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EERST DIT 

WEG UIT DE KNOEIBOEL 

D
E perskonferentie die Herman Candries verleden 
week donderdag heeft gehouden was een toon
beeld van serene benadering van een enorm 
probleem Het VU-kamerhd heeft zich met laten 
verleiden tot sensatie op z'n Van Rossems, hij heeft 
integendeel de problematiek daar gelegd waar hij 
hoort met name op het terrein van de politieke 
verantwoordelijkheid 

Herman Candnes heeft geen sensatie gezocht 
maar wil een antwoord op de vraag wie er in dit 
land nu eigenlijk beslist Het is de vraag die elke 

demokraat bezighoudt en ook een beetje bang maakt Toen 
hij vernam dat met elke politieke partij achter de opnchting van 
een parlementaire onderzoekskommissie naar de legeraanko
pen staat, heeft hij met kunnen nalaten te schrijven ,,En dan 
maar huilen over de afbraak van parlementair gezag en 
geloofwaardigheid'" 

WIJ begrijpen hem Candnes is echter met bij de pakken 
gaan zitten en heeft de lijnen uitgezet hoe zo'n noodzakelijke 
kommissie het best zou werken Niet alle dossiers van de 
jongste twintig jaar aanpakken, zegt Candries, wel enkele zeer 
duidelijke gevallen Hij heett gelijk, het gevaar dat deze 
kommissie in oeverloos debat verdrinkt 
IS zeer groot En dat moet nu precies 
voorkomen worden Te veel duistere 
machten hopen dat de kommissie het 
spoor bijster raakt en zichzelf de das 
omdoet 

Wie het verhaal van zovele jaren 
buiten-parlementaire machtsbeinvloe-
ding hoort is verbijsterd wat in dit land 
allemaal mogelijk is In tal van dossiers 
komt Candnes tot de slotsom dat ,,wi] 
met alleen ons geld kwijt zijn, maar dat 
WIJ ook mets in de plaats gekregen 
hebben" Tal van aankopen waren met 
alleen te duur, maar stelden ook mets 
voori En dat is toch wel de meest 
vernietigende bevinding die men aan de bevolking kan 
voorleggen 

Waar is al dat geld, en het gaat om miljarden, heen '^ Wie 
heeft het op zak gestoken en bonjoert er mee"? Dit land staat 
internationaal in z'n hemd En dan maar klagen dat er 
onvoldoende geld is om wegen te herstellen, bejaarden 
fatsoenlijk te verzorgen, aan kuituur te doen, gehandikapten 
op te vangen, enz 

Het IS onze hoop dat de onderzoekskommissie de onderste 
steen van deze knoeiboelza\ bovenhalen en dat haar werk zal 
leiden tot het ontwerpen van sluitende sistemen zodat deze 
schande met meer mogelijk is 

Eenzelfde /cnoe/öoe/treffen wij aan op Justitie dat deze en 
vonge weken gekonfronteerd werd met toch wel zeer erge 
feiten Na de machteloosheid om met zichzelf in het reine te 
komen i v m nog met opgeloste dossiers van zwaar banditis
me, de onmacht om de steeds brutaler om zich heen 
grijpende ,,kleine knminaliteit in te dijken takelt het vertrou
wen van de bevolking in de rechtsstaat steeds verder af Wij 
schrijven dit met met genoegen, maar vanuit een gevoel van 
angst Angst om de onmacht, maar vooral uit angst omdat de 
laatste wortels van onze demokratie dreigen af te sterven 

In de zaak-Kirschen veerden twee miljarden-fraudeurs vrijge
sproken, in het proces-Haemers werd de onmogelijkheid 
vastgesteld om een jury te vormen, rond en op een plein in 

Anderlecht opereert almachtig een bende misdadigers die alle 
sociaal leven in de buurt onmogelijk maakt En alhoewel de 
namen van de bandieten bij het gerecht bekend zijn wordt met 
opgetreden i 

Begin deze week slaagden dne gangsters er in uit de 
gevangenis te ontsnappen en een heel land in rep en roer te 
zetten De verbijstenng bij de bevolking over dit zoveelste 
falen van het rechtssisteem is zeer groot Het bevestigt het 
vermoeden dat Justitie een grote knoeiboel aan het worden is 
en dat de verantwoordelijke minister er met in slaagt zijn 
belangrijk departement op een ordentelijke wijze te beheren 

WIJ halen deze feiten met aan omdat het aktualiteit is, wij 
herhalen ons 

Hoelang reeds hamert Willy Kuipers met op het gevaar van 
de overbevolking in de gevangenissen '> Hoe vaak heeft hij, en 
anderen met hem, met gewaarschuwd voor onhoudbare 
toestanden die zich reeds jaren opstapelen en op uitbarsting 
wachten'' 

Horen wij, nu deze gangsters als Robin Hoods door het land 
trekken, sommigen met zeggen het is ,,haar eigen fout", en zij 
bedoelen Justitie die te onzorgvuldig met zware misdadigers 
omgaat"? En blijkbaar geen vat heeft op alles wat misdadig is' ' 

Het IS ook juist dat sommige magistra
ten, joernalisten, welzijns- en jeugdwer
kers gewaarschuwd hebben voor het 
tomeloze tonen van geweld op TV en in 
films, maar geen overheid die er wat 
tegen doet Moet het onderwijs zich 
geen vragen stellen'' En de openbare 
en kommerciele TV-zenders "̂  Hoeveel 
mensen worden op éen TV-avond met 
,,vermoord"'' Doodslag en misdadig
heid zijn voor kinderen en (jong-) vol
wassenen gemeengoed geworden 
Waarom zouden zij op den duur geen 
simpatie gaan tonen voor de echte 
gangsters die er in lukken de overheid 
te verschalken en voor aap te zetten'' 

Heel deze verziekte sfeer, gekoppeld aan de dagelijkse 
portie oorlogsrealiteit, geeft tegen de achtergrond van een 
almaar meer falend politiek sisteem zo weinig hoop op die 
betere wereld die wij allemaal dromen En waar wij, vanuit ons 
politiek engagement, in geloven en aan werken 

Als positief ingestelde partij moet de Volksunie weigeren 
mee te huilen met politieke partijen die leven-van-de-knoei-
boel door hem nog rotter voor te stellen dan hij reeds is en de 
fouten bij anderen te leggen Wij willen integendeel uit die 
knoeiboel geraken door de zieke plekken aan te wijzen, het 
falen te herstellen en voorstellen aan te brengen voor een 
betere maatschappij Daarom vinden wij ,,het wapen" van de 
onderzoekskommissie naar de miljardenroof bij legeraanko
pen en andere KS-toestanden zo belangrijk 

Niet zomaar handelde de eerste VU-studiedag over het 
gemeentebeleid over het sociale luik van de lokale politiek 
Voorzitter Anciaux noemde de gemeente er terecht ,,het 
proefterrein van de politieke demokratie" omdat het precies in 
de gemeente, voor elk van ons de eerste solidanteitsknng, is 
dat de politiek haar geloofwaardigheid moet en kan bewijzen 
Het IS daar vooral dat politiek weer een sociale, eerbare en 
gerespekteerde taak moet worden En daar kunnen allen aan 
meewerken weg uit de knoeiboel' 

Maurits Van Liedekerke 
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INHOUD 

7 
Wordt WIJ vanaf september 
veertiendaags? Zaterdag 
krijgt de Partijraad van de VU 
het laatste woord. 

9
VDBH-direkteur-generaal 
Hans De Belder legt uit welke 
gevolgen de toekenning van 
het internationaal verdrags

recht aan de deelgebieden voor 
Vlaanderen heeft. 

^ ƒ ^ Tijdens het werkgelegen-
T M heidsdebat in de Vlaamse 

I ^ Raad riep Hugo Schiltz de 
Vlaamse regering op om 

bij te dragen tot een ondernemings-
vriendelijk klimaat. 

M f^ In ons land melden zich 
I J dagelijks 210.000 werk-
I ^J nemers ziek. Jan Cau-

dron vraagt zich af hoe
veel van deze thuisblijvers echt ziek 
zijn. 

« i Êi VU-fraktieleider in de Ka-
\ / l mer Herman Candries 
I " Y vindt dat heel de meka-

niek van de legeraanko
pen grondig doorgelicht moet wor
den. 

16 

17 

De VU diende een wets
voorstel in om een onder-
zoekskommissie over de 
legeraankopen op te rich
ten. 

Op een VU-studiedag 
over het gemeentebeleid 
werd een Charter voor 
een durvend lokaal beleid 
voorgesteld. 

f \ f \ De Vlaamse regering 
^ 1 1 richtte onder de naam 
^ ^ ^ J Vlabinvest een rollend so

ciaal investeringsfonds 
voor Vlaams-Brabant op. Na een 
veelbelovende start kreeg Vlabin
vest echter lemen voeten. 

0 \ f \ Op het 56st» Vlaams Na-
J J tionaal Zangfeest pleitte 

^^gj^ ANZ-voorzitter Hugo Por
tier voor de onafhankelijk

heid van Vlaanderen. 

25 
Karel Jansegers belicht 
de volksnationale strijd 
van zigeuners en Turken. 

M
De profvoetballers begin
nen te beseffen dat de 
gouden tijden voorbij zijn. 
Het post-Cordier tijdperk 

is aangebroken. 

(omslagfoto SID) 
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DOORDEWEEKS 

GRAPJE 
Een grapje van Vlaams ministervan Welzijn 

Wivina Demeester (CVP) hitste de gemoede
ren tussen opvoeders en minister nog verder 
op. In de Vlaamse Raad had Demeester 
geciteerd uit een boekje over humor en 
gehandikapten. De minister haalde de vraag 
aan van een stagiaire aan een opvoedster: 
Wanneer ga jij ook eens werken ? 

Demeester moest naderhand alle zeilen 
bijzetten om uit te leggen dat het maar een 
grapje wras, en zeker niet slecht bedoeld. De 
opvoeders voeren al langer dan twee maan
den aktie voor een beter loon en betere 
arbeidsvoonwaarden, maar daar wil Demees
ter niet van weten. 

VU, SP en Agaiev protesteerden in de 
Vlaamse Raad reeds tegen de „grapjes" van 
Demeester. Aan uitspraken van dat kaliber 
kan men inderdaad pas zien hoe neerbui
gend de houding van Demeester tegenover 
de opvoeders is. 

OW 
Het IJzert)edevaartkomitee heeft z'n deel

name aan de werkzaamheden van het Over-
legcentrum van Vlaamse Verenigingen stop
gezet. Die beslissing werd al een tijdje gele
den genomen, maar raakte pas recent be
kend. Binnen het OW bestaat al geruime tijd 
onenigheid. Het grote twistpunt lijkt het ver
schil in mening te zijn tussen fundamentalis
ten en realisten over de toekomst van Vlaan
deren. De realisten zijn bereid het Vlaamse 
zelfbestuur stap voor stap te venwezenlijken. 
Ze aanvaarden dat deze evolutie gepaard 
gaat met het sluiten van kompromissen. Het 
IJzerbedevaartkomitee behoorde in het OW 
tot deze strekking. 

De fundamentalisten zien overal toegevin
gen en minimalizeren de stappen vooruit 
naar het Vlaams zelfbestuur. Het Davidsfonds 
en de Vlaamse Volksbeweging trekken deze 
kar. Deze diskussie groeide de jongste 
maanden naar een hoogtepunt door de ver
schillende evaluatie die beide kampen aan 
het Sint-Michielsakkoord over de staatsher
vorming geven. 

STUDIEBEURS 
Bijna één derde van de gezinnen die recht 

hebben op een studietoelage voor het sekun-
dair ondenwijs, vraagt deze niet aan. Het zou 
om een totaal van 35.000 studietoelagen 
gaan, met een gemiddelde van 6.200 frank 
per beurs goed voor 217 miljoen die de 
Vlaamse regering niet hoeft uit te geven. 

Deze vaststelling van het Hoger Instituut 
voor de Arbeid doet de vraag rijzen waarom 
gezinnen geen aanvraag doen voor een stu
diebeurs. Volgens de onderzoekers verzuimt 
ongeveer 30% van de gezinnen een beurs 
aan te vragen omdat ze gewoon niet goed 
geïnformeerd zijn. Dertien procent ziet op 

De zesde editie van Flanders Technology Internationai ging maandag officieel 
van start. Ruim 600 bedrijven en wetenscfiappelijke instellingen, waarvan bijna 
de helft afkomstig uit het buitenland, pronken er met hun recentste ontwikkelin
gen. De organizatoren zeggen dat er op FTI '93 247 nooit eerder vertoonde 
innovaties te bekijken zijn. Vrijdag en zaterdag is de beurs toegankelijk voor het 
publiek. De beurs werd geopend door de Belgische prins Filip, die door de 
Vlaamse premier Van den Brande aan het handje geleid werd. Na de plechtig
heid werd zowaar de brabangonne gespeeld, weliswaar gevolgd door een 
Vlaamse leeuw. (foto vum) 

tegen de administratieve rompslomp. Liefst 
de helft van de gezinnen denkt echter dat het 
inkomen toch te hoog ligt voor een beurs. Het 
HIVA pleit bijgevolg voor een reusachtige 
informatiekampanje. 

LEMMENSPLEIN 
Staatssekretaris voor het Brussels Gewest 

Vic Anciaux\N\\ dat er een einde komt aan de 
kriminaliteitsproblemen rond het Lemmens-
plein in de Anderlechtse Kuregemwijk. In 
deze buurt zou een ware terreur heersen 
waardoor niet alleen de inwoners zich be
dreigd voelen, maar ook de politie met de 
dood wordt bedreigd. Anciaux schreef hier
over brieven aan de burgemeester van An-
derlecht, de federale ministers Wathelet en 
Tobback, gewestministers Picqué en Cha-
bert, en aan de Vlaamse ministers Weckx en 
Demeester. 

Anciaux reageerde aldus nadat een politie
rapport over de wijk uitlekte. Hierin stelt de 

Anderlechtse hoofdinspekteur dat het parket 
de identiteit kent van tientallen daders van 
hold-ups, overvallen, aanrandingen, ver
krachtingen en Inbraken in de buurt. De 
bevoegde onderzoeksrechter weigert echter 
huiszoekingsbevelen af te leveren. Dat zou 
immers teveel werk met zich meebrengen, en 
weinig rezultaat opleveren. Veel van de mis
dadigers zouden minderjarig zijn, en dus niet 
vervolgd kunnen worden. 

De situatie is zo verrot dat de politie In de 
buurt niet meer durft optreden omdat ze 
telkens omsingeld, uitgescholden en met 
stenen bekogeld wordt. De misdadigers ge
bruiken Immers de jongeren uit de buurt om 
een rookgordijn rond hun kriminele aktivitel-
ten op te trekken. 

Volgens Anciaux moet de kriminalltelt met 
wortel en tak uitgeroeid worden. Als dit niet 
gebeurt worden alle pogingen tot integratie 
door de terreur van enkele misdadigers te
nietgedaan. 
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DOORDEWEEKS 

Michel Demaret (PSC) wordt de nieuwe Durgemeester van Brussel. Hij volgt de overleden Hervé Brouhon (PS) op. 
Demaret wordt algemeen beschouwd als een overgangsfiguur. Hij heeft niet de uitstraling die men van een burgemeester 
van de Vlaamse, Belgische en Europese hoofdstad mag verwachten. Demaret was ooit nog buitenwipper in een dancing, 
en is al die tijd een volks figuur gebleven. De nieuwe burgemeester beseft dit zelf terdege. Hij Icondigde aan dat hij in 1994 
mee de kandidatuur van Paul Vanden Boeynants voor het burgemeesterschap van Brussel zal ondersteunen. VDB was 
op de perskonferentie van Demaret niet uit diens omgeving weg te slaan. Het is echter nog de vraag of VDB bij de andere 
Brusselse partijen evenveel steun zal vinden om een koalitie onder zijn leiding aan te gaan. (foto vum) 

ONTSNAPT 
Nauwelijks had de kamer van inbeschuldi

gingstelling beslist dat Haemers en zijn ben
de na het beschamende uitstel van hun 
proces niet in voorlopige vrijheid gesteld 
mocht worden, of twee bendeleden besloten 
zichzelf in vrijheid te stellen. Samen met 
meesterontsnapper Kaplan Muraf namen ook 
de Haemers-bendeleden Lacroix en Bajrami 
de benen. 

In de gevangenissen van Sint-Gillis en 
Vorst, en later ook in Leuven brak een muiterij 
uit. Nog enkele andere gevangenen maakten 
gebruik van de ven/varring om te ontsnappen. 
Lacroix, Bajrami en Murat namen gijzelaars 
mee, en lieten een met dat doel klaargezette 
bmw met een riot-gun erin voorrijden. Er 
volgde een nationale klopjacht. Het spoor 
van de gangsters kon enkele keren terug 
opgepikt worden, maar op het moment dat 
we dit schreven waren ze nog niet bij de 
lurven gevat. 

Na de vrijspraak wegens procedurefouten 
in de miljarden-fraudezaak Kirschen, de on
duidelijkheid over wat er met de gewest
plansjoemelaars moet gebeuren, de on
macht om een jury samen te stellen in de 
zaak Haemers, vormt deze spektakulaire ont
snapping op korte tijd een derde harde klap 
voor het gerechtelijk en politioneel apparaat. 

