

Jaak Vandemeulebroucke: „Juri
disch bestaat Maastricht niet meer." 

(foto R. Szommer) 

ekonomische ongelijkheden tussen burgers 
en regio's verkleinen of zullen die eerder toe
dan afnemen? 

De Europes konstruktie is alleen maar 
waardevol wanneer het welzijn brengt aan 
die burgers en regio's die nu welvaart te kort 
komen. Wanneer het een kans geeft aan de 
volkeren en regio's die nu door hun staatsna-
ties worden weggedrukt. Wanneer het ervoor 
zorgt dat alle regio's evenwaardig aan het 
Europese besluitvormingsproces kunnen 
deelnemen. Wanneer het de heersende 
noord-zuid verhoudingen van uitbuiting in 
vraag stelt en wanneer het een vredevolle 
visie heeft op de ordening van de wereldge
meenschap. 
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WIJ IN EUROPA 

EN IERLAND? 
Jaak Vandemeulebroucke stelde tijdens 

een perskonferentie met zijn 14 kollega's 
duidelijk dat de Regenboogfraktie, de vier 
Denen van de Deense Volksbeweging inbe
grepen, a priori niet tegen het Europese 
eenwordingsproces gekant is. Integendeel: 
de 15 Europarlementsleden erkennen er ten-
volle de noodzaak van. Maar men mag geen 
lege doos verkiezen. (Nvdr. de Deense 
Volksbeweging ligt aan de basis van het 
Deense Nej) 

De ratifikatie gaat dus gewoon door. Van
demeulebroucke wil het anders. ,,Na het 
Deense Nej blijft enkel het Verdrag van 
Rome over. Juridisch bestaat Maastricht niet 
meer"; 

Als het aan Vandemeulebroucke lag dan 
zou het Deense neen de start moeten bete
kenen van een echt demokratisch Europa 
met minder technokratie, minder oligarchie 
en meer demokratie. Daar heeft het Euro
pees Parlement voorlopg geen oren naar. 
Wanneer WIJ in de bus valt kent de lezer de 
uitslag van het Ierse referendum. 

Opiniepeilingen wijzen uit dat ook het 
aantal neen-stemmers in Ierland in aantal 
toeneemt. Of ze net als in Denemarken een 
meerderheid halen wordt betwijfeld. Wie 
weet... 

Maar als ook de Ierse kiezer nee zegt dan 
kan het technokratische Europa niet langer 
meer doen alsof zijn neus bloedt... Dan is het 
pas echt krisis. 

Bart Staes 

WANGEDROCHT 
Dat Maastricht nogal wat vragen op

roept, blijkt overigens ook overduidelijk 
uit een recent verschenen verslag van 
het advieskomitee voor Europese aange
legenheden van de Belgische Kamer van 
Volksvertegenwoordigers. Dit adviesko
mitee, bestaande uit zowel Kamerleden 
als Europese Parlementsleden, ontleed
de het Verdrag van Maastricht grondig. 

De slotresolutie bevat welgeteld 20 
paragrafen met positieve opmerkingen. 
Maar 33 paragrafen wijzen op negatieve 
elementen en ruim 14 maal krijgt de 
Belgische regering de opdracht mee een 
bepaalde zaak nader te onderzoeken. 

De balans ligt eerder negatief maar 

toch wordt de Kamer „met de dood in het 
hart" aanbevolen Maastricht te ratifice
ren. Hoeft het ons dan te verwonderen 
dat de Deense kiezer Maastricht ver
werpt? Vandemeulebroucke bestempel
de het Verdrag van Maastricht als een 
wangedrocht. ,,Er blijven onopgeloste 
vragen over defensie en neutraliteit. De 
demokratische opvulling is niet gereali-
zeerd. Er is vooral de afwezigheid van 
kleine volkeren en regio's." 

De Volksunie-woordvoerder stelde dat 
Europa alleen maar kan slagen als de 
levende cellen van Europa, m.n. de re
gio's, betrokken worden bij de demokrati
sche opbouw. 

ADVERTENTIE 

De Denen stemmen in meerderheid 
Nej. En de leren? 

Donkrecreatie & zwembad 
Donklaan 93 — Overmere-Donk (aan Donkkapel) 

Tel. 091/67.61.50 of 67.59.39 
Aan boord van het Meer. 

Een paradijs voor jong en oud, 
2 verwarmde zwembaden 

waterglijbaan, ligweide, speeltuin, 
een uitstekende pleisterplaats voor de ganse familie. 

U beleeft er EEN DAG SPANJE voor 100 Frs. 
Alle dagen open van 11 tot 20 uur. 

Vrije toegang CAFETARIA, met zijn Tearoom 
en uitgebreide IJSBAR (10 soorten IJS) 

ALLE ZWEMBADEN aS'' 
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VOLKEN EN STATEN 

EEN JAAR VOLKSNATIONALE STRIJD /i8 

AZIË 
Voor grote delen van Azië geldt wat we 
verleden week over Afrika geschreven 
hebben; andere geraken steeds sneller 
ge'industrlallzeerd, ook verwesterd. Hun 
Identiteit lijdt er onder. Naast verlies ko
men ook reaktles naar boven. Het islami
tisch fundamentalisme Is er een van. Over 
het algemeen kan gesteld worden dat 
nergens ter wereld godsdiensttegenstel
lingen zo scherp, zelfs zo fanatiek zijn als 
in dat werelddeel. Zij overschaduwen er 
de nochtans talrijke en niet te verwaarlo
zen etnische tegenstellingen. 

WEE DE KOERDEN ~ 
De gebeurtenis bij uitstek voor Azie, zelfs 

voor de hele wereld, is m 1991 de Golfoorlog 
De zwaarste nasleep op het gebied van de 
volkerenproblematiek is zeker het onnoeme
lijke lijden dat eens te meer de statenloze 
Koerden treft 

ZIJ zijn zeker geen brave jongens en 
steeds opnieuw bereid hun zelfstandigheid 
met de wapens in de hand te verdedigen, 
hoewel ze soms met minder dan onafhanke
lijkheid tevreden zijn 

Nog voor de Golfoorlog uitbarst doen de 
Turken een brede grensstreek, waar louter 
Koerden wonen, ontruimen Vlaamse parle
mentsleden die Turkije in januari bezoeken, 
komen terug m eendrachtige verontwaardi
ging over de onderdrukkmgsmaatregelen die 
de Turkse regering tegen de Koerden toe
past 

De Turkse president Oezal is eerlijk (of 
brutaal) genoeg om te verklaren dat „het 
voorkomen van een Koerdische staat in 
Noord-lrak één van de redenen is voor de 
betrokkenheid van Turkije in de Golfoorlog" 
Hij suggereert dat wellicht Turkse troepen 
kunnen worden uitgezonden om elk initiatief 
in die richting te kelderen 

Oezal, die ten allen prijze Turkije m de EG 
wil binnenloodsen, doch daar op kritiek stoot, 
o m omwille van de Koerdische kwestie, 
„belooft" dat de Koerden weldra hun taal vrij 
zullen mogen gebruiken Einde januari dient 
de regering een wetsontwerp in dat het Turks 
als enige officiële taal van Turkije bevestigt 
doch — voor het eerst — toestaat dat andere 
talen en dialekten gesproken (met geschre
ven I) worden 

Dit alles zijn met meer dan speldeprikken 
vergeleken met het drama dat in Irak plaats 
vindt Aangehitst door Amerikaanse belof
ten, zetten de Koerdische „pesh-merga's" 
hun in 1990 herbegonnen guenlla voort te
gen de Iraak-Arabische troepen, die het 
hoofd moeten bieden aan een Amerikaanse 
overmacht 

ZIJ slagen er in, grote delen van hun 
Koerdische woongebied te heroveren On
dertussen vinden in Turks Koerdistan steeds 
meer en steeds heftigere incidenten plaats 
Guenlla-overvallen maken plaats voor mas
sa-betogingen, wel een teken voor de invloed 
van de marxistische PKK 

Wanneer echter de Amerikaanse troepen, 
door Franse en Britse eenheden geholpen, 
het Iraakse leger tot een wapenstilstand 
dwingen, aarzelt Saddam Hoessein geen 
ogenblik om tegen de Koerden door te vech
ten 

Alhoewel een van de wapenstilstandsvoor-
waarden bepaalt dat de Irakezen geen vluch
ten meer mogen uitvoeren, laten de westerse 
troepen hen ongemoeid terwijl zij vanuit 
gevechtshefschroefvliegtuigen de licht be
wapende Koerden, weerloze zowel als weer
bare mensen, op de vlucht drijven Deze 
geraken geplet tussen de Iraakse en de 
Turkse troepen Laatstgenoemden steken 
soms de grens over om guenllero's te achter
volgen Tweehonderdduizend, daarna twee 
miljoen Koerden blijven met hun schamele 
bezittingen midden in de winter in het hoog
gebergte aan de Turkse grens vast steken 
Ze staan zo goed als weerloos blootgesteld 
aan de ongenadige slagen van de Iraakse 
Republikeinse Garde 

Hun „peshmerga's" zijn hun enige toever
laat De Turken helpen erg tegen hun zin De 
verontwaardiging in de wereldopinie (dank 
ZIJ het bestaan van televisie) is zo groot dat 
de westerlingen beslissen, in het noordelijk
ste gedeelte van Iraaks Koerdistan toch een 
soort feitelijke vrije zone in te stellen, waar 
geleidelijk wat noodhulp wordt heen ge
bracht 

Inmiddels worden honderden Koerdische 
dorpen, duizenden woningen door Arabische 
troepen vernietigd 

Het IS duidelijk dat het Westen met ge
diend IS met een zelfbesturend Koerdistan, 
laat Staan met een onafhankelijke staat van 
die naam Het zou zijn ,,trouwe bondgenoot" 
Turkije alsook alle Arabische staten tegen 
zich m het harnas jagen 

Het enige resultaat van deze bloedige 
geschiedenis schijnt te zijn dat het recht op 
inmenging in de binnenlandse wreedheden 
van een staat een kans maakt om in de 
teorieen over internationaal publiek recht 
een plaats te vinden 

Spijts alles beginnen in apnl opnieuw be
sprekingen tussen Bagdad en sommige 
Koerden Zonder bescherming tegen de bar
re weeromstandigheden en zonder inkomen, 
onwelkom in Turkije, rest hen weinig anders 
Gevreesd worddt voor de dood van ongeveer 
100 000 kinderen 

Hoe onbegrijpelijk Aziaten in onze Europe
se ogen zijn moge blijken uit het akkoord 
over een graad van Koerdische autonomie, 
door rebellenleider Barzani aangekondigd 
op 21 juni Nauwelijks vier dagen later stelt 
Saddam Hoessein nieuwe, onaanvaardbare 
eisen 

In juli groeit de begrafenis van een ver
moorde Koerdische politikus uit tot een mas
sa-betoging Het Turkse leger doodt daarop 
vele Koerden en verminkt nog meer andere 
te Diyarbakir Tegen het einde van dezelfde 
maand laaien opnieuw zware gevechten op 
tussen Koerden en Iraakse soldaten 

Dit alles belet met dat achter de schermen 
opnieuw onderhandelingen gevoerd worden 

Terwijl de westerse troepen zich in oktober 
stilaan terugetrekken uit Turks Koerdistan, 
zet het Turkse leger daar een aanval m tegen 
Koerdische rebellen, daarbij steken zij zelfs 
de grens met Irak over, met voor het eerst 
trouwens 

Helemaal onoverzichtelijk wordt de toe
stand wanneer men verneemt dat Irak de 
Koerdische rebellen in Turkije van wapens 
voorziet, als wraak voor de Turkse pro-
westerse opstelling tijdens de Golfoorlog 

De winter van 1991 bedreigt nog steeds 
honderdduizenden haveloze en dakloze 
Koerden, die zich vastklampen aan de woes
te grensbergen (2 000 tot 4 000 m) Hun 
toestand verergert door de ekonomische 
blokkade waarmee Bagdad hen vanaf begin 
november doodpest De Koerden zelf gera
ken verdeeld 

In Turkije is Oezal als president afgelost 
door Demirel Deze erkent tenminste dat er 
Koerden bestaan en ,,belooft" dat het 
,,voortaan" zal toegestaan worden, Koerdi
sche boeken en tijdschnften uit te geven 

De Turkse regering, die zich tegenover de 
Koerden allesbehalve tegemoetkomend 
toont, verschaft alle ruimte aan dr Arslan, 
woordvoerder van de Turkmeense partij om 
hem te laten verklaren dat in Irak met alleen 
een Koerdische minderheid leeft, ook een 
Turkmeense Die zou 2,5 miljoen mensen 
sterk zijn en eveneens onder Arabische ter
reur lijden 

Dat ZIJ ook in Turkije onder assimilatiedruk 
te lijden hebben, wordt er voor de gelegen
heid met bij verteld 

ARABIEREN 
EN JODEN 

Ofschoon de intifadah doorgaat, krijgt hij 
steeds minder aandacht vanwege de media 
HIJ venwordt ovengens tot een afrekening 
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VOLKEN EN STATEN 

Peshmerga onderhandelen met een Iraakse politieman op de grens met Noord-lrak, het is er niet altijd zo vredevol 
toegegaan... (foto AFP) 

onder Palestijnen die zuiver op de graat 
heten te zijn en anderen die zouden „kolla-
boreren" met de Joden. Al wie enige herin
nering bezit aan de duistere en verwarde 
oorlogs- en bevrijdingsdagen in Vlaanderen 
weet hoeveel misdadigheid onder die politie-
l<e del<mantel schuil gaat. 

De Palestijnse Arabieren in Koeweit verke
ren in een lastig parket. Eerst gedragen zij 
zich, zoals hun leider Arafat, als waterdra
gers van Saddam Hoessein. Na diens neder
laag worden enkelen vermoord, velen lastig 
gevallen of verdreven. Van de 400.000 bij het 
begin van de oorlog blijven er achteraf nog 
170.000 over. De Koeweitse regering beslist 
trouwens dat de bevolking van het land uit 
niet meer dan de helft (sic) vreemdelingen 
mag bestaan. 

De Joden gaan onverstoorbaar door met 
het bouwen van nieuwe nederzettingen in tot 
dan toe door Arabieren bewoond gebied. Ze 
zijn cinisch genoeg om, met het oog hierop, 
het verbod op te heffen dat sinds het begin 
van de Golfoorlog op Palestijnse arbeids
krachten woog om in Israël te gaan werken: 
op de westelijke Jordaanoever worden 
70.000 werkvergunningen uitgereikt, in de 
Gazastrook 60.000. 

Toch „overweegt" de rechtse Likoedpartij, 
de teoretisch aanspraken op de Jordaanoe
ver uit hare beginselverklaring te schrappen. 
Drie maanden later verklaart eerste minister 
Shamir, zelf Likoed, dat lervan geen sprake 

kan zijn: in het oorspronkelijk door Joden 
bewoonde Israël moeten steeds meer Joden 
komen wonen. 

Diezelfde man ontkent einde oktober, tij
dens een vredeskonferentie over het Nabije 
Oosten in Madrid, dat het Arabisch-Joods 
konflikt iets met grondgebied te maken zou 
hebben. 

Het is natuurlijk wel zo dat de openheid in 
de Sovjetunie de uittocht van Joden naar 
Israël versnelt; en dat dit zware problemen 
van huisvesting stelt voor de Israëlische 
regering. Om die aan te kunnen heeft Israël 
een garantielening van 10 miljard dollar no
dig. 

En de Amerikanen zijn niet meer geneigd, 
die zonder meer toe te staanj eisen van de 
Joden tegenmoetkomingen in het vredespro
ces van het Nabije Oosten; dat eilaas, bij het 
einde van het jaar 1991, nog steeds niet tot 
een goed einde is gekomen. 

HERRIJST TURKESTAN? 
De Centraal-Aziatische republieken van de 

Sovjet-Unie staan nog niet lang in de aan
dacht, maar in 1991 is die er volop. Het was 
te verwachten dat de ontbinding van de 
Sovjet-Unie, een Rijk onder Slavische lei
ding, deze mohamedaanse, Aziatische, om 
hun kinderrijkdom door Moskou reeds lang 
geduchte deelrepublieken niet onberoerd 
zou laten. 

23 

Bij nader toezien vormt deze groep gee 
geheel. Vooreerst vormt geen enkele deelre
publiek een homogeen etnisch geheel. Dit is 
gedeeltelijk te wijten aan Russische koloni-
zenng en aan het mm of meer gedwongen 
overbrengen van volksgroepen uit andere 
delen van het Sovjet-rijk. Gedeeltelijk is dit te 
wijten aan de omstandigheid dat de grenzen 
van deze deelrepublieken met die van de 
woongebieden der volkeren geen rekening 
houden. Waar wel? 

Tenslotte bestaan er verschillen tussen die 
volkeren zelf. De meesten zijn Turken. Waar
bij het begrip „Turk" een koepelbetekenis 
heeft zoals bv. ,,Germaan". En wij weten 
best hoeveel verschil er tussen Germaanse 
volkeren kan bestaan. Bovendien zijn de 
Tadzjieken helemaal geen Turken. 

Zij vormen een enkel volk met de Tadzjie
ken in het aangrenzende Afghanistan, dat 
zich op zijn beurt in ontbinding bevindt. 

Om het beeld af te ronden moet gewezen 
op 

1. sterke, soms fundamentalistische, 
krachten die de Isiam-horigheid boven alle 
etnische en andere verschillen willen plaat
sen, tot en met het vormen van een grote 
Islam-staat; samen met de Koran is de 
Arabische taal er in opmars; 

2. bemoeiingen van Turkse zijde om hun 
„Turkse" venwanten te ,,helpen", d.i. om 
hen met ekonomische steun en beloften tot 
een Grootturks kamp te verleiden. Westerse 
landen moedigen dit streven aan: het zou de 

[> 
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VOLKEN EN STATEN 

De Tibetanen houden niet op de wereld er op te wijzen dat China hun land 
bezet, hun bossen uitroeit, hun bevolking verdrukt. Maar Tibet is Koeweit 
" ' 6 t ' " (foto Reuter) 

Islam-invloed tegenwerken en de westers-
industriële leefwereld uitbreiden. Meteen 
wordt duidelijk waarom wie in het Westen de 
Aziatische Turken bij de Europese Gemeen
schap wil. 

In een overzicht als dit is het niet doen
baar, alles wat hier aan de hand Is ook maar 
bij benadering aan te duiden. Vandaar de 
volgende eerder telegrafische opsomming. 

Tadsjikistan: Nauwelijks meer dan de helft 
zijn Tadzjieken, verwant met de Perziërs 
(Iran). Er wonen Tadzjieken in Oezbekistan, 
Afghanistan, China en Pakistan. Sterke te
genstellingen met afnemend aantal Russen 
en agressieve Oezbeken. Onafhankelijk ge
worden op 9 september. Officiële taal: Tadz-
jieks (sedert 1990); wat Russen heeft doen 
weggaan. In 1991 Perzisch alfabet overge
nomen. 

Oezbekistan: Behoorlijke meerderheid 
Oezbeken, verder Tadzjieken, Kazakken, 
Tataren en natuurlijk Russen. Officiële taal: 
Oezbeeks (sedert 1990), ook hier met het 
gevolg dat Russen wegtrekken. 

Kirgistan: Nauwelijks iets meer dan de 
helft zijn Kirgiezen; verder Oezbeken, Tata
ren en vele ingeperste Russen, Oekraïeners 
en Duitsers. Onafhankelijk geworden in sep
tember. 

Kazakhstan: Er wonen bijna zoveel Rus
sen als Kazakken (sterk venwant met de 
Kirgiezen); verder vele anderen, ook Duit
sers (weggevoerden) en Oekraïners. 

Turkmenistan: Er wonen 70% Turkmenen 
naast Oezbeken en de onvermijdelijke Rus
sen. Turkmenen wonen ook in Afghanistan, 
Iran en Turkije. Hun taal staat dichter bij het 
in Azerbaidjan en in Turkije zelf gesproken 
Turks. 

Azerbaidjan: Grotendeels Azerisch 
(Turks), Armeniërs vooral in het omstreden 
ex-autonome gebied Opper-Karabach, ver
der Russen. In Iran wonen meer Azeriërs dan 
in Azerbaidjan zelf. Aartsvijanden: Arme
niërs. Onafhankelijkheid, zoals bijna voor 
alle andere Sovjet-deelrepublieken, uitge
roepen na de mislukte kommunistische 
staatsgreep van augustus. 

VERDERE 
DEKOLONIZERING 

Turkije haast zich om (op 9 november) 
deze onafhankelijkheid officieel te erkennen. 
Diezelfde maand nog moet een kulturie ten
toonstelling te Bakoe de verwantschap met 
Turkije illustreren. 

Azeriërs bevolken ook een autonoom ge
bied in het zuiden van Armenië: Nakhitsje-
ran, aan de Zwarte Zee. Ze hebben van de 
Armeniërs te klagen maar worden — niet 
zonder politieke bijbedoelingen — door het 
aangrenzende Turkije van voedselhup voor
zien. 

De dekolonizering van de Sovjet-Unie is 
nog lang niet ten einde. Na de afscheiding 
van de deelrepublieken blijft, van de Oostzee 

tot de Japanse Zee, een,,Russische Federa
tie" over, die allesbehalve homogeen Rus
sisch is. 

In het autonome gebied Dagestan slaan 
regeringstroepen een betoging van moha-
medanen neer rond half juni. 

Aan de rebellie van Tsjentsjenen en Ingoe-
sctien in de gelijknamige republiek heeft 
Gorbatsjov een kluif. Begn november ver
klaart deze zich onafhankelijk. Gorbatsjov 
roept de noodtoestand uit en stuurt troepen. 
Die worden door een plaatselijke militie te
gengehouden. Goatsjov zelf wordt terecht
gewezen door het GOS-parlement: de nood
toestand kan niet bij dekreet worden uitge
roepen, de krisis heeft behoefte aan een 
politieke oplossing. 

TAMILTIJGERS 
BLIJVEN BRULLEN 

De strijd tussen Tamils en Singalezen op 
het eiland Ceylon (nu Sri Lanka) is niet 
geluwd. 

Tamil-rebellen doden bij een aanslag 30 
Singalezen en verwonden er 70 andere. 
Hoofddoel: de biezonder anti-Tamilse minis
ter van Landsverdediging. Wreedheden wor

den door de beide volkeren gepleegd. Zij 
veroorzaken de vlucht van meer dan een half 
miljoen mensen. Wel dient verduidelijkt dat 
de Singalezen de onbetwiste heersers van 
het eiland willen zijn, dus ook over de Tamils, 
terwijl dezen slechts hun eigen onafhanke
lijkheid bevechten. 