Onder meer VU-voorzitter Bert Anciaux 
noemt dit het zoveelste bewijs dat de beleids
verantwoordelijken voor Justitie er een knoei
boel van maken. De VU-voorzitter wees ook 
op de grote verantwoordelijkheid die minister 

Wathelet (PSC) in deze zaak draagt. Wathe-
let, die al aangekondigd heeft de politieke 
verantwoordelijkheid te zullen dragen, zal 
met een goede uitleg moeten komen. 

BOSNIË 

HORMONEN 
De strijd die VU-Europarlementslid Jaak 

Vandemeulebroucke iegen de hormonenma-
fia voert, begint vruchten af te werpen. Verle
den vrijdag keurde de ministerraad nl. een 
wetsontwerp goed dat strengere straffen 
voorziet voor de handel in hormonen. De 
straffen die momenteel op de hormonenhan
del stonden, waren immers een lachertje: 
een gevangenisstraf van 8 dagen tot 3 maand 
en een boete van 100 tot 3.000 frank. 

Door het wetsontwerp wordt de handel in 
hormonen nu op dezelfde hoogte gesteld als 
de handel in verdovende middelen. De rech
ter zal straffen kunnen uitspreken van 1 
maand tot 5 jaar gevangenis, en boeten van 
3.000 tot 100.000 frank. Deze straffen kunnen 
bovendien uitgebreid worden tot een werk
verbod en een verbeurdverklaring. 

Deze verzwaring van de strafmaat vormt 
een van de belangrijkste eisen uit het VU-
aktieplan om de hormonenhandel te bestrij
den. 

De vernieuwde werkwijze van de speurders 
naar de hormonenmafia leverde deze week 
ook spektakulaire rezultaten op. Dankzij de 
nieuwe werkmetode is het voor de hormo
nenhandelaars moeilijker te achterhalen waar 
en waneer de speurders een inval zullen 
doen. In Woumen bij Diksmuide werden voor 
tientallen miljoenen hormonenpreparaten 
aangetroffen. 

De leider van de Bosnische Serviërs Karad
zic zwichtte uiteindelijk toch voor de interna
tionale druk om het VN-vredesplan voor de 
regio te aanvaarden. Er werd nog gewacht op 
de stemming in het parlement van de Bosni
sche Serviërs. In dat „parlement", dat het 
akkoord al tweemaal venwierp, moet het ak
koord immers ook nog goedgekeurd wor
den, en dan moet het nog nageleefd worden 
door de milities op het terrein. 

Het VN-plan doet eigenlijk weinig meer dan 
de huidige frontlijnen bevriezen, net zoals het 
akkoord tussen Sen/iërs en Kroaten vorig 
jaar. Bemiddelaars Cyrus Vance en David 
Owen stelden een plan op waarbij Bosnië in 
tien min of meer autonome provincies met 
een zwak centraal gezag wordt opgedeeld. 
Hiermee worden dus de agressors, de Bosni
sche Serviërs, beloond. Overigens werd het 
Kroatische-Servisch vredesakkoord slechts 
gedeeltelijk uitgevoerd. De Servische milities 
weigerden toen zich te laten ontwapenen, 
ondanks de aanwezigheid van 14.000 blauw
helmen. 

In afwachting van de beslissing van het 
Sen/isch-Bosnische parlement, werd een mi
litaire aktie voorbereid. De VS en de Navo-
bondgenoten werkten samen aan de vor
ming van grondtroepen voor het vredesbe-
hoüd in Bosnië. IVIen schatte dat een vredes
macht van 65.000 tot 75.000 soldaten nodig 
is om het vredesplan in werking te helpen 
treden. Amerikaanse vliegtuigen voerden al 
verkenningsvluchten uit boven Bosnië, om 
mogelijke doelwitten voor bombardementen 
uit te zoeken. 
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KORTWEG 

• Tijdens een tornooi in Duitsland 
werd tennisster Monica Seles 
neergestoken door een suppor
ter van Steffi Graf. Seles werd licht 
verwond, maar zal toch minstens 
enkele weken buiten strijd zijn. 

• Franse eksperts noemen het 
nonsens te beweren dat de Inwo
ners van Melleiy een verhoogd 
kankerristko zouden lopen en aan 
allerlei ziektes zouden lijden door 
de aanwezigheid van gevaarlijke 
afvalstoffen op het stort in de ge
meente. De wetenschappers on
derzochten het stort op verzoek 
van de eksploitant van het stort, die 
zich op 26 met voor de rechter moet 
verantwoorden. 

• Een onbemande kamera op het 
knjispunt van de A 12 Brussel-
Antwerpen met de Pierstraat in 
Aartselaar fotografeerde van don
derdagnamiddag 16.30 u tot maan
dagochtend 8 u. 233 roodrlj. 
ders. Dit kruispunt is een van de 
gevaarlijkste in Vlaanderen. Minis
ter Wathelet van Justitie weigert 
voorlopig de rezuttaten van de ka
mera te erkennen. Daarvoor moet 
eerst de wet gewijzigd worden. 

• De gew'ezen Franse premier Pier
re Bérégovoy heeft zichzelf om het 
leven gebracht. De socialistische 
voorman zou zelftnoord ge
pleegd hebben omdat zijn naam 
genoemd werd in een mogelijk om
koopschandaal. 

• Ook schandalitis bij de Duitse 
socialisten: de voorzitter van de 
Duitse sociaaldemokraten, BJdm 
Enghoim, stapt uit de politiek. Hij 
nam ontslag uit al zijn funkties om
wille van de nasleep van het Bar-
schelschandaal, dat vijf jaar gele
den de basis vormde voor zijn poli
tieke bliksemkamère. Enghoim had 
vijf jaar geleden de parlements-
kommissie die deze zaak onder
zocht voorgelogen. 

• Om nog te zwijgen over de kor-
ruptteschandalen waarin Italië 
verzinkt. Eerst weigerde het parle
ment er (gedeeltelijk) de onschend
baarheid van de gewezen socialisti
sche voorman Craxi op te heffen. 
Dit zorgde over gans Italië voor 
schokgolven van protest. De gewe
zen krtstendemokratische premier 
Andreotti vroeg daarop zelf om de 
opheffing van z'n parlementaire on
schendbaarheid. Volgende week 
brengt WIJ Italië op de omslag. 

MEDEDELING OMTRENT 
HET WEEKBLAD WIJ 

Als gevolg van indiskreties in de pers 
aangaande de toekomst van het weekblad 
WIJ heeft algemeen VU-voorzitter Bert An-
ciaux een persmedeling verspreid. 

Tijdens de laatste zitting van de maand 
april heeft het VU-partijbestuur zijn goedkeu
ring gehecht aan een plan om het weekblad 
tot veertiendaags partijledenblad om te vor
men. 

De krant De Standaard heeft aan de mede
deling van deze nieuwe beleidslijn bedenkin
gen geknoopt als: „De Volksunie is blijlfbaar 
financieel niet meer in staat nog langer een 
volwaardig en redaldioneei onaffiankelijl< 
nieuwsmagazine uit te geven." 

En: „Hef partijbestuur zal zaterdag aan de 
partijraad voorsteilen om Wij om te vormen 
tot een gewoon partijblad op krantepapier 
met alleen nog nieuws over de werking van 
de VU, een beetje naar tiet voorbeeld van het 
CVP-blad Zeg." 

KOMMUNIKATIE 
VERSTEVIGEN 

Voorzitter Bert Anciaux, tevens verantwoor
delijke uitgever van WIJ, heeft middels vol
gende persmededeling op het krantebericht 
gereageerd; wij brengen de tekst volledig. 

„De berichtgeving omtrent het weekblad 
WIJ, zoals weergegeven in De Standaard van 
29 april j.l., is niet waarheidsgetrouw en 
onvolledig. Daarom volgende verduidelijking. 

Het VU-partijbestuur heeft tijdens haar bij
eenkomst van 26 april een voorstel bespro
ken om het weekblad WIJ tot veertiendaags 
ledenblad om te vormen en wel met volgende 
bedoelingen: 

1. hief verspreiden van de VU-standpunten 
naar een veel groter publiek, gemikt wordt op 
de bestaande abonnees en op alle VU-leden; 

2. Het beheersen van de almaar stijgende 
produktiekosten door het invoeren van de 
kranteformule en veertiendaagse frekwentie. 

Op die wijze wil de Volksunie de kommuni-
katie met haar onmiddellijke achterban ver
stevigen en nadrukkelijker dan in het verie 
den naar buiten treden, haar ideeën versprei
den, kontakt zoeken en de diskussie aan
gaan. 

Van afslanken, inbinden of neergang is dus 
helemaal geen sprake. 

De nieuwe formule moet tevens een ant
woord bieden op het gebrek aan aandacht in 
de pers van VU-standpunten en werking, een 
leemte die zich de jongste tijd meer en meer 
manifesteert. 

Het IS daarbij betreurenswaardig dat een 
positief voorstel dat gericht is op een heden
daagse werking van een politieke partij op 
dergelijke negatieve wijze wordt afgeschil
derd. 

Het voorliggende projekt wordt pas van 
kracht wanneer het door de partijraad, het 
hoogste beslissingsorgaan binnen de VU, is 
goedgekeurd." 

Bert Anciaux, algemeen 
voorzitter VU 

Red. De redaktie heeft kennis genomen 
van het projekt, zij wil de VU-partijraad een 
eigen voorstel ter bespreking voorleggen. 
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PERSSPIEGEL 
GAZET VAN ANTWERPEN 

„De Vlamingen wijzen, net als de betogers 
van zondag een separatistisch avontuur af 
Maar dat wil met zeggen dat zij zich nog 
blijvend op de kop laten zitten door hun 
Waalse broeders Een wandeling door Brus
sel op een zondagochtend is heus met vol
doende om te beletten dat het van kwaad tot 
erger komt Om de vrede in het Belgische 
huishouden te herstellen moet er een echte 
dialoog komen Zijn de betogers bereid te 
praten over de Belgische schuldenberg en de 
juiste weg om hem af te graven ' Blijft voor 
hen het debat over de sociale zekerheid en 
de miljardentransfers naar Wallonië taboe' 
Zijn ze bereid de taalwetgeving te respecte
ren "? Van het antwoord op deze vragen, met 
van de betoging van zondag, zal het uiteinde
lijke lot van België afhangen " 
Jan Veestraeten, na de betoging tegen 
separatisme. 27 aprii. 

,,0p het moment dat de verzorgingsstaat 
totaal onbetaalbaar dreigt te worden moet 
men dit de mensen ook dun/en zeggen De 
werkende bevolking en de ondernemingen 
verder in de fiscale wurggreep nemen leidt 
helemaal tot mets, tenzij tot nog meer afdan
kingen, tot nog meer bedrijfssluitingen en tot 
nog meer sociale ellende Maar zal Vanden-
broucke zijn nu snel slinkende aanhang die 
waarheid durven meegeven op 1 mei' '" 
Mare Balduycl(. 30 april. 

OE-IMOR^EN 
„Het zou ongetwijfeld verkeerd zijn de 

betoging af te schilderen als uiting van een 
hang naar de 'goeie ouwe tijd', of als een 
bewijs dat retro in de mode is Men kan wel 
de vraag opwerpen in welke mate de beto
gers zondag het onderling eens zouden zijn 
over het België dat ze dan wél willen, en hoe 
dat er dan zou uitzien Afbreken is gemakke
lijk, schreef Paul Van Ostayen zeventig jaar 
geleden, en hij ironizeerde daarop magis
traal over de 'Stad der Opbouwers' " 
Standpunt. 27 april. 

HETVOLK 
„Omdat de communicatie blijkbaar faalt, 

zou opstappen voor een eerlijke dialoog 
wellicht nuttiger zijn dan een betoging tegen 
het separatisme die wellicht met zo zuiver op 
de graat is als ze ons is voorgesteld " 
Leo iVlarynissen. 27 aprii. 

sterk geïnteresseerd in bondige en correcte 
informatie over praktische aangelegenheden 
ZIJ willen snel geïnformeerd zijn over nieuwe 
technieken, over nieuwe trends in de samen
leving en ze eisen ongekleurd nieuws, waar
bij alle facetten en alle meningen zoveel 
mogelijk aan bod komen Ze willen met 
betutteld worden en hechten veel belang aan 
de service die de krant kan bieden op velerlei 
terreinen Kortom, het jonge publiek stelt 
andere, strengere eisen aan de krant dan 
vroeger en wil vooral kwaliteit, ook als het om 
het gewone nieuws gaat dat in de peilingen 
nog altijd hoog scoort " 
Leo Marynissen. 28 aprik 

De Standaard 
„Als de politieke wereld het vertrouwen wil 

terugwinnen, zal hij zichzelf moeten uitzuive
ren Het onkruid moet worden gewied, oude 
gewaden afgelegd, versleten programma's 
opgepoetst Er is nood aan een nieuwe stijl, 
een frisse taal, een belangeloze inzet, een 
hoopvol toekomstperspektief 

Alleen dan zal de jeugd opnieuw geloven in 
de politiek Alleen dan zullen er uit de jonge 
generaties mannen en vrouwen opstaan die 
willen bouwen aan een betere wereld Want -
ook dat leert de enquête- de jongeren van 
vandaag blijven die eeuwenoude droom 
koesteren" 
iVlark Deweerdt. 28 april. 

„Binnenkort betogen de Franstalige le
raarsbonden opnieuw, voor meer loon en 
meer geld voor het Franstalig ondenwijs De 
akties van de leraars waren de direkte aanlei
ding voor de Sint-Michielsakkoorden Het 
worden harde tijden voor degenen die hopen 
dat het bij die akkoorden blijven za l " 
Dirk Achten. 28 april. 

„Het duurder maken van de arbeid vernie
tigt in deze knsistijd nog meer banen Een 
verstandige overheid doet dus alles om te 
vermijden dat deze trend doorzet Dus geen 
stortvloed aan belastingverhogingen, geen 
verhoging van de sociale bijdragen Dit be
sluit duwt de regenng Jean-Luc Dehaene 
onvermijdelijk dichter bij fundamentele keu
zen over de betaalbaarheid van de welvaarts
staat, van het omvangrijke systeem van so
ciale zekerheid Luc Van den Brande mag 
toekijken en ondergaan Want over dit soort 
van zaken heeft Vlaanderen geen enkele 
bevoegdheid" 
Dirk Achten. 29 april. 

,,Wij geloven dat jongeren met minder, 
maar wel anders lezen dan vroeger Zij zijn 

„Bondstrouw stoelt op samenwerking en 
permanente dialoog Groepsvorming onder 

delen van de federatie tegen een ander lid 
van de federatie is de negatie van de bond
strouw 

Dat IS net wat in België is gebeurd met de 
uitnodiging van Guy Spitaels en Charles 
Picqué ( ) aan de Vlaamse minster-presi
dent Luc Van Den Brande, aangezien de 
Vlaming aan de ene kant van de tafel alleen 
tegenover regeringsleden van het Waalse en 
Brusselse Hoofdstedelijke Gewest zou zit
ten." 
Prof. em. Robert Senelle. 26 april. 

Financieel I 1 I I • 
Ekonomisclie JiL JL%M JLaf 

„Men IS van het ene extreem in het andere 
gevallen Een eeuw geleden was er een 
werkelijk probleem van te goedkope arbeid 
En van al de sociale wantoestanden die er 
mee samen hingen De schrijnende tonelen 
van uitbuiting en verpaupering van toen zijn 
de jongste maanden opgeroepen door de 
film 'Daens' In het licht van het vervagend 
historisch perspektief van de jeugd, is het een 
goede zaak dat de positieve rol van de 
arbeidsbeweging in herinnering wordt ge
bracht In de eerste plaats trouwens de rol 
van de socialisten, want zij werden pas na 
veel aarzeling en interne strijd gevolgd door 
de toenmalige katholieke partij 

Maar vandaag lijkt het erop dat men in het 
andere uiterste is beland Waar vroeger ar
beid verstoken was van essentiële sociale 
rechten en té goedkoop was, is vandaag 
arbeid overbeschermd en te duur Arbeid is 
bezig zichzelf uit de markt te prijzen Tegen
over machines, tegenover arbeid bij onze 
handelspartners, tegenover buitenlandse in
vesteerders De lonen liggen op zich al hoog, 
en ze worden nog verder opgetild door een 
loodzware fiskaliteit en parafiskaliteit" 
Jerry Van Waterschoot. 30 april. 

T.V.-EKSPRES 
„Ik geraak er meer en meer van overtuigd 

dat de media een bedenkelijke rol spelen Ze 
dragen bij tot het simplisme en het sloganes-
ke taalgebruik Alles moet snel gebeuren Je 
moet in één minuut een volledig probleem uit 
de doeken doen Bijgevolg zijn journalisten 
altijd op zoek naar one-liners, naar goede 
gezegdes Tenwijl de journalisten, en ik meen 
dat, onvoldoende kritisch zijn om daaroan 
enige afstand te nemen De media moeten 
veel meer de hand in eigen boezem steken " 
Jos Bouveroux, joernaiist. Nr. 18. 

pvdb 
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HORIZON 

VLAANDEREN'S INTERNATIONAAL VERDRAGSRECHT 
Het internationaal verdragsrecht dat weldra aan 

Vlaanderen zou toegekend worden, is, ten gevolge van 
de recente regeringsperikelen, op de valreep bijna 
gestrand. Meer dan drie vierden van het parlementaire 
werk dat daartoe nodig is, werd reeds verricht en men 
kan slechts hopen dat zo snel mogelijk van dit belangrijk 
beleidsonderdeel definitief werk zal worden gemaakt. 
Het is dus het moment om even een balans op te 
maken, in afwachting van een snelle goedkeuring. 