JUNGLE-GEVECHTEN 
IN INDOCHINA 

Het noordelijke uiteinde van het eiland 
bestaat uit het schiereiland Jaffna, door een 
smalle strook, de Olifantenpas, verbonden 
met het eiland zelf. Het Srilankese leger 
bezet dit strategische punt maar wordt in juli 
zwaar onder vuur genomen door de meest 
ekstreme Tamil-militie, de Tamiltijgers. Het 
legerkamp geraakt omsingeld maar ten zui
den ervan bedreigen andere eenheden de 
aanvallende Tamils. Honderden sneuvelen 
in deze slag, die bij lange niet de laatste zal 
zijn. 

Al meer dan veertig jaren vechten de 
Karens tegen de regering van Birma die 
bovendien een militair diktatuur van de erg
ste soort is. In de loop van het jaar krijgen zij 
versterking van niet-Karense politieke dissi
denten, joernalisten en studenten. 
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Die hebben zij hard nodig De Birmese 
kolonels gooien het met enkele rebellerende 
volksstammen op een akkoordje, zodat zij de 
handen vrij hebben tegenover hun meest 
geduchte tegenstanders, de Karens Dezen 
verlaten hun oorspronkelijk doel (afschei
ding) om zich op te werpen tot de voorvech
ters van een nieuw, op volksfederalistische 
leest geschoeid Birma 

Is het juist, de afschuwelijke Rode Khmers 
uit Kambodja ,,nationalisten" te noemen, 
zoals sommige joernalisten doen' Indien ze 
bedoelen het uitschakelen van alle wester
se invloeden (op het marxisme na dan) en 
het voorzien m eigen behoeften, dan is daar 
iets van aan Maar wat heeft nationalisme te 
maken met het uitbannen van elke stedelijke 
kuituur, met het uitschakelen van al wie kan 
lezen en schrijven, met het uitmoorden van 
een zesde der eigen bevolking' 

De toestand in Kambodja blijft verward, 
ook al IS die nu officieel in de handen van een 
UNO-overgangsoverheid, waaraan ook die 
Rode Khmers deelnemen 

De Vietnamezen spelen een grote rol in 
Kambodja Daar Vietnam zelf nog steeds 
kommunistisch geregeerd wordt, lopen er 
ook nog steeds mensen uit weg Toch is het 
regime minder strak geworden Recente 
vluchtelingen zijn dan ook eerder ,,ekono-
misch" te noemen Dit heeft zijn weerslag op 
duizenden van hen die proberen, in Hong 
Kong aan de bak te komen een vluchtelin-
genstatuut wordt hen geweigerd 

ONVERMURWBARE 
CHINEZEN 
EN JAPANNERS 

De Tibetanen, nochtans zwaar aangesla
gen in mensen en grondgebied, houden met 
op de Chinese bezetting te betwisten De 

Dalai Lama hennnert er in maart luidop de 
westerse wereld aan dat het met alleen 
Koeweit is dat overrompeld wordt en waar de 
rechten van de mens worden geschonden 
Maar de Britse bewindslieden willen hem 
met eens ontvangen De ,,realpolitik" ge
biedt hen, m verband met Hong Kong, China 
naar de ogen te kijken 

In de maand juli geraakt een groot gedeel
te van de vruchtbaarste Chinese landbouw-
groen overstroomd De Dalai Lama wijst er 
op dat dit mede veroorzaakt wordt door de 
grootscheepse ontbossingen die China in 
Tibet doorvoert De hierdoor versnelde ero
sie wordt door de vestiging van boeren op de 
vrijgekomen grond nog verergerd 

China laat m oktober de Dalai Lama weten 
dat hij zijn kampanje voor een zelfstandig 
Tibet moet opgeven, wil hij zijn geboorteland 

ooit terugzien 

China heeft nog andere katten te geselen 
Noord-China bestaat voor een groot gedeelte 
uit Mongools gebied, de provincie Binnen-
Mongolie, zelf grenzend aan het grotere, tot 
de Sovjet-Ume behorende, Buiten-Mongolie 
De ,,glasnost" in de Sovjet-Ume zet, met 
enige vertraging, ook dit verre gebied in 
beweging Dit is zeker met naar de zin van de 
Chinese kommumstische partij Vooruitziend 
als ze IS, gaat ze in januari — voor het eerst 
sedert 30 jaren — praten met Mongoolse 
kollega's Men weet maar nooit waarheen de 
geest (van de vrijheid) waait 

En ja, eer het een half jaar verder is 
arresteert China de eerste Mongoolse natio
nalisten Een konflikt in Mongolië zou men
senlevens kunnen kosten, want sedert de 
rode revolutie van 1949 werden vele Han-
Chmezen in Mongolië gevestigd Zoals in 
Tibet Zoals de Russen in de Baltische lan
den gedaan hebben, de Italianen in Zuid-
Tirol en zoals de Joden nu nog doen in 
Palestina 

Het eiland Taiwan (vroeger Formosa) blijkt 
te kampen met ongewenste mwijking Offi
cieel IS het Chinees Zowel de heersende 

anti-kommumstische regenng als die van 
Peking beschouwen zeich als wettig voor 
heel China In hun ogen hoort Taiwan daar 
bij Feitelijk zijn de inheemse bewoners hele
maal geen Chinezen Zij zijn door Chinezen 
overstroomd geworden, vooral na dat het 
vasteland in kommumstische handen viel 
De grotere vrijheid en vooral de hogere 
welstand verleiden steeds opnieuw vaste
land-Chinezen tot onwettige inwijking en dus 
tot verdere onderdompeling van de oor
spronkelijke bevolking 

Want een betoging als die van 8 septem
ber ,,voor een onafhankelijk Taiwan" bete
kent alleen voor afscheunng van Rood Chi
na en voor het laten varen van aanspraken 
op het Chinese vasteland Met onafhankelijk
heid voor de echte Taiwanezen heeft dit mets 
te zien 

De hardnekkigheid waarmee de Japan
ners „hun" Koenlen eilanden van de Sovjet-
Ume blijven opeisen, begint vruchten te 
dragen 

In april laat (toen nog) president Gorbat-
sjov uitschijnen dat over teruggave van de 
vier eilandjes zou kunnen gepraat worden in 
ruil voor hulp aan de Sovjet-ekonomie De 
Japanse regenng en zakenwereld trekken 
daar hun neus voor op Na de mislukte 
staatsgreep komt een Russische minister 
Yavlinksi uit de overgangsregenng over de 
brug met de gedachte dat een akkoord 
mogelijk is, ook zonder koppeling aan ekono-
mische voorwaarden 

Een chauvimstisch-imperialistische Ja
panse ,,Messias", door onze pers natuurlijk 
als „nationalistisch" gebrandmerkt, slaat ge
vaarlijke wartaal uit maar vindt gretige aan
hang In de loop van het jaar trachten enkele 
Japanners het zo ver te brengen dat het 
Japanse parlement eindelijk openlijk veront
schuldigingen naar voren brengt over de 
luchtaanval op Pearl Harbour of over de 
tweede wereldoorlog m 't algemeen Het 
botst af op het chauvinisme van de Japan
ners en op hun onvermogen om gezichtsver
lies te lijden 

Karel Jansegers 

Alle persoonlijke en technische verzekeringen 
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VAKANTIE 

NAAR OOSTLAND 
WILLEN WIJ REIZEN 

N 1960 was het Lechtal in Tirol een 
nagenoeg onbekende val<antiebestem-
ming, maar in enkele jaren tijd groeide de 
valei van de Lech dankzij de JEKA-
kampen uit tot een begrip voor tiendui
zenden Vlamingen. Er wordt al eens 
gezegd dat het Lechtal een Vlaams dal is 
geworden, maar 35% van het JEKA-
kliënteel is Waals. De jonge Vlaminkjes 
en Waaltjes zitten nu broederlijk in de
zelfde autobus, Tirolwaarts. Ooit moet dit 

anders geweest zijn, zo blijkt uit verhalen van 
JEKA-anciens! 

Maar Fons Borginon en z'n ondertussen 
uitgegroeide staf van voornamelijk vrijwillige 
medewerkers waren niet meer te stoppen. 
Ze verwijdden hun horizon en bouwden in 
1965 een tweede kampbestemming uit in 
Marteli. Martell ligt in het door Italië geannek-
seerde Südtirol. In 1968 volgde de oprichting 
van sneeuwklassen in Stanzach, in het on
dertussen gekende Lechtal. Kort daarop 
konden de jeugdgroepen ook naar de Bantry 
Bay in Ierland, de Gorges du Tarn in het 
Franse Centraal l\/lassief, het Noord-Engelse 
Lakeiand, en sinds 1985 naar het Hallingdal 
in Noorwegen. 

Onlangs bereikte Fons Borginon de pen
sioengerechtigde leeftijd. Dit wil zeker niet 
zeggen dat de gewezen direkteur van JEKA 
renteniert! De 44-jarige Theo Cruysberghs 
is wel de nieuwe direkteur, maar Fons Borgi
non is nog altijd In de buurt. Samen met 
Cruysberghs steekt Borginon al z'n tijd en 
energie in zijn nieuwe liefde: Midden- en 
Oost-Europa. Sinds vorig jaar doet JEKA een 
aantal gewezen Oostblol<landen aan: Hon
garije, Tsjechosiovakije, Roemenië, Oekraï
ne, Bulgarije, Polen en Litouwen. 

In 1960 genoten een aantal 
Vlaamse jongelui van een zomer
vakantie in het Tiroolse Lechtal. 
Organisator van deze reis was 
JEKA, toen nog SInt-Paulus-
jeugdkampen, een kersverse vzw 
opgericht door Fons Borginon. 
De ]onge Borginon was nog hele
maal doordrongen van de idealen 
van de Jeugdi^weging, vandaar 
zijn liefde voor groepsvakanties. 
Fons had zich reeds binnen zijn 
jeugbeweging, De Zilvermeeuw-
tjes, laten opvallen als een talent
voile organisator. 
Z'n organisatietalent heeft Borgi
non geen windeieren gelegd. 
JEKA groeide uit tot een volwas
sen reisorganisatie die Jongeren 
over de grenzen heen, op vrede
lievende wijze in kontakt brengt 
met andere landen, mensen en 
kuituren, en dit tegen betaalbare 
prijzen. Momenteel reizen per 
jaar zo'n 18.000 personen met 
JEKA, dit komt neer op ca. 750 
groepen, waarvan 80% uit ons 
land en 20% uit Groot-Brittannië, 
Frankrijk en Oost-Europa. 

Fons Borginon: ,,Wat JEKA doet is 
een zending." (foto Ronald Szommer) 

EUROPEES HUIS 
Tijdens de zomervakantie van 1990 werd 

de start voor het nieuwe JEKA-initiatief gege
ven. Ter gelegenheid van haar 30-jarig be
staan organiseerde JEKA ontmoetingen tus
sen jongeren uit West- en Oost-Europa. Zo
wat 1250 jongeren uit een tiental Oosteuro-
pese landen verbroederden in het Lechtal 
met jongeren uit Vlaanderen, Wallonië en 

Theo Cruysberghs, de nieuwe, dina-
mische JEKA-direi(teur. (foto Ronald 

Szommer) 

Groot-Brittannië. Maar liefst 27.000 dagen 
vakantie deed JEKA die zomer kado aan de 
jongeren van achter het opengetrokken IJze
ren Gordijn. Deze zomerontmoeting bleek 
andermaal een schot in de roos te zijn, JEKA 
legde er de fundamenten voor een „Euro
pees Huis". Ook VU-senator Willy Kuijpers 
werkte mee aan de Europese verbroedering. 
Hij was uiterst entoesiast over het JEKA-
initiatief. Kuijpers bezocht haast al de Oost-
europese groepen, en leerde ze uiteraard 
ook een stukje Vlaanderen kennen. Aan ons 
blad vertelde hij in 1990 dat „dit voorbeeld 
nu moet gevolgd worden door alle verenigin
gen binnen de Europese Gemeenschap om 
op die manier, zonder onderscheid des per-
soons, mekaar te ontmoeten." 

Wij voelden het duo Borginon-Cruys-
berghs eens aan de tand over de evolutie 
van hun Oosteuropa-,,avontuur". 
• Wat is er sinds die grote Europese 
verbroedering zoal gebeurd? 

Fons Borginon: „In september '90 heb
ben we de leiders van de verschillende 
Oosteuropese delegaties opnieuw ontmoet 
in Praag. Iedereen was entoesiast om door te 
gaan met het initiatief. De omstandigheden 
waren hiervoor echter niet overal even gun
stig. Al die landen hebben hun eigen wetten 
waar we rekening mee dienen te houden. 
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Bijvoorbeeld voor Kosovo en Kroatië lag het 
zeer moeilijk, ook Litouwer) zat op dat mo
ment in een lastig parket. Nu hebben we een 
officiële vertegenwoordiger in Oekraïne, een 
buro in Boekarest en in Sofia, een vereniging 
in Tsjechoslovakije, in Hongarije zijn we een 
vzw aan het oprichten. Vorig jaar hadden we 
groepen in Oekraïne, Roemenië, Tsjechoslo
vakije, Bulgarije en Hongarije..." 

• Dat waren allemaal Vlaamse groepen? 
Fons Borginon: „Ja, maar ook groepen 

uit Oost-Europa krijgen de mogelijkheid om 
te reizen. Rekening houdend met de wettelij
ke bepalingen in de verschillende landen, 
maken wij publiciteit bij de jeugdgroepen en 
scholen om hen de kans te geven ofwel in het 
westen ofwel in Oost- en Midden-Europa een 
vakantie door te brengen. 

In al die landen hebben we huizen ge
huurd en ingericht zoals we dat twintig jaar 
hebben gedaan in onze gekende vakantiebe
stemmingen. In die huizen verblijven dus 
zowel groepen van bij ons als Oosteuropese 
groepen. Ook voor een Hongaar is een reis 
naar bv. de Zwarte Zee een belevenis." 

• Komen die Oosteuropese groepen nu 
massaal naar Tirol of een andere klassieke 
JEKA-vakantiebestemming ? 

Theo Cruysberghs: „ Voorlopig is dat nog 
zeer beperkt. Deze vorm van uitwisseling 
laat ons nog niet toe om iedereen van uit het 
Oosten naar bv. Tirol te laten komen. Daar
voor moeten er van hier uit voldoende tegen
kandidaten zijn. Vorig jaar trokken zo'n 400 
personen naar Oost-Europa. Het aantal geïn
teresseerden groeit, vooral scholen en 
jeugdverenigingen, maar nog altijd niet snel 
genoeg naar onze zin . Toch hopen we dit 
jaar een duizendtal Roemenen, Bulgaren, 
Oekraïeners, Hongaren en Tsjechen, naar 
onze huizen in West- en Oost-Europa te 
krijgen." 

• Zou u kunnen stellen dat de interesse 
voor de uitwisseling van uit het gewezen 
Oostblok groter is dan van uit het westen? 

Fons Borginon: „Ze zijn laaiend entoe-
siast over alles wat vanuit het westen komt. 
In Bulgarije stuurden we via ons buro 2.300 
omzendbrieven naar de scholen in enkele 
streken van het land. We kregen 700 ant
woorden op die oproep, 30% ongeveer. 
Wanneer wij in Vlaanderen 2 of 3% antwoor
den krijgen is dat al een sukses." 

DUUR? 
• IMaar dat wil nog niet zeggen dat er 700 
Bulgaren met JEKA op reis gaan? 

Fons Borginon: „Als puntje bij paaltje 
komt vallen er daar inderdaad een heel deel 
af Je moet niet vergeten dat de inflatie in die 
landen zeer hoog is. Vooral in de steden is 
dat een probleem, een boer heeft daar min
der last van, een koe blijft een koe en die 
behoudt haar waarde. Het leven op het platte 
land is dus, hoe eigenaardig ook, financieel 
een stuk aantrekkelijker Het geld van de 
boer blijft stabiel, evenals de waarde van hun 
ganzen, hun schapen en hun kippen. De 

Tsjechoslovakije (voorlopig nog) het land van de Tsjechen en de Slovaken, is 
rijk aan kultuurhistorische plaatsen en houdt de volkse tradities hoog. JEKA 
laat er u met volle teugen van genieten. (,„,0 jg^^j 

ambtenaar, de onderwijzer of de arbeider 
heeft dus niet alleen minder geld, maar heeft 
ook veel meer last van de inflatie. Vermits de 
prijzen daar razendsnel evolueren aarzelen 
ze nogal om overhaast een reis te boeken. 
Een prijs die in september wordt vrijgegeven 
kan enkele maanden later met de helft verho
gen. Ze denken dat wanneer ze teveel rekla-
me maken, ze maar de helft van de mensen 
kunnen boeken. Wij zouden hier gelukkig 

zijn indien we de helft van onze klanten 
moeten weigeren wegens volgeboekt! Je 
moet dan maar zorgen dat je ze het jaar 
daarop wel allemaal kunt aannemen. Ze 
hebben daar in Oost-Europa nog niet dezelf
de zakelijke refleks die wij hebben, wat heel 
normaal is na 50 jaar Sovjet-dominantie. 
fi/laar we hebben goede hoop, er komt wel 
schot in de zaak. Wij zijn ook niet in één jaar 
tijd groot geworden." 

JEKA ONTDEKT AMERIKA 
500 jaar na Columbus trekt ook JEKA 

naar Amerika, zij het met nobeler bedoe
lingen. Dit jaar plant JEKA 9 reizen van 
17 dagen naar de westkust van de ver
enigde staten. Ook dit nieuwe initiatief 
blijkt aan te slaan want alle reizen zijn zo 
goed ais volgeboekt. Reeds twee jaar 
geleden, ter gelegenheid van 30 jaar 
JEKA werd de oostkust aangedaan. De 
Amerikatrips kunnen zowat beschouwd 
worden als een geschenk voor de oudlei-
ders die gedurende jaren de kampen in 
Tirol leidden. 

De rondrit, in juli of augustus, door het 
oosten van de VS duurt 14 dagen. U 
vliegt naar de VS met een lijnvlucht. Ter 
plaatste reist u in totaal een kleine 4.000 
kilometer met een touringcar. Grote ste
den als Boston, Washington, Philadel

phia en New York worden bezocht. Er 
wordt gelogeerd in recente, zeer behoor
lijke motels. De prijs bedraagt 52.950 
frank per persoon. 

De reis naar het westen gaat ook per 
lijnvlucht. Naast het bezoek aan steden 
als Los Angeles, Las Vegas, San Diego 
en Phoenix is er ondermeer een trip 
voorzien naar Disneyland, Hollywood en 
de Grand Canyon. Slapen gebeurt ook 
hier weer in degelijke motels. De prijs 
voor de westkustreis bedraagt 63.950 
frank per persoon. 

Per reis naar de oost- of westkust wordt 
het aantal deelnemers beperkt tot een % 
45-tal. Zowel groepen, gezinnen als indi-
viduelen kunnen van dit prijzige aanbod 
profiteren I 
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• Maar zowel voor de boer als voor de 
arbeider blijft een reis naar het Lechtal of 
het Martelltal een dure aangelegenheid? 

Theo Cruysberghs: „Dat kost het dubbe
le van een verblijf in een Oosteuropees land 
Alleen al de afstand is een doorslaggevende 
faktor Maar ze komen het liefst naar het 
vi/esten, ook al betalen ze zich blut " 
• In wat voor gebouwen verblijven de 
groepen? 

Theo Cruysberghs: „Wij zijn geen reis
agentschap in de klassieke zin van het 
woord WIJ pikken ook met zomaar m op 
bepaalde sistemen ofstrukturen die in Oost-
Europa reeds bestonden, zoals die van hun 
.Pioniers', een soort kommunistische jeugd
beweging die een geweldig uitgebouwde 
infrastruktuur bezat Al die Pionierskampen 
staan nu leeg Wij wensten daar om verschil
lende redenen geen gebruik van te maken, 
het IS allemaal veel te groots opgevat, hele
maal met op mensenmaat, volkomen tegen 
de familiale sfeer van de JEKA-kampen waar 
elke groep toch een zeer grote mate van 
zelfstandigheid geniet Rond die pioniers-
kampen staat prikkeldraad, er staan wachtto
rens, het zijn bijna burchten Neen, geen van 
onze groepen zal een verschil in lukse of 
geborgenheid ondervinden met de kampen 
in Tirol, Ierland of een van onze andere 
bestemmingen Daar zorgen we voor, daar 
staan we op" 

• JEKA betaalt dus liever meer voor klei
nere huizen? 

Fons Borginon. „Het zijn haast allemaal 
prive-huizen die we inrichten en zelfbemeu-
belen Ook aan het sanitair besteden we 
nogal wat kosten, want dat laat daar nogal te 
wensen over Door die grote investeringen 
zijn we natuurlijk met de goedkoopsten, naar 
Oosteuropese normen uiteraard " 

ZENDING 
• Uw medewerkers ter plaatse, wat zijn dat 
voor mensen? 

Theo Cruysberghs •.,,We kunnen daar op 
prachtige mensen rekenen Het zijn mensen 
van allerlei slag, o a een ingenieur en een 
universiteitsprofessor, maar allemaal wild-
entoesiaste, harde werkers Onze eerste 
vaste medewerker in Boekarest is een mu
ziekleraar HIJ IS wel zijn plaats als leraar 
kwijtgespeeld omdat de andere 200 leraars 
van z'n school met de kans hebben gehad 
om ook voor JEKA te werken Het eerste jaar 
bracht die man zijn eigen loon nog met op, dit 
jaar misschien wel Sinds een jaar werkt er 
ook een Vlaming voltijds samen met Fons 
aan onze Oost-Europa-reizen " 

• Hoe gebeurt de bevoorrading van de 
groepen? 

Fons Borginon: „Wanneer wij ginder 
rechtstreeks levensmiddelen zouden inko
pen stropen ze het vel van ons lijf Wij zijn 
westerlingen en zij weten ook wel dat het 
voor ons op geen frank aankomt Onze 

medewerkers ter plaatse kennen de situatie 
in hun land goed genoeg om te weten waar 
ze prijzige goederen kunnen kopen Zij we
ten ook best wat en waar ze iets kunnen vast 
krijgen De ekonomie steunt daar voor de 
helft op vriendjespolitiek er is zogezegd 
geen worst te verkrijgen, maar ken je de 
juiste man op de juiste plaats dan is er ineens 
wel worst voorhanden Je kan er dus alles 
krijgen, maar uiteindelijk, wanneer je bere
kent watje moet betalen om onze kinderen in 
die Oosteuropese landen een volwaardig 
maal naar onze normen te geven, riskeer je 
van teveel te betalen Voor 30 a 40 personen 
kan je zomaar met terecht bij partikulieren of 
in kleine winkels, je moet dan rechtstreeks bij 
de fabrieken aankloppen of je komt terecht 
op de vrije markt, en in het laatste geval gaan 
de prijzen zeker de hoogte in Het gevaar 
bestaat dus datje meer betaalt dan wat de 
Oosteuropese kinderen thuis voor hun eten 
moeten betalen Op basis van hun landsprijs 
wordt het dan voor die kinderen ook relatief 
duur om naar Tirol te gaan " 

• Hoe verloopt het kontakt met de bevol
king in die landen? 