Deze materie is vrij kompleks. Om haar samen te 
vatten volstaat het echter te wijzen naar de drie instru
menten die moeten goedgekeurd worden. Het zijn een 
nieuw artikel 68 van de Grondwet, de herziening van de 
artikelen 16 en 81 van de Bijzondere Wet (met 2/3e 
meerderheid) en een kleine technische wet, om hier en 
daar juridisch-technische kor-
rekties aan te brengen. Wat 
brengen deze teksten ons 
bij? 

1. In de eerste plaats het 
recht voor Vlaanderen om op 
het internationale vlak, als 
volkenrechterlijke rechtsper
soon internationale betrekkin
gen aan te knopen en, zo
waar, volkomen geldige, in-
ter-nationaal-rechtelijke ver
dragen af te sluiten. Vooral de 
VU heeft hierop aangedron
gen toen het Sint-Michielsakkoord werd uitgeschreven. 

Dit recht om de Vlaamse internationale samenwer
king te regelen komt voortaan Vlaanderen toe, ondanks 
het feit dat de Koning de leiding blijft houden van de 
buitenlandse betrekkingen wat betekent dat de Belgi
sche diplomatie onveranderd blijft bestaan. De eerste 
bevoegdheid die Vlaanderen toekomt is dus de moge
lijkheid om zijn eigen internationale samenwerking te 
regelen. 

Het recht om verdragen te sluiten is daarvan slechts 
een onderdeel. Zo wordt ook voorzien in de eigen 
vertegenwoordiging bij de Europese Gemeenschap en 
andere internationale instellingen en, dit formeel verte-
genwoordigingsaspekt voorbijgaand, ook de manier 
waarop Vlaanderen in deze instellingen zichzelf en zelfs 
de Belgische Staat zou kunnen verbinden. 

2. Verdragen sluiten is anderzijds veel meer dan 
gewoon maar een handtekening plaatsen onder een 
overeengekomen tekst. Het gaat ook over de onderhan
delingen, het leggen van kontakten, het paraferen, 
ondertekenen, ratificeren van bilaterale verdragen. Ook 
het toetreden tot multilaterale verdragen is hierbij begre
pen evenals opschorten of opzeggen van oude over
eenkomsten. Dit veronderstelt tevens een eigen Vlaams 
professioneel onderlegd personeel dat wij tot nu toe een 
,,diplomatiek korps" noemen. 

3. Het zou geen Belgische wet zijn indien tegenover 
dit recht dat Vlaanderen eindelijk verwerft niet een 
Vlaamse verbintenis zou staan, namelijk de belofte om 
de samenhang van het Belgisch buitenlands beleid te 
respekteren. 

Al kan Vlaanderen dan vanaf nu verdragen afsluiten, 
volkenrechterlijk gezien is en blijft België aansprakelijk 
voor het nakomen van de internationale verplichtingen 
van het land, dit wil zeggen met inbegrip van de 
verplichtingen inzake aangelegenheden die tot de be
voegdheid van Vlaanderen behoren. Er moeten dan 
ook, zo zeggen de teksten, regelingen getroffen worden 
om te vermijden dat de Federale Staat zou moeten 
opdraaien voor de gevolgen van een eventuele nalatig
heid van Vlaanderen bij de naleving van zijn internatio
nale verplichtingen. 

Vooreerst wordt daarom voorzien in een set van 
koördinatiemekanismen ; wij moeten de Federale Over
heid informeren, een Interministeriële Konferentie voor 
het Buitenlands Beleid moet tot stand gebracht worden 

en verplichte akkoorden voor 
samenwerking (of akkoorden 
voor verplichte samenwer
king?) moeten worden afge
sloten. 

Het blijft daarnaast in ieder 
geval mogelijk dat België zich 
verzet tegen het afsluiten van 
een Vlaams verdrag. De Bel
gische diplomatie kan ook de 
schorsing bevelen van een 
procedure die reeds door 
Vlaanderen zou zijn ingezet. 
Dit echter kan slechts gebeu

ren op basis van duidelijke, objektieve kriteria die door 
de wet worden vastgelegd en die kans bestaat 

a. wanneer de Vlaamse partner niet door België 
diplomatiek erkend is, of 

b. wanneer België daarmee geen diplomatieke be
trekkingen onderhoudt (dit betekent dat met de Europe
se regio's geen werkelijk internationale verdragen kun
nen uitgewerkt worden), 

c. wanneer uit een beslissing of een handeling van de 
Staat blijkt dat de betrekkingen tussen België en de 
Vlaamse verdragspartner verbroken zijn, geschorst of 
ernstig in het gedrang zijn gekomen en tenslotte 

d. wanneer het voorgenomen Vlaams verdrag strijdig 
is met internationale of supra-nationale verplichtingen 
van België. 

Dit betekent dus dat de „Vlaamse diplomatieke 
dienst" niet alleen de eigen technieken voor het eigen 
verdragsrecht goed zal moeten kennen maar dat hij 
bovendien perfekt op de hoogte moet zijn van de 
Belgische buitenlandse politiek die voor het Vlaams 
buitenlands beleid bepalend blijft in vele opzichten. 

4. Al wordt het dus mogelijk dat de Vlaamse Regering 
de Belgische Staat verbindt in de Raad van ministers 
van de Europese Gemeenschappen, en al beschikken 
wij nu over procedures om de Belgische Staat te 
verplichten onze belangen te verdedigen voor een 
internationaal of supra-nationaal rechtskollege, dan 
hebben wij anderzijds, op het vlak van de principes van 
alleenbevoegdheid, één grote koncessie gedaan door 
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één principe te aanvaarden, namelijk dat van de substi
tutie door federale eenheid. 

Omwille van het Volkenrecht kan het inderdaad op 
sommige ogenblikken noodzakelijk zijn dat België in het 
internationale rechtsverkeer optreedt in onze plaats. Dit 
is namelijk het geval wanneer het Volkenrecht ons 
Vlaams volkenrechterlijk bestaan niet zal erkennen. Het 

' is niet voldoende dat wij het verdragsrecht zouden 
verwerven doordat de Belgische Federale grondwet 
zulks zou voorzien. Dat is een minimale eis van het 
Verdrag van Wenen. In vele gevallen echter wordt alléén 
België erkend. Wij moeten ook door onze internationale 
partners worden erkend : pas dan zullen onze Vlaamse 
verdragen kunnen tot stand komen. It takes two to 
tango. 

Wanneer Vlaanderen na
laat zijn internationale ver
plichtingen nauwkeurig uit te 
voeren dan wil het Volken
recht dat België, Federale 
Staat, verantwoordelijk is 
voor deze toestand. Zo zal 
bijvoorbeeld België worden 
ter verantwoording geroepen 
door het Europese Hof voor 
een Europese nalatigheid, 
door Vlaanderen begaan op 
het terrein van zijn Vlaamse 
bevoegdheid... 

Welnu de teksten voorzien 
in dit geval dat de Belgische overheid ,,in de plaats zal 
treden" van de Vlaamse. 

Het is pas nadat in 1981 in de Gemengde Kamer- en 
Senaatskommissie voor dit principieel en delikaat sleu
telprobleem een oplossing werd gevonden, dat het 
geheel van de teksten kon worden uitgewerkt en ter 
stemming aangeboden. Het was als het ware een ,,road 
block" die uit de weg moest geruimd worden vooraleer 
men aan het probleem in zijn geheel kon beginnen 
werken. 

Welnu, wij hebben er destijds bijzonder sterk op 
aangedrongen dat de subsitutie of tijdelijke indeplaats-
stelling door België van de Vlaamse „diplomatie", 
slechts kan geschieden op zeer uitdrukkelijk overeen
gekomen specifieke voonwaarden. Dit zijn: 

1. Alleen in geval van veroordeling van België door 
een internationaal of supranationaal rechtskollege ten 
gevolge van het niet nakomen van een internationale of 
supranationale verplichting door Vlaanderen. 

2. Substitutie betekent niet dat de bevoegdheden 
terug naar het Belgisch niveau worden overgedragen. 

3. Zij heeft alleen betrekking op de uitvoering van het 
beschikkend gedeelte van het vonnis. 

4. Bovendien zijn een reeks stringente tijds- en 
procedureëisen gesteld zoals: 

A. Tenminste drie maanden voordien moet een inge
brekestelling met redenen omkleed en in Ministerraad 
overlegd KB worden meegedeeld. 

B. De betrokkenheid van Vlaanderen bij de hele 
procedure voor het Rechtskollege. 

C. Het samenwerkingsakkoord over het sluiten van 
gemengde verdragen en de internationale rechtsvoe-
ring moet nageleefd zijn. 

D. De door België genomen subsidiemaatregelen 

houden op vanaf het ogenblik dat Vlaanderen zich 
schikt naar het beschikkend gedeelte van de uitspraak. 

E. De Federale Overheid kan de kosten voor het niet 
nakomen van internatonale verplichtingen op Vlaande
ren verhalen. Dat verhaal kan de vorm aannemen van 
een inhouding op de wettelijk aan Vlaanderen over te 
dragen financiële middelen. 

5. Een laatste belangrijke nieuwigheid waarop ik de 
aandacht wens te vestigen is, naast het feit dat Vlaande
ren een zeker,,toegangsrecht" venwerft om zich recht
streeks tot internationale rechtskolleges te richten, voor
al het feit dat er in ons federaal sisteem een belangrijke 
inspuiting van meer demokratie gebeurt ten gevolge 
van deze nieuwe internationale bevoegdheid. Vooral de 
Vlaamse Raad krijgt hier een grotere rol toebedeeld. De 

Vlaamse internationale be
trekkingen zullen meer dan in 
het verleden door het Vlaams 
Parlement in het oog moeten 

, / - , gehouden worden. Zo moe
ten alle verdragen voortaan 
door de Raad goedgekeurd 
worden. De Raad wordt volle
dig geïnformeerd over de on
derhandelingen inzake wijzi
gingen aan de EG-verdragen 
en hij krijgt kennis van ieder 
verdragsontwerp in deze ma
terie, voor de ondertekening 

(foto archief) ervan. Vanaf hun doorzen
ding aan de EG-Raad van Ministers, wordt de Vlaamse 
Raad geïnformeerd over de wetgevingsvoorstellen van 
de Europese Kommissie en er wordt hem de — belang
rijke - mogelijkheid geboden hierover een advies uit te 
brengen. 

Ik veronderstel ook dat de Vlaamse Raad zich vooral 
ernstig zal buigen over het substitutiemekanisme indien 
het ooit in werking treedt: het is inderdaad een delikate 
materie die van zeer dichtbij moet gevolgd worden op 
straffe van verlies van internationale geloofwaardigheid. 

Wat voorafgaat lijkt welicht ingewikkeld en sommigen 
zouden kunnen aarzelen bij het zien van alle „conces
sies" die Vlaanderen zou gedaan hebben om dit inter
nationaal aanzien te kunnen verwerven. Hierop herhaal 
ik wat ik als Belgisch diplomaat en als Vlaams politieker 
steeds heb bepleit: dergelijke juridisch moeilijk in 
eenvoudige woorden te vertalen bevoegdheden heb
ben slechts zin, indien zij in de praktijk goed gebruikt 
worden. 

Het zal er derhalve voor deze generatie op aankomen 
zich professioneel perfekt te organiseren opdat iedere 
morzel gronds van deze nieuwe internationale be
voegdheid volledig zou worden benut en gebruikt tot 
meerdere eer van Vlaanderen. 

Zij is de schakel waarlangs Vlaanderen, met zijn 
geschiedenis van Vlaamse beweging sedert de negen
tiende eeuw, op dit ogenblik kantelt om zich, vanaf nu, 
in de internationale, Europese dimensie te profileren en 
in de volgende eeuw zijn belangen te verdedigen. Het 
historisch belang van deze nieuwe bevoegdheid kan 
dus niet genoeg worden onderstreept. 

Hans De Belder 
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Hugo Schiltz kijkt toe hoe CVP-voorzitter Van Rompuy de rezultaten van de 
dialoog ondertekent. Volgens Schiitz zijn we gedoemd om dit federalistiscii 
eksperiment te laten slagen. (foto VUM) 

HEIMWEE 
In de Senaat kreeg elke fraktie zes minuten 

om een een verklaring af te leggen vooraleer 
de de eindstemmingen over de grondwets
wijzigingen aanvingen. Hugo Schiltz bena
drukte in zijn tussenkomst dat de staatsher
vorming met kompleet aan de VU-wensen 
beantwoordt. Maar essentieel is dat het stre
ven naar zelfbestuur een volledige demokrati-
sche legitimiteit verkrijgt. 

„Wijzijn gedoemd dit federalistisch el<spe-
riment te doen slagen. Door deze grondwets
wijziging zijn de grondvesten gelegd van de 
federale Staat en werd het parlementair stel
sel grondig gewijzigd. Zal dit eksperiment 
slagen 7 Niemand weet het Alles hangt af 
van de beleving van de federalistische filoso
fie door elkeen van laag tot hoog. Degenen 
die de vrees uitspreken dat dit alles zal leiden 
naar separatisme maken op mij geen indruk. 
Zelfs zonder deze hervorming zal men de 
evolutie der geesten niet tegenhouden. Deze 
evolutie tegenhouden is de zekerheid in 
stand houden dat dit land over tien jaar niet 
meer bestaat. De hen/orming moet integen
deel in het nieuwe sisteem volle diepgang 
krijgen." 

VERDACHTMAKINGEN 
„Ik ben altijd een overtuigd nationalist 

geweest en hen dat nog altijd. Ik weet dat het 
nationalisme een kwalijke bijklank heeft ge
kregen door de inhoud die sommigen eraan 
geven. Ik verfoei dit geperverteerd nationalis
me, maar ik aanvaard niet dat de humanisti
sche en emancipatorische boodschap van 
het gezonde nationalisme verdacht wordt 
gemaakt. Het respekt voor de kulturele identi
teit en het zelfbestuur, de eenheid in ver
scheidenheid, is de beste waarborg voor 
vrede en rechtvaardigheid. Uiteraard biedt de 
theorie geen pasklaar antwoord voor de Bel
gische realiteit. Ik betreur dan ook dat sommi
gen nog altijd niet kunnen erkennen dat het 
Brusselse Hoofdstedelijk Gewest een ge
mengd gebied is. Een goed federalisme biedt 
specifieke oplossingen voor specifieke pro
blemen. We mogen de vier voorwaarden om 
deze hervorming te laten slagen niet verge
ten. De eerste is dat de Vlaamse Gemeen
schap, die hoe dan ook de meerderheid in dit 
land uitmaakt, nooit zal aanvaarden te wor
den verdrongen door als één komponent te 
worden uitgespeeld tegen twee andere. Het 
initiatief om vanuit het Hoofdstedelijk Gewest 
separate besprekingen met Wallonië te be
ginnen, nog vooraleer deze hen/orming was 
goedgekeurd, is dan ook een misstap en 
heeft in Vlaanderen veel argwaan gewekt." 

DOODSTEEK 

„Wij wensen een gesprek in alle openheid 
over Brussel. Het spookbeeld van een gepri-
viligeerde relatie tussen Brussel en Wallonië 
zou echter de doodsteek betekenen voor het 
federalisme dat we nu op poten zetten. Heel 
belangrijk is het respekt voor het federalisme 
dat we nu op poten zetten. Heel belangrijk is 
het respekt voor de grenzen van het territo
rium van iedere Gemeenschap en ieder Ge
west. Zoniet ven/allen wij in toestanden zoals 
Joegoslavië, ledere burger moet zich veilig 
voelen en thuisvoelen in zijn gebied zonder 
dat zijn eigen kuituur in het gedrang komt. 
ledere agressie tegen die eigen kuituur moet 

P-SPROKKELS 
AMNESTIE 

Nog steeds blijkt dit ondenwerp zere tenen 
te raken in het parlementair halfrond. In de 
kamer moest de voorbije week gestemd 
worden over het in oven/veging nemen van 
een wetsvoorstel tot het verlenen van amnes
tie. Nog steeds kan hierover niet gepraat 
worden. Vic Anclaux betreurde de houding 
van de PS omdat zij de uiting is van een 
gebrek aan tolerantie, aan zin voor pluralisme 
en aan parlementaire demokratie. 