Theo Cruysberghs: „Wij kennen geen 
Roemeens, geen Hongaars of Bulgaars, 
maar wij stellen toch vast dat er steeds 
kontakt is tussen onze organisatie en onze 

Vlaamse groepen enerzijds en de plaatselij
ke bevolking anderzijds " 

• Beschouwt u de JEKA-aktiviteiten in 
Oost-Europa als een soort zending? 

Fons Borginon: „Het is een zending Die 
eerste uitnodiging in 1990 was met bedoeld 
om er munt uit te slaan, maar puur om die 
grote omwenteling in Europa te vieren Het 
was een humanitaire aktie om ons hernieuwd 
samenzijn te benadrukken Onmiddellijk 
werd echter duidelijk dat er grote nood was 
aan een blijvend initiatief in dezelfde geest 
Wat WIJ hier twintig jaar geleden deden, nl 
de mogelijkheid bieden aan onze scholen en 
jeugdverenigingen om iets gemeenschappe
lijk te beleven tegen demokratische prijzen, 
willen WIJ nu ook gunnen aan de jongeren uit 
het voormalige Oostblok Ik kan u ook verze
keren dat we daar geen woekerwinsten ma
ken, dat snijdt in 't vlees wanneer je tergelij-
kertijd in vijf verschillende landen iets uit de 
grond wilt stampen' Maar het is boeiend, zij 
leren veel van ons maar ook omgekeerd " 

(ts) 

— Wenst u een folder met een uitgebreide 
beschrijving van de reisprogramma's of 
andere praictische inlichtingen dan kan u 
steeds terecht bij JEKA, Ambiorixsquare 
32, 1040 Brussel, tel. 02/230.84.55, elke 
werkdag van 9 tot 12.30 en van 13.30 tot 
18.30 uur. 

JEKA EN ONTWIKKELINGS
SAMENWERKING 

Dat JEKA geen doordeweeks reisburo 
18 merk je met alleen aan hun werkwijze, 
de organisatiestruktuur of de demokrati
sche prijzen waarmee ze uitpakken Een 
blik in de statuten leert ons dat JEKA 
daadwerkelijk werkt aan de bewustma
king van de jeugd voor de Derde Wereld
problematiek De regering slooft zich ai 
jaren uit om ons diets te maken dat het 
onmogelijk is 0,7% van het BNP aan 
ontwikkelingssamenwerking te beste
den JEKA geeft echter het goede voor
beeld door haast 1 % van haar werking
fondsen af te staan aan haar zusterver
eniging JEKA Ontwikkelingssamenwer
king JEKA Ontwikkelingssamenwerking 
IS erkend als Niet Goevermentele Organi
satie (NGO) en kan rekenen op aanzien
lijke steun van het ABOS 

In de jaren '60 bezocht Fons Borginon 
een oom-missionans van Scheut die 
sinds 1932 op een missiepost in de 
Filippijnen werkte De bezoeken aan z'n 
oom werden frekwenter zodat Borginon 
na een tijdje vertrouwd werd met de 
noden van de Filippijnse bevolking In 
1980 ontving Fons een noodkreet van 

pater Mike Seys uit Luzon, een eiland 
van de Filippijnenarchipel Pater Seys 
had problemen met het financieren van 
het hospitaal m zijn Parochie Fons Borgi
non en JEKA engageerden zich in die 
mate dat ze het hospitaal —dat ondertus
sen uitgegroeid was tot een belangrijk 
medisch centrum voor de pnmitieve 
bergboen in de streek— voor sluiting 
behoedden Dit eerder spontaan opge
zette projekt werd de aanzet voor een 
doorgedreven ontwikkelingsbeleid 

Andere projekten op de Filippijnen 
volgden De Lechtaalse gemeenschap 
nam zelfs ter gelegenheid van het 25-
jang jubileum van JEKA de verplichting 
op zich een Filippijns probleemhospitaal 
te adopteren JEKA werd ook aktief in 
Brazilië waar de Vlaamse ontwikkelings
werker Jan Van Mol gesteund wordt bij 
het vormen van jonge moeders Die jon
ge moeders vormen de spil van de basis
ontwikkeling Ook wordt veel aandacht 
besteed aan een huisvestingsprogram
ma voor de sloppenbewoners van Salva
dor da Bahia 
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DE BOMBARDEMENTEN 
OP DRESDEN 

N de nacht van 13 of 14 februari 1945 
werd door de Anglo-Amerikaanse lucht
macht een luchtraid uitgevoerd die nog 
steeds een rekord is in het moorden: 
206.000 mensen kwamen om in één 
bombardement: dat op Dresden. De stad 
brandde zeven dagen en nachten en er 
stierven meer mensen dan door de 
atoombom. Op één nacht werden twintig 
vierkante kilometer met de grond gelijk
gemaakt (ter vergelijking: in het zeer 

uitgestrekte Londen tijdens de hele oorlog 
ongeveer 2 km^). 

VUURTORNADOS ~ 
Voor de oorlog telde Dresden 630.000 

Inwoners maar in de winter van 1944:45 was 
dit aantal gestegen tot anderhalf miljoen: 
meestal vluchtelingen uit Silezlë, Pommeren 
en Oostpruisen maar ook uit het Rijnland en 
uit Berlijn, grotendeeld ouderen, vrouwen en 
kinderen. De stad had geen luchtverdedi
ging, geen militaire instatllatles. 

Behalve een klein garnizoen waren er 
geen eenheden gelegerd en er waren zeer 
weinig fabrieken. In Dresden waren talrijke 
burgerlijke en militaire hospitalen gevestigd 
en men geloofde daarenboven aan Duitse 
zijde dat bij een geallieerde oven/vinning 
Dresden het zwaar-gehavende Berlijn als 
hoofdstad zou vervangen. Dit had voor ge
volg dat de elders zo degelijk georganiseer
de bescherming der burgerbevolking hier in 
veel mindere mate bestond. Dresden was 
daarenboven, als voormalige hoofdstad van 
het koninkrijk Saksen een prachtige stad, rijk 
aan kultuurmonumenten. En de bewoners 
dachten ook dat het wellicht bij een be
schaafd volk nog enig respekt zou inboeze
men. 

Maar noch de oude (cultuurstad Dresden 
noch de hospitaalstad werden gespaard. De 
geallieerden hadden ontdekt dat met een 
grote koncentratie van branden kunstmatige 
,,vuurtornados" konden ontwikkeld worden 
die de verse lucht rondom wegzogen, verhit
ten en omhoogjoegen en temperaturen van 
600 tot 1000° konden ontwikkelen (zoals 
o.m. in Hamburg). De vernieling der stad was 
echter niet het enige doel. Het valt niet te 
ontkennen dat het in de bedoeling lag der 
geallieerden zoveel mogelijk mensen te do
den. Als de Amerikaanse aanval op 14 fe
bruari om 12U.32 gedaan was, kwamen de 
jagers opzetten en hielden moordend huis 
tussen diegenen die langs de EIbe-oevers 

De Peterstrasse, of wat er van restte, in het gebombardeerde Dresden. 
(foto VUM) 

WIJ van 4 Juni j . l . bracht een kort 
kommentaar bij het onthullen van 
een standbeeld voor de Britse 
kommandant Arthur Bomber Har
ris. Het gebeuren tracht de ge
moederen in beweging, niet al
leen in het land van waaruit 47 
jaar geleden de bombardements-
vloten vertrokken maar ook daar 
waar de bommentapijten werden 
gelegd. 
Medewerker Jos Vinks herinnert 
zich een artikel over de bombar
dementen in WIJ uit 1970 waaruit 
hij citeert en voegt er een per
soonlijke bedenking aan toe. 

nog beschutting tegen de dodelijke hitte 
hadden gezocht. De nacht en de aanval 
kregen de bemanningen van de 1ste Bom-
bardementsvloot volgende opdracht: ,,Van-
nacht is Chemnitz uw doel. Wij vallen de 
vluchtelingen aan die zich na de aanval op 
Dresden naar daar begeven hebben..." En 
de 3e Bombardementsvloot kreeg als op
dracht: „Vannacht vliegt ge daarheen, om 
alle vluchtelingen die uit Dresden zouden 
ontkomen zijn, te doden..." 

HET VERSCHIL ~ 
In Dresden had men drie weken nodig om 

de doden te bergen en slechts drie dagen om 

l> 
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de schade aan telefoon, elektriciteit en 
spoorverbinding te herstellen. Je moet weten 
dat de bruggen over de Elbe, belangrijice 
verl<eersschakels, ongedeerd waren geble
ven en de militaire vliegbasis vlakbij onge
moeid. Tot zover de tekst uit WIJ van 1970. 

Mag ik eraan toevoegen, dat wanneer WIJ 
schrijft dat de Duitsers begonnen zijn met de 
luchtbombardementen, dit maar een halve 
waarheid is. De eerste bombardementen, 
bewust op de burgerbevolking gericht, be
gonnen vanaf 10 mei 1940. De eerste lucht
aanval was die op Freiburg, mei 1940. 

Er was trouwens een groot onderscheid 
tussen de Duitse en de Sovjet-opvatting 
enerzijds, de Anglo-Amerlkaanse anderzijds. 
Voor de eersten was het luchtwapen een 
verlengde artillerie, dus een taktisch wapen. 
Voor de tweeden was het een strategisch 
wapen, dat als terreur tegen de burgerbevol
king kon gebruikt worden. Dat verklaart ook 
het verschil in de vliegtuigbouw zelf. 

De onderstaatssekretaris in het Britse 
luchtvaartministerie J.M. Spaight zegt In 
een dokumentair bericht: „Wij begonnen 
stedelijke doelen in Duitsland te bombarde
ren vooraleer de Duitsers dat deden in Enge
land". Dat is een historisch feit, dat ook 
openlijk wordt toegegeven... 

CIJFERS... 
En even historisch is het feit, dat de zg. 

tapijtbombardementen een Angelsaksi
sche strategie waren, die trouwens ook in 
Vietnam en onlangs nog in Irak aangewend 
werden. 

In verband met Dresden hoorden we ie
mand op de BRTN spreken van 30.000 
doden. De misdaden aan de ene kant wor
den gedecimeerd, die aan de andere kant 
verveelvoudigd. Dat is geen historie, maar 
eerder propaganda, dunkt ons. 

Om te feiten te citeren: de politiepresident 
van Dresden gaf in zijn rapport aan, dat op 2 
maart 1945 reeds 202.040 doden geborgen 
waren, hoofdzakelijk vrouwen en kinderen. 
Men dient er mee te rekenen, zegt hij, dat het 
aantal tot 250.000 zal stijgen. Slechts onge
veer 30% van de slachtoffers kan geïdentifi
ceerd worden... 

18.000 doden werden in massagraven ge
legd, 6.000 werden, in grote hopen en op 
spoorstaven, boven elkaar geplaatst, op de 
Alte Markt verbrand... 

Maar het meest-cinische is wel, dat foto's 
van deze verbranding later gebruikt werden 
als materiaal in processen tegen Duitsers 
zelf... 

We willen de misdaden van de enen niet 
afwegen tegen die van de anderen. De 
oorlog is al een misdaad op zichzelf. Maar de 
waarheid heeft haar rechten. 

Jos Vinks 

Indianen zijn in. Vijfhonderd jaar nadat ene 
Colombus voet aan Amerikaanse wal zette 
staan de volkeren die Europa er ontmoette, 
meende te moeten beschaven, verdreef, be
stal en ei zo na vernietigde, weer volop in de 
belangstelling. Wie zich een beetje aan de 
Amerikaanse indianen interesseert en nog 
geen mooi prentjesboek over Sioux, Apa
chen, Pawnee of Mohikanen in zijn boeken
kast heeft prijken, moet zich beslist De Ziel 
van Indiaans Amerika, uitgegeven bij Caster-
man aanschaffen. 

Enkele indrukwekkende paginagrote kleu
renfoto's roepen het beeld op van de grote 
vlakten, rivieren en bergen waar de indianen 
tot voor de komst van de bleekgezichten 
heer en meester waren. De panorama's zijn 
er nog, de indianen niet meer. Gelukkig 
bleven er wel wat gebruiksvoorwerpen over. 
Aan de hand van 235 prachtig afgebeelde 
voon/verpen (mokassins, tassen, beenstuk-
ken, bloezen, pijlkokers, speelgoed, draag
wiegen, haarkammen,...) wordt in dit werk de 
levenswijze en de kunst van de indianen 
geïllustreerd. 

Het boek beschrijft hoe er in het traditione
le indiaanse denken geen scheiding is tus

sen kunst en leven of wat mooi is en wat 
funktioneel is. De levenskultuur van de india
nen spreekt uit de voorwerpen die ze ver
vaardigen. Voor die illustraties ging auteur 
Anna Lee Walters de mosterd halen in de 
geweldige kollektie die David Vernon aan het 
begin van deze eeuw bijeenbracht in het 
Colter Bay Visitor Center van het Grand 
Teton National Park in Wyoming. En we 
kunnen u garanderen, de kollektie van Bob-
bejaan Schoepen in het Lichtaartse Bobbe-
jaanland is vergeleken daarmee maar klein 
bier. 

De levensfilosofie van de indianen wordt 
behandeld in teksten van Anna Walters die 
elk hoofdstuk inleiden. Zij is indiaanse, lid 
van de Pawnee en Oto-Missouri-stammen uit 
Oklahoma. Sinds '74 werkte ze mee aan 
meer dan veertig publikaties over de indiaan
se kuituur. Haar teksten werden vertaald 
door Gerda Bolhuis, voorzitter van de Lakota 
Stichting en aktief als reisleidster naar india-
nenrezervaten in Zuid-Dakota en omgeving. 

(pdj) 

— De ziel van indiaans Amerika. Anna Lee 
Walters. Ultg. Casterman, Brussel, 1992, 
117 biz, 995 fr. 
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BOEKEN 

MARGARET MAHY: EEN GROTE DAME 
Op uitnodiging van de Utrechtse Kinder

boekenwinkel en in samenwerking met de 
SLAU (Stichting Lees Activiteiten Utrecht) 
— welke Vlaamse stad kan deze adelbrief 
voorleggen? — kwam de schrijfster iVlarga-
ret Mahy (Whakatene, Nieuw Zeeland, 21 
maart 1936) naar Nederland. Nieuw Zeeland 
Is op dit ogenblik duidelijk in beeld, na het 
koninklijk bezoek en ook het recente opstar
ten van een leerstoel Nederlands aan de 
universiteit van Auckland. 

De kinderboekwinkei kan je vinden in het 
centrum aan de Predikherenstraat, naast de 
Smalle Begijnstraat en de Hardebollenstraat 
(toevallig ook het rode llchtendistrikt). 

MERLIJN 

MAGIE 
Mahy's Nederlandse uitgever Querldo en 

haar Vlaamse uitgever Facet waren aanwe
zig. Opgedeeld tussen de twee uitgevers 
vind je de meer ernstige kant van de wereld
beroemde kinderboekenauteur in Nederland 
(Vergeten herinnering, Spookbeeiden, De 
inwijding), de kolderieke, soms waanzinnige 
avonturenboeken in Vlaanderen (Zoet wa
terpiraten, Razende robots en balorige 
ooms) en de prentenboeken (De grote witte 
mensenversiindende haai, Wat een huis
houden, Vrienden maak je zo). 

Toen ze werd gevraagd wat haar gelief
koosde boek was, belandde ze in Vlaande
ren met het flitsende en krankzinnige Grieze-
lavontuur op Wervelwind Berg en gaf zo'n 
ernstige uitleg, waann Galileo en Copernicus 
hun opwachting maakten en waarin ze de 
historische banden tussen magie en weten
schap op een bepaald ogenblik ziet opsplit
sen In én magie én wetenschap, dat je wel 
moet aannemen dat ook kinderboekauteurs 
literatuur bedrijven. 

EUROPEES VERLEDEN 
Gelukkig wordt dat feit nu steeds meer en 

meer (h)erkend. Het is niet altijd wat je 
schrijft dat bepaalt dat je een auteur bent, 
zegt ze, het is ook wat je over jouw (en 
andere) boeken te vertellen hebt. 

Dit is haar eerste bezoek aan Europa en 
deze promotietoer brengt haar naar Amster
dam, Parijs en Londen. Maar Mahy heeft 
zich steeds tussen twee kuituren gevoeld. 
Nieuw-Zeelandse van geboorte — haar 
grootvader was een Engelse wees die kleer
maker werd, zeven kinderen kreeg, en naar 
Nieuw Zeeland emigreerde toen Margaret's 
vader dertien was — voelt ze zich verbonden 
met de grond, de lucht en het water en al wat 
er leeft In haar geboorteland. 

Mahy's opvoeding echter was Europees. 
Niet omdat haar vader zich zo Engels voelde, 
maar omdat de kinderboeken van haar jeugd 
uit Engeland kwamen en de sprookjes van 
Grimm en Andersen haar dan ook niet 
vreemd. Of toch? Want het sneeuwde daar 
met Kerstmis, terwijl de kerst bij onze tegen
voeters wei rond de kerstboom wordt ge
vierd, maar dan liefst op het strand in een 
blakende zon en midden in de zomervakan
tie. 

De eerste herinnering aan haar vader is 
dat hij haar een verhaal vertelde: Er was 
eens een Abessijnse leeuw met zwarte ma
nen, en dat werd later omgezet tot het 
verhaal Een ieeuw in de wei, een van haar 
eerste en populairste boeken. 

De familie van haar grootmoeder heeft zijn 
oorsprong In het Engelse Cornwall, de streek 
van Koning Arthur en Merlijn, zodat haar 
interesse voor tovenaars en magie erfelijk 
moet zijn. (Ze woont trouwens op nummer 23 
In iVleriincote Crescent). Haar Cornse, kelti-
sche verbeelding werd aangewakkerd door 
haar beide ouders, terwijl Beatrix Potter, A.A. 
Milne en Lewis Carroll nog steeds een ere
plaats bekleden in haar boekenkast, naast 
de Sprookjes van Gnmm waaruit haar moe
der ooit voorlas. 

De simpatieke heksen en tovenaars, boe
ven en zeerovers die haar boeken bevolken 

hebben dus helemaal geen NIeuwzeelandse 
voedingsbodem, want de enige oude kuituur 
daar Is die van de Maori, de originele bewo
ners. Waarom er dan geen boeken over de 
Maori door haar werden geschreven ver
klaart ze als volgt: Wanneer een niet-Maori 
zo'n boek schrijft, is het gewoon een sport 
om er hier of daar wel ergens een fout in te 
ontdekken. Je bent erg kwetsbaar, alhoewel 
ik vind dat iedereen moet kunnen schrijven 
over wat ie maar wil. 

Haar voortdurend spel met de taal, plaatst 
haar Engelse uitgever soms zelfs voor pro
blemen en vertalers hebben een hele kluif 
aan haar. Niet alleen omwille van de taal, 
maar ook om de nieuwbedachte woorden, de 
originele vergelijkingen en de door haar 
gebruikte namen, want zelfs die zijn funktio-
neel. Zo wordt bij vertaler John RIedIjk: 
Huxley Hammond en zijn zuster Zaza ver
taald als: Aidus Toestra en zijn zus, Zara... 

BEKRONINGEN 
Mahy heeft met De inwijding enkele inter

nationale onderscheidingen in de wacht ge
sleept. Naast vier maal de prestige hebben
de Esther Glen Award en twee Carnegie 
Medal awards, won ze ook nog The Obser
ver Teenage Fiction Award voor Vergeten 
Herinnering. Een mooi palmares, waaraan 
enkel nog een griffel en een boekenweip 
ontbreken. 

Van Jonas 

Margaret IViahy, in Vlaanderen vooral bekend voor haar kolderieke en avon
tuurlijke kinderboeken. (foto wu) 
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TENTOONSTELLING 

JAKOB SMITS. ETSEN EN TEKENINGEN 
Jakob Smits werd geboren te Rotterdam, 

in 1855. Zijn vader had er een dekoratiebe-
drijf. Zijn artistieke opleiding deed hij op aan 
de kunstakademies te Rotterdam, Brussel, 
München en Wenen. 

BEWOGEN LEVEN ~ 
In 1882 huwde Jakob zijn gefortuneerde 

Friese nicht, Antje Doetje Kramer. Het jonge 
paar ging zich in Amsterdam vestigen, waar 
Jakob aanvankelijk ook werkzaam was als 
dekorateur. Op korte tijd kwamen er twee 
kinderen, maar toch ging het paar reeds in 
1884 uit elkaar. 

Jakob Smits vestigde zich nu in Blaricum. 
Vandaar ondernam hij met zijn schilders-
vriend Albert Neuhuys (de Haagse School) 
vele tochten. Zo ontdekte hij de Antwerpse 
Kempen en meer bepaald Mol Achterbos, 
waar hij vanaf 1888 een bescheiden boeren
woning zal betrekken. Hij huwt er met Malvi-
na Dedeyn, uit Brussel. Er werden vijf kinde
ren geboren, waarvan er drie in leven bleven. 
Jakob Ssmits kent het ware gezinsgeluk en 
is artistiek erg kreatief. Het gezin lijdt echter 
grote armoede en ontbering, ten gevolge 
waarvan de echtgenote in 1899 zal overlij
den. 

In 1901 huwt Jakob Smits ten derde male, 
nu met de Antwerpse Josine van Cauteren. 
Het wordt ook de tijd voor zijn eerste indivi
duele tentoonstelling (45 jaar oud!). In 1905 
werd hij lid van de toonaangevende kunst
kring Kunst van Heden. 

Tijdens Wereldoorlog I stopte hij alle artis
tieke aktiviteit. De naoorlogse periode werd 
er een van waardering en erkenning van zijn 
werk. Zijn gezondheid laat nu weldra te 
wensen over. Hij blijkt te lijden aan kaaks-
beenkanker. Na verscheidene operaties, zal 
hij in 1928 aan een hartkwaal bezwijken. 

Men kan in de artistieke ontwikkeling van 
Smits duidelijk een vijftal afgescheiden pe
rioden onderscheiden. Zijn leertijd werd on
getwijfeld beïnvloed door zijn medestudent 
G. BreitnerXe Rotterdam en de neo-klassicis-
tische ingesteldheid van lesgevers als J. 
Stallaert en J. Portaels aan de Akademie te 
Brussel (1873). 

Vanaf 1884 begint dan zijn tweede perio
de, na het opblazen van zijn eerste huwelijk 
en het opgeven van zijn Amsterdams dekora
tie-atelier. 

Via Albert Neuhuys, die op zijn beurt onder 
invloed van Jakob Israels een uitgesproken 
schilder van boereninterieurs is geworden, 
komt Smits nu volledig in de impressionisti
sche ban van de zogenaamde Haagse 
School (de Nederlandse tegenhanger van de 
Franse Ecole de Barbizon). Uit deze periode 
is slechts weinig werk overgebleven. 

Als derde periode geldt de eerste Achter-
bostijd, van 1888 tot 1900. Hij wordt nu een 

Jakos Smits, bij uitstek de uitbeelder van het landelijke leven. 

overtuigd simbolistisch schilder. Het is de 
periode waarin hij diverse bijbelse gebeurte
nissen situeert in een uitgesproken en duide
lijk herkenbaar milieu van de Antwerpse 
Kempen, met zijn eenvoudige boerenbevol
king. Hij maakt houtskool- en krijttekeningen, 
olieverfportretten en vele akwarellen. 

in zijn vierde periode (de tweede te Achter-
bos), van 1900 tot 1914, schildert Jakob 
Smits vooral zijn grootformatische olieverf
doeken, gekenmerkt door een Rembrandtes-
ke clair-obscur-sfeer en de centrale plaats 
van de personnages. Een meesterwerk uit 
deze periode is zeker het doek De vader van 
de veroordeelde (KMSK-Brussel). 

...DE ONVERMENGDE 
KLEUREN 

In zijn slotperiode, van 1918 tot zijn dood in 
1928, komt Jakob Smits ook in zijn oeuvre tot 
het werkelijk essentiële. Zijn bewondering 
voor het licht tracht hij als het ware te 
materialiseren in zijn doeken. Het is een 
uitgesproken koloristische periode met veel 
onvermengd rood, blauw, geel en wit. Inhou
delijk worden steeds dezelfde tema's herno
men. Formeel zijn het de doeken met de 
alom gekende, karakteristieke korrelstruk-
tuur. Met deze doeken slaat Jakob Smits een 
brug naar het ekspressionisme. 

De tematiek is dezelfde als die van de 
schilderijen, dit wil zeggen: moeder-en-kind-
taferelen, bijbelse ondera/erpen, landschap
pen, boereninterieurs, portretten en allerlei 
levenstaferelen uit de Kempen. 

In totaal maakt Smits 89 etsen, voorname
lijk in de periode 1900-1914. Meestal gaat 
het om zuivere lijnetsen, soms bijgewerkt 
met droge naald, met de fluwelige druk 
vandien. Geobsedeerd als hij is door het 
onvermoede spel van het licht, leent deze-
grafiekvorm zich in feite uitstekend om in de 
diverse zwart-wit-tonaliteiten toch fijngevoe
lig te nuanceren en te variëren. 

Daarnaast is er de grote reeks van tekenin
gen, zowel schetsmatige aanzetten als door
gewerkte, vele in houtskool maar zeker vanaf 
1900 bij voorkeur in zwart en rood krijgt. Hij 
werkt ook met pastel. 

De huidige tentoonstelling vormt een te-
matisch en technisch evenwichtige selektie 
uit de verzameling van het Gemeentelijk 
Jakob Smitsmuseum te Mol, dat trouwens de 
volledige grafische kollektie uit het oeuvre 
van Jakob Smits bezit en beheert. De huidi
ge tentoonstelling te Antwerpen kadert trou
wens in het vijftienjarig bestaan en de viering 
van het Molse Smitsmuseum. 

Het is een kleine, goed geselekteerde, 
overzichtstentoonstelling, die als een rust
pauze kan beschouwd worden in een winkel
en wandeluitstap over het in heraanleg ver
kerende stadscentrum van Antwerpen. Om 
zo mee te nemen I 

Jos Vinks 

— Jakob Smits, Etsen & Tekeningen. Ten
toonstelling in de F. Colllnzaal, op de 
benedenverdieping van de Kredietbank
hoofdzetel (Boerentoren), Biermarkt 50 te 
Antwerpen. 

Nog tot 3 juli 1991 kosteloos te bezoe
ken, elke werkdag van 9 tot 16 u. 30 en 
donderdag van 9 tot 7 u. 15. 
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MUZIEK 

VAN EGIDIUS TOT CONNIE NEEFS 
Toen na de tweede wereldoorlog de gram

mofoonplaat ook in Vlaanderen doorbrak 
kregen de minder populaire muziekvormen 
weinig kansen. Op bazis van de bestaande 
Europese Fonoclub is dan Eufoda opgericht. 
Met voorkeur naar licht klassiek, maar met 
de kleinkunst werd het aanbod stilaan meer 
gevarieerd. Waarbij uitvoerders van eigen 
bodem kwaliteitsvol werk naar voren brach
ten en het blijvend karakter een van de 
normen was. Zo verschenen o.m. Theo Mer-
tens, Concite van Karel Aerts (zaliger), het 
Gent Madrigaalkoor, de Bob Boon Singers, 't 
Kliekske en Miei Cools op de plaat. Recent 
ook Jan Van Weyenberg en het Gregoriaans 
Abdijkoor uit Grimbergen, dat onder leiding 
van Gereon van Boesschoten een stemmig 
drieluik bracht uit de Norbertijnse Grego
riaanse muziek, en momenteel aan een vier
de werkt die volgend jaar bij het 25-jarig 
bestaan van het koor zal worden uitgebracht. 

GRUUTHUSE 
MANUSKRIPT 

Ruim tien jaar was Paul Rans zanger van 
de legendarische groep RUM, trok met luit-
speler Lieven Misschaert rond, en was een 
der spilfiguren van de BRT-produkties ,,De 
Ijslandsuite" en ,,Vive Ie Geus". Voor zijn 
eveneens bij de BRT verschenen kerst-CD 
„Nieuwen Jaere" was het onthaal bij publiek 
en pers entoesiast, en nu pakt hij bij het 
Davidsfonds-Eufoda uit met 21 titels uit het 
Gruuthuse manuskript. Wellicht zijn deze 
van de hand van de Bruggeling Jan Mori-
toen. Het bevat 147 liederen, en enkele 
berijmde gebeden en allegorische gedich
ten, geschreven in 1380-90. In 1462 kocht 
Lodewijk van Gruuthuse, raadsheer van Ka-
rel de Stoute ze, nu zijn ze het eigendom van 
een adelijke Westvlaamse familie. 

Sfeervol omlijst door Philippe Malfeyt, Piet 
Stryckers en Paul Van Loey is het een fijne 
opname geworden van frivole liederen zoals 
,,De capelaen van Oedelem" en ,,Seine den 
wijn" vol humor, waarna liefde, leven en 
lijden, temperament en zinnelijkheid aan bod 
komen. 

Ook het bekende kerelslied ,,Alouette vo-
ghel dein" en de klacht om de gestorven 
vriend Egidius zijn parels van hoofse minne. 
Verder nog balladen chansons, rondelen en 
enkele instrumentale versies van formaat. 

FEEST IN 
DE KATEDRAAL 

Een schitterende plaats is eveneens de 
Missa Paschalis en de Missa Sanctae Caeci-
liae van resp. Willem de Fesh en Josephus 
Fiocco, uitgevoerd door het Capella Brugen-

sis en het Collegium Instrumentale onder 
leiding van Dirk Lippens, met Patrick Peire 
als dirigent. Solisten van deze uitvoering in 
de Antwerpse katedraal zijn Greta de Rey-
ghere. Lieve Maertens, Hugo Vanheertum, 
Jan van der Crabben en Dirk Snellings, die 
verrassende prestaties naar voren brengen. 

Omlijst door de sfeerscheppende snaren 
van het Collegium is dit muziek voor de 
liefhebber van het muziekleven in het tweede 
kwart van de 18de eeuw een aanrader van 
formaat I 

VAN OP EEN AFSTAND... 
Reeds twintig jaar zingt de zus van de 

betreurde Louis Neefs, op haar eigen, onge
kunstelde en elegante manier op de planken 
en de plaat. Ze presenteerde het Vlaams-
Nationaal Zangfeest en de IJzerbedevaart, 
en op de televisie ,,0p het terras" en „Mijn 
hart is vol muziek". Nu is ze medewerker van 
Radio 2 (Brabant), en praat een programma 
op zondagnamiddag rond nieuwe plaatjes 
die door zowel kenners als publiek worden 
gekeurd. Inmiddels werkte ze twee jaar aan 
deze nieuwe straalplaat. Het resultaat is 
zestien nummers (bijna een uur) kleurrijke en 
gevoelvolle melodieën op spitse teksten van 
vooral Louis Verbeeck en Mare Calenberg, 
met wie ze dan ook even meeschreef. 

Met een pittig optreden in het Kultureel 

centrum te Dilbeek stelde ze ,,Van op een 
afstand" voor. De titel, die de plaat inleidt, is 
het sterke nummer dat (ook weer) Ierland 
deed winnen op het Euro Countryfestival '90. 
In elk nummer bezingt Connie Neefs iets uit 
haar leven dat ze van op afstand bekijkt: 
haar tantes Irma en Rosalie, een gevoelvol 
meesterwerkje (op tekst van Alice Toen), het 
huis in Provence, en de brief uit ,,Buenos 
Aires". Dit laatste druipt van weemoed die 
uitgewekenen van het „Vlaamse legioen" 
verteert, zij dromen er ooit nog eens naar 
Vlaanderen terug te kunnen keren. 

In ,,Soms" denkt de zangeres terug aan 
haar broer Louis, die haar grote steun was in 
vele eenzame momenten, en ontroert met 
„Dorp van nu", dat inmiddels zo sterk veran
derd is. Titels als „Ik vond de liefde", „Vrij
heid" en ,,Lief, liever, liefst" (op lichtvoetig 
jazzytoontje) spreken voor zichzelf. Na nog 
wat herinneringen ophalen ,,Chez Marcel" 
beschrijft ze nog even de avontuurlijke tocht 
van Cristobal Colon(bus): hedendaagse 
kleinkunst, door triomfantelijke trompetten 
omlijst... 

S.D. 

— Gregoriaanse hoogdagen (3 cd's) 2.150 
fr., Egidius waer bestu bleven (cd) 760 fr., 
(me) 475 fr., Feest in de Katedraal (cd) 775 
fr., Van op een afstand (cd) 730 fr., (me) 
490 fr. Uitg. Eufoda-Davidsfonds Leuven. 

Connie Neefs, van op een afstand maar met veel liefde. (foto R.d.Moor) 
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VERNUF VERBODEN? 

F
RANKRIJK meldt zich in Zweden 
met een talentrijk team dat na het 
verzuimen van het jongste wereld
kampioenschap naar eerherstel 
hunkert en onder een coach als 
Michel Platini alleen maar offen
sief kan voetballen. Nederland, 
de titelverdediger, wemelt van 
Wasbakken. Het GOS, dat een 
laatste historische verschijning 
maakt op de groene rechthoek en 

niets meer te winnen of te verliezen heeft, zal 
(vooral daardoor) onvermijdelijk het spekta
kelgehalte opvoeren. 

GEEUWVOETBAL 
Het Engelse voetbal met een hart — maar 

met angstwekkend weinig bedrevenheid — 
bekoort altijd. Zweden en Denen bezitten 
nog de amateursziel. Voor hen is voetbal nog 
een spel en zij zullen zich daarnaar gedra
gen. De Duitse strijdlust is gewaarborgd. De 
ploeg van Berti Vogts beroert altijd door 
toewijding en overgave. De Schotten kunnen 
alles behalve verdedigen. Zij gaan sneuve
len, maar staande en onder welverdiend 
applaus. Daar komt nog bij dat kenners 
beweren dat het EK altijd een hoger niveau 
haalt dan het WK. Onder het koren zit 
immers veel minder kaf. 

Platini, volgens Eric Cantona een Mo
zart, (foto ap) 

't Zal allemaal wel waar wezen maar voor
lopig viel van een en ander nog maar weinig 
te merken. Weinig doelpunten, hard spel, 
geen spektakel. Nederland bekoorde kort
stondig tegen de Schotten. De Skandinavi-
sche broederstrijd tussen Zweden en Denen 
begeesterde Stockholm. Omdat er inder
daad werd aangevallen, omdat de meeste 
(maar niet alle) remmen werden losgelaten. 
Méér dan één doelpunt en een gelukkig 
thuispubliek leverde dat echter ook niet op. 
Frankrijk-Engeland was de match van de 
schande. Geen uitgespeelde doelkansen. 
Cijferen en spekuleren van de eerste tot de 
laatste sekonde. 

Geeuwvoetbal waarin voor elke vierkante 
centimeter terreinwinst bijna letterlijk werd 
gevochten. Alle vernuft was in de kombina-
ties afwezig. Scheen bijna verboden. Geen 
verbeelding, geen lef. Elke aktie verliep voor
spelbaar doorzichtig. Nul-nul over gans de 
lijn en toch staken de akteurs armen en 
handen in de lucht bij het eindsignaal. Op
dracht vervuld en het resultaat bood nog 
perspektieven. 

Men kan in deze dagen geen 
krant meer open slaan of er staat 
te lezen dat voetbal opnieuw een 
feest (zou) moet{en) worden. In 
Zweden, tijdens het Europees 
landenkampioenschap, zal de 
ommekeer zich voltrekken. De 
hoop is (was?) groot. 

Engeland-Denemarken en Frankrijk-Zwe
den vergeten we gemakkelijkheidshalve. 
Niets te melden. De Duitse vechtmachine 
werd bijna verrast door het GOS, de ploeg 
zonder vaderland en zonder toekomst. Een 
vrijschop m de allerlaatste sekonde voor
kwam de katastrofe. Kenschetsend. Skoren 
— als het nog gebeurt — doet men dezer 
dagen nog enkel uit stilstaande fasen. Het 
loopvermogen en de taktische discipline wer
den ten allen kante dusdanig opgevoerd dat 
speltechnisch talent overbodige lukse is ge
worden. 

WEELDE 
Niemand minder dan Antwerpvoorzitter 

Eddy Wauters liet dit onomwonden verstaan 
na afloop van de (zeer gelukkig) gewonnen 
bekerfinale tegen KV Mechelen. ,,lk vraag u, 
wat IS talent? Wilskracht, doorzettings- en 
loopvermogen, kameraadschap, dat is ook 
allemaal talent." Waarvan akte. Waar men 
met dit soort geloofsbelijdenis uitkomt is in 
de openingsfase van het Europees landen
kampioenschap duidelijk gebleken. Wat ons 
betreft: ,,nergens". 

Kan Rudi Voller de Mannschaft aan 
een nieuwe titel helpen? (foto VUM) 

Het Europees kampioenschap leende zich 
voorlopig nog met tot enige positieve vast
stelling. Weliswaar gedroegen de binnen- en 
buitenlandse supporters zich nog voorbeel
dig binnen de stadionmuren maar het is te 
vroeg om zich in dit verband aan definitieve 
gevolgtrekkingen te wagen. Er vielen nog 
geen beslissingen, er vielen nog geen spor
tieve klappen, er moest nog mets worden 
geinkasseerd en/of venwerkt. Voorlopig leeft 
bij iedereen nog hoop. Sportief dreigt het 
tornooi een mislukking te worden. Het pro
fessionalisme werd tot in het absurde door
getrokken. Het Italiaanse angstvirus geldt als 
het hoogste gebod, als het alleen zaligma
kend evangelie. Dat kon eigenlijk worden 
voorspeld. 
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Want het kan natuurlijk niet langer dat 
kapitaalkrachtige voetbalnaties als Italië en 
Spanje op de ultieme afspraken ontbreken. 
Dan maar desnoods met zestien naar het 
eindtornooi. Iedereen moet kontent zijn. 

Voorlopig is men dat ook, jawel. Lennart 
Johansson, de Zweedse voorzitter van de 
Uefa, ziet zelfs licht aan het eind van de 
tunnel. De joviale en openhartige man ver
klaarde in een interview met De Volkskrant: 
„De mensen moeten weer van het spel 
genieten en na afloop met z'n allen bier 
drinken en napraten over de wedstrijd. De 
projektielen van de fans moeten weer bloe
men worden." 

Andere merkwaardige uitspraken van de 
rondborstige Skandinaviër: „De Uefa heeft 
de plicht op zich genomen het voetbal veilig 
te maken. De tijd is nu gekomen dat we het 
spel aanvallender spelen. Agressiever. Hard 
tegen hard, desnoods. Supporters die ko
men om plezier te maken zijn van harte 
welkom. Supporters die komen om de orde 
te verstoren krijgen „a heli of a time". 
Geweld en vandalisme Is iets van deze tijd. 
Vroeger werd ik gestraft door de onderwijzer 
en kreeg Ik er thuis nog een paar klappen bij. 
Vandaag bestrijden kinderen hun ouders en 
slaan de kinderen de onderwijzers." 

Over de toekomstige ontwikkelingen in het 
Europese klubvoetbal: „ Voorde kleine klubs 
uit kleine landen moet altijd de mogelijkheid 
bestaan dat ze een grote klub kunnen ont
moeten. Dat principe zal Ik nooit loslaten. Er 
komt dan ook geen superliga, geen Europe
se kompetitie. We moeten wel bereid zijn tot 
veranderen. In een later stadium kunnen we 
in al de Europacups de betere ploegen in 
poules onderbrengen. Zoals we In de Euro
pabeker voor landskampioenen met sukses 
uitprobeerden. Verder kunnen we echter niet 
gaan." 

Over het Heizeldrama en de terugkeer van 
de Engelse klubs in de Europacups: „Ik 
vond dat de Engelse klubs lang genoeg 
hadden geleden onder het gedrag van sup
porters die geen supporter zijn. De ramp In 
het Heizeistadion werd mede veroorzaakt 
door de Belgische autoriteiten die niet de 
juiste veiligheidsmaatregelen hadden geno
men. Als je In mijn land iemand vermoordt 
krijg je na acht jaar de kans terug te keren in 
de maatschappij. Engeland had de Europa
cup nodig en de Europacup Engeland. Ik 
geloof niet in levenslange gevangenisstraf
fen. " 

Omdat voetballen in poules daartoe uitste
kende gelegenheden biedt. Men kan zonder 
winnen de halve finales bereiken en zonder 
verliezen worden uitgeschakeld. Dat is niet 
logisch natuurlijk maar het is voetbal van
daag. IVlisschien begint het tornooi pas echt 
met de halve finales. Vluchten kan dan niet 
meer. In negentig minuten erop of eronder. 
Het wordt trouwens (hoog)tijd dat de voetbal-
bazen zich bezinnen over de tornooiformule. 
Geld is zo belangrijk geworden dat alles 
erdoor wordt gedomineerd. Het begint al bij 
de aanduideling der iokaties. De meest bie
dende met de best sluitende waarborgen 
mag organiseren. Daarna de reeksindelin

gen. Zoveel mogelijk ploegen in één poule. 
Veel matchen, veel wedstrijdinkomsten zon
der dat de „groten" in het kwalifikatiestadi-
um echt gevaar lopen. 

MOZART EN DE 
STRAATMUZIKANT 

De uitspraak van de week komt evenwel 
van Eric Cantona, het enfant terrible van het 
Franse voetbal. Hij velde over Raymond 
Goethals een oordeel dat onze oortjes deed 
tuiten. „Ik heb Goethals nooit kunnen begrij
pen. Hij stelde me niet op maar legde me 
nooit uit waarom. Goethals is niet bepaald 
moedig. Platini en Goethals verhouden zich 

De Ronde van Frankrijk zal de vraag 
moeten beantwoorden. Wordt Miguel Indu-
rain de zesde renner die in één jaar én de 
Giro én de Tour op zijn palmares schrijft? 
Vervoegt hij eind juli Coppi, Anquetil, 
Merckx, Hinault en Roche in de galerij der 
onsterfelijken ? Er bestaan goede redenen 
om de vraag positief te beantwoorden. 

ALS EEN VORST 
De bijna achtentwintigjarige Spanjaard — 

hij was de eerste van zijn land die de Giro 
vermocht te winnen — reed in de voorbije 
weken oppermachtig door het Italiaanse 
schiereiland. Hij won de Ronde van Italië in 
de stijl van... Jacques Anquetil. In de tijdrit
ten sloeg hij onoverbrugbare kloven. In Mi
laan volgde Claudio Chiapucci, de moedige 
tweede, op meer dan vijf minuten. Indurain 

als Mozart tot een straatmuzikant. Bij hAar-
seille kreeg Goethals de beste musici van de 
hele wereld. Die redden zich ook wel zonder 
dirigent. Marseille neemt een trainer in 
dienst omdat er op het wedstrijdformulier 
een naam moet worden ingevuld. Goethals 
heeft in zijn leven praktisch niets gewonnen. 
Bij Standard heeft hij een titel gekocht. (WIJ: 
het omkoopschandaal) En wat heeft hij op 
zijn palmares staan ? Met Anderlecht Is hij 
nooit kampioen geworden en met Marseille 
greep hij naast Europacup I. Goethals Is 
zeventig en al bijna veertig jaar trainer. Hij 
heeft nooit de belangrijkse Europese beker 
gewonnen en is zelden kampioen geworden. 
Ben je dan een grote trainer? Ik begrijp niet 
dat de pers hem Raymond-la-Science blijft 
noemen." 

Flandrien 

gaf geen duw teveel. Hij beheerste de wed
strijd fisiek en psichologisch. Hij verkeerde 
geen moment in moeilijkheden. Hij deed wat 
hij wilde. Hij regeerde als een vorst en gaf de 
indruk zich te sparen voor nog zwaarder 
werk. Kritici zullen opmerken dat hij maar 
zelden schitterde, dat hij weinig panache, 
weinig brio ten toon spreidde. Dat is allemaal 
waar. Maar zijn overwicht was verpletterend. 
Na de derde dag wist iedereen, vriend en 
tegenstander, dat er zonder ongelukken 
niets meer aan de top van de rangschikking 
zou veranderen. Indurain volgde dag na dag 
de aanvallers, de besten. Hij verzwakte 
nooit. Hij beheerste zichzelf en de tegen
stand volkomen. Hij kende zijn eigen gren
zen en die van zijn tegenstanders. Zijn over
winning in de Giro verhoogt de aantrekkings
kracht van de komende Tour. 