DODENGANG 
De moeilijkheden rond de toewijzing van 

het beheer van ,,De Dodengang" te Diksmui-
de werd uitgebreid behandeld in plenaire 

dus vermeden worden. Het slagen van dit 
federalistisch eksperiment hangt ook af van 
zakelijke en duidelijke financiële afspraken. In 
alle federaties zijn kompensatietechnieken 
op basis van vrije onderhandelingen en van 
objektieve gegevens. Het handhaven van 
schemeringen houdt dan ook een gevaar in 
voor dit federaal eksperiment Ik doe tenslotte 
een oproep tot hen die verantwoordelijk zijn 
voor het Brusselse Hoofdstedelijke gewest 
In alle gesprekken en aktiviteiten moet de 
tweeledigheid van dit hoofdstedelijk gebied 
volledig tot uiting komen. Het is alleen via 
respekt voor die tweeledigheid dat wij de 
kans krijgen aan te tonen dat het ook anders 
kan dan in Joegoslavië en zelfs in Tsjechoslo-
vakije. "Tot zover H. Schiltz in de Senaat. Het 
applaus op talrijke banken is misschien ook 
een evolutie van de geesten ? 

zitting van de Senaat. Senator Jan Loones 
interpelleerde de ministers Maystadt en Del-
croix. De openbare aanbesteding zorgde 
voor een kontroverse. De Administratie der 
Domeinen heeft de voorlopige uitbating van 
de „Dodengang" vanaf 1 april 1993 toever
trouwd aan de stad Diksmuide. Loones 
meent dat de nagedachtenis van degenen 
die in de IJzervlakte hebben gevochten of 
gesneuveld zijn voor het land, niet gediend 
wordt met de polemiek. De VU-senator meent 
dat de ministeriële beslissing te betreuren valt 
omdat het is gemiste kans is voor het duide
lijk demonstreren van ons Vlaams-nationalis
tisch pacifisme. Onze strijd voor zelfbestuur is 
steeds hand in hand gegaan met de strijd 
voor vrede en verdraagzaamheid. Door het 
toevertrouwen van de uitbating van de Do
dengang aan het IJzerbedevaartkomitee was 
er een prachtige kans om dit ook duidelijk 
naar buiten te brengen." 
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HUGOSCHILTZ: 

„VEEL ZINVOLLE ARBEID, 
WEINIG ARBEIDSPLAATSEN" 

Vorige week woensdag hield het Vlaamse 
parlement een werkgelegenheidsdebat. En 
daar was reden toe. Vlaanderen telt meer dan 
200.000 ingeschreven werklozen en nog da
gelijks bereiken ons onheilsberichten over 
bedrijven die personeel afdanken. De federa
le regering start op 12 mei, samen met de 
sociale partners, een nationale tewerkstel-
lingskonferentie. In Vlaanderen had zo'n kon-
ferentie reeds plaats. Daar werd beslist onge
veer 8,5 miljard frank uit te trekken voor de 
stimulering van de ekonomiche struktuur en 
voor tewerkstellingsmaatregelen, ondermeer 
via formules van arbeidsherverdeling. 

NIET TE HOGE 
VERWACHTINGEN 

Hugo Schiltz merkte op dat in onze samen
leving oneindig veel zinvolle arbeid te verrich
ten is, maar dat men er blijkbaar niet in slaagt 
een voldoende groot gedeelte hiervan in 
arbeidsplaatsen om te zetten. 

BRUTO-LOONKOST 
DRUKKEN 

In aansluiting op het tewerkstellings
debat in de Vlaamse Raad keurden de 
meerderheidspartijen - bij monde van 
Paul Deprez (CVP), Jef Sleeckx (SP) en 
Paul Van Grembergen (VU) - een reso
lutie goed waarbij de Vlaamse regering 
wordt gevraagd er bij de federale over
heid op aan te dringen de bruto-loon-
kost te drukken door het beperken van 
de belasting op arbeid. Sociale zeker
heid en fiskaliteit zijn inderdaad kruciale 
beleidsterreinen waarop de Vlaamse 
overheid geen rechtstreekse vat heeft. 

Bovendien willen de genoemde par
lementsleden een grotere aandacht 
voor de jongeren en de zwakkere groe
pen in het tewerkstellingsbeleid en de 
omzetting, waar mogelijk, van de nep-
statuten in „normale" tewerkstelling. 

Tenslotte vragen ze een gekoördi-
neerd beleid inzake arbeidshervedeling 
via formules die ekonomisch, sociaal, 
en bedrijfsorganisatorisch verantwoord 
zijn. 

Schiltz pleit voor het beter op eiitaar 
afstemmen van de vraag naar en het 
aanbod van arbeid, (foto J. van der Perre) 

Dit komt omdat er twee soorten arbeid zijn. 
Aan de ene kant arbeid die in kombinatiE met 
kapitaal en ondernerschap ekonomische 
meerwaarde produceert en anderzijds arbeid 
die, dank zij deze meenwaarde, kan betaald 
worden in sektoren waar niet-ekonomische 
meenwaarde wordt geschapen. De ruime be
hoeften die ongetwijfeld nog bestaan in de 
sektoren kultuur, welzijn, ondenwijs en milieu 
moeten door die eerste sektor worden moge
lijk gemaakt. 

Net zoals de andere sprekers benadrukte 
Schiltz dat de Vlaamse regering slechts over 
beperkte instrumenten beschikt om een te
werkstellingspolitiek te kunnen voeren. So
ciale zekerheid en fiskaliteit zijn inderdaad 
nog nationale materies, en een verlaging van 
de sociale lasten op arbeid wordt door zowat 
alle partijen als een uiterst belangrijk en 
noodzakelijk aanzien wil men de werkgevers 
er opnieuw toe brengen personeel aan te 
werven. 

Schiltz waarschuwde dan ook voor irrealis-
tische venwachtingen ten aanzien van de 
mogelijkheden van de Vlaamse regering. 

Maar „dit is geen reden om passief toe te 
zien. Zinvolle arbeid is een dergelijke existen
tiële behoefte dat het ontbreken ervan een 
destruktieve invloed uitoefent op individu en 
gemeenschep. De morele dimensie van het 
werkloosheidsprobleem is van die aard dat 
wij de plicht hebben ons ook hier in deze 
Raad dringend te beraden over inspanningen 
die wij dan wél kunnen leveren om de onheil
spellende ontwikkeling te keren." Welke? 

PLICHT TOT VORMING 
De Vlaamse regering kan volgens Schiltz 

bijdragen tot het scheppen van een onderne-
mingsvriendelijk klimaat. Het afwenden van 
de dreigende overbureaukratisering en het 
administratieve centralisme is hiervan een 
voorbeeld. Wil men een bedrijfle opstarten, 
dan had men althans in 1985 niet minder dan 
153 vergunningen nodig. Efficient is anders. 
Ook zouden beginnende zelfstandigen beter 
kunnen begeleid en voorgelicht worden, zo
dat men niet na korte tijd in het faillissement 
ven/alt, wat vandaag nog al te dikwijls ge
beurd. 

De Vlaamse overheid draagt ook een grote 
verantwoordelijkheid wat betreft de relatie 
tussen tewerkstelling en ondenwijs. Het kan 
niet de bedoeling zijn dat de school, zeker de 
eerste jaren, hooggespecialiseerde indivi
duen aflevert. Een garantie op werk kan men 
deze afgestudeerden toch niet bieden. De 
school moet vooral fleksibele mensen oplei
den, die „leren leven met nieuwigheden." 
Werkzoekenden moet gewezen worden dat 
er naast een recht op en een plicht tof arbeid, 
ook een recht op en een plicht tot vorming 
bestaat. 

Verder pleitte Schiltz ook nog voor het 
beter op elkaar afstemmen van de vraag naar 
en het aanbod van arbeid. De Vlaamse Dienst 
voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsoplei
ding (VDAB) kan hier bijgestaan worden door 
private vormen van arbeidsbemiddeling. Het 
inrichten van aangepaste aktiviteiten voor 
langdurige en moeilijk te plaatsen werklozen 
wil Schiltz zeker positief benaderen. Inzake 
herverdeling van de arbeid, voor AGALEV het 
belangrijkste instrument in een werkgelegen
heidsbeleid, is Schiltz voorzichtiger. Maar 
formules van deeltijdse arbeid moeten in 
overleg met de federale overheid zorgvuldig 
worden bestudeerd. 

Flllp Delos 
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HOE ZIEK ZIJN DE 210.000 WERKNEMERS? 
In het weekblad De Huisarts van 28 april j . l . 

lezen wij dat zich in ons land dagelijks 
gemiddeld 210.000 werknemers ziek mel
den. De loonkost wordt geschat op 210 
miljard frank per jaar. 

Hier dringen zich enkele vragen op. 
- Hoeveel van deze 210.000 thuisblijvers 

zijn werkelijk ziek? 
- Hoe ernstig moet een aantal artsen 

genomen worden dat zomaar op aanvraag 
ziekteverlof voorschrijft uit vrees een patiënt 
te verliezen ? 

Het gevecht om te overleven houdt natuur
lijk verband met het overaanbod van artsen, 
namelijk één op 280 inwoners! Als enig 
parlementslid dat zich openlijk durft verzetten 
tegen het aanrekenen van zwarte erelonen 
bovenop de voorgeschreven tarieven heb ik 
mij in die kringen niet bepaald simpatiek 
aangesteld. Zullen nu die huisartsen, wie het 
schoentje past, zich op hun beurt boos 
maken op die gefrustreerde moeial? Als 
daensist voel ik het als een plicht het alge
meen belang te verdedigen boven de belan
gen van enkelingen die menen boven de wet 
te staan en die met hun valse verklaringen de 
belastingen de hoogte injagen. 

Meteen breng ik een eresaluut aan die 
geneeskundigen die het edel beroep van arts 
op een voorbeeldige manier trachten waar te 
maken en weigeren mee te doen aan het 
bovengenoemd machtsmisbruik. 

SOCIALE FRAUDE F 
Het ziekteverlet heeft volgens de studie van 

De Huisarts vaak te maken met onvrede of 
stress op het werk. Ik meen dat die onvrede 
onder meer te wijten is aan de manier waarop 
de werknemer zich fiskaal bedrogen voelt 
vergeleken met een aantal beheerders van 
vennootschappen, beoefenaars van vrije be
roepen en zelfstandigen. 54% van de indus
triëlen, handelaars en ambachtslieden en 
47% van de vrije beroepen gaven in 1992 een 
inkomen aan van minder dan 250.000 fr. per 
jaar! 

Honderdduizenden bezoldigden betalen 
dus veel te veel belastingen omdat evenveel 
andere landgenoten veel te licht belast wor
den. Het zou dus kunnen dat de verongelijkte 
besalarieerde de fiskale fraude waan/an hij 
zich het slachtoffer voelt als kompensatie 
wenst te beantwoorden met zijn beperkte 
vorm van sociale fraude. 

De studie vermeldt niets over de kommu-
nautaire verdeling van die 210.000 thuisblij
vers. Mij benieuwt wel hoeveel nederlandsta-
ligen en hoeveel franstaligen daarbij zijn. 
Onlangs heb ik al onze federale ministers de 
schriftelijke vraag gesteld over het ziektever
lof in hun respektief departement. 

Jan Caudron: 
Daens. 

schatplichting aan 
(foto WIJ) 

Uit de antwoorden die binnenlopen blijkt 
duidelijk dat onze franstalige landgenoten 
proportioneel veruit de kroon spannen in het 
zich ziek melden. Het zou mij dus niet ver
wonderen dat onze zuiderburen ook hier het 
leeuwenaandeel leveren van die 210.000 
werkonbekwamen. Voldoende studies wijzen 
uit dat de franstalige Belgen bij voorkeur op 
de eerste rij staan om zich van het federale 
manna te bedienen. 

Reden te meer voor de VU om even krach
tig als voorheen te blijven ijveren voor de 
splitsing van de Sociale Zekerheid in het 
algemeen en van de gezondheidszorg in het 
biezonder. 

Jan Caudron, 
lid van de kamerkommissie 

Volksgezondheid 

BEELDSPRAAK 
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AGUSTA, 
HET TOPJE VAN DE IJSBERG 

J
OERNALISTEN die verleden week 
naar de perskonferentie van Her
man Candries, Paul Van Grember-
gen en Bert Anciaux waren geko
men om mogelijke scenario's over 
de moord op André Cools te ver
nemen zijn van een kale reis terug 
gekomen. 

Nee, Herman Candries wil geen 
show rond de Agusta-bestellingen 
en wil zicti niet uitspreken over een 

mogelijke link naar de moord op André 
Cools, het Luikse PS-gedoe, fraude en an
dere toestanden. Deze zaken zijn voer voor 
het gerecht. 

„Het is mij te doen om een Mvesf/e van 
openbaarheid van bestuur en van eerlijl(-
heid. Wat de l<ommissie op de eerste plaats 
moet doen is zich richten op de vraag op 
welke manier de wetgeving, de procedures 
en de strukturen voor militaire aankopen 
meer doeltreffend kunnen gemaakt worden 
en gesjoemel uitsluiten." 

LEGE HANDEN. 

Candries begon zijn verhaal met te herin
neren aan de foute aankopen die hun on
middellijke weerslag op de werkzaamheid 
van het Belgisch legermaterieel hebben. En 
hij somde op: tijdens de Golfoorlog is ge
bleken hoe weinig operationeel een aantal 
sistemen wel is. Zo diende de Zeemacht 
Nederlanders aan boord te nemen om zich 
tegen luchtaanvallen te beschermen. Ons 
land had immers, onvenwacht en ondoor
dacht, beslist de Franse Mistral-tuigen voor 
nabije luchtverdediging aan te kopen daar 
waar alles naar een aankoop van Ameri
kaanse Stinger-raketten wees. De legerlei
ding had de bedoeling Amerikanen, Kana-
dezen, Duitsers en Nederlanders te volgen 
die zich ook naar de Stinger oriënteerden. 
Maar plots verliet België die optie om zich 
tot een Frans sisteem te wenden. Rezultaat 
was een belangrijke meerkost en de onbe
schikbaarheid van het sisteem, het gevolg: 
België staat met lege handen en bovendien 
met lege zakken, wat het geld is het kwijt. 

En dat vooral zit Herman Candries hoog: 
„Wij zijn telkens niet alleen ons geld kwijt, 
maar wij hebben ook niks in de plaats ge
kregen..." 

In het dossier van de Agusta-helikopter werd het normale-abnormale cirkuit 
dooroutsiders voorbijgestoken. Candries: „En dat kan aanleiding zijn voor 
afrekeningen." ('°'° SID) 

Opdat de parlementaire onder-
zoekskommlssie naar de lege
raankopen niet tot een show zou 
vervallen met bestendig verwij
zen naar de moord op André 
Cools heeft VU-legerspecialist 
Herman Candries op een pers
konferentie klaar en duideiijk ge
zegd waar het hem om te doen Is. 
Er is, zo wist de VU-kamerfraktie-
voorzitter te vertellen, een andere 
aanpak van het gegeven nodig. 
„We mogen niet aan koppensnel-
lerij doen, maar de mekaniek van 
de iegeraankopen zelf grondig 
doorlichten." 
De kommissie moet niet èlle lege
raankopen van de voorbije twin
tig jaar onderzoeken, zl| moet een 
tiental dossiers waarmee het dui
delijk fout is gelopen aanpakken, 
anders dreigt zij onvermijdelijk 
vast te lopen. En dat Is nu precies 
wat een aantal „belanghebben
den" verlangt... 

Hetzelfde deed zich voor met de F-16's 
die nog steeds niet uitgerust zijn met de 
nodige elektronische afweerapparatuur, het 
ECM-sisteem. Bij het venwerven van deze 
toestellen werden de nodige middelen voor 
de aankoop van het ECM-sisteem voorzien. 

Maar de gelden werden gebruikt voor de 
aankoop van 44 bijkomende F-16's. Pikant 
detail: de toestellen werden door de Lucht
macht niet eens gevraagd I 

Deze foute beslissing wijt Candries aan 
Belgische grootheidswaanzin en gebrek aan 
solidariteit. 

...LEGE 
PORTEMONEE! 