MAG MAAR 
MOET NIET 

Indurain, Bugno, LeMond en misschien 
ook Breukink: het belooft spannender dan 
ooit te worden. Vooral omdat het parkoers de 
klimmers niet echt bevoordeelt. Het kan een 
hete en meeslepende julimaand worden voor 
de wielrennerij. Die daar trouwens echt nood 
aan heeft. Maar Indurain, wiens ,,echte" 
krachten niet konden worden ingeschat om
dat hij ofwel te sterk of de konkurrentie te 
zwak was, heeft nu al een belangrijk psicho
logisch voordeel ven^orven op de verzamel
de rivalen. 

Zijn seizoen is nu al geslaagd. Hij mag 
maar moet niet winnen. De anderen mogelijk 
eigenlijk niet verliezen. 

WORDT INDURAIN DE 
ZESDE IN DE RIJ? 
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TELEVISIE 

ZATERDAG 20 JUNI ZONDAG 21 JUNI 

T V 1 

17 30 Boes, tekenfilmserie, 17 51 Duupje, kinder
serie, 17 55 Tik Tak; 18 00 Nieuws; 1810 Meisje 
uit de toekomst, serie, 18 35 Vlaanderen Vakan
tieland, toeristisch progr ,1915 Joker- en lotto-
trekking; 19 30 Nieuws. 
20 00 Schone schijn, komische serie 
20 30 De garagemoorden, TV-tilm 
22 00 Night court, komische serie 
22 30 Nieuws 
22 50 Sport op zaterdag 
23 10 2de European Jazz Night, live vanuit Est
land 

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 The Abyss, film 
23 30 Nieuws 
23 45 VTM Sport 
23 55 Ben Cropp's Australia, dok 
00 45 Nieuws 

Ned. 1 

08 00 In de televisie, animatiesene, 08 05 Naar 
Timboektoe, 08 15 De beste clown van de we
reld, serie, 08 42 Ko de Boswachter Show, 09 02 
Een wereldverhaal, sprookje, 13 00 Nieuws; 
16 00 Nieuws; 17 14 Solliciteren met sukses, 
kursus, 17 40 De architektuur-estafette, Haar-
lemA/enlo, 18 00 Boggle, woordspel, 18 28 Re-
wind, jeugdsene, 19 14 De hoogste versnelling, 
automag , 19 30 Growing pains, komische reeks, 
20 00 Nieuws 
20 25 Kijk op sport, sportkwis 
21 08 The River Rat, film 
22 40 RAI Concert 1992, koncertregistratie 
23 30 Spiel mit dem Feuer, film 
01 00 Nieuws 

Ned. 2 

13 00 Nieuws, 17 05 Ongelooflijk maar Bardl, 
illusionist; 17 31 Man over de vloer, komische 
serie, 18 00 Nieuws; 18 19 Onderweg met die
ren, dok serie, 18 54 Vijf tegen vijf, spelprogr, 
19 24 De baas in huis?, komische reeks 
19 53 De Vereenigde Algemeene, serie 
20 22 Flying Doctors, reeks 
21 13 Sonja op zaterdag, praatshow 
22 08 Achter het nieuws, aktualiteiten 
22 42 Per sekonde wijzer, kwisprogr 
23 18 De wereld van Boudewijn Buch, reportage
serie 
23 48 Natuurmoment 
23 56 Nieuws 

Ned. 3 

08 55 Nieuws, 13 55 Studio sport, 18 00 Nieuws; 
1815 Sesamstraat; 18 30 Jeugdjoernaal ekstra; 
18 55 Trekking lotto; 19 00 P.S. De Ruimte, voor 
en over jongeren, 19 28 Wilde Ganzen; 19 30 
Schoonhouden tot welke prijs?, dok serie, 20 00 
Nieuws 
20 24 Kenmerk, aktualiteiten 
20 55 A van autisme, tekenfilm 
21 06 Kinderen van de stilte, dok 
22 00 Nieuws 
22 15 Studio sport 
23 15 Steden des tijds, Geertruidenberg/Willem-
stad 
23 45 Nieuws 

TV 1 

09 00 Samson; 10 00 Protestantse eredienst, 
11 00 De zevende dag, praatcafé, 12 45 Sunday 
Proms; 16 25 De kikkerkoning, jeugdfilm, 17 30 
Gophers, tekenfilmserie, 17 55 Tik Tak; 18 00 
Nieuws; 1810 Ralph trekt de wereld in, serie, 
19 00 De Cosby show, komische sene, 19 25 
Mededelingen; 19 30 Nieuws, 19 45 Sportweek
end. 
20 10 Secret army, serie 
21 05 Tijd voor Koen, licht klassiek 
21 40 De verhuizing, kolderfilmpje 
22 05 Stress, komische serie 
22 30 Vandaag 
22 50 Ziggurat, kunstprogr. 

TV 2 

19 25 Mededelingen 
19 30 Nieuws 
10 45 Sportweekend 
20 10 EK voetbal, 1ste halve finale 

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 Eye of the needie, film 
23 00 Nieuws 
23 15 Wild, wild worif of animals, natuursene 

Ned. 1 

11 00 Eucharistieviering; 13 00 Nieuws; 15 30 
Solliciteren met sukses, kursus, 15 55 NCRV 
Klassiek, muziek van Rossini, 16 00 Nieuws; 
16 20 Kunstbende finale, 17 05 The Muppets, 
poppenserie, 18 00 Nieuws; 18 10 Boggle, woord
spel, 18 35 O Volt, optreden van R E M , 1910 
Star Trek: the next generation, sene, 20 00 
Nieuws. 
20 15 La Passante du Sans-Souci, film 
22 10 Brandpunt, aktualiteiten 
22 45 Miss Marple: a Carribean mystery, 2-delige 
TV-film 
23 40 Nieuws 

Ned. 2 

09 00 PIngu; 09 05 Babar; 09 30 Buurman Bolle; 
09 45 Achterwerk in de kast internationaal; 
10 05 Ons koninkrijk in 12 delen; 1015 Jack de 
soldaat, jeugdfilm, 13 00 Nieuws; 19 00 Dick 
Spanner, poppen-animatiesene, 19 09 Clive Ja
mes, postcards, Chicago, 20 00 Nieuws. 
20 14 Zomergasten, Anil Ramdas 
23 04 Nieuws 

Ned. 3 

08 55 Nieuws; 09 30 Het allochtoon video cir
cuit, de wijkpolitie, 10 00 Jaouaz, voor Marokka
nen, 10 30 Aktuél, voor Turken, 11 00 lOS Maga
zine; 11 30 Omrop Fryslan Educatyf; 12 00 Het 
Capitool, live-debat, 13 00 Thuis in geldzaken, 
teleac, 13 30 Het fantastische in de kunst, teleac, 
14 00 Studio sport; 18 15 Sesamstraat; 18 35 
Studio sport; 
20 00 EK Voetbal, 1ste halve finale 
22 10 Nieuws 
22 20 EK Joernaal 
22 50 Nieuws 

TV 1 

17 30 Boes, tekenfilmsene, 17 51 Duupje, kinder
serie, 17 55 Tik tak; 18 00 Nieuws; 18 10 Mooi en 
meedogenloos, sene, 18 35 Avonturenbaai, se
ne, 19 00 Buren, serie, 19 22 Vakantievlinder, 
toer tips, 19 25 Mededelingen; 19 30 Nieuws. 
20 00 Zeg 'ns aaa, serie 
20 25 Een gevaarlijk leven, serie 
21 55 Op de koop toe, konsumenteninfo 
22 35 Vandaag 
23 00 De Vlaams-Nationale Omroep Stichting 

T V 2 

17.30 Overname TV 1 
19 25 Mededelingen 
19 30 Nieuws/Sport 
20 00 EK Voetbal, 2de halve finale 
22 00 Overname TV 1 

VTM 

17 00 Mighty Mouse and friends; 17.05 The A-
team, serie, 18 00 Nieuws, 18 05 18 05 Cijfers en 
letters; 18 30 Home and away, serie, 19 00 
Nieuws; 19 30 Waagstuk, kwis 
20 00 Rad van fortuin, spelprogr 
20 30 Zorro, serie 
21 00 Road to Avonlea, serie 
21 45 Alsof het gisteren was, Jef Geeraerts 
22 30 Murphy Brown, sene 
23 00 Nieuws 
23 15 Kortvlaams, Vlaamse kortfilms 

Ned. 1 

13 00 Nieuws; 16 00 Nieuws; 16 44 Ja, natuurlijk 
extra, natuurdok , 17 37 Winnie the Pooh, 18 04 
Boggle, woordspel, 18 32 Zij gingen voor goud, 
dok over de OS, 19 00 Kerkepad, Edam en 
omgeving, 19 30 Roseanne, komische serie, 
20 00 Nieuws. 
20 26 Rust roest, komische reeks 
20 57 Hier en nu, aktualiteiten 
21 57 Prettig geregeld, komische reeks 
22 31 Jessica Fletcher, serie 
23 17 Flevofestival, hoogtepunten 
23.45 Nieuws 

Ned. 2 

13 00 Nieuws; 17 25 De harde waarheid, jeugd
film, 18 00 Nieuws; 18 10 Big city metro, dok , 
18 50 Countdown, pop 
19 25 Nieuwslij, satirisch progr 
19 55 De heilige koe, automag 
20 25 MacGyver, serie 
21 45 To live and die in L.A., film 
23 40 Nieuws 

Ned. 3 

08 55 Nieuws; 15 00 Tennis Wimbledon, 16 55 
Ruimteschip aarde; 17 25 Amerikaanse en Brit
se literatuur, Wystan Hugh Auden, 18 00 Nieuws; 
18 15 Sesamstraat, 18 30 Jeugdjoernaal; 18 40 
Het klokhuis; 19 00 Omgaan met stress, teleac, 
19 29 De specialist, gastro-enteroloog 
20 05 EK Voetbal, 2de halve finale 
22 10 Nieuws 
22 20 NOS-laat 
23 00 EK joernaal 
23 30 Tennis Wimbledon 
00 05 Nieuws 
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TELEVISIE 

DINSDAG 23 JUNI WOENSDAG 24 JUNI DONDERDAG 25 JUNI 

TV 1 

17 30 Boes, tekenfilmserie, 17 51 Duupje, kinder
serie, 17 55 Tik Tak; 18 00 Nieuws; 18 10 Mooi 
en meedogenloos, sene; 18 35 Avonturenbaai, 
serie, 19 00 Buren, serie, 19 22 Vakantieviinder, 
toer tips; 19 25 Mededelingen; 19 30 Nieuws. 
20 00 De wereld van de dieren, de krokodil 
20 35 Married with children, komische reeks 
21 00 De gorilla, politieserie 
22 30 Vandaag 
22 55 Première film & video, filmmag 

TV 2 

17 30 Overname TV 1 

VTM 

17 00 Mighty Mouse and friends, 17 05 The A-
team, serie, 18 00 Nieuws; 18 05 Cijfers en let
ters; 18 30 Homaand away, sene, 19 00 Nieuws; 
19 30 Waagstuk, kwis 
20 00 Rad van fortuin, spel 
20.30 California Suite, film 
22 15 Telefacts, aktualiteiten 
23.00 Nieuws 
23 15 Embassy, dramaserie 

Ned. 1 

10 00 Vrouw zijn, magazine, 10 50 TV-Fruit-
mand, muziek op verzoek, 11 10 Road to the 
Isles, dok ,13 00 Nieuws; 16 00 Nieuws; 16 08 
Het kleine huis op de prairie, serie, 17 00 Kinder
krant; 17 30 Tijdsein, aktualiteiten, 1810 EO 
Jongerendag '92, impressie, 18 35 Black-out, 
woordspel, 19 04 De rivier, sene, 19 51 Mijmerin
gen; 20 00 Nieuws 
20 25 De natuur van Vietnam, dok 
21 19 Tijdsein II, aktualiteiten 
21 54 Overal en nergens: de koning van Tonga, 
dok 
22 40 Praise, impressie 
22 45 Antenne: de verwoesting, dok 
23 15 Mag ik eens met je praten?, praatprogr 
23 45 Nieuws 

Ned. 2 

13 00 Nieuws; 17 05 Verhalen van moeder de 
gans; 1714 Boes, tekenfilmsene, 17 25 Hier is 
Aubrey, tekenfilm, 17 31 De grote meneer Kaktus 
show; 18 00 Nieuws; 1816 Dubbeldekkers; 
18 40 Daar komen de schutters, komische reeks, 
1914 Vijf tegen vijf, spelprogr, 19 42 Police 
rescue, serie. 
20 36 Zeg 'ns AAA, komische reeks 
21 05 De verleiding, reeks over reklame 
21 50 Achter het nieuws, aktualiteiten 
22 26 Golden girls, komische serie 
22 53 Favoriete schrijvers, Joost Zwagerman/Le-
ni Sans 
23 26 Museumschatten 
23 37 Nieuws 

Ned. 3 

08 55 Nieuws; 15 00 Tennis Wimbledon; 16 55 
Ca va?, teleac, 17 25 Pronto, teleac, 18 00 
Nieuws, 18 15 Sesamstraat; 18 30 Jeugdjoer-
naal; 18 40 Het klokhuis; 19 00 Verhalenvertel
lers, reeks, 19 10 Tennis Wimbledon, 20 00 
Nieuws. 
20 25 Vrouwen vertellen, dok 
20 55 Let's dance, dansdok 
21 48 Verhalenvertellers, sene 
22 00 Nieuws 
22 15 NOS-laat 
23 00 EK-joernaal 
23 30 De Spaanse erfenis, teleac 
00.30 Nieuws 

T V 1 

17 30 Boes, tekenfilmserie, 17 51 Duupje, kinder-
sene, 17 55 Tik Tak; 18 00 Nieuws; 1810 Mooi 
en meedogenloos, sene, 18 35 Avonturenbaai, 
jeugdsene, 19 00 Buren, sene, 19 22 Vakantie-
vlinder, toer tips, 19 25 Mededelingen; 19 30 
Nieuws. 
20 00 Kamers te huur, komische reeks 
20 25 Heeft u gebeid, meneer?, komische reeks 
21 15 Margriet, praatshow 
22 30 Vandaag 
22 55 Oog in oog: Het Rocky complex, TV-spel 
23 25 So What?!, jazzprogr 

TV 2 
17 30 Overname TV 1 

VTM 

17 00 Super 50, 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, spelprogr. 
20 30 Rap klap, spelprogr 
21 00 Baywatch, serie 
21 45 Hardcastie & McCormick, misdaadserie 
22 45 The blauwe revolutie, dok sene 
23 30 Nieuws 
23 45 Hill Street Blues, politieserie 

Ned. 1 

13 00 Nieuws; 16 20 Monpti, film, 18 00 Boggle, 
woordspel, 18 30 Brumby, horse run wild, dok , 
19 001000 km voor de boeg, reis door Nederland, 
20 00 Nieuws. 
20 25 De waterspiegel, informatief progr 
22 OO Father Dowiing, misdaadserie 
22 50 Diskussie Weidon/French, samenvatting 
23 40 Nieuws 

Ned. 2 

13 00 Nieuws; 16 00 Caiimero, tekenfilm, 16 09 
Bekijk het maar, kinderprogr , 17 24 De TV-dok-
ter; 17 25 History of Michael Jackson, 18 00 
Nieuws; 18 21 European Challenge Cup Fiets-
cross, 18 55 Special Adventure, aktiesene, 19 25 
Expo '92 Seville, Peru en Luksemburg 
19 54 Derrick, misdaadserie 
20 58 Aktua Nieuws 
21 01 ingang Oost, dok 
21 32 Tros Aktua, aktualiteiten 
22 01 Miiieuprijsvraag 
22 06 In kortgeding, rechtzaken 
22 32 Eenmaal, andermaal, veilingprogr 
23 26 Ronde om Texel, Catamaranwedstrijden 
00 09 Nieuws 

Ned. 3 

08 55 Nieuws; 15 00 Tennis Wimbledon, 18 00 
Nieuws; 1815 Sesamstraat, 18 30 Jeugdjoer-
naal, 18 40 Het klokhuis; 19 00 Verhalenvertel
lers, sene, 19 10 Tennis Wimbledon, 19 50 Poli
tieke partijen. 
20 00 Nieuws 
20 20 Stichting Socutera 
20 30 Van gewest tot gewest, de albatros 
21 00 Tennis Wimbledon 
22 00 Nieuws 
22 15 NOS-iaat, duiding 
23 00 EK Joernaal, voetbal 
23 30 De vrije gedachte 
23 40 Nieuws 

TV 1 

17 30 Boes, tekenfilmserie, 17 51 Duupje, kinder
serie, 17 55 Tik Tak; 18 00 Nieuws; 18 10 Mooi 
en meedogenloos, serie, 18 35 Avonturenbaai, 
leugdsene, 19 00 Buren, sene, 19 22 Vakantie
viinder, toer tips, 19 25 Mededelingen; 19 30 
Nieuws. 
20 00 Schwarzwaidkllnik, sene 
20 45 Under cover, spionageserie 
21 30 Panorama, Qladio 
22 30 Vandaag 
22 55 Wacht op me m de hemel, film 

TV 2 
17 30 Overname TV 1 

VTM 

17 00 Mighty Mouse and friends, 17 05 The A-
team, sene, 18 00 Nieuws; 18 05 Cijfers en let
ters; 18 30 Home and away, serie, 19 00 Nieuws; 
19 30 Waagstuk, kwis 
20 00 Rad van fortuin, spelprogr 
20 30 Tien om te zien, show 
21 45 Hunter, aktiesene 
22 30 Rescue 911, echtgebeurde verhalen 
23 30 Nieuws 
23 45 Friday the 13th, Simfonie in B 

Ned. 1 
13 00 Nieuws; 16 00 Nieuws; 17 00 The Arctic, 
natuurdok, 17 34 Ferris Bueller, tienerserie, 
18 00 Boggle, woordspel, 18 30 Over de top in 
Rio, kinderen in Rio, 19 02 Mom P.I., sene, 19 30 
True Colors, sene, 20 00 Nieuws. 
20 25 Lovejoy, sene 
21 22 Televizier special, dok 
22 02 L.A. Law, sene 
22 50 Vinger aan de pols, med dok 
23 18 De archltektuur estafette, Bergen/Zuid-
Limburg 
23 34 IMorgen kan 't beter, kursus 
00 02 Nieuws 

Ned. 2 

13 00 Nieuws; 17 30 Kiezen voor verliezen, 
jeugdfilm, 18 00 Nieuws; 18 20 The new WKRP in 
Cincinnati, sene, 18 45 Top 40: 19 20 Nieuwslij, 
satirische aktualiteiten, 19 50 Run the gauntlet, 
motorevenement 
20 45 Magnum, detektivesene 
21 35 Veronica goes America, Florida 
22 05 Nieuwslijn, aktualiteiten 
22 35 From the dead of night, serie 
23 25 The Arsenio Hall Show, praatshow 
23 55 Nieuws 

Ned. 3 

08 55 Nieuws; 15 00 Tennis Wimbledon, 18 00 
Nieuws; 1815 Sesamstraat; 18 30 Jeugdjoer-
naai; 18 40 Het klokkhuis; 19 00 Verhalenvertel
lers, sene, 19 20 Tennis Wimbledon; 20 00 
Nieuws. 
20 25 Je moet geen slapende spionnen wakker 
maken, sene 
21 17 Let's dance, dansreeks 
21 45 Verhalenvertellers, sene 
22 00 Nieuws 
22 15 NOS-laat 
23 00 EK Joernaal 
23 30 Nieuws 
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EEN FILM PER DAG 

VRIJDAG 26 JUNI 

T V 1 
17.30 Boes, tekenfilmserie; 17.51 Duupje, l<inder-
serie; 17.55 Tiktak; 18.00 Nieuws; 18.10 Mooi en 
meedogenloos, serie; 18 35 TV 1 — top 30; 19.00 
Buren, serie; 19.22 Vakantievlinder, toer. tips; 
19.25 Mededelingen; 19.30 Nieuws. 
20.00 Zeg 'ns euh, spelprogr. 
20.30 The fourth war, film 
21.55 Sledge Hammer, serie 
22.25 Kijk uit!, verkeerstips 
22.30 Vandaag 
22.55 Panorama, Gladio 
00.10 Rijdende doodskist, triller 

TV2 
17.30 Overname TV 1 
19.00 Uitzending door derden 
19.30 Nieuws/Sport 
20.00 EK Voetbal, finale 
22.00 Overname TV 1 

VTM 
17.00 Mighty Mouse and friends; 17.05 The A-
team, serie; 18.00 Nieuws; 18.05 Cijfers en let
ters ; 18.30 Home and away, serie; 19.00 Nieuws; 
19.30 Waagstuk, kwis 
20.00 Rad van fortuin, spelprogr. 
20.30 Klasgenoten, Martina Jonckheere 
21.30 King of the Olympics, film 
23.15 Nieuws 
23.30 New Mike Hammer, serie 

Ned. 1 
13.00 Nieuws; 16.00 Nieuws; 16.37 Young Ram
say, jeugdserie; 17.27 Parker Lewis can't lose, 
jeugdserie; 17.54 Boggle, woordspel; 18.23 Ker
kepad, Edam en omgeving; 18.48 Pink panther; 
18.59 Zo vader, zo zoon, raadspelletje; 19.29 De 
Cosby show, serie; 20.00 Nieuws 
20.26 The Tenth Man, film 
22.08 Spiegels, praatshow 
22.47 Cheers, serie 
23.11 Hollands Siberië, dok. 
23.46 Miniatuur 
23.57 Nieuws 

Ned. 2 
13.00 Nieuws; 18.00 Nieuws; 18.20 The Teenage 
Hero Turtles, tekenfilmserie; 18.47 Bananasplit, 
verborgen kamera; 19.31 America's funniest 
home video's, amateurvideo's. 
19.59 Lief zijn voor elkaar, klucht 
21.19 Allo Allo, komische reeks 
21.53 Vrijdag Robinson, amusement en info 
22.38 In the heat of the night, politieserie 
23.26 Perry Mason, advokatenserie 
01.02 Nieuws 

Ned. 3 
08.55 Nieuws; 15.00 Tennis Wimbledon; 18.00 
Nieuws; 18.15 Sesamstraat; 18.30 Jeugdjoer-
naal; 18.40 Het klokhuis; 19.00 Verhalenvertel
lers, serie; 19.10 Tennis Wimbledon; 19.49 Poli
tieke partijen. 
20.00 EK Voetbal, finale 
22.30 Nieuws 
22.40 NOS-Laat 
23.20 EK Joernaal, voetbal 
23.50 Nieuws 

Donald Sutherland en Kate Nelligan in de splonagetriller Het oog van de 
naald. Zondag 21 juni op VTM om 21 u. 

ZATERDAG 20 JUNI 

THE ABYSS 
De bemanning van een onderzees boor-
station wordt door de overheid ingescha
keld om een Amerikaanse atoomduikboot, 
die diep in de oceaan op de klippen is 
gelopen, te bergen. Amerik. SF-film van 
James Cameron (1989) met Ed Harris en 
Michael Biehn. (VTM. om 21 u.) 

ZONDAG 21 JUNI 

HET OOG 
VAN DE NAALD 
Amerik. spionagefilm van Richard Mar-
quand (1981) naar de roman Eye of the 
Needie van Ken Follet. De Kanadese ak-
teur Donald Sutherland speelt een Duitser 
die een Engelsman beweert te zijn en een 
relatie begint met de echtgenote van een 
verminkte Spitfire-piloot. (VTM, om 21 u.) 

MAANDAG 22 JUNI 

LEVEN EN STERVEN 
IN LA 
Spannende Amerik. aktiefilm van William 
Friedkin (1985) met Willem Dafoe, William 
Petersen en Debra Feuer. Net voor hij met 
pensioen zou gaan wordt politieman Jim 
Hart door een gangster gedood. Zijn vriend 
en kollega Richard Chance zweert de 
moord te wreken... (Ned. 2, om 21u.45) 

DINSDAG 23 JUNI 

CALIFORNIA SUITE 
In 1978 verfilmde Herbert Ross vier eenak

ters van Nel! Simon. In een sjiek hotel In 
Beverly Hills verblijft een heterogeen ge
zelschap. Jane Fonda, Michael Caine en 
Maggie Smith akteren op bijzonder hoog 
peil. (VTM, om 20u.30) 

WOENSDAG 24 JUNI 

MONTPI 
Duitse melodramatische film (1957) met 
Romy Schneider, Horst Buccholtz en Mara 
Lane. Het arme Parijse naaistertje Anna-
Claire droomt van een luksueus leventje 
aan de zijde van haar droomprins. (Ned. 1, 
om 16U.20) 

DONDERDAG 25 JUNI 

WACHT ME OP 
DE HEMEL 

Spaanse film van Antonio Mercero (1987) 
over een dubbelganger van generaal Fran
co die in de jaren vijftig de echte Caudillo 
moest vervangen tijdens officiële ceremo
nies. Het is een erg leuke politieke satire, 
met goede vertolkingen van Pepe Soriano 
en Chus Lampreave. (TV 1. om 22u.55) 

VRIJDAG 26 JUNI 

THE FOURTH WAR 
In 1988 Is de oorlogsdreiging tussen Oost 
en West met Gorbatsjovs glasnost afgeno
men. Kolonel Jack Knowles laat zich daar
door evenwel niet werkloos maken. Ameri
kaanse triller van John Frankenheimer 
(1989) met Roy Schelder, Jürgen Proch-
now en Harry Dean Stanton. (TV 1, om 
20U.30) 
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EEN ZOMER VOL FILM 
Het is een Amerikaans verschijnsel dat de 

meeste ,,blocl<busters" in de zomer worden 
uitgebracht. Zo lopen op dit ogenblik in de 
Amerikaanse bioskopen, Alien 3, Leathal 
Weapen 3, De terugkeer van Batman en 
Home Alone 2. In Europa willen de filmver
delers voor de zomer wel eens het vat 
leegschrapen en zien wat men nog op de 
plank heeft, soms tot ergernis van de betere 
bioskoopuitbaters. En zo ontstonden dan de 
zomerfestivals. 

REIZEND FESTIVAL 
Het was Cartoon's in Antwerpen die in 

1988 met het idee van een zomerfestival 
startte, festival dat nu navolging en samen
werking heeft gekregen in Brussel, Gent en 
Luik. Samen sterk, hebben de uitbaters een 
serie films uitgezocht, die ze ons om beurten 
zuilen presenteren. Het gaat meestal om 
nieuwe kopieën en wie in Antwerpen de 
Buster Keaton-week gaat zien, moet wel 
genoegen nemen met Franse tussentitels, 
maar die lach je gewoon weg. 

Verschillende van de films zullen hier maar 
voor beperkte tijd cirkuleren, andere komen 
in het herfst- en winterseizoen wel terug, 
zoals de Fassbinderfilms: Faustrecht der 
Freiheit, Die Ehe der Maria Braun, Lili 
Mariene, Lola en Die Sensucht der Veroni-
ka Voss. Uit het voorbije seizoen werd ook 
gekozen en diverse films krijgen een tweede 
kans, terwijl anderen hun sukses verlengen: 
Madame Bovary, Tacones Lejanos van 
Almodover, Tous les matins du monde, 
The Fisher king, At play in the fields of the 
lord en de prachtige Iraanse film Bashu. 

In de serie onsterfelijken krijgt men het 
meesterwerk van A. Wadja: As en Diamant 
(met de Poolse James Dean), Citizen Kane, 
Death in Venice en de eeuwige bestseller 
van Marcel Came: Les enfants du paradis. 
Een retrospektieve van Stanley Kubrick met 
A clockwork Orange, Barry Lyndon, Dr. 
Strangelove, Full Metal Jacket, Lolita, The 
killing. The shining, Spartacus en 2001 A 
space Odyssey zal vele liefhebbers terug 
naar de bios lokken. Een andere retrospek
tieve brengt Mikhalkov, die met Oblomov en 
Urga van zich deed spreken. Er is een 
Europees luik en daarin zie je dat het niet zo 
best gaat met dit werelddeel en waarin 
enkele meesterwerkjes zijn opgenomen 
zoals de Zwitserse Oscarwinnaar Journey of 
Hope en de Franse satire op de repressie 
van Claude Berri: Uranus, naast de Waalse 
Toto, Ie héros, terwijl je in de serie The city 
never sleeps, de gelegenheid krijgt enkele 
gemiste kansen goed te maken met My own 
privat Idaho, The grifters, Taxi Blues en 
Kafka. 

Een mens zou vergeten dat er nog nieuwe 
films uitkomen. 

Marisol Paladius, schitterende ster in 
Caidos del Cielo: of hoe ontwikke
lingshulp echt in mekaar zit. 

CAIDOS DEL CIELO 
De jaarlijks toegekende L'Age d'Or Prijs 

op initiatief van het Koninklijk Belgisch Film
archief (wat een naam!) ging in 1990 naar 
Caidos del Cielo, een Peruaanse film (met 
Spaanse en Nederlandse centenhulp) van 
Francisco Lombardi, en die is nu eindelijk in 
Antwerpen te zien. Deze allegorie over hoe 
ontwikkelingshulp in elkaar zit, is een erg 
mooie maar sterk pessimistische film. Cen
traal staat Humberto Sanchez die het popu
laire radioprogramma ,,Je lot ben jezelf" 
presenteert. Zijn huisjesmelkende huisbaas 

Don Lizardo, die samen met zijn vrouw 
Cucha maar één droom wil verwezenlijken: 
een mausoleum om samen met hun overle
den zoon te liggen, luistert er naar. De halve 
stad luistert ernaar. Ook Meche, de ouwe 
blinde huismeid van Lizardo, die met haar 
twee kleinkinderen zit opgescheept en als 
dank voor bewezen diensten van Lizardo een 
varken krijgt dat moet worden vetgemest, wil 
het wat geld opbrengen, en zich daarvoor 
kapot zal werken. 

Humberto zal op een dag een meisje 
redden van zelfmoord en zij trekt bij hem in. 
Hun vreemde verhouding zal vreemd eindi
gen. 

Een sterke film van een regisseur die 
reeds bewees met Le ciudad y los perros 
(naar Mario Vargas Llosa) en La bocca del 
Lobo over een scherp oog te beschikken. 

CELINE 
Je zou het een religieuze film kunnen 

noemen en dan heb je evenveel gelijk als 
wanneer je het een film zou noemen over 
„goed en kwaad". 

Celine is de vierde film van ex-leraar Jean-
Claude Brisseau en hij volgt de psichologi-
sche weg van twee jonge vrouwen die, na 
een zwaar verlies, troost en verlossing vin
den in een spirituele wereld. Celine is twintig 
en alles kwijt. Genevieve, die verpleegster is, 
vindt haar op het trottoir, op het punt om 
zelfmoord te plegen. Zij vangt haar op en 
leert haar opnieuw leven. Ze gaan samenwo
nen in het midden van de natuur. Celine 
komt langzaam tot zichzelf en verdiept zich 
steeds meer in haar meditatie. Haar vriendin 
volgt haar en deze twee zusterzielen berei
ken een perfekte harmonische toestand. Ce
line zal haar vriendin verlaten om in het 
klooster te treden, Genevieve krijgt een hart
aanval, maar kan rekenen op de verzorgen
de hand van Celine. Een estetische en mis-
tieke kijkervaring, waarvoor Teresa vanAvlla 
waarschijnlijk model stond. 

Willem Sneer 

HOF DE DRAECK 
Groen, rust en gastronomie 
in VOEREN 

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

Pas heringerictite 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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MENGELWERK 

OPLOSSING OPGAVE 136 
Horizontaal: 3. aanschuiven; 8. fron
taal ; 9. krul; 10. gevaarte; 12. vrezend; 
13. Tijs; 14. kerkvader; 16. dolende; 
18. rondje; 20. tussen droom en daad. 

Vertikaal: 1. pinksterverlof; 2. gedu
peerden; 4. aanvangsklas; 5. spaarre
kening; 6. hol; 7. proefstadium; 11. 
ever; 15. gevat; 17. eur; 19. dunk. 

Jan Moerenhout uit de Europalaan 87 
in 1500 Halle wint een prijsje. Zijn 
gele brieficaart met de juiste oplos
sing van opgave 136 werd uit de 
korrekte inzendingen getrokken. 

Wij verwachten uw gele briefkaart 
met de oplossing van opgave 138 ten 
laatste dinsdag 30 juni op de redak-
tle: Barrikadenpiein 12, 1000 Brus
sel. 

nGCrilZculllü: vorige week gaven 
wij de oplossing van opgave 135, dus 
niet van opgave 137 zoals vermeid 
stond. Hiervoor onze verontschuldi
gingen. 

HERSENBREKER 
OPGAVE 138 
HORIZONTAAL 

3. Zitplaats waarop je je verplaatst (5) 
6. Emmer uit een Duitse stad? (4) 
8. Wordt gerapporteerd uit de Wetstraat 

(12) 
10. Er is eindelijk licht in de zaak gebracht 

(11) 
11. Om mee te spelen of om op te eten (4) 
13. Draai deze jongen gerust om (4) 
14. Zoiets heeft zijn dienst gedaan, je wilt 't 

best kwijt (11) 
16. Stuk dat achterop komt, levert verlies op 

17. Hierin zit de overeenkomst tussen rund
vee en een sirene (6) 

18. Volgens een profeet was dit de vader 
van een voedstervader (3) 

20. Vochtig gevecht (8) 
21. Komt achter een vrouw en is dus later (6) 
23. Nog maar 'ns 'n keer! (7) 

VERTIKAAL 

1. Hij zorgt voor de verbindingen (6) 
2. Hoe klein ook, die houdt al mensen voor 

de gek (9) 
4. Hij is van over de grens gekomen (11) 
5. Een hemellichaam wegfutselen? (15) 
7. Niet dubbel en toch aan elke voet (5) 
8. Ondersteboven beweegt hij zich voort 

(8) 
9. Hij tuimelt tegelijk met een ander, maar 

't loopt goed af (9) 

12 

13 

ia 

10 

8 8 

4 5 

• • • 
• 1 • •" • • 

18 

• 
• • " 

20 
• 

12. Laat op muzikale wijze dingen zien (5) 
15. Die moeten gevoed worden (5) 
19. Aan deze Vlaamse uitgever denk je als 

iemand in Parijs over een ring hoort 
praten (6) 

22. Precies hetzelfde (4) 

SATERDAG 

„VS mogen overal en Iedereen 
ontvoeren", 

las Ahasverus. 

Bush vangt kompleet 

Verhouding Charles-Diana 
trapsgewijs slechter 

• 
Zaak-Cools: PSsssstI 

Zetdulvel: Zieke huizen 

• 
Bosnië-Herzegovina heeft 
bestandpijn 

• 
Greenpeace wil niet naar 
pijpen van TChemie dansen 
• 
Torens van Dietsland, 
vallende gedichten... 

• 
Artsen hebben vele ziekezorgen 
• 
De Winter Flipt helemaal 
• 
Wordt VU nu zo gezond 
als een Anciauxvisje? 

• 
SP stapt af van Claessieke stijl. 
• 
Damiaan: alles is leprozengeur en 
maneschijn 
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HET BUITENBEEN VAN DE WEEK 

DEERLIJK: REIS 
ROND DE WERELD 

12 UUR 
Bij de VU van Deerlijk zit men niet verlegen om 

een stunt. Maar deze reis bakt men het er vie\ bruin, 
vi/ant iedereen die iets of wat met de fiets wegkan 
wordt uitgenodigd om rond de wereld te fietsen op 
12 uur tijds. In het kader van de Dag van de Fiets én 
voor het goede doel Jules Verne achterna. 

Reeds vijf opeenvolgende jaren organiseerde de 
afdeling een autozoektocht ten voordele van ge-
handikapten, hulpbehoevenden en de bewoners 
van het plaatselijke Rustoord H.Familie. Dit jaar 
geen auto meer maar een milieuvriendelijk vehikel; 
die goede ouwe tweewieler of een afgeleide ervan. 

OP DE BON 
Aan de algemene koördinator van de rekordpo-

ging Dirk Demeurie dan ook de vraag wat er precies 
van de fietsgragen gevraagd wordt. 

D. Demeurie: „Wij zullen proberen om met 
zoveel mogelijk mensen op 12uur de 40.000km van 
de aardeomtrek per fiets af te leggen. Een milieu
vriendelijk initiatief dat iedereen, van groot tot klein, 
toelaat deel te nemen." 

• En hoe geraak je dan aan centen, want dat is 
toch de bedoeling? 

D. Demeurie: „Eén kilometer is goed voor 10fr. 
Wij worden daarbij geholpen door de plaatselijke 
middenstand die voor X aantal kilometer adverten
tieruimte kan kopen en door middel van kilometer
bonnen kandidaten de gesponsorde kilometers laat 
fietsen, leidden deze week was reeds de tielft van 
het parkoers betaald. Maar zoals dat met alle grote 
koersen gaat vallen de laatste kilometers het 
zwaarst. Men kan natuurlijk ook zonder deze tus
senkomst deelnemen." 

• Als ik goed tel kan deze aktle 400.000 fr 
opbrengen, aan wie wordt het geld besteed? 

D. Demeurie: „Als...inderdaad! De vorige jaren 
werden de gelden ter beschikking gesteld van 
mensen uit eigen gemeente: gehandikapten, hulp
behoevenden en de bewoners van het rustoord. 
Maar steeds stelden wij vast dat we te kort kwamen, 
dus gingen wij op zoek naar meer inkomsten en dat 
kan met deze rekordpoging." 

I l Wie komt er allemaal op het evenement af? 
D. Demeurie: „ Veel gewone mensen natuurlijk, 

fietsliefhebbers, jeugdbewegingen. En natuurlijk 
hebben wij ook enkele vedetten die hun medewer
king verlenen: voetbalspelers van SV Waregem en 
oude wielergloriën als Jef en Eddy Planckaert. En 
politici, afkomstig uit zowat alle richtingen." 

JAN MET DE PED 
• Wat praktische inlichtingen gradg. 

D. Demeurie: „Op zondag 28 juni tussen 9 en 
17u. verwachten wij de deelnemers in het Gaverdo
mein. Op een grotendeels verkeersvrije omloop 
worden rondjes van telkens 2km gereden. Inschrij
ven kan ter plekke en voor wie geen fiets heeft 
stellen wij tweewielers ter beschikking. 

Er zijn speciale attenties voorzien voor 10 indivi-
duelen, 10 gezinnen en 10 verenigingen die tijdens 
deze 12 uur het groots aantal kilometers hebben 

Het organiserend komitee Fiets Met Ons Rond De Wereld is de „en rodage-periode" 
reeds duidelijk voorbij. Van links naar rechts: Dirk Demeurie en Sylvain Mespreuve, 
Palmer Deleersnijder, Bernard Verscheure, Mark Byttebier en Wim Vancauwenberghe. 

(foto HOL) 

Wij van onze kant zorgen voor het nodige muzi
kale vertier rond de omloop, er is een kaffee en een 
restaurant. Radio Gaveromroep geeft regelmatig 
rechtstreekse flitsen van het gebeuren. En dan is er 
natuurlijk ook nog de zon, die staat ook op het 
programma." 

• Stel dat iemand zich met een autoped aan de 
start meldt, kan die ietwat bultenbenige heer/da
me een rondje meerijden? 

D. Demeurie: (...lange stilte aan de telefoon...) 
„In het belang van onze gehandikapten en rus
toordbewoners hopen wij dat deze rekordpoging 
lukt. Alles wat milieuvriendelijk rijdt mag meedoen 
als wij maar na 12u. de wereld rond zijn!" 

— Wie meer wil weten over de Deerlijkse 
rekordpoging Fietsen rond de wereld voor het 
goede doel neemt kontakt op met Dirk Demeu
rie, Waregemstraat 204 te 8540 Deerlijk 
(056/70.17.92). 

WEST-VLAANDEREN 

JUNI 

21 lEPER: Zomerfeest van de W l . Om 12u. in 
eethuis De Zeeparei, Dikkebussteenweg 88. 800 
fr.p.p., drank niet 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 DEERLIJK: In Ontmoetingscentrum d'lefte. 
Hoogstraat, spreekt Walter Luyten over de Vlaam
se voorman René De Clercq. Aanvang: lOu. Aan
sluitend middagmaal en bezoek aan museum René 
De Clercq. Verdere info: 091/23.77.42 en 
03/482.11.93. 
22 BLANKENBERGE: Koffietafel met bolling prijs
kamp. Om 14u. in de Reisduif. Inleg 85 fr. + 75 fr. 
voor de troumadam. Org.: VVVG-Blankenberge. 
22 WERVIK: Zoektocht. Org.: VVVG-Wervik-Gelu-
we-Komen. 
27 WERVIK: Bezoek Leiewerken en eiland. Verza
melen om 14u. in café De Brikke. ORg.: Vlaamse 

FW-
Kring Wervik-Geluwe. 
28 IZEGEM: Verassingsreis per fiets. Org.: 
Izegem. 
28 DEERLIJK: Tussen 7 en 19u.: rekordpoging 
fietsen rond de wereld (40.000 km), voor het goede 
doel (gehandikapten, bewoners plaatselijk rustoord 
e.a. hulpbehoevenden). 10fr./km — verkeersvrije 
omloop van 2 km aan Gaverdomein. Org.: VU-
Deerlijk. Info: D. Demeurie (056/70.17.92). 
29 WERVIK: Wandeling Wijtschate (Kroonaard-
pad). Vertrek om 15u. op de Steenakker. Org.: VU-
Wervik-Geluwe. 
30 KORTRIJK: Debat Hugo Schilts/Guy Verhof-
stadt. Om 20u. in Concertstudio Kortrijk (Konserva-
toriumplein). Moderator: Pol Van Den Driessche. 
Org. VUJO en PVV^ongeren Kortrijk. Inkom 100 fr. 

JULI 

11 BLANKENBERGE: Guldensporenmis in St.Ro-
chus, om 18u. Opgeluisterd door zangkoor der XX. 
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Het VU-bestuur van Roeselare, 'n stevige mannenploeg maar met dames die van wanten 
weten.. . (foto St. Beel) 

VU-ROESELARE: 
ALLES OP 'N RIJTJE 

Onlangs vonden bij de Roeselaarse VU-afdeling 
de driejaarlijkse statutaire bestuursverklezingen 
plaats en enkele weken later werden onder de 
verkozen bestuursleden de verantwoordelijkheden 
verdeeld. Het nieuwe bestuur werd in het diensten
centrum 't Leeuwke aan de pers voorgesteld en 
zoals dat de gewoonte is sinds de VU in de 
Roeselaarse bestuursmeerderheid stapte, werd 
halfweg de legislatuur ook even achterom gekeken 
naar het voorbije VU-bestuurswerk. 

Voor de bestuursverklezingen boden zich acht
tien kandidaten aan die alle minstens de helft van 
het aantal stemmen plus één behaalden en dus ook 
allen verkozen werden. De nieuwe voorzitter in 
vervanging van Tonie Soete is nu Mare Declercq, 
tenwijl Tonie nu sekretaris wordt. Wim Jacques is 
de nieuwe ondervoorzitter. Voorzitter Declercq zal 
ook de partijkas beheren. 

Maken verder ook deel uit van het bestuur: 
Patrick Allewaert, Johan Depestel, John Huvaere, 
Erik en zijn zus Rosika Lamsens, Jan Lefere, 
Marnik Roselle, Bram Soete (de zoon van Tonie en 
afgevaardigde van de VU-jongeren), Hans Vanhau-
te, Charles en zoon Vincent Vanlerberghe, Geert 
Vandeweghe, Etienne Vergote, Lut Vermeersch en 
Gerda Viaene. 

WAT GEDAAN MOEST WORDEN 

Er werd tijdens de perskonferentie ook even 
achterom gekeken naar wat halfweg de huidige 
legislatuur en ook de vorige legislatuur door de 
CVP-VU-koalitie werd gerealizeerd en in hoeverre 
deze realizaties beantwoorden aan de gedane 
verkiezingsbeloften. De hele resem realizaties van 
de jongste jaren passeerde dan ook de revue. 

Enkele markante feiten: Roeselare was de eerste 
stad die een verkeerscirkulatieplan doorvoerde en 
ook de eerste die een algemeen plan van aanleg 

JUNI 
19 TERJODEN: Tentoonstelling van kunstschilder 
Marcial Nijs en steenhouwer Chris Vertongen. 
Vooropening met receptie om 20u.30 in de Paro
chiezaal van Terjoden. Open op 20, 21 en 22/6 van 
10 tot 12 en van 14 tot 19u. Org.: VTB-VAB i.s.m. 
Vlaamse Kring Erembodegem-Terjoden. 
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. 

opmaakte en ook goedgekeurd kreeg. Die pioniers-
funktie vervult de stad nu ook opnieuw door de hulp 
van een privé-studiebureau in te roepen voor de 
uitdoktering van de beste beheersvorm voor het 
aanstaand kultureel centrum De Spil. 