H.Candrles: „Eerst zouden wij een eigen 
ECM-sisteem ontwikkelen en lieten daarbij 
de solidariteit met de VSA, Nederland, De
nemarken en Noonvegen, de F-16-konsorti-
umlanden, varen. Aldus was kostenbespa
ring door een gemeenschappelijk sisteem 
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met meer mogelijk Het toppunt van totaal 
gebrek aan verantwoordelijkheids- en spaar
zin werd bereikt toen besloten werd een 
onbestaand sisteem aan te kopen daar 
waar er werkende, haal- en betaalbare siste-
men op de markt worden aangeboden 

Rezultaat opnieuw lege handen en op
nieuw een lege portemonee'" 

Herman Candries beschikt over nog an
dere dossiers waar het totaal is misgelopen 
HIJ somt ze op de update (moderniseren) 
van de Mirage, volgens ons kamerlid „een 
duidelijk geval van miljardenuitgave waar 
we niks aan hebben en die totaal, maar dan 
ook totaal nutteloos geweest is " 

De update van de Leopard eveneens 
totaal nutteloos 

H. Candries: „De Mirage was bij de eer
ste aankoop een miskoop, men wist dat De 
Luchtmacht was toen volledig afgestemd op 
de aankoop van de F-5 en plots bij het 
aantreden van een nieuwe minister, de heer 
Paul Van den Boeynants op dat moment, 
beslist men van de ene dag op de andere 
een Frans toestel te kopen Het werd met de 
F-5 zoals de Nederlanders of andere buur
landen Neen, België op z'n eentje alleen, 
gaat de Franse richting in voor een toestel 
dat eigenlijk in geen enkel opzicht aan het 
lastenboek voldeed " 

En dan zijn er nog andere dossiers met 
een reukje aan de Alpha Jet, de Mirage, de 
jeeps, de obussen 

en de omstreden aankoop van de 
Agusta-109 helikopters 

bleem is dat er telkens andere mensen op 
de proppen komen die de beslissing in een 
andere richting sturen 

H. Candries: „Wij stellen inderdaad vast 
dat er een dossier is maar dat er plots iets 
totaal anders aangekocht wordt en dat men 
weer eens met het oorspronkelijk dossier 
geen rekening heeft gehouden " 

Volgens Candries is het zelfs zo ver geko
men dat de legerleiding in een hele reeks 
gevallen met meer durfde kiezen omdat de 
politieke druk op haar zo groot geworden 
was, bovendien stuurt het door mekaar has
pelen van verschillende dossiers de oor
spronkelijke beslissing doorgaans in een 
andere richting Een element dat een grote 
rol speelt is het ekonomisch dossier 

H.Candries: „Herhaaldelijk hebben wij 
moeten vaststellen dat een ekonomisch 
dossier helemaal met waterdicht is Daar 
zijn soms enorm veel lege dozen bij, ijdele 
beloften Met het Agusta-dossier werd wel 
het summum bereikt, een hele reeks lege 
dozen Maar blijkbaar toch voldoende om te 
zeggen dat al de studies die men op Lands
verdediging had gemaakt en die zegden dat 
Agusta geen enkele, maar dan ook geen 
enkele kans had, moesten wijken voor het 
ekonomisch dossier" 

Terloops wijst Candries op het feit dat de 
gebruikelijke kompensatiepolitiek verre van 
een waterdicht sisteem is Waar Vlaanderen 
voor 3/4 van de uitvoer zorgt ontvangt het 
slechts de helft van de overheidsbestellin
gen en maar 1/3 van de kompensaties [> 

*&£'•*• 

„.LEGE DOZEN mil i i i i i i iP j 

De operationele waarde van de Agusta-
helikopter is nog helemaal met aangetoond 

„Met welke lichtzinnigheid wordt thans 
beweerd dat er met de A109 geen proble
men meer zijn' De operationele waarde van 
dit toestel is nog helemaal met aangetoond 
En dan spreken wij nog met over de kompe-
titievervalsing Wie durft de sekretaris-gene-
raal van de UNO zeggen dat wij ook onze 
Agusta-helikopters ter beschikking kunnen 
stellen ' De geloofwaardigheid van ons le
ger wordt door deze miskoop hoogst twijfel
achtig " 

Voor Herman Candries is het Agusta-dos
sier het topje van de ijsberg, om de hele 
Ijsberg te zien vindt hij de oprichting van 
een parlementaire onderzoekskommissies 
naar het aankoopgedrag bij Landsverdedi
ging verantwoord en noodzakelijk 

Candries stelt dat het leger vaak de goe
de keuze naar voren schuift, beweren dat 
verkeerde en te dure aankopen bij haar 
aankoopdienst ligt is met waar Het pro 

Een greep uit de omstreden legeraan
kopen: de Leopard, de F-16, de Al-
phajet, de Mirage, de Bombardier-
jeeps... 
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ARRANGEURS 
Candries vindt lobbywerk niet per se zon

de en aanvaardbaar op voonwaarde dat par
lement of een bevoegde kommissie tegen-
gewicht kan bieden, bovendien vindt Can
dries de invloed van de ministeriële kabinet
ten te overdadig. Er moet dan ook een 
einde komen aan de verdoken en de paral-
lele besluitvorming. 

Het Agusta-dossier, het meest bekende 
en pijnlijkste van alle legerdossiers, is inder
daad het topje van de ijsberg. Candries 
meent de indruk te hebben dat met Agusta 
echt buiten de schreef werd gelopen. Hij 
drukte het nogal plastisch uit door te stellen 
dat in dit dossier de traditionele arrangeurs 
door gelegentieidsarrangeurs werden voor
bij gestoken. Is deze zaak dan een afreke
ning tussen de klassieke lobby en een toe
vallige lobby? 

H. Candries: „Ik wil zeggen dat sinds 
lange tijd alles in een parallel-circuit beslist 
wordt en dat in tiet geval van Agusta het 
normale-abnormale circuit door outsiders 
voorbij gestoken werd. En dat kan aanlei
ding zijn voor afrekeningen." 

Het was de enige ven/vijzing van Candries 
naar de zaak-Cools, ons kamerlid wou dui
delijk met de Van Rossem-toer op. Voor 
hem blijft de vraag belangrijk wie er in dit 
land over aankopen door de overheid be
slist. 

Is er dan geen mogelijkheid om de lege
raankopen netjes en doorzichtig te laten 
verlopen? Herman Candries stelt zeer on
der indruk te zijn van de Nederlandse werk
wijze. Hij beweert niet dat het aankoopsis-
teem daar helemaal waterdicht is maar het 
is in alle geval een sisteem waar de open
baarheid van bestuur een echte kans krijgt. 

H. Candries: „In Nederland bestaat de 
mogelijkheid om vanuit het parlement hoor
zittingen te organiseren, met een gemengde 
parlementaire kommissie die elke aankoop 
behandelt Die kommissie neemt in haar 
schoot een aantal specialisten op, zodanig 
dat er een breed dossier wordt opgesteld 
dat objektief kan benaderd en beoordeeld 
worden." 

Omdat met elke partij achter de oprichting 
van een parlementaire onderzoekskommis-
sie staat, blijkbaar omdat de materie veel 
„wolfijzers en schietgeweren" bevat, wordt 
met spanning uitgekeken naar de start van 
de werkzaamheden. Het gaat inderdaad, 
zoals Herman Candries terecht formuleerde, 
over „de afbraak van parlementair gezag en 
geloofwaardigheid". Deze onderzoekskom-
missie is een noodzaak en liefst zo spoedig 
mogelijk I 

(mvl) 

ONDERZOEKSKOMMISSIE 
WIL MILITAIRE AANKOPEN 
NATREKKEN 

De Volksunie heeft een wetsvoorstel 
ingediend om een parlementaire onder-
zoekskommissie op te richten die de 
legeraankopen kan uitpluizen, zij ver
heugt zich over de aanvaarding van zo'n 
kommissie en steunt de hoogdringend
heid en/an. Opdat het onderzoek niet zou 
vervallen in een Agusta-show-op-z'n-Van-
Rossems en ook niet op het terrein van de 
gerechtelijke macht mag komen wil de 
partij vooral onderzoeken of de bestaan
de wetgeving, procedures en strukturen 
wel kans bieden tot de nodige doeltref
fendheid bij de besluitvorming inzake mi
litaire bestellingen. 

Om niet de verzinken in oeverloos de
bat vindt de VU het beter een tiental 
dossiers, waan/an duidelijk is dat ze mil
jarden en miljarden hebben gekost en 
waarin men zich bedrogen voelt, biezon-
dere aandacht te geven. Door te ver in het 
verleden terug te grijpen dreigt gevaar dat 
het onderzoek verwatert en zelfs onmo
gelijk wordt gemaakt. 

Om de aankoopproblematiek te situe
ren stelde Herman Candries een schema 
samen dat volgens hem kan dienen om 
het onderzoek te schragen. 

- Het wettelijk instrumentarium. Wet 
op de openbare aanbestedingen. 

- Procedures. Vaak wordt echte kom
petitie onmogelijk gemaakt door het stel
len van brutale voon/vaarden, hoge dos-
sierkosten, het ontwerpen en bouwen van 
een prototype. 

- Eigen specifikaties. Ekonomische 
haalbaarheid, kost en doeltreffendheid 

- Keuze tussen eigen produktie, ko-
produktie of „off the selve" = recht
streeks kopen op de markt. 

- Kompensatiepolitiek. Geen water
dicht sisteem, vaak overdreven en onre
delijke beloften. 

- Besluitvormingsproces. De rol van 
kabinetten, onderzoek naar het hoofdar
gument van de aankoop: militair of eko-
nomisch. Onderzoek naar de relatie van 
de militaire staven met de producenten. 
Het verbod dat hoge militairen van de ene 
dag op de andere naar de wapenindustrie 
overstappen. 

Herman Candries: „In het Agusta-
dossier werden de traditionele ar
rangeurs door gelegenheidsarran-
geurs voorbijgestoken." (fot wu) 

- Clans. Onderzoek naar de invloed 
van clans op de besluitvorming (PS-
Luik); 

- Vergelijking met de Nederlandse 
besluitvorming. 

Het zal voor de onderzoekskommissie 
zaak zijn de gevolgde procedures, de 
„afspraken" en de afwijkingen uit te zoe
ken. Herman Candries rekent daarbij op 
de spreekplicht van de ambtenaren. 
Want, zo besluit hij, het is niet omdat er 
geen „grote beroering" ontstaat rond een 
of andere bestelling, dat deze korrekt 
verlopen is en dat men beste waar voor 
zijn geld heeft bekomen, maar waar
schijnlijk omdat de soms stille regels van 
het „arrangement" niet werden nage
leefd... 
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CHARTER VOOR EEN 
DURVEND LOKAAL BELEID 

IN VLAANDEREN 

H
ET nieuwe Vlaanderen dat over 
een eigen parlement, een eigen 
regering, eigen financiële mid
delen en een afgebal<end 
grondgebied beschikt staat 
voor grote uitdagingen. Om die 
aan te kunnen moet men dur
ven de bestaande strukturen en 
instellingen in vraag te stellen. 
Willen wij een nieuw demokra-
tiscti bestel uittekenen en in

gang doen vinden dan moeten macht en 
bevoegdheden een nieuwe inhoud krijgen. 

Daarom komt de Volksunie met dit Char
ter voor eer) durvend lokaal beleid m Vlaar> 
deren naar buiten. Het is geen volledig uit
gewerkt beleidsprogramma dat alle terrei
nen van het lokaal beleid wil bespelen. 
Vooral is het een tekst die weergeeft wat de 
VU denkt over waar het met de gemeenten 
op termijn naartoe moet, welke centrale rol 
zij in Vlaanderen moeten spelen. 
Daarnaast geeft dit charter krachtlijnen weer 
die wij belangrijk vinden voor het voeren 
van een lokaal beleid. Het is een uitnodiging 
aan anderen om samen met ons over de 
meest nabije cel van de politieke demokra-
tie na te denken en er - zo men het met 
onze belangrijkste principes eens is - sa
men mee aan te werken. 

De VU wil de maatschappij ordenen vol
gens de principes van het integraal-federa-
lisme. Het beleid moet inspelen op de ver
schillende leefkringen waarbij de subsidiari
teit maximaal moet gelden. Wij zien drie 
fundamentele niveau's: de gemeente, 
Vlaanderen en Europa. In het nieuwe Vlaan
deren moet het lokaal beleid, en de ge
meenten in het bijzonder, een vooraan
staande rol spelen. De gemeente is het 
bestuursniveau dat het dichtst bij de burger 
staat, het is de eerste solidariteitskring. In 
zijn gemeente komt ieder mens het meest 
direkt en het vaakst in aanraking met 'poli
tiek', beslissingen gaan hem in kleine en 
grote dingen aan, hij ondervindt er de on
middellijke weerslag van. 

Voor de Volksunie zijn de gemeenten ont
moetingsplaatsen waar het gevoel tot een 
gemeenschap te behoren vorm krijgt. In
woners worden 'verantwoordelijke ge
meentenaren' ! 

De gemeente is dé plaats waar de indivi
duele ontplooFing en de samenhorigheid in 
elkaar vloeien en mekaar kunnen aanvullen. 

L 

Zaterdag 1 mei ging In Brugge 
een studiedag door over het ge
meentebeleid. Vooral het sociale 
aspekt van zo'n beleid itwam aan 
bod. In werkgroepen werden ach
tereenvolgend Organisatie so
ciaal gemeentebeleid en de ou
deren in de gemeente besproken. 
De burgemeester van Hulst licht
te het sociaal gemeentetteleid in 
Nederland toe. 
De studiedag werd besloten met 
een toespraak door algemeen 
voorzitter Bert Anciaux. 
Aan de kongresgangers werd 
een Charter voor een durvend 
lokaal beleid in Vlaanderen voor
gesteld. De tekst die, aldus de 
voorzitter, geen volledig uitge
werkt beleidsprogramma is, be
vat de krachtli|nen die de VU be
langrijk vindt voor een lokaal be
leid. Hij Is tevens „een uitnodi
ging aan anderen om samen met 
ons over de meest nabije cel van 
de politieke demokratie na te 
denken en er - zo men het met 
onze belangrijke principes eens 
is - samen aan te werken". 

De filosofie van het integrale federalisme 
veronderstelt dat individuen in de lokale ge
meenschap verantwoordelijkheid opnemen 
voor zichzelf, hun gezin, hun omgeving. Kui
tuur, verenigingsleven, mantelzorg, echt sa
men-leven zijn vooral het resultaat van indi
viduele inzet. Ook dat is subsidiariteit. 

WlUI-voorzltter Geert Bourgeois kan 
terugblikken op een geslaagde stu
diedag over het sociaal gemeentebe
leid. Het VU-charter dat voorgesteld 
werd geeft weer waar de VU in het 
Vlaanderen van de toekomst met de 
gemeenten naar toe wil. 

De gemeente is het bestuursniveau waar
op konkreet en herkenbaar de noodzakelij
ke maatregelen worden genomen tegen 
kansarmoede en nieuwe armoede, tegen 
egocentrisme en apathie, tegen kulturele 
verloedering en onverdraagzaamheid, voor 
sociale, kulturele en politieke ontplooHng 
van elk individu, voor een hernieuwd bewust 
worden van het leven in solidariteit. 

Voor de Volksunie is de gemeente het 
proefterrein van politieke demokratie. Het 
is het terrein waar de politiek haar geloof
waardigheid moet en kan bewijzen. [> 
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'Gemeentepolitiek' moet van zijn (soms) 
negatief imago ontdaan worden. Het Is in de 
eigen gemeente dat de politici - door dag
dagelijkse inzet, korrektheid, konsekwente 
aandacht en zin voor het algemeen belang 
- het verloren vertrouwen moeten herwin
nen. Een moeizaam gevecht dat stap voor 
stap zal verlopen maar de moeite waard is 
om er aan mee te doen. 

In de gemeente kan politiek terug een 
sociale, eerbare en gerespecteerde op
dracht worden I 

ANDERE GEMEENTEN~ 
Om dat allemaal te venwezenlijken moe

ten er andere en sterkere gemeenten ko
men: 

- met een nieuwe taakinvulling, 
- met minder betutteling van bovenaf, 
- met andere demokratische geplogen-

heden. 

Het is de fundamentele mening van de 
VU dat demokratische, herlonbare ge
meenten met ruimere bevoegdheden en 
middelen zich Icunnen opwerpen ais de 
instrumenten voor een betere demoltratie, 
voor een vlottere dienstverlening en voor 
een nieuw samenhorigheidsgevoeien in 
Vlaanderen. 

EEN ANDERE BESTUURLIJKE 
INVULLING VAN VLAANDEREN 

Door de wijze waarop Vlaanderen bestuur
lijk ingevuld werd, ontstond er een zeer groot 
demokratisch deficit. 

De fusies van gemeenten zorgde ervoor 
dat gemeentebesturen en administraties ver
re en afgeschermde ,,burchten" werden. In 
de steden leidde dit tot verslechtering van de 
dienstverlening, onbereikbaarheid van de po
litici, teloorgaan van sociale weefsels. Ook in 
de kleinere gemeenten waar de fusies wel 
'verteerd' zijn, bleef het kloppend hart van de 
samenleving - zoals het verenigingsleven -
vaak georganiseerd op basis van de 'deelge
meente'. 

Boven het gemeentelijk niveau bestaan er 
verschillende instellingen waar de demokrati
sche kontrole minimaal of onbestaande is: 
de interkommunales, de provincies, de ge
westelijke ontwikkelingsmaatschappijen. 

De VU wil een radilcaie omvorming van 
deze misgroeide toestand: 

* de gemeente Is de spil van het lokale 
bestuur, de drager en verantwoordelijke van 
het lokaal beleid; 

•* We moeten blijvend oog hebben voor de 
'natuurlijke organisatie' van Vlaanderen In 
wijken en/of dorpen. De destijds beloofde 
evaluatie van de fusies moet worden uitge
voerd. Voor de grote steden Gent en Antwer
pen pleiten we voor een defusie. Ook in de 
andere gemeenten moet de lokale gemeen
schapsvorming worden aangemoedigd. 
Wijkraden kunnen daartoe aangewezen zijn; 

* de provincieraden. Bestendige Deputa-
tie's en gewestelijke ontwikkelingsmaat
schappijen worden afgeschaft; 

* taken die de gemeentelijke mogelijkhe
den overschrijden zoals afvalverwerking, 
dringende medische hulpverlening en brand
weer, ziekenhuizen, grensoverschrijdende 
kulturele centra of welzijnsvoorzieningen, in
dustriële ontwikkeling en ruimtelijke orde
ning, ...kunnen ondergebracht worden in fe
deraties van gemeenten. Rond Gent en 
Antwerpen groeien deze uit tot echte stads
gewesten. Elders worden deze federaties 
streekgebonden regio's; 

Zowel de gemeenten als de federaties van 
gemeenten worden bestuurd door recht
streeks verkozen raden die zesjaarlijks, en 
op het zelfde ogenblik, vernieuwd worden. 

EEN NIEUWE BESTUURSKULTUUR 

Het heeft echter geen enkele zin aan struk-
turen te sleutelen, bevoegdheden te wijzigen, 
meer autonomie te geven... wanneer niet 
tegelijk wat gedaan wordt aan de heersende 
politieke kuituur. Vandaag staan machtelo
ze raadsleden tegenover gesloten schepen-
kolleges die zich alle macht toeëigenen. 

De Volksunie wil de vertegenwoordi-
gingsdemokratie in eer herstellen. De echte 
beslissingsmacht ligt bij de rechtstreeks ver

kozen raadsleden, ze zijn daarvoor door de 
kiezer aangeduid. 