BALLON 
„Er zijn kulturele centra die 100 miljoen per jaar 

verliezen en dat kunnen wij ons zeker niet veroorlo
ven, " verzekert schepen Allewaert. „Waarom zou
den wij dan niet de hulp inroepen van gespeciali
seerde diensten uit de privésektor?" Hetzelfde 

Gemeentelijke lagere school-Centrum (Kerkstraat). 
Mooie prijzen te winnen. Org.: A. Verbruggenkring-
Waasmunster. 
5 OUDENAARDE: Barbecue. Vanaf 12u. in Dorps
huis De Linde, Berchemweg 250 te Melden. Vol
wassenen: 350 fr., -12J. 170 fr. Gast is VU-
voorzitter Bert Anciaux. Org.: Vlaamse Vrienden
kring Oudenaarde. 
10 GENT: Guldensporensiag-herdenking. Om 15u. 
in Grote Feestzaal Reinaert, Reinaertstraat te 
Gent. Deuren 14u. Steunkaart 100 fr. Feestrede
naar; Koen Baert. Org.: WVG-Gent. 

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

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

stelde hij trouwens ook in het vooruitzicht voor de 
nog te bouwen sporthal en voor de reeds bestaan
de expohallen. 

Schepen Allewaert prikte ook even de ballon 
door als zou het stadsbestuur veel meer geld 
besteden aan de sport dan aan de kuituur: „In de 
vorige en in de huidige legislatuur samen zal 300 
miljoen in de sportinfrastruktuur geïnvesteerd zijn. 
Voor de kulturele infrastruktuur wordt dat echter 
400 miljoen!" 

(John Huvaere) 

GROOT-EVERGEM 
MOLEN-FIETSTE 

Moe, druipnat maar zeer tevreden is de „bende" 
van Volksunie Groot-Evergem thuisgekomen... Een 
zeer mooi en zonnig eerste gedeelte van de fiets
tocht liep langs kerkwegels en binnenbaantjes van 
Wippelgem tot Ertvelde over een afstand van 
ongeveer 15 km. 

Het bezoek aan de prachtig gerestaureerde 
wind- en rosmolen op het erf van Johan Van Holle 
aan de Stenenmolenstraat in Ertvelde was buiten
gewoon interessant. 

De pannekoeken en de warme appeltaart die 
mevr. Van Holle voor ons bakte, uiteraard met 
zelfgemalen bloem, waren buitengewoon goed en 
het dekor waarin we die konden verorberen was 
mooi en verzorgd. 

Een tweede gedeelte van de fietstocht, nu over 
ongeveer 10 km, liep van Ertvelde over Doornzele 
langs de molen in ruïne terug naar Wippelgem waar 
we in Domein Ten Bosch met 19e eeuws kasteel, 
middeleeuwse duiventoren, ijskelder en prachtig 
bos met reigersnesten, werden verwelkomd met 
een pint, een cola of fruitsap en koffie én... met een 
fikse regenbui... 

We konden echter schuilen in de oude duiventil 
en de pret en vreugde konden niet op want deze 
letterlijk en figuurlijk „buitenbenige" onderneming 
deed deugd naar hart én ziel! 

Zij die niet meereden hadden ongelijk... 

OOST-VLAANDEREN 
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ANTWERPEN 
JUNI 

20 KAPELLEN: VU-braadfeest met gastspreker 
Bert Anciaux, zaal Muysbroek vanaf 18u.30. Infor
matie: tel. 03/664.36.96. 
20 MERKSEM: Kaartavond in Vlanac, Bredabaan 
360. Aanvang: 20u. Deelname 100 fr.p.p. Inschrij
ving ter plaatse. Iedereen welkom. Org.: VU-Merk-
sem. 
25 EDEGEM: Kursus „Wie ŵe zi)n en wat we 
willen", Gemeenschapscentrum Drie Eiken, Drie 
Eikenstraat 128, om 20u. Org.: Vormingscentrum 
L. Dosfel. 
25 LIER: Om 20u. in het Maagdenhuis, Mosdijk: 
Informatie-avond over Polen met gastspreker Willy 
Kuijpers. Inkom 100 fr. t.v.v. uitwisselingsprojekt. 
Inschrijven: üeske Van Dessel (480.11.52). Org.: 
FVV-Lier. 
25 ZWIJNDRECHT: Bezoek aan 't Geleeg te 
Rumst. Org.: VVVG-Zwijndrecht. 
26 MOL; Kookles in Parochiecentrum Mol-Donk 
om 9U.30. Org.: WVG-Mol. 
26 MORTSEL: FVV Mortsel organiseert avondwan
deling. O.l.v. gids naar St.Andrieskwartier. Niet-
leden: 100 fr., leden: gratis. Info: Mia Boudewijn 
(440.86.06). 
26 BERCHEM: Bert Anciaux zet zijn ideeën uiteen 
in Kultureel Centrum Berchem, zaal Poly 2 (2de 
verdieping). Driekoningenstraat 126 te Berchem. 
Org.: VU-Berchem. 

29 DEURNE: 11 juliviering. Org.: WVG-Deurne. 

JULI 
4 MERKSEM: VU-Barbecue in de parochielokalen, 
Kwadeveldstraat, naast buurtschool Mater Dei. 
Rond 18u. barbecue. Daarvoor mogelijkheid tot 
vogelpik en petanque. Na barbecue traditionele 
zangstond. 
7 MORTSEL: Jaarlijkse fietstocht van FW-Mort-
sel. Samenkomst om 14u. parking tegenover Perio-
diekske. Info: Mia Boudewijn (440.86.06). 
10 MORTSEL: Guldensporenviering. Om 20u. Te 
Deum in St.Benediktuskerk. Om 20u.30 op dorps
plein optredens en toespraken. Org.: Gemeentebe
stuur l.s.m. gemeentelijke kulturele raad. Bij slecht 
weer: in Lepelhof. 
10 WOMMELGEM: Guldensporenzangfeest o.l.v. 
Joz. De Houwer. Om 20u.30 op de Kerkplaats te 
Wommelgem. M.m.v. muziekgroep Kadans, vende
liers. Nadien zang en animatie in zaal Keizershof. 
Org.: K.K. Jan Puimège. 
10 DEURNE: Naar 11 juliviering te Wommelgem. 
Org.: WVG-Deurne. 
11 HEIST O/D BERG: Vlaamse Kring roept inwo
ners van Groot-Helst op talrijk deel te nemen aan 
Guldensporenherdenking op Brusselse Grote 
Markt. Gratis busvervoer mits voorinschrijving bij 
Roger Van Dijck (24.80.86), waar ook verdere info 
kan verkregen worden. 

ZOEKERTJES 
— GEZOCHT — 32-jarige ongehuwde stevige jon
geman zoekt een betrekking als arbeider in Brussel 
of ten westen van Brussel. Voor inlichtingen zich 
wenden tot senator dr. J. Valkeniers, Ninoofse-
steenweg 11, 1703 Schepdaal (02/569.16.04). 
— MAATSCHAPPELIJK ASSISTENT - FVK-Ro-
denbachfonds zoekt Maatschappelijk assisten 
(m/v) (liefst socio-kulturele vorming) voor DAC-
projekt. Inlichtingen via Herman Candries 
(02/519.85.14). 

— GEZOCHT — Vrouw (26.9.65), industrieel inge
nieur, richting Mechanika — optie Elektronika. 
Zoekt werk in de omgeving van Brussel. Kontakteer 
kamerlid Etienne Van Vaerenbergh, 02/519.86 94 
(7U.30-15U.). O.Ref: 920373. 

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAAKTSCHAPPELIJK 
WELZIJN VAN ANTWERPEN 
De plaatsen van: — electriclen-draadlegger 

— loodgieter 
— paswerker 
— schrijnwerker 

worden openverklaard. Het betreft het niveau geschoold bijzondere beroepen. 

De plaatsen staan open voor zowel mannelijke als vrouwelijke kandidaten. 

Aanvangswedde : 46.317,- fr. bruto per maand. 

De kandidaten moeten de Belgische nationaliteit bezitten. 

Leeftijdsvoonwaarde: de leeftijd van 18 jaar bereikt hebben en de leeftijd van 45 jaar 
niet overschreden hebben op 13.7.1992. 

Diplomaverelste: 

— hetzij houder zijn van een attest, waaruit blijkt dat met vrucht ten minste het derde 
studiejaar van het algemeen vormend lager secundair ondenwijs of van het lager 
secundair technisch of beroepsonderwijs met volledig leerplan of voor sociale 
promotie werd gevolgd; 

— hetzij vier jaar praktijk tellen in het vak. 

Er wordt een werfreserve aangelegd met een geldigheidsduur van 3 jaar. 

Verplicht inschrijvingsformulier en examenprogramma te bekomen op de 7de 
Directie-Personeelszaken van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn, 
Lange Gasthuisstraat 39 te 2000 Antwerpen. 

Inschrijvingsrecht: 300,- fr. 

De kandidaturen dienen toegekomen te zijn op het Secretariaat, Lange Gasthuisstraat 
33 te 2000 Antwerpen uiterlijk op 13.7.1992. 

Het O.C.M.W. Antwerpen beheert 8 algemene ziekenhuizen en 18 RVI- en bejaarden-
instellingen in de Antwerpse regio, waar volgens de modernste principes van 
verpleegkundig handelen wordt gewerkt. 

Het O.C.M.W. Antwerpen stelt vanaf 01.07.1992 volgende vacatures open in de 
ziekenhuizen, RVT- en bejaardeninstellingen: 

1) vacatures voor verpleegkundigen: 
— GEGRADUEERDE ZIEKENHUISVERPLEEGKUNDIGE 
— GEBREVETTEERDE ZIEKENHUISVERPLEEGKUNDIGE 
— ZIEKENHUISASSISTENT(E) 

2) vacatures voor verzorgingsassistent(e)/bejaardenhelp(st)er 
— gezinshelp(st)er 
— gezins- en sanitaire help(st)er 
— sanitaire help(st)er 
— bejaardenhelp(st)er 
— kinderverzorg(st)er 
— verpleegaspirant(e) 

Schoolverlaters kunnen ook hun kandidatuur stellen voor hogervernoemde 
funkties. 

Geïnteresseerden richten een sollicitatiebrief met CV aan Mevr. Wuyts, Inspectrice 
Nursing, Lange Gasthuisstraat, 39, 2000 Antwerpen. 
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NIEUW VU-BLAD IN BRUSSEL 

JUNI ' ^ 

20 LIEDEKERKE: 13de Barbecue van Vlaamse 
Kring Pajottenland, in de Parochiezaal, Fabriek-
straat 3A te Liedekerke, vanaf 18u. 
23 LIEDEKERKE: Rodenbachfonds-Brabant: ka
dervorming „500 jaar eenzaamheid". Om20u.30in 
lokaal De Pajot, Stationsstraat 7. 
27 BRUSSEL: 20 jaar VUJO arr. Brussel. Onthaal 
om 10u. 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 LIEDEKERKE: WTC Blijf Fit steunt vakantie 
Roemeense kinderen. 2000 km fietsen. Deelne
mers starten vanaf 9u. aan cafe Sportlokaal, Wa
randestraat 9. Info: 053/66.79.81. 
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). 
11 LEUVEN: Op 11 en 12/7 trekken een 20-tal VU-
jongeren uit het Leuvense naar Namen, om er 
kontakten te leggen met een aantal Waalse jonge
ren, rond Denise Van Dam. Wie mee vul: Geert Van 
Cuyck, Nieuwfe Steenweg 14, 3020 Winksel 
(016/48.85.21). 

De VU Vlaamse Vrije Demokraten van het arron
dissement Brussel hield op 4 mei 1992 haar statu
taire bestuursverkiezingen. 

Het aantal jongeren dat hierbij een bestuursfunk-
tie toegewezen kreeg is opvallend. Ook enkele 
nieuwe jongeren die lid werden bewijzen dat het 
gedachtengoed van een demokratische Vlaams-
nationale partij niet heeft afgedaan. 

Voorzitter is Marie-Paule Ouix die de moeilijke 
taak zal hebben Bert Anciaux op te volgen. Statu
tair was Bert Anciaux niet meer herverkiesbaar. 

Ondervoorzitters zijn enerzijds Miguel Stas, hui
dige VUJO-voorzitter arr. Brussel en afdelingsvoor
zitter van Anderlecht en Marie-Lou Bracke, lid van 
de nationale vrouwenraad. 

Arrondissementeel sekretaris is Stef Delannoo, 
OCMW-ondervoorzitter te Anderlecht. 

Het nieuw arrondissementeel bestuur heeft de 
intentie een nieuw sekretariaat uit te bouwen, waar 
zowel de afdelingen, de leden als de Brusselaars 
terecht kunnen om informatie in te winnen. Onder 
zijn impuls zijn de afdelingen Anderlecht, Molen
beek, Brussel-Oost, Koekelberg en St.Agatha-Ber-
chem opnieuw met frisse ideeën gestart. 

Een radikaal demokratisch en konsekwent 
Vlaams beleid staan hoog in het vaandel. Om dit te 
onderlijnen zal dit bestuur een periodiek blad 
Brussel Vandaag verspreiden, in een eerste faze 
op 15.000 eksemplaren. De koördinatie berust bij 
Hilde De Neve, Louizalaan 106, 1050 Brussel. 
02/646.33.50. 

Ludo Smeekens 

NIEUW AFDELINGSBESTUUR TE DIEGEM 
De VU-afd. Diegem koos op 20 maart j . l . haar 

nieuw bestuur. Luc De Schrijver v/orcit herkozen als 
voorzitter. Daan Hantson wordt sekretaris en Kris-
tien De Jonghe penningmeester. Toon Van Wyns-
berge zorgt voor de persrelaties en I-lilde Vanpou-
cke beheert de jeugdzaken. Gino Pauwei wordt 
gekoöpteerd bestuurslid. 

Wat onze mandatarissen betreft: Michel Van 
Neste, schepen van Kuituur en Leefmilieu nam 
organisatie en propaganda voor zijn rekening en 

Gregory Lagae, ondervoorzitter in het OCMW, 
wordt tevens ondervoorzitter van de afdeling. 

Een bestuur gelukkig gespreid over alle leeftij
den en opmerkelijk uitgebreid naar de jeugd toe. 
Het kan de werking in onze deelgemeente alleen 
maar ten goede komen I 

Nog een detail: Luc De Schrijver en Daan Hant
son vertegenwoordigen de afdeling op de arrondis-
sementsraad. 

Veel sukses! 

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. 

HOTEL - RESTAURANT 

attino 

fan 
Berg 17 - B 3790 St. Martens-Voeren 

Tel 041/81.09.08 - 041/81.09.29 

Gastronomie in een groene oase 

Diverse forel spec, en streekgerechten 
Marktverse produkten 

Groepsarrangementen 

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

en grote parking. 

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

LIMBURG 
JUNI 
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. 

JULI 

7 HEUSDEN/ZOLDER: 11 juliviering. Org.: VVVG-
Beringen/Heusden-Zolder/Lummen 
(011/42.59.95). 

11 BREE: Guldensporenviering. Om 15u. bloe
menhulde aan gedenkteken pater Lambertus Van-
dermeulen. Om 15u.15 feestzitting in binnentuin 
Ontmoetingscentrum, m.m.v. Breese zangkoren, 
KH De Verenigde Vrienden, vendelzwaaiers Sym-
bolica, voordracht K. Schools, toespraak door Ri
chard Cells. Om 17u. volksreceptie. Om 20u. bal 
van burgemeester Jaak Gabriels. 

12 GENK: 11 juliviering met Vlaamse Kermis in De 
Slagmolen, Slagmolenweg 76 om 14u. Org.: 
VVVG-Genk (011/35.88,79). 

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 gevarieerde 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 in 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 / augustus of 1 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 Gul Boven, 
Forum voor Vredesaktie, Van Elewijckstraat 35, 1050 Brussel, telefoon: 02/648.75.83. 
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UIT DE REGIO 

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 Kultuurbeleid 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 met steeds van een leien dakje Veel vragen 
duiken op maar onbeantwoord hoeven ze met te 
blijven 

Daarom ncht 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 30-1 Ou toelichting bij het nieuw dekreet door 
Johan Beke, voorzitter-direkteur van Vakbel 

lOu -lOu 30 ,,De impakt van het Kultuurpakt op 
het nieuw dekreet" door Hugo Servaes, inspekteur 
bij de Kultuurpaktkommissie 

10u30-11u 
ke vragen 

pauze met indienen van schriftelij-

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

12u 30 einde van de studiedag met drankje 

Deelnemersbijdrage van 400 f r , 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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-Vü^ANDEREN 
ONS HUIS 

ON: 

ZOEKERTJES 
- GEZOCHT - Vrouw, ("16 06 70), bedrijfsverta-
ler, kennis Fr, Eng Duits Kennis daktilografie en 
tekstvenwerking Noties Spaans Zoekt werk in de 
omgeving van Brussel O/Ref920102 Voor ml 
kontakteer kamerlid E Van Vaerenbergh 
02/519 86 94 (van 7u 30 tot 15u ) 

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

- GEZOCHT - Man, ("17 01 61, kok, hoger sek 
beroep, spec grootkeuken en traiteur Zoekt werk 
in de omgeving van Brussel 0/Ref 920147 Voor 
ml kontakteer kamerlid E Van Vaerenbergh 
02/519 86 94 (van 7u 30 tot 15u ) 

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

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

r 
Een advertentie in 

RENDEERT. 
02/380.04.78 
(Karel Severs) 

WIJ 
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UIT DE REGIO 

RENAAT 
DE RUDDER 
HERDACHT 

Op zaterdag 12 september herdenkt Neve-
le Renaat De Rudder te Landegem. 

De Renaat De Rudder-karavaan Deinze, 
Nevele, Zulte herdenkt priester-student, oor
logsvrijwilliger en IJzersimbool Renaat De 
Rudder ter gelegenheid van de 75ste verjaar
dag van zijn sneuvelen te Merkem én de 
60ste verjaardag van de overbrenging van 
zijn stoffelijk overschot — samen met andere 
IJzersimbolen — naar de kripte van de eer
ste IJzertoren. 

Het gemeentebestuur van Nevele en de 
Provinciale Ijzerbedevaartwerkgroep Oost-
Vlaanderen verlenen hun medewerking. 

'J: ii^i^^M.. 

PROGRAMMA 
Om 15U.30 IS er een h. mis in de parochia

le kerk van Landegem met homilie door e.p. 
Remi Van de Walle, m.m.v. diverse kunste

naars en groepen. Om 16u.30 gaat een 
optocht met de Muziekvereniging naar het in 
1973 onthulde Renaat De Rudder-monu
ment, waar om 16u.45 een bloemenhulde 
plaatsgrijpt. Met toespraken door Lionel Van-
denberghe en A. Van Speybroeck. Dank
woord door Omaar Mortier. 

ADVERTENTIE 

Bii ons bent u thuis 

meubelcentrale m heylen 
Leuvensesteenweg 781, KORTENBERG (Erps-Kwerps) - 02y759.89.91 
Baan naar Bree 123, PEER (meubelboulevard peer) - 011/63.39.39. 

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

Om 17U.30 opent Koen Baert de Renaat 
De Rudder-tentoonstelling in de sportzaal. 
Hier voorziet men een gezamenlijk Vlaams 
eetmaal met aperitief, warme beenhesp, 
taart en koffie aan 500 fr., kinderen -12j.: 200 
fr. Men kan inschrijven tot 4 september door 
overschrijving op rek.nr. 737-4050700-23 op 
naam van R. De Rudder-karavaan Nevele, 
p.a. O. Mortier, Kerrebroekstraat 44 te 9850 
Nevelen, tel. 091/71.54.38, met afzonderlijke 
vermelding van bedrag eetmaal en eventue
le geldelijke steun, bestemd voor herstelling 
IJzertoren. 

Anton van Wilderode leidt eetmaal in en 
Geert Leroy houdt korte tafelrede. 

Iedereen is van harte welkom I 

GRATIS VOOR 
WIJ-LEZERS 

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 mets dan lof, 
ook vanwege Agalev. 

Door de goede zorgen van het Bestuur 
Monumenten en Landschappen werd de be-
leidsverklanng in een prachtig geïllustreerde 
brochure (ISblz.) 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 (Barn-
kadenplein, 12 te 1000 Brussel) wordt zo'n 
brochure aan de belangstellenden gestuurd. 
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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! 

g^,^^ni 3mv-(;^^''^^ 
Zitplaatsen feest
zaal voor 100 per
sonen - Groepen 
en bussen op af
spraak tegen spe
ciale prijzen - toe
ristenmenu 295 (r. 