Daarom moet de funktie van raadslid ge
herwaardeerd worden om het kontrole- en 
initiatiefrecht daadwerkelijk uit te voeren. Het 
is de verkozene die permanent en open met 
de bevolking moet dialogeren. 

Twee gouden regels: 

- De gemeenteraad is het orgaan waar de 
beslissingen genomen worden. 

- Het kollege van burgemeester en sche
penen voert deze uit. 

De Volksunie pleit in dit kader voor een 
afspiegelingskollege waarin de verschillen
de frakties in verhouding vertegenwoordigd 
zijn. 

Geloofwaardigheid van de politiek moet 
hera/onnen worden door de personeelspoli
tiek los te koppelen van elk partij- of zuilpoli-
tiek gesjoemel. Er moet nu eens eindelijk 
komaf gemaakt worden met de kwaal van de 
vriendjespolitiek. Enkel de bekwaamste of 
meest geschikte kandidaat maakt kans op 
een benoeming of bevordering. 

Daarom moet in elke gemeente een depo-
litiseringspakt worden gesloten tussen alle 
partijen die er zich toe verbinden enige partij
politieke overweging bij het aanstellen, be
noemen of bevorderen van personeelsleden 
achtenwege laten. 
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KERNEN VAN WELZIJNSBELEID 

Gemeenten moeten meer dan ooit echte 
kernen van een sociaal beleid zijn. Heden
daagse techniel<en mal<en liet mogelijk dat 
alle sociale dossiers in de lokale thuishaven 
worden behandeld. Pensioen, invaliditeit, kin
derbijslag, werkloosheid, enz... kunnen alle
maal tot op het gemeentelijk niveau gede
centraliseerd worden. 

Meer bepaald moeten de OCMW's in de 
organisatie van de sociale zekerheid inge
schakeld worden. Voortaan moet iedereen bij 
zijn OCMW terecht kunnen voor terugbeta
ling ziekteverzekering, uitbetaling van het 
stempelgeld, pensioenen, enz, en de hele 
komplekse papierwinkel die daar komt bij 
kijken. 

Daarnaast moet men in de OCMW's ook 
terecht kunnen voor alle informatie inzake 
sociale rechten en plichten, fiskaliteit, pen
sioenen, enz... Aldus kan het sociaal dienst
betoon van politici en de kliëntenbinding van 
zuilorganisties worden uitgeschakeld. 

De gemeenten zijn de knooppunten van 
zorgverlening die het ons mogelijk moeten 
maken de zorgverstrekking aan mensen met 
een handikap en aan bejaarden optimaal te 
organiseren. Eenzaamnheid is dé meest 
voorkomende kwaal bij bejaarden. Zij mogen 
niet afgestoten en geïsoleerd worden, maar 
volledig in de gemeenschap geïntegreerd 
blijven. 

VEILIGE GEMEENTEN 

Door het verkeersgeweld en de kleine 
kriminaliteit neemt het gevoel van onveilig
heid toe. De gemeente moet deze bronnen 
van onveiligheid dan ook krachtig aanpak
ken. Het verkeersbeleid van de gemeenten 
en de federaties moet daarom resoluut kie
zen voor veiligheid en milieu. Dit moet het 
uitganspunt zijn bij het beleid voor ruimtelijke 
ordening, wegenaanleg, verkeersremmende 
maatregelen, bescherming van de zwakke 
weggebruiker, voorrang voor het openbaar 
vervoer... 

De gemeentelijke politie moet het organi
satorische voordeel van de grootschaligheid 
koppelen aan de gemoedelijkheid van de 
veldwachter of wijkagent. De straatagent 
moet terug de bouwsteen zijn van een effi
ciënt politiekorps. Administratieve taken die
nen afgebouwd. Preventie en aanwezigheid 
in het straatbeeld zijn de prioriteiten. 

HAARDEN VAN VERDRAAGZAAMHEID 

Als meest nabije bestuursniveau en klein
ste politieke levenskring is de gemeente het 
niveau bij uitstek om het positief samen
leven onder mensen te bevorderen en te 
organiseren. Verdraagzaamheid en onver
draagzaamheid liggen immers zo vaak bij 
heel nabije dingen. Wrevels, onbegrip of te 
weinig kennis van elkaar kunnen bron van 
uitgesponnen konflikten zijn. Daar kan een 
lokaal bestuur écht wat aan doen. Het mag 
niet bij intentieverklaringen blijven. Een lokaal 
bestuur moet aktief zorgen voor het naar 

elkaar doen toegroeien van verschillende 
groepen en initiatieven nemen die wederzijds 
begrip met zich meebrengen of vooroordelen 
wegnemen. 

Zo moet wederzijdse verdraagzaamheid 
groeien tussen mensen met een verschillen
de levensfilosofie, tussen oud en jong, tussen 
Vlamingen en allochtonen. 

Het lager onderwijs is in de lokale ge
meenschap ingebed. De verzuiling op dit 
niveau is absurd en kostenverslinden. De VU 
wenst dat het lager onderwijs overal op 
gemeentelijk niveau georganiseerd wordt. 
Als overgansmaatregel pleiten we voor net
overschrijdende samenwerking zowel op het 
materiële vlak (leerlingenvervoer, buiten
schoolse opvang, infrastruktuur...) als op het 
pedagogische terrein (overleg lesinhouden, 
gemeenschappelijke oudervereniging... 

KONKREET 
Met het oog op de gemeenteraadsverkie

zingen die in oktober 1994 plaatsvinden wil 
de VU hogergenoemde principes als leidraad 
gebruiken voor het politiek handelen van 
haar leden, bestuursleden, afdelingen en 
mandatarissen. 

Heel konkreet wil de VU, als uitnodiging en 
aanzet voor een ander lokaal beleid in Vlaan
deren, volgende punten naar voor schuiven: 

1) het sluiten van een depoiitiseringspakt 

inzake aanwervingen en bevorderingen tus
sen alle aan de verkiezingen deelnemende 
partijen; 

2) een plan ter versterking van de macht 
van de gemeenteraad: 
* beperking van de delegaties van bevoegd
heden aan het schepenkollege; 
* minimum maandelijkse vergadering van 
de gemeenteraad; 
* maximaal inzage- en initiatiefrecht van de 
raadsleden; 
* afspiegelingskollege waaraan al de in de 
gemeenteraad vertegenwoordigde frakties 
verhoudingsgewijs deelnemen. 

3) een info-balie in elk OCMW waar men
sen terecht kunnen met alle problemen op 
het vlak van fiskaliteit, sociale zekerheid, 
tewerkstelling e.d., zodat sociaal dienstbe
toon van politici overbodig wordt; 

4) de publikatie en verspreiding naar alle 
inwoners door het gemeentebestuur van een 
brochure waarin wederzijdse vooroordelen 
van Vlamingen en allochtonen tegenover el
kaar worden toegelicht en ontkracht; 

5) de effektieve ondersteuning van het 
gemeentelijk lager onderwijs en het tot stand 
brengen van samenwerkingsverbanden tus
sen de verschillende netten die lager onder
wijs organiseren. 

Daarnaast vraagt de VU haar afdelingen, 
toegespitst op de eigen lokale situatie, 
breekpunten op te stellen die zullen gehan
teerd worden als basis voor verdere politieke 
samenwerking. 

Het zomerse zonnetje vormde een gedroomd kader voor de talrijke gemeente
lijke mandatarissen om informele kontakten te leggen. 
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SLEUTELEN AAN DE RAND /2 

VLABINVEST 
OP LEMEN VOETEN 

H
ET was nog in de vorige Vlaam
se eksekutieve onder leiding 
van Gaston Geens (CVP) dat 
de Vlaamse overheid wakkerge-
schud werd voor de specifieke 
problematiek van Vlaams-Bra-
bant. Op 10 juli 1991 keurde de 
Vlaamse regering een beleids
nota van Geens goed waarin 
gepleit werd voor een geïnte
greerd beleid voor Vlaams-Bra-

bant. Geens stelde (overigens rijkelijk laat) 
vast dat zich daar zowel op het vlak van de 
sociale verdringing van de autochtone be
volking als op het vlak van het behoud van 
de eigen Vlaamse identiteit problemen stel
len. 

Er werden initiatieven in het vooruitzicht 
gesteld zowel op het domein van de huis
vesting als op het domein van kulturele 
infrastruktuur, volksontwikkeling, onderwijs, 
jeugdwerking en kinderopvang, bejaarden
beleid en mobiliteit (verkeer, openbaar ver
voer). 

CRASH-PROGRAMMA 
Alvast werd bij programmadekreet van 25 

juni 1992 Vlabinvest opgericht, waarin naast 
de Vlaamse gemeenschap diverse andere 
overheidsorganen en ook de privé-sektor 
kunnen participeren. Dit rollend (d.w.z. het 
moet eigen inkomsten opleveren die op
nieuw geïnvesteerd worden) investerings
fonds kreeg een financiële beleidsruimte 
van 1 miljard frank. Er kunnen middelen uit 
geput worden voor het voeren van grondbe
leid, de venwezenlijking van woonprojekten 
met een sociaal karakter en de uitbouw van 
voorzieningen nodig om het Vlaams karak
ter en de hoogwaardige woonkwaliteit in de 
regio te behouden of te bevorderen. Priori
teit werd verleend aan de zes faciliteitenge
meenten en aan de gemeenten die men het 
meest bedreigd achtte, nl. Tervuren, Over-
ijse en Hoeilaart. Er werd ook een „werk
groep Vlaams-Brabant" opgericht, met o.m. 
vertegenwoordigers van alle kabinetten en 
enkele Vlaamse mandatanssen uit de Rand. 
In de schoot van die werkgroep werd nog 
een technische stuurgroep opgericht, be
staande uit ambtenaren en technici. 

Deze stuurgroep werkte een driefazenbe-
nadenng uit, die moet toelaten tegelijk snel, 
krachtig maar ook voorzichtig (omwille van 
de kompleksiteit van de materie) van start te 
gaan. Een crash-programma in de strategi
sche Rand moest binnen de twee jaar rezul-
taten opleveren. Een ingroei-programma 
mikt op venwezenlijkingen binnen de vijf 
jaar, en een lange termijnprogramma be
oogt een beleid op lange termijn (10 a 25 
jaar). Totnogtoe werd van de programma's 
voor de tweede en derde faze met veel 
meer gehoord. 

Het crash- of stootprogramma voorzag 
het aanbod van een 300-tal huura/oningen, 
hoofdzakelijk huurappartementen, voor een 
investeringsbedrag van 1 miljard frank. Zo 
meende de stuurgroep diskussies rond ei-

De Vlaamse regering is zinnens 
iets te doen aan de huisvestings
problemen In Vlaams-Brabant. 
Onder de naam Vlabinvest werd 
een rollend sociaal investerings
fonds opgericht. Het ambitieuze 
projekt beschikt over een miljard 
aan vastieggingsmaclitigtngen. 
Na een veelbelovende start kreeg 
Vlabinvest evenwel lemen voe
ten. 

gendomsven/reemding te ontlopen, koncen-
treerde men zich op jonge gezinnen, werd 
voorrang verleend aan inbreidingsprojekten 
en werd het ruimtegebruik verbeterd. Om 
aan deze doelstellingen te voldoen werd in 
de eerste plaats een samenwerking gezocht 
met de erkende huisvestingsmaatschappij
en, de interkommunales en de gemeenten. 

Als sociale doelgroep mikte men op de 
autochtonen die tot een maksimale inko-
menskategorie van 1,5 miljoen frank belast
baar inkomen behoren. Dat is al een be
hoorlijk groot inkomen. Maar, zo zegt de 
nota, de woningnood is evenzeer akuut 
voor de sociale plusgroep. En gelet op het 
rollend fonds-karakter van Vlabinvest, is de 
tussenkomst van de overheid in de huurprijs 
noodgedwongen beperkt. De hoge huurprij
zen kunnen niet steeds teruggebracht wor-

Met Vlabinvest wilde de Vlaamse re
gering iets doen aan de uitverkoop 
van Vlaams-Brabant. (foto Archief) 

den tot een nivo dat betaalbaar zal zijn voor 
de sociale inkomensgroep in strikte zin. In 
de latere fazen van het Vlabinvest-projekt 
zal er meer aandacht komen voor een so
ciaal beter gespreid aanbod. In het stoot
programma mikt men wel op huurprijzen die 
25 tot 33% beneden de geldende marktprijs 
in het gebied liggen. Eind '92 betekende dit 
huurprijzen voor Vlabinvest-appartementen 
van 18.000 tot 25.000 frank per maand. 

300 HUUR-
APPARTEMENTEN 

Naast de negen geselekteerde gemeen
ten suggereerde de technische stuurgroep 
in de eerste faze ook een preventieve aktie 
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te ondernemen in 5 gemeenten ten zuid
oosten van Brussel (Beersel, Bertem, Hul-
denberg, Kortenberg en Zaventem). Zo zou 
het aktiegebied verruimd worden tot de zes 
faciliteitengemeenten en het Zenne-IJsege-
bied, of de gemeenten die tussen de auto
weg naar Parijs en de autoweg naar Luil< in 
de korridor naar Wallonië liggen. 

De technische stuurgroep stelde aan de 
hand van feitenmateriaal vast dat deze ge
meenten evenzeer „bedreigd" zijn als de 
oorspronkelijk voorgestelde 9 gemeenten 
(zie ook het eerste deel van deze reeks in 
WIJ nr. 17). Na diskussie in de werkgroep 
besloot de Vlaamse eksekutieve uiteindelijk 
echter deze gemeenten pas in onderge
schikte orde (lees: wanneer er nog geld 
over is) in het doelgebied van het crash-
programma te betrekken. Zo kan men in 
eerste orde de absolute prioriteit geven aan 
gemeenten als Sint-Genesius-Rode en 
Overijse. In Sint-Genesius-Rode, een stukje 
Vlaanderen dat tussen het Waals en het 
Brussels gewest ligt, ging bij de gemeente
raadsverkiezingen van '88 immers de 
Vlaamse burgemeesterssjerp teloor. 

En in Overijse zouden er vanaf '94 mis
schien ook wel Franstaligen in het schepen-
kollege kunnen zetelen. Hierover liet Le Soir 
verleden jaar in een uitgebreide reeks over 
de Vlaamse rand volgend proefballonnetje 
op: £n/ce/e stemmen en een al<l<oord tus
sen Franstaligen en PW (red: nu VLD) -
men mag toch dromen -, vandaag in de 
oppositie, zouden voistaan om de huidige 
meerderheid omver te werpen. Zonder te 
sprel<en van de dag dat de Europeanen 
zullen mogen stemmen! 

Daarom werd geoordeeld dat de midde
len (goed voor slechts ongeveer 300 huur-
appartementen met een 1.000-tal Vlaamse 
inwoners) in eerste instantie in deze krisis-
gemeenten aangewend dienen te worden. 
Eén miljard en 300 huurappartementen: het 
lijkt misschien veel, maar volgens heel wat 
waarnemers is het niet meer dan een drup
pel op een hete plaat. Het gaat immers 
slechts om een 600-tal stemgerechtigde Vla
mingen (een gemiddelde van 2 volwasse
nen per appartement), te verdelen over 2 
(bvb. Overijse en Sint-Genesius-Rode) tot 9 
(de faciliteitengemeenten en Overijse, Ter-
vuren, Hoeilaart) of meer gemeenten. Van 
veel crashes of stoten in het stootprogram-
ma is dan al geen sprake meer. 

Hoe meer het stootprogramma anders 
gezegd tot één of enkele pilootgemeenten 
beperkt wordt, hoe meer het effekt en/an in 
die gemeente(n) merkbaar zal zijn. Hoe gro
ter ook het afschrikkingseffekt voor de hele 
bedreigde rand van de rezultaten in die 
gemeente(n) op kandidaat-immigranten kan 
zijn. De politieke zeden in dit land kennen
de, en spijtig genoeg verschillen die in de 
Vlaamse gemeenschap nog steeds met zo 
sterk van de federale, mag men sterk betwij
felen dat men voor een intense koncentra-
tiepolitiek zal kiezen. Een politiek waarbij 

men de koek in zoveel mogelijk stukjes 
verdeelt, biedt immers het voordeel dat men 
zoveel meer gemeenten, meerderheden en 
lokale mandatanssen kan tevreden stellen. 

WOONRECHT 
Het stootprogramma werd goedgekeurd 

door de Vlaamse eksekutieve op 4 novem
ber 1992. De technische stuurgroep kreeg 
er de opdracht om de voorbereidingen te 
treffen, zoals de opstelling van ontwerpen 
van besluit van de Vlaamse regering, om 
het programma operationeel te maken. Te
vens moest deze stuurgroep besprekingen 
aanvatten met de betrokken gemeenten 
over konkrete huisvestingsdossiers. Op de 
vergadering van de Vlaamse eksekutieve 
van 18 november jl. werd een nauwgezet 
werkschema goedgekeurd. En op 17 de
cember besliste de eksekutieve binnen de 
voorziene kredieten voor Vlabinvest op de 
begroting '93 honderd miljoen uit te trekken 
voor een pilootprojekt Sociaal Grondbeleid 
in de gemeenten Hoeilaart, Overijse en Ter-
vuren. Sedertdien lijkt het er sterk op dat 
Vlabinvest lemen voeten kreeg. Op de Tech
nische Dienst van de gemeente Overijse 

bvb, waar de CVP-SP-VU-meerderheid het 
verst staat met een intens grond- en huis
vestingsbeleid, kon men ons niet meer ver
tellen dan dat Vlabinvest blijkbaar stilligt. 