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 i)s 
Terras, speeltuin, vergaderzaal 
Uitbaters Herman Neukermans en 
Anita Sorgeioos. 
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 

Wel<elijl<se rustdag vrijdag tot zaterdag 18 uur 
Jaarlijks verlof december De familiezaat< met traditie 

^ Caié '^(x(A 9c(oteC % 
— Camb/tiMus — 

'cKCoostetót*aat 9'3960^6*66 
011/47.28.97 

M 

'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 
Overeinde 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 

yettttji 
Oerenstraat 13 8190 Alveringem 

tel 058/288 007 

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

Wi) bieden U 
M luxueuze hotelkamers met alle denkbare komfort 
Fijne Franse keuken & la carte en 6 menu s van 695 ft* tot 1600 it 
Een hart voor de kinderen eigen speelruimten en aangepaste menu s 
Kamer (2 pers) met uitgebreid ontbijt vanaf 1750 fï-
Eveneens pension en half pension mogelijkheden 
Week end verblijf 

SEMINARIEMOGELIJKHEDEN conferentiezaal met alle nodige multifunctionele apparatuur 

Voor gratis informatiepakket nopens onze mogelijkheden 

Oerenstraat 13 8690 Alveringem tel. 058/288 007 
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GEMEENSCHAPSDIENST 
Graag wou ik met weinig woorden reage

ren op wat in WIJ (4 juni j I) te lezen staat 
over wat Nelly Maes aan de minister van 
Landsverdediging vroeg i v m de door Del-
croix voorgestelde Algemene Verplichte Ge
meenschapsdienst 

Een weinig verder lezend blijkt dat haar 
simpatie uitsluitend naar de gewetensbe
zwaarde gaat 

Daardoor geeft Maes m i zelf blijk van 
ondoordachtheid Gewetensbezwaard om
dat men verplicht wordt, in oorlogstijd, men
sen te doden is aanvaardbaar te noemen 
Verplichte, kortstondige, inzet ten behoeve 
van volk en gemeenschap, vrediger en socia
ler kan moeilijk 

Bij de meeste jongeren zullen vele ogen 
wijd opengaan wanneer zij, na schooltijd en 
voor ZIJ in het bedrijfsleven of de universiteit 
stappen, gekonfronteerd worden met wat er 
in het land en bij het volk werkelijk reilt en 
zeilt Dingen waar zij nu met m het minst 
weet van hebben 

Ik ga mij hier met bezig houden met de 
taken op te noemen die door jonge mensen 
kunnen vervuld worden en waar zelfs heel 
veel nood aan is om meerdere redenen In 
eigen wijk, gemeente of stad zoals M Van 
Liedekerke in het hoofdartikel ,,Het leger 
wordt leger" suggereert 

Ofschoon toen m gans andere omstandig
heden, ben ik er als oud-VAVV-lid (Vrijwillige 
Arbeidsdienst voor Vlaanderen) sterk van 
overtuigd dat onze al te veel verwende en 
bedorven jeugd, enkele maanden met de 
reële gemeenschapssituaties moet gekon
fronteerd worden 

Zonder al te veel pardon en vanzelfspre
kend onder een geïdealiseerde leiding 't Zal 
hen verdorie goed doen, wat Nelly Maes daar 
ook moge over denken 

Mik Van den Bossche, Mortsel 

.HOLLANDERS BUITEN!' 
De VU komt weer een half wieleke te kort 

tegenover het Vlaams Blok In Eerst dit (WIJ, 
29 mei j I) is de hoofdredakteur voor een 
samengaan met de Hollanders 

Ik deel deze mening beslist met Ik heb 31 
jaar in Nederland gewerkt en heb een goed 
idee van het denkvermogen van dit volkje 
Noord-Limburg m 't biezonder wordt over
spoeld door rijke Hollandse immigranten, de 
zogenaamse „witte waspoederverkopers" 

In Achel is nu reeds 1 op 6 inwoners Hollan
der In Neerpelt is er een Hollandse wijk met 
villa's van 100 m lang Normaal zouden mijn 
kinderen hier bouwgrond kunnen kopen en 
bouwen Deze rijke lui kopen tot 6 bouw
plaatsen ineens Neerpelt heeft de grootste 
omzet wat de vastgoedsektor betreft 

Het IS dan ook begrijpelijk wanneer er een 
Hollander op het gemeentehuis binnenkomt, 
de bediende je laat staat om die Hollander te 
plezieren U zult opmerken dat deze vreem
delingen de handel in Neerpelt doen bloeien 
was 't maar waari Gieng zijn ze met, maar 
wel zuinig Een voorbeeld Bouwfirma's en 
matenalen komen uit Nederland, de aanvul-
grond van hier, want die mag de grens met 
over 

Zelf weten jullie toch ook dat bijna alle 
verslaggevers op radio en TV een Hollandse 
tongval hebben Middelhof komt op de 
BRTN-radio maar de korrespondent uit Brus
sel op radio Hilversum wordt door 'n Hollan
der gegeven 

En wat de sport betreft In WIJ (29 mei) 
worden twee foto's van Hollanders afge
drukt Ge zult een jaar moeten zoeken om 
twee Vlamingen te vinden in een Nederland
se krant 

Daarom meer dan ooit, Hollanders ook 
buiten I 

Paul Seutens, Neerpelt 

De redaktie ontvangt graag brie
ven voor de lezersrubriek Weder
woord. Naamloze brieven gaan 
de scheurmand in, evenals 
scheld- 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 redaidie. 

ONVOORSPELBAAR 
Er IS niemand die betwijfelt dat in de 

huidige politiek-militaire situatie de getal
sterkte van het leger op vredesvoet kan 
afgeslankt worden Om van daaruit te pleiten 
voor uitsluitend een beroepsleger (van 
23 000, 33 000, 43 000 wie weet het nog), 
gaat te ver 

Niemand kan voorspellen, de geschiede
nis en zelfs vele hedendaagse toestanden 
bewijzen het, dat een langer volgehouden 
konflikt met kan ontstaan Het is voor mij dan 
ook duidelijk dat wij altijd door middel van 
een afradmgsstrategie moeten vermijden dat 
WIJ voor een zogenaamd sociale defensie 
kiezen Welke zin heeft het gedurende de
cennia te moeten leven onder een regime dat 
de vrijheid van de persoon en nog veel meer 
met respekteerf 
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Regeren is voorzien op korte en lange 
termijn In krisistijd moet men op een reserve 
kunnen beroep doen Deze reserve moet 
opgeleid worden m vredestijd en met als het 
te laat is Of deze reserve opgebouwd wordt 
uit dienstplichtigen of gebaseerd is op een 
sisteem van vrijwillige dienst is een eerste 
beslissing die moet genomen worden 

In die zin is het voorstel voor een gemeen
schapsdienst zeker het overwegen en uitvoe
ren waard Voor de organisatie zijn er vol
doende ambtenaren op de verschillende de
partementen die de nodige praktische voor
stellen en uitvoermaatregelen kunnen bestu
deren 

Daar moeten politici eerst aan denken en 
met aan blindelings elektoraal opbod dat bij 
elk weldenkend mens over moet komen als 
improvisatie zonder meer Men breekt een 
steunmuur met af alvorens het gebouw dat 
het steunt beveiligd is 

De NAVO heeft inderdaad haar nut bewe
zen Waarom zou men dan de NAVO-struk-
tuur met al haar mogelijkheden en kennis 
afbouwen' Ook m het KVSE-proces kan 
deze organisatie haar taak verder vervullen 

J. Antonneau, WInksele 

DE OVERKANT (5) 
Sommige reagerende lezers vergeten hun 

tweede deel van mijn zin te lezen (WIJ, 29 
mei j I) Ik klaag de 2 maten en 2 gewichten-
politiek aan als het om Vlaamse of buiten
landse partijen gaat 

Als we uit de basisbevraging leren dat het 
Vlaams Blok bij ons 1 ° tweedekeuzepartij is 
en we de overloop zren, denk ik met dat we 
ons pal aan de overkant als tegenpool mo
gen opstellen zoals Agaiev zonder sukses 
heeft geprobeerd 

Duidelijkheid, met alleen op Vlaams-natio
naal vlak, maar ook i v m migranten mogen 
we vera/achten van de nieuwe voorzitter Bert 
Anciaux, die bij ons ook op hun plichten 
wees, nl zoals de franstaligen aanpassen 
(integreren) of verhuizen 

Herman Schaerlaekens, Turnhout 

BERT ANCIAUX (1) 
Weg ellendig Belgisch staatje, leve een 

sterk en duurzaam Vlaanderen binnen het 
Europa van de Volkeren en de Regio's' 

Duidelijkheid en een radikaal streven naar 
Vlaamse onafhankelijkheid met Bert An
ciaux, kreeg elke echte Vlaming dit weekein
de een hoopgevend geschenk 

Hans Vanden Bussche, Oostkamp 
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WEDERWOORD 

BERT ANCIAUX (2) RAKE KLAPPEN 
Dhr. Anciaux jr. dient er zich voor te 

hoeden om als beginnend voorzitter niet 
veeleer voor zijn gave des onderscheids dan 
voor zijn zelfverklaarde geloofvi^aardigheid 
opgemerkt te worden. Het niet toepassen 
van dezelfde argumentatie inzake niet-deel-
neming aan de regering naargelang het de 
Vlaamse of Brusselse Eksekutieve betreft, 
tast immers de geloofwaardigheid van de VU 
en in het bijzonder van zijn nieuwe voorzitter 
aan. 

De partij doet er dan ook goed aan om 
tegelijkertijd over de beide regeringsdeelna
mes dezelfde beslissing te nemen. 

J. Smeets, Brussel 

VROUWEN 
Els Van Weert is verontwaardigd over de 

negatieve VU-reaktie op Tobbacks voorstel 
om meer vrouwen op de verkiezingslijsten te 
krijgen (WIJ, 12 juni). 

Uiteraard is de geringe vrouwelijke aanwe
zigheid in het parlement voor rechtgeaarde 
demokraten geen probleem. De vraag is 
echter of hieraan moet worden verholpen 
door middel van een dirigstische ingreep in 
de samenstelling en de volgorde van de 
verkiezingslijsten. Volgens mij is dit niet het 
geval. Uit verkiezingsonderzoek bijkt immers 
dat vrouwelijke kandidaten steeds meer 
voorkeurstemmen halen. Hun probleem is 
evenwel dat ze op zgn.,,onverkiesbare plaat
sen" terechtkomen, zodat hun stemmen
winst niet in zetelwinst kan worden omgezet. 

Welnu, is dit fenomeen „onverkiesbare 
plaats" geen aanfluiting van de demokratie? 
En bestaat er geen veel minder ingewikkel
de, maar meer demokratische remedie dan 
Tobbacks voorstel, namelijk de afschaffing 
van de lijststem? Dan zullen noch de be
stuursorganen van de partijen, noch de mi
nister erover beslissen welke mannen en 
vrouwen in het parlement komen. 

Overigens zal geen enkele van bovenaf 
opgelegde maatregel, maar alleen een alge
mene mentaliteitswijziging in de samenle
ving aan de man-vrouw-wanverhouding in de 
politiek een einde kunnen maken. 

Mark Andries, O.L.V.-Waver 

Ook mentaal gehandikapten moeten 
school lopen, al was het maar om een aantal 
essentiële vaardigheden aan te leren. Dat 
het leerproces een veel ingewikkelder ge
beuren is en vaak trager verloopt dan in het 
gewoon ondenwijs, hoeft geen betoog. 

Zo kregen die leerlingen tot op vandaag de 
kans om, ook na hun 21ste, hun beroepsop
leiding en hun leermogelijkheden verder te 
ontplooien. Daarvoor moest dan wel een 
verantwoorde aanvraag worden ingediend 
bij de Kommissie Advies Buitengewoon On
derwijs, wiens advies door de minister werd 
bekrachtigd. 

Maar, waar er in het gewoon onderwijs 
geen enkele leeftijdsbeperking voor de vor
ming bestaat — dat zou maar al te kras zijn I 
— , komt er die in het Buitengewoon Sekun-
dair Onderwijs waarschijnlijk wel. Ouder dan 
21 mag voortaan niet meer. Dat is erg, heel 
erg zelfs als het over gehandikapten gaat. 
Maar blijkbaar rekent de minister van Onder
wijs erop dat een en ander geruisloos zal 
worden overgenomen door de verzorgingsin
stellingen, dagcentra, beschuttende werk
plaatsen, homes... 

Maar daaraan heerst in Vlaanderen een 
kronisch tekort en wie nu voor een opname 
gaat aankloppen, kan hoogstens rekenen op 
een zoveelste plaats op de wachtlijst. Komt 
daarbij dat de verzorgingsinstellingen vrijwel 
allemaal in Caritas-handen zitten. Vooral de 
leerlingen uit het officieel onderwijs dreigen 
dus uit de boot te vallen. Zeker als ze blijven 
kiezen voor officiële instellingen. Vrije keu
ze? 

Dan is er nog het laatste alternatief: thuis. 
Een alternatief dat moeilijk zal kunnen als 
niet één van de beide ouders thuis blijft. En 
dan nog. 

Gehandikaptenzorg en -begeleiding ver
gen een opleiding die de meeste ouders niet 
genoten hebben. Kontakten met andere ge
handikapten zijn er dan ook niet meer bij. 

Dan maar stilletjes verkommeren in een 
uithoekje van het financieel gezondgemaak-
te België. 

Ward Baert, Torhout 
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-YWANDEREN 
ONS HUIS 

ONZETHUIS 

FAREUR 
Het is de VU-sportkommissie wellicht ook 

bekend dat er tijdens de dertiger jaren een 
Vlaamse Voetbalbond bestond. 

Er was een klub in Antwerpen (de antwerp 
Boys), Aalst, Denderleeuw, Erembodegem, 
Zottegem, Nukerke, Terhagen, Steendorp, 
en (over de grens) Aardenburg en IJzendijke. 

In de BVB is er van hoog tot laag een 
overgrote meerderheid van Vlaamse klubs; 
't is dus maar normaal dat onze klubs, nu 
Vlaanderen op zelfstandigheid afstevent, in
ternationaal zouden kunnen optreden, net 
zoals de Fareur-eilanden. 

Vroeger speelden de jongens voor sport 
en vermaak, maar nu moet er veel poen bij te 
pas komen om een klub in leven te houden. 

Indien er bij de Vlaamse klubbestuurders 
goede wil zou ontstaan, en met de geldelijke 
steun van onze Vlaamse Regering bv. of van 
Vlaamsvoelende sponsors, dan zou m.i. een 
hernieuwde Vlaamse Voetbalbond kunnen 
tot stand komen. 

De BVB is trouwens ook van klein begon
nen. 

Het woord is nu aan de VU-sportkommis
sie. 

Jan De Dier sr, Erembodegem 

SCHOENEN 

N E R D I ^ E I ^ 

Wil ly VERDIEVEL- Hi lde DEMAREY 

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

DOCKSIOES 

AIGLE 
•n^ETORN 
ROIVIIKA 

BAMA 

adldas 

ÏJpuay (pabor) 

|T£K<>| 
AMBIORIX 

aiadofÊi 
MEPHISTO 

TR«PS 
SEBAGO 

Docksides 

SEBAGO 
•nft 
AMIIIOKIX 

26 kleuren 
20 kleuren 
6 kleuren 

WEEK-END altijd open q)it iaM tmq kei MEEST aantal^ 
Woensdag gesloten kHmm vm gans de KUST 
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TEGENDRAADS 

HET KRUISPUNT DER WEGEN 
Zaterdag kozen meer dan 

130 partijraadsleden de 32-
jarige Bert Anciaux tot voorzit
ter van de Voll<sunie. Eerste 
opmerl<elijk feit is dat de jonge 
voorzitter geen parlementair 
is evenmin als de nieuwe alge
mene sekretarls en de twee 
ondervoorzitters. Het partijbe
stuur werd grondig vernieuwd 
en verjongd. De verwachtin
gen van de basis zijn nu hoog 
gespannen en de nieuwe 
ploeg staat voor een aarts-
moeilijke opdracht. 

De VU heeft haar hoogte
punt gekend precies 21 jaar 
geleden bij de verkiezingen 
van 1971. Een eerste diepte
punt kwam er in 1979 na het 
Egmontpakt en de eerste re
geringsdeelname. In 1981 
kwam er een herstel te dan
ken aan enkele gunstige om
standigheden (Voeren, 
schooltje van Komen en het 
aankomend staaldossier) en 
de partij zocht een duidelijke
re maatschappelijke positio
nering hetgeen resulteerde in 
de breed verspreide brochure 
„de derde weg". Vier jaar in
tensieve en degelijke opposi
tie resulteerde echter in 1985 
in een terugval mede ingevol
ge de intense kampagne van 
Martens en de CVP rond het 
herstelbeleid. 

In 1987 kon de partij zich 
handhaven op het peil van 
1985 en wat er nadien gebeur
de weet iedereen nog wel. 
Niettegenstaande geen enke
le partij ooit zoveel van zijn 
programma op zo'n korte tijd 
kon realiseren werden de ver
kiezingen van 1991 een echte 
ramp. Toch ging de VU in de 
Vlaamse regenng om langs 
deze weg konstruktief en zelfs 
sturend mee te werken aan de 
dialoog van gemeenschap tot 
gemeenschap die nu In een 
beslissend stadium is geko
men. 

De nieuwe voorzitter heeft 
reeds aangekondigd dat er in 
juli een partijkongres zal ko
men om de resultaten van de 
dialoog te evalueren en er de 
nodige konklusies uit te trek
ken. De uitkomst van dit kon-
gres is belangrijk omdat het 
resultaat of de mislukking van 

de dialoog zelf belangrijk zijn 
voor de komende evolutie in 
het land. Maar voor de partij 
zelf zijn er andere uitdagingen 
die zich aandienen. 

Het demokratisch Vlaams 
nationalisme, erfgenaam van 
de frontsoldaten (zelfbestuur, 
godsvrede, nooit meer oorlog) 
en vertaald door de Volksunie 
heeft in de loop der jaren een 
zeer aantrekkelijk programma 
uitgebouwd, maar is er nooit 
in geslaagd zich naast het 
kommunautaire met dat maat
schappelijk programma te 
profileren ten aanzien van de 
kiezer. 

Tot overmaat van ramp 
heeft zich een nieuwe partij 
aangediend die zich Vlaams-
nationalistisch noemt maar 
zich feitelijk profileert rond het 
migrantentema en zich spie
gelt aan de Franse demagoog 
Le Pen en zich laat inspireren 
door de stellingen en strate
gieën van het nationaal-socia-
lisme van de jaren dertig. 

Ondertussen zitten de an
dere politieke partijen met stil, 
zowel CVP als SP zijn koorts

achtig op zoek naar een nieu
we adem door interne bevra
gingen, herstruktureringen en 
aanpassingen. Zij hebben het 
nadeel te moeten regeren. Zo
wel het Vlaams Blok als ROS-
SEM profiteren van de anti-
politieke stroming die nog 
steeds toeneemt. AGALEV 
blijft rustig afwachten en weet 
zich gesteund door de toene
mende internationale belang
stelling voor alles wat met het 
milieu te maken heeft, zoals 
nog blijkt uit de pas afgelopen 
konferentie in Rio de Janeiro. 

De PVV heeft voor een aan-
valsstrategie gekozen en wil 
een heuse vernieuwingsope
ratie doorvoeren waarbij voor
al de kiezers van VU en CVP 
als doelwit worden gekozen 
om de nieuwe partij rond de 
PVV uit te bouwen als sterkste 
politieke formatie. 

Wat het resultaat zal zijn 
van al deze inspanningen is 
onduidelijk en onzeker. Wel 
zeker is dat de Volksunie bij 
dit alle$ in een weinig komfor-
tabele positie is beland. De 
nieuwe voorzitter en zijn be

stuur hebben er dan ook alle 
belang bij om zo spoedig mo
gelijk en in elk geval voor het 
nieuw parlementair jaar in ok
tober, een duidelijke en eens
gezinde strategie te kiezen en 
er konsekwent naar te hande
len. 

Recent onderzoek heeft uit
gewezen dat de jonge kiezers 
van vandaag volgende priori
teiten hebben: milieu, migran
ten en werkloosheid. 

De VU heeft deze tema's 
reeds uitgebreid in haar pro
gramma maar wordt door de 
jonge kiezer amper als moge
lijke keuze genoemd. Ontdek
ken wat daar de oorzaak van 
is en er met verzamelde 
krachten iets aan veranderen 
is een mogelijke weg. 

Een andere weg is deelne
men aan de politieke vernieu
wing, maar deze mogelijkheid 
wordt door velen afgewezen 
omdat men bevreesd is voor 
identiteitsverlies. Deze afwij
zing heeft de uittredende 
voorzitter duidelijk bitter ge
stemd, hij blijft dan ook pleiten 
voor deze keuze. 

Het zou wellicht nuttig zijn 
na te gaan wat de VU-kiezer 
van 1992 óver dit alles denkt. 
Want om operationeel te blij
ven en politiek iets te beteke
nen is een minimale drempel 
noodzakelijk! 

Alle Vlaamse partijen heben 
het Tienpuntenprogramma 
van de Vlaamse regering aan
vaard, het Vlaams Blok uitge
zonderd. De VU is de motor 
geweest achter dit program
ma wat ze onmogelijk kan ver
loochenen, dus ook op dat 
vlak kan het grote verschil niet 
meer gemaakt worden. 

Wij wensen de nieuwe 
ploeg alleszins een goede 
vaart, heel veel inzicht, door
zettingsvermogen en werk
kracht om de partij en wat ze 
vertegenwoordigt door deze 
moeilijke periode te loodsen. 
Maar een partij is geen doel 
op zich, het doel was, is en 
blijft zelfbestuur voor Vlaande
ren ! Een vrij Vlaanderen voor 
vrije mensen. 

Lamoraal 
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TROTTER 
TROTTER: DE NIEUWKOMER IN DE NEDERLANDSTALIGE REISWERELD 

Weg van de 
platgereden paden, 

biedt deze vlotte 
reisgids betrouwbare 
informatie en brengt 

je daar waar je 
anders nooit zou 

komen 

Trotter is de vertaling 
van de gerenommeerde 

Franse reisgids 
'Guide du Routard' 

Handig en goedkoop 

fCCTTPra 
GIDSEN VOOR DE WERELDREIZIGER 

METEEN 6 TITELS 

Griekenland 
Spanje 

Parijs 
Indonesië 
Groot-Brittannie 
Westkust USA/Rocky Mountains 

aniUK) 

280 a 300 pagina's 
boordevol nuttige informatie 
met tientallen /Vw-kaarten 
paperback - 398 BF 

LANNOO'S REISGIDSEN VOOR HET COMPLETE REIZEN 

NIEUW! LANNOO'S AUTOBOEK USA 

Per auto door de USA. 
Een kanjer 

van bijna 800 blz. 
boordevol informatie 

Meer dan 120 kaarten 
en plattegronden 

meer dan 
1000 kleurenfoto's 

gebonden - 1395 BF 

Uitgeverij Lannoo 
Kasteelstraat 97 

8700 Tielt 
(051) 42 42 72 

Nieuw in de reeks 
LANNOO'S REISGIDSEN 

LANNOO'S REISGIDS 
DE LOIRE 
216 blz -850BF 

LANNOO's REISGIDS 
NORMANDIE 
240 blz - 895 BF 

LANNOO'S REISGIDS 
NEW YORK 
128 blz -695BF 

lannoo uitgeverij 

VRAAG NAAR DE GRATIS TOERISMEFOLDERS VAN LANNOO'S REISGIDSEN 
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D E N I E U W E O P E L A S T R A G S i 
De nieuwe Opel Astra GSi 16V ultra-gesofistikeerde, natrmmgevulde 

kleppen, sequentiële inspuiting, Bosch Motronic, 3-wegkatalysatoren 150 pk Laat 

uw hartstochten de vnje loop, z n verbruik (7,7 liter loodvrij) komt heus geen roet 

in het eten gooien Vier forse schijfremmen en standaard elektronische ABS houden 

al dat temperament in toom Electronic Traction Control belet doorslippen van de 

aandrijfwielen, voor cool accelereren en trefzeker bochtenwerk. 

Dubbele stalen balken in de deuren zorgen voor extra bescherming De 

actieve gordels worden bij een aanrijding bliksemsnel aangetrokken, om u en 

wie u hef IS nog beter te beschermen Astra GSi Opwindend autorijden in optimale 

veiligheid Neem de proef op de som bij uw Opel dealer 
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