Meerdere kenners wijten de stilstand aan 
de juridische moeilijkheden om het recht op 
wonen aan banden te leggen. Een advoka-
tenkantoor had al lang klaar moeten zijn 
met een juridisch onderzoek over het woon-
vergunningsisteem. Wanneer de Vlaamse 
overheid immers zwaar investeert in het ter 
beschikking stellen van woningen en appar
tementen, moet kunnen verhinderd worden 
dat die woningen naderhand in handen ko
men van Franstaligen of andere allochto
nen. 

Een voorstel van dekreet van Herman 
Suykerbuyk (CVP) en Etienne Van Vaeren-
bergh (VU), dat het woonrecht met dat doel 
voor ogen aan bepaalde voorwaarden wil 
onderwerpen, kreeg immers een negatief 
advies van de Raad van State. 

(Pdj) 

Volgende week: 
Woonrecht aan banden ? 

Vanuit de niet-partijpolltleke en partijpolitieke Vlaamse beweging wordt al 
geruime tijd aktle gevoerd voor betaalbare grond-, huur- en woningprijzen in 
Vlaams-Brabant. (foto Dann) 
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ANZ WIL VLAAMSE STAAT 

Hoewel er minder volk was dan gewoonlijk voor het Zangfeest, was het een 
biezonder geslaagde manifestatie. (foto vuu) 

O
P het 56ste Vlaams Nationaal 
Zangfeest In het Antwerps 
Sportpaleis was minder volk 
dan gewoonlijk. Toch spraken 
meerdere kommentatoren van 
een biezonder geslaagd zang
feest. Met meer dan gewone 
belangstelling werd uitgekeken 
naar de speech van ANZ-voor-
zitter Hugo Portier. Hij belichtte 
het tema van het Zangfeest, 

Tot Vlaanderen „Vlaanderen" heet: Voor 
het ANZ kan dit doei alleen bereikt worden 
wanneer Vlaanderen als een volwaardige 
onafhankelijke staat kan deelnemen aan de 
Europese besluitvorming. 

Volgens het ANZ is de scheiding der 
geesten Immers onomkeerbaar, en moeten 
we dus ons lot in eigen handen nemen. 
Portier had dienaangaande lovende woor
den voor de Vlaamse premier Van den 
Brande: Uw standvastige houding naar de 
vorming van een Vlaamse staat toe verdient 
onze waardering en steun. Portier nam daar 
even zijn wensen voor werkelijkheid: Van 
den Brande werd wel op het koninklijke 
matje geroepen voor „konfederalistische" 
uitspraken, maar de Vlaamse premier heeft 
altijd ontkend dat hij separatist was en een 
Vlaamse staat wil tot stand brengen. 

LEGE DOOS 
Na de lof voor Van den Brande verketter

de Portier het Sint-Michielsakkoord, dat 
nochtans door de Vlaamse premier voor 
honderd procent gesteund wordt. Maar de 
verminking van het minimum tienpuntenpro
gramma van de Vlaamse Raad en het daar
uit afgeleide onvolkomen en kwetsbaar Sint-
Michielsakkoord voor Vlaanderen, zal ons 
geenszins weerhouden onverminderd ver
der te werken aan onze Vlaamse zelfstan
digheid, zonder één stap terug te zetten, 
stelde Portier. 

De ANZ-voorzitter hekelde de transfers 
van Vlaanderen naar Wallonië: We venver-
pen de verzuilde en unitaire tegenstand tot 
het beëindigen van de bestaande Vlaams-
Waalse geldstroom van miljarden, hoofdza
kelijk bestaande uit interestlasten op de 
staatsschuld en de sociale zekerheid. Deze 
toestand is in wezen korrupt, ik heb hien/oor 
geen ander woord. 

De betoging tegen het separatisme van 
de week voordien deed Portier af als unita-
ristisch vlagvertoon, pure nostalgie naar ver
vlogen tijden waarin een franstalige minder
heid zich het recht toeëigende het Vlaamse 
volk te verdrukken en te vernederen. 

Het ANZ kijkt verder dan de lege doos 
van de unitaristen: de Vlaamse staat. Die 
zal echter niet uit de lucht komen vallen. 
Onze geweldloze strijd naar zelfstandigheid 
zal stapsgewijs worden bereikt, stelde Por
tier. Daarom is een Belgische konfederatie 
voor het ANZ een aanvaardbare tussenstap, 
op enkele voorwaarden. Ten eerste kunnen 
er maar twee deelstaten zijn, Vlaanderen en 
Wallonië. De grenzen van Vlaanderen zijn 
onaantastbaar, taalgrens is klesgrens. Ten 
derde dient de faciliteitenregeling afgeschaft 

Op het Vlaams Nationaal Zang
feest van zondag jl. werd vooral 
uitgekeken naar de redevoering 
van de nieuwe voorzitter van het 
ANZ, Hugo Portier. Hij pleitte er 
voor een onafhankelijk Vlaande
ren. Een konfederaal België blijft 
voor Portier nog aanvaardbaar, 
op zeer strenge voorwaarden. 

te worden. Brussel moet de hoofdstad en 
een volwaardig deel van Vlaanderen blijven, 
het ANZ zegt neen tegen Brussel derde 
gewest. Op de vijfde plaats mag de Franse 
gemeenschap op geen enkele manier de 
Franstaligen uit de rand, Voeren of andere 
gemeenten vertegenwoordigen, noch er 
eniq beleid voeren. Ook het kiesarrondiss-
ment Brussel-Halle-Vilvoorde moet gesplitst 
worden, en tenslotte moet België in een 
laatste daad van rechtvaardigheid het Am
nestiedossier regelen. 

Het ANZ deed ook een opmerkelijke op
roep voor de jeugd, waarin al de verschillen
de strekkingen in het ANZ nauw aan het 
hart ligt met elkaar verzoend wordt. Jonge 
Vlamingen, u heeft lak aan slogan-Vlaamse 
beweging, stel u op voor een gedurfd, ver
draagzaam en toekomstgericht Vlaanderen 
met een sterk sociaal, ekonomisch en kultu-
reel profiel, ook dat is Vlaamse beweging. 
Behoed ons geestelijk erfdeel waarvoor dui
zenden Vlamingen geleden en gestreden 
hebben. Wees onverstoorbaar en onbereik
baar voor hen die de Vlaamse beweging en 
ook het ANZ willen minorizeren tot een sa
menraapsel van maatschappelijke margina
len. Stuur deze zogenaamde nieuwlichters, 
in feite de echte konservatieven, radikaal de 
laan uit Stel u pluralistisch ten dienste van 
de ontvoogdingsstrijd van uw volk, wat uw 
opleiding en rol in de maatschappij ook 
weze. 

Het ANZ mocht na het Zangfeest dan ook 
de felicitaties in ontvangst nemen van zowel 
VU als Vlaams Blok. Het Vlaams Blok is 
verheugd omdat het ANZ ondubbelzinnig 
de Vlaamse onafhankelijkheid eist en het 
konfederalisme slechts als een tussenstap 
beschouwt. De VU wenste Portier geluk met 
de sobere en degelijke aanpak. VU-voorzit-
ter Bert Anciaux stelde dat er geen funda
mentele tegenspraak is tussen finale doel
stellingen van de niet-partijpolitieke Vlaamse 
beweging en de VU die er de demokrati-
sche partijpolitieke emanatie van is. Volgens 
Anciaux is de weg van de politiek een weg 
die stapsgewijs en via de instellingen ver
loopt, (pdj) 
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1994: DOORBRAAK 
VAN DE VROUW IN DE POLITIEK 

Naar jaarlijkse gewoonte werd op zaterdag 
24 april de nationale kaderdag van de VU-
vrouwen georganiseerd. De bijeenkonfist had 
dit jaar plaats in het Kultureel Centrum van 
Heusden-Zolder. Partijbestuurslid en sche
pen Simonne Janssens-Vanoppen was de 
gastvrouw. Het tema van de ontmoetingsdag 
- Vrouw en Politiek - knipoogde reeds naar 
de volgende gemeenteraadsverkiezingen. 

In de voormiddag werd een toelichting 
gegeven over het Netwerk voor gemeentelijk 
Kansenbeleid en het wetsvoorstel Smet-Tob-
back door Sabine de Bethune, koördinator 
van het Europees Netwerk Vrouwen en Be
sluitvorming. Nelly Maes o.a. schepen voor 
Emancipatiezaken te Sint-Niklaas zorgde 
voor de kritische noot. 

GELIJKE 
KANSEN-BELEID 

Uit de getuigenis van mevrouw de Béthune 
blijkt dat het voeren van een „gelijke kansen
beleid" niet zo evident is. Een aantal Europe
se landen waaronder Frankrijk, Groot-Brit-
taNnië, Spanje en Portugal hebben nog 
steeds geen Minister belast met het beleid 
van gelijke kansen voor mannen en vrouwen. 
Keer op keer moet er gevochten worden om 
dit beleid waar te maken. België heeft een 
Minister met een eigen budget. Mevrouw 
Smet bleef niet bij de pakken zitten en 
lanceerde in 1988 een Tienpuntenprogram
ma voor gemeentelijk emancipatiebeleid. Uit
gangspunt was dat de gemeenten de aange
wezen politieke overheden waren om de 
emancipatie van de vrouw op lokaal nivo te 
steunen en aan te moedigen. Op basis van 
het Tienpuntenprogramma werd met enkele 
pilootgemeenten in 1990 een samenwer-
kingskontrakt gesloten om dit programma in 
de praktijk om te zetten. Van de pilootge
meenten werd verwacht dat zij eerst en vooral 
een analyse zouden maken van de situatie 
van de vrouwen in hun gemeente. Op grond 
daarvan moesten zij ook een emancipatie
plan opstellen en aan hun gemeenteraden 
voor leggen. Aan de gemeenten werd ge
vraagd de nodige middelen en het vereiste 
personeel vrij te maken om deze opdracht tot 
een goed einde te brengen. Het staatssekre-
tariaat voor Maatschappelijke Emancipatie 
verbond er zich toe de uitbouw van het 
emancipatiebeleid te steunen door op strate
gische ogenblikken, een deskundige ter be
schikking te stellen. De selektie van de piloot
gemeenten gebeurde op basis van de moti
vering van de gemeenten en van hun bereid-

VU-ondervoorzitter Annemie Van de 
Casteele schetste een aantal uitda
gingen die vrouwen moeten blijven 
motiveren om aktief te blijven in de 
VU. 

held om de middelen in te zetten die nodig 
zijn voor de uitbouw van een dergelijk beleid. 

Na twee jaar werken op het terrein (1990-
91) kon de neerslag van het projekt gemeten 
worden; een praktische handleiding voor 
gemeentelijk emancipatiebeleid werd sa
mengesteld. Zo was het mogelijk een aantal 
algemene vuistregels te formuleren met be
trekking tot de methode of de strategie die 
gebruikt kan worden voor de uitbouw van een 
gemeentelijk emancipatiebeleid. Momenteel 
werd met een ,,netwerk gemeentelijk gelijke 
kansenbeleid" gestart. Enkel provincies, ge
meenten en OCMW's kunnen lid worden van 
het netwerk. Het netwerk beschikt over de 
volgende strukturen: een algemene leden
vergadering, een begeleidingsgroep en di
verse temagroepen. Het voornaamste doel 
van dit netwerk is dat het gelijke kansenbe
leid een vast agendapunt worden binnen het 
gemeentelijk beleid. 

Nelly Maes, die al enige jaren ervaring heeft 
met de werking van een emancipatieraad 
vreest voor het sterk centralistisch karakter 

van het netwerk. Zij vreest dat dit een netwerk 
zal worden van een CVP-gelijke kansenbe
leid. Zij meent dat het pluralistisch karakter 
zeer belangrijk is voor het welslagen van het 
netwerk. Binnen de emancipatiestrukturen 
moet er samengewerkt worden met mannen 
en de werking moet op direkte wijze afge
stemd worden op de praktijk van een levens-
nabij gemeentebeleid. 

SMET-TOBBACK " ^ 
Ook op het federale nivo wensen de be

leidsmakers de aanwezigheid van vrouwen in 
de politiek te stimuleren. De ministers Smet 
en Tobback werkten een wetsontwerp uit. 
Samengevat beoogt het ontwerp van wet dat 
niet meer dan 2/3 van de kandidaten van een 
totale lijst tot hetzelfde geslacht mogen beho
ren. Niet meer dan 2/3 van de verkiesbare 
plaatsen mogen aan hetzelfde geslacht wor
den toegewezen. 

Het wetsvoorstel stelt ook de volgende 
sankties voorop. De lijsten van partijen die 
niet in overeenstemming zijn met de wet 
mogen het nationale kiesnummer niet gebrui
ken, de kandidaten hebben geen verkie
zingsdrukwerk aan goedkoop tarief. De stem
men behaald op een onwettige lijst tellen niet 
mee voor de berekening van dotaties aan de 
partijen. De Raad van State stelde een paar 
weken geleden dat de voorwaarden van het 
voorstel in overeenstemming zijn met de 
Grondwet, maar heeft wel problemen met de 
voorgestelde sankties. Het principe van de 
sanktie werd evenwel niet in vraag gesteld. 
Momenteel is het voorstel opnieuw venwezen 
naar een regeringswerkgroep. 

A. Van de Casteele merkte op dat grotere 
kiesomschrijvingen in de kieswetgeving het 
ontwerp ten goede zouden komen om dit ook 
te realiseren binnen kleinere partijen. In de 
namiddag werd het projekt van de Vlaamse 
Regering Vlaanderen-Europa 2002 kritisch 
toegelicht. Waar de Vlaamse Regering haar 
plannen tekent voor het „werkend Vlaande
ren" menen de VU-vrouwen dat de herverde
ling van de arbeid gekoppeld moet worden 
aan de herverdeling van alle inkomens; dit 
zowel voor mannen en vrouwen op een 
rechtvaardige manier. De tijdelijke arbeid 
mag niet noodzakelijk alleen voor de vrou
wen gereserveerd worden. Nieuwe uitbui-
tingsvormen van thuisarbeid moeten verme
den worden. Tot slot schetste Annemie Van 
de Casteele, ondervoorzitter van de VU een 
aantal uitdagingen die vrouwen moeten blij
ven motiveren om aktief te blijven in de VU. 

G. Claes 
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DEUREN NOG ALTIJD 
GESLOTEN VOOR VELE PROSTITUEES 

Patsy Sörensen: „Hulpverleners hebben nog altijd vooroordelen over prosti
tuees." (»«*> >"*•) 

Het opvangcentrum Payoke start met een 
informatiekampanje zicti richtend op de wel
zijnswerkers. Artsen en andere liulpverleners 
weten vaak niet hoe ze moeten omgaan met 
prostituees in nood. Met een brochure wil 
Payoke de gezondheidswerkers informeren 
over hoe zij vrouwen uit de prostitutie en 
degenen die uit het beroep willen stappen, 
best opvangen. 

GESLOTEN 
Volgens Patsy Sörensen blijven vandaag 

nog heel wat deuren van opvangcentra ge
sloten voor de slachtoffers van de internatio
nale vrouwenhandel. 

P. Sörensen: „Artsen, gezondheidsdien
sten en andere hulpverleningsinstanties ko
men regelmatig in kontakt met vrouwen uit de 
prostitutie. Filippijnse meisjes die een abor
tus vragen, prostituees die willen stoppen en 
werk zoeken of barmeisjes die zwaar mishan
deld zijn door hun pooier doen vaak een 
beroep op dokters of welzijnswerkers. Maar 
die weten meestal niet hoe zij daar mee om 
moeten gaan." 

Volgens Sörensen hebben hulpverleners 
nog altijd vooroordelen over prostituees. Ze 
begrijpen niet waarom meisjes hun „rijkelijk" 
inkomen als hoer willen opgeven of ze be
schouwen prostituees als profiteurs. 

Daarenboven komen vrouwen die illegaal 
in het land verblijven helemaal niet aan de 
bak. Inklusief de Openbare Centra voor Maat
schappelijk Welzijn (OCMW) en diensten 

voor arbeidsbemiddeling sluiten hun deuren 
voor vrouwen uit de prostitutie. Daar wil 
Payoke wat aan doen. 

Ingeborg Noens is studente Sociale Ver
pleegkunde. Zij maakte bij Payoke haar eind
werk over prostituees die uit het beroep willen 
stappen, de zogenaamde „stoppers". Van 
haar kwam het idee om de hulpverleners en 
de overheid te informeren over de aanpak 
van de prostituees. 

INFORMATIE 
In samenwerking met het Vlaams Fonds 

Integratie Armoede (VFIA) stelden de mede
werkers van Payoke twee brochures samen: 
één voor de hulpverleners en één voor de 
vrouwen. 

De brochure voor de prostituees bestaat uit 
een sociale kaart van alle hulpverleningsin
stanties waar de vrouwen terecht kunnen 
voor medische hulp, om werk te zoeken of 

voor andere vormen van opvang en begelei
ding. 

Het informatiepakket voor hulpverleners 
geeft tips over het omgaan met prostituees in 
moeilijkheden. De brochure pakt de negatie
ve beeldvorming aan ten aanzien van de 
prostitutie en stimuleert de gezondheidwer-
kers om slachtoffers van de vrouwenhandel 
door te verwijzen naar Payoke. 

Payoke besteedt niet alleen aandacht aan 
buitenlandse vrouwen die door kriminelen 
naar ons land werden verhandeld. Ook vrou
wen van bij ons die om één of andere reden in 
de prostitutie sukkelden, doen een beroep op 
het opvangcentrum. Ze stapten in het milieu 
uit armoede of onder druk van een vriend die 
pooier is. 

Hilda Uytterhoeven 

- Wegwijs voor stoppers en Wegwijs voor huip-
verieners en overlieid. ingeborg Noens. Uitg. 
Payoke, Zirkstraat 27, 2000 Antwerpen. 
03/232.24.40, fax 03/233.23.24. 

LANDEN VAN 
HERKOMST 

De parlementaire onderzoekskom-
missie belast met het onderzoek, de 
bestraffing en de uitroeiing van de men
senhandel maakte onlangs statistische 
gegevens bekend omtrent de mensen
handel. 

Kontroles in het prostitutiemilieu le
verden volgende gegevens op over de 
landen van herkomst: 

Europa: 78,2%, Afrika: 10,6%, Azië: 
1,7%, Centraal en Zuid-Amerika: 5,4%, 
Midden-Oosten: 0,1%, onbekend: 
0,5%. 
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VOLKEN EN STATEN 

EEN JAAR VOLKSNATIONALE STRIJD /12 

RANDVOLKEREN 
Met „randvolkeren" bedoelen wij niet vol

keren die aan de rand van Europa leven, nog 
minder dat zij in de rand, de minderen, van 
anderen zouden zijn. Voor ons ligt het belang 
van een volk in zijn oorspronkelijkheid, niet in 
zijn politiek, ekonomisch of demografisch 
gewicht. 

Wat wij er wel mee bedoelen: Europese 
volkeren die moeilijk onder te brengen zijn bij 
de voornaamste indelingen (Germanen, Sla
ven, Romanen). Soms leven zij inderdaad 
aan de rand van Europa, zoals de Lappen, 
soms er middenin, zoals de Hongaren. 

ZIGEUNERS 
Méér dan de vorige jaren zijn de Zigeuners 

terug in het nieuws. Ook zij worden niet meer 
opgehouden door het IJzeren Gordijn. Toch 
zijn zij nog steeds nergens welkom. Het kan 
ook niet: een zwerversvolk moet botsen met 
volkeren die sedert nagenoeg 1.500 jaren 
sedentair geworden zijn. 

In Roemenië zijn de Zigeuners het enige 
niet-Roemeense volk dat aangroeit. Hun juis
te aantal is moeilijk te schatten. Een half 
miljoen lijkt een minimum. De andere volks
groepen, vooral de overblijvende Duitsers, 
klagen erg over hun inbraken, diefstallen en 
messenvechters. Zijzelf over diskriminatie. 

Over de Zigeuners in Duitsland is er het 
meest te doen in de pers. In februari moet de 
politie van de Duitse deelstaat Sachsen-
Anhalt een regelrechte stormaanval doorvoe
ren op zigeunerkampen die ais koncentri-
sche wagenburchten opgencht waren. 

Er IS veel geschreven over skinheads-
aanvallen op Turken, maar de Zigeuners 
hebben er nog meer onder geleden. Ze zijn in 
Duitsland talrijk geworden. De vele zgn. Roe
meense asielzoekers zijn voor twee derden 
Zigeuners. 

/1 

LAPPEN 
De geschreven taal van de Lappen is 

grotendeels het Fins. Zoals de geschre
ven taal van de Finnen lang het Zweeds 
geweest is. 

Daar komt verandering in. De l^p 
Samuli Aikio publiceert in 1992 het eer
ste Lapse boek over de geschiedenis 
van zijn volk: OIbmot Ovdal Mm (zij die 
voor ons kwamen). Tot dan toe moes
ten de Lappen hun eigen geschiedenis 
uit de mond van Finnen lezen; en dat 
was met veel. 

Het zigeunerleven mag dan al tot de verbeelding spreken, het heeft in 
werkelijkheid weinig met romantiek te maken. Ze zijn nergens welkom en 
botsen overal met de sedentair geworden volkeren. (foto Beiga) 

Tijdens de maand juli '92 alleen al stromen 
er 14.500 binnen. Dat ze met zovelen afzak
ken heeft vooral te maken met de slechte 
behandeling die zij in Oost-Europa, vooral in 
Roemenië, ondergaan. Al richt de westerse 
verontwaardiging zich hoofdzakelijk tegen 
pogingen van Duitsland om de instromende 
nomanden wat af te weren. 

Ongeveer 70.000 Zigeuners hebben een 
Duits paspoort. Tevergeefs dringen zij aan op 
erkenning als volkse minderheid. Dit is im
mers een gevaarlijk voorgaande voor het 
land met de liberaalste asielwetgeving van 
Europa (en bv. 2 miljoen Turken die met meer 
terug willen en ook niets Duits worden). 

TURKEN 
De Turken zijn duidelijk Aziaten. In de 

middeleeuwen hadden zij praktisch de hele 
Balkan in hun greep. Er rest hen nog steeds 
een bruggehoofd, mitsgaders een aantal di
aspora's. Als de tijden hen geschikt lijken 
(zoals nu) laten ze blijken dat ze die diaspo
ra's na zovele eeuwen nog niet vergeten 
hebben. 

Wij behandelen hen binnen dit bestek 
uitsluitend met betrekking tot Europa. 
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VOLKEN EN STATEN 

GRAAG BIJ EUROPA 
In mei neemt Turkije voor de duur van een 

half jaar het voorzitterschap waar van de 
Raad van Europa. In dat eerbiedwaardig 
demokratisch gezelschap kan het zich al 
jaren handhaven spijts staatsgrepen, een 
inval op Cyprus en stelselmatige verdrukking 
van Koerden. Folteringen en ander fraais 
worden door deze Raad onder de mat ge
veegd. 

Onder de militair en ekonomisch denkende 
politiekers van het Westen (nog meer in de 
VSA dan in Europa) telt Turkije vele bondge
noten. 

De Belgische minister van Buitenlandse 
Zaken, Willy Claes, is een van hen. Weliswaar 
is hij niet de enige om tijdens een bijeen
komst van EG-kollega's in de maand mei te 
pleiten voor een nieuwe soort dialoog tussen 
EG en Ankara. Sommigen denken nochtans 
dat Turkije zelf niet meer echt gelooft in een 
EG-lidmaatschap en zich geleidelijk meer op 
Midden-Azië oriënteert. 

Op 21 mei '92 verklaart minister Claes in de 
Senaat niettemin dat de Kommissie van de 
EG de wens geuit heeft, de samenwerking 
met Turkije in een aantal domeinen te verster
ken. De Raad van de EG heeft zich hiermee 
akkoord verklaard. 

Op 17 november komt het ondererp in het 
Europees parlement ter sprake. 

Het verslag van de Waalse socialiste Dury 
prijst voortzetting van de betrekkingen met 
Turkije dan, al maakt het enige bedenkingen 
bij de Cypriotische en de Koerdische kwestie 
en bij het folterprobleem in 't algemeen. Zij 
krijgt geschakeerde steun van de Vlaamse 
socialist Galle en van Kommissaris Matutes, 
zelfs ongeschakeerde van de Duitse prins 
Otto von Habsburg. Twee Nederlanders, een 
Duitse Groene, twee Grieken, de Korsikaan 
SImeoni en natuurlijk de Vlaming Dillen wij
zen het verslag vierkant af. 

De Engelse diplomatie stuurt aan op aan
sluiting van Turkije bij de op militaire verdedi
ging gericht WEU {Westeuropese Unie). Zij 
dringt zelfs aan op het vrijmaken van een 
lening voor honderden miljoenen dollar, be
vroren in de tachtiger jaren omwille van kritiek 
op de eerbiediging der mensenrechten in 
Turkije. Gelukkig ligt Griekenland daar dwars 
en zelfs Duitsland. 

DE CYPRIOTISCHE 
WEER 

Over Cyprus berichten wij onder het hoofd
stuk „Grieken". Het zou de moeite lonen te 
laten horen wat de Cypriotisch-Turkse bevol
king denkt over de voorstellen die in de loop 
van het jaar te New York op tafel gelegd 
worden om een oplossing te vinden voor 
haar konflikt met de Cypriotische Grieken. 

Turkije zegt, dat hoe langer het Westen treuzelt om de Bosnische moslims 
militair bij te springen, de fundamentele refleks bij de mohammedanen wordt 
aangewakkerd. ('oto AP) 

Dit is ons eilaas niet mogelijk. Niet alleen 
omdat wij geen Turks verstaan maar vooral 
omdat joernalisten er niet vrijkunnen werken. 

De Cypriotisch-Turkse minister van Buiten
landse Zaken Kenan Atakol houdt wel in 
oktober te Brussel een perskonferentie waar
op hij althans de houding van zijn regering 
toelicht. Volgens hem zijn er geen echte 
onderhandelingen geweest, alleen evenwijdi
ge gesprekken: van beide zijden met VN-
sekretaris-generaal Boutros Ghali. Hij ver
klaart het touwtrekken rond een nieuwe ge
biedsverdeling die hoe dan ook zou neerko
men op het afstaan van grond aan de Griekse 
buren. 

Boutros Ghali legt de vinger op de wonde: 
de Grieken willen ten gronde een unitair 
Cyprus met waarborgen voor de Turken. De 
Turken zelf willen pariteit in de regering, 
verregaande federalizering (op territoriale 
grondslag) en daar bovenop een waarborg 
vanwege de Staat Turkije. 

mM 
BALKAN-POLITIEK 

De Turken vorm(d)en weliswaar lang niet 
de helft van Cyprus' bevolking. Maar voor wie 
federalistisch denkt is dat niet belangirjk. 
Bovendien zijn ze hun „achterstand" aan 't 
inhalen door stelselmatige invoer van Anato-
liërs. Wat niet zo fraai is. 

Tenslotte mag men nooit vergeten dat de 
Grieken de Turken niet anders kunnen zien 
dan als de veroveraars en eeuwenlange be
zetters van hun eiland. In nationaliteitenkwes-
ties spelen groepsspichologische trauma's 
een niet te venwaarlozen rol. 

Turkije interesseert zich niet alleen aan 
Midden-Azië, het laat in 1992 voor het eerst 
sedert lang weer voelen dat het in Europa ook 
op het terrein aanwezig is. In heel de Balkan 
verspreid vindt men Turkse taaieilanden en 

mohamedaanse groepen. Zij zijn in de ene of 
andere vorm overblijfselen van de allesbehal
ve zachtzinnige eeuwenlange Turkse over
heersing. 

In de aktualiteit komt meer dan ooit het 
voordien nauwelijks bekende Bosnië-Herze-
govina, gewezen deelstaat van Joegoslavië, 
onafhankelijk geworden en bijna dadelijk 
daarop aangevallen door Servië en de in 
Bosnië-Herzegovina wonende Servische 
volksgroepen. De grootste bevolkingsroep 
bestaat uit mohamedanen. Uiteraard is dit 
geen nationale groep, maar Tito onzaliger 
gedachtenis heeft dit gemakshalve zo beslist. 
Zij zijn allen Serviërs of Kroaten, van wie de 
verre voorouders naar de Islam zijn overge
stapt ; onder dwang of uit opportunisme, wie 
zal het nog uitmaken ? 

Alhoewel Turkije een lekenstaat is zijn de 
meeste Turken toch nog wel mohamedanen. 
Bij hen speelt de godsdienstige solidariteit 
sterker door dan de etnische. Bovendien is 
het niet verboden, te denken dat de Turkse 
regering zich graag van de gelegenheid be
dient om de Bosnische geloofsgenoten ter 
hulp te komen. Zo houdt zij haar groeiende 
fundamentalistische achterban kalm tenwijl zij 
tevens haar politieke invloed op de Balkan 
vergroot. 

Zij dringt er in de eerste helft van het jaar op 
aan dat de Verenigde Naties beperkte militai
re akties zouden voeren tegen de Servische 
invallers. 

Niet ten onrechte laat zij gelden dat, hoe 
langer het Westen treuzelt om de afslachting, 
verdrijving en onderdurkking van de Bosni
sche mohamedanen te keren, hoe meer de 
funamentalistische refleks veld wint bij die 
Bosniërs maar ook bij alle mohamedanen ter 
wereld. 

Turkije legt een militair plan aan de Ver
enigde Naties voor en traint alvast 480 man
schappen voor de voorgestelde interventie
macht. 

K.J. 
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BOEKEN 

ISRAEL, DE NIEUWE KRUISVAARTSTAAT ? 
Onlangs bespraken we op deze bladzijden 

Onbekende Zeeën, een nieuw boekje uit de 
prachtige historisch-informatieve reeks Stan
daard Ontdekkingen. Naast dit deeltje over 
de ontdekking van het Stille Zuidzeegebied, 
verscheen er tevens eentje met als titel De 
Kruistochten, geschreven door Georges 
Tate, vertaald uit het Frans. 

DE KRUISTOCHTElT 
Van de elfde tot de dertiende eeuw, worden 

de legendarische kruistochten ondernomen 
tegen de islam, onder het motto; ,,Voor de 
herovering van het Heilige Land." Van God
fried van Bouillon tot Lodewijk de Heilige, 
twee eeuwen lang, trekken Westerlingen uit 
alle sociale klassen, door de moslims stee
vast „Franken" genoemd, oostwaarts. In 
naam van Kristus slachtten zij „ongelovigen" 
af, namen zij Nicea, Antiochië, Tyros en 
Jeruzalem in en stichtten zij het Latijnse 
Keizerrijk. Behalve de ideologische motieven 
van het kristendom waren er ook politieke en 
ekonomsische-sociale beweegredenen in 
het spel. De zucht naar avontuur speelde 
hierin ook een belangrijke rol. Georges Tate 
beschrijft de verschillende fasen in deze boei
ende, maar bloedige konfrontatie van twee 
werelden. 

Tate behandelt uitvoerig de acht kruistoch
ten in chronologische volgorde. Hij doet vlot 
maar secuur. Bijzonder interessant is onge
twijfeld de dokumentatiebijlage, achterin het 
boekje. De bijdragen over de Hospitaalrid-
ders en Tempeliers, de Djihaad en de Heilige 
oorlog, en natuurlijk het stuk over Saladin, de 
„Arabische" (eigenlijk een Koerd) nationale 
held zijn zeer zeker lïoeiend. Maar de artikel
tjes die de dokumentatiekatern afsluiten lij
ken ons toch uiterst belangrijk, omdat ze ons 
enig inzicht verschaffen in de komplekse 
situatie die de dag van vandaag nog altijd 
heerst in het Midden-Oosten ? De kruistoch
ten werden lang aanzien als een positieve 
gebeurtenis voor de christenheid. Momenteel 
nemen de Westerse onderzoekers een veel 
genuanceerder standpunt in bij het opmaken 
van de balans der kruistochten. 

DE STRIJD 
GAAT DOOR 

Verhelderend is daarom dan ook de passa
ge die werd overgenomen uit het monumen
tale werk uit 1986 van de Libanees Amin 
Maalouf Rovers, Christenhonden, vrouwen-
schenners. De kruistochten in de Arabische 
kronieken. 

Jeruzalem. Eeuwenlang het simbool van zowel multl-rellgleuze verdraagzaam 
held als van bloedige, nietsontziende godsdienstperikelen. (toto Beiga) 

Voor de Westerlingen betekenden de 
kruistochten het begin van een ekonomische 
en kulturele omwenteling. Door de kruistoch
ten vond West-Europa als het ware haar ziel. 
Voor het Oosten kondigden de heilige oorlo
gen een periode van eeuwenlang verval, 
verdeeldheid en kulturele verschraling aan. 
„Moest zij (de moslimwereld) haar culturele 
en godsdienstige identiteit behouden en dus 
het modernisme dat het Westen karakteri
seerde verwerpen ? Of moest zij juist vastbe
raden de weg van de modernisering inslaan 
en zo het risico nemen haar identiteit te 
verliezen ? Noch Iran, noch Turkije, noch de 
Arabische wereld is er in geslaagd dit moeilij
ke probleem op te lossen. Daardoor kan men 
tegenwoordig nog altijd getuige zijn van een 
vaak onbeholpen afwisseling tussen gefor
ceerde aanpassingen aan het Westen en 
overdreven pogingen tot behoud van eigen 
identiteit, waarbij alles wat daar vreemd aan 
is, wordt geweerd." Aldus Maalouf. 

Gefascineerd en tegelijkertijd verschrikt 
door de barbaarse Franken die, ondanks het 
feit dat ze „overa/onnen" waren, de wereld 
overheersten, kon de Arabische wereld de 
kruistochten met als een afgesloten hoofd
stuk van hun geschiedenis beschouwen. 
Amin Maalouf schrijft: „Het is verbazingwek
kend hoezeer de houding van de Arabieren, 
en de moslims in het algemeen, ten opzichte 
van het Westen ook nu nog wordt beïnvloed 
door gebeurtenissen die zeven eeuwen er
voor al werden geacht tot het verleden te 
behoren. 

Welnu, aan de vooravond van het derde 
millenium venvijzen de politiek en godsdien
stig verantwoordelijke moslims voortdurend 
naar Saladin, de val van Jeruzalem en de 
verovering. Israël is voor vele mensen en in 
verschillende officiële redevoeringen een 

nieuwe kruisvaardersstaat geworden." Een 
recent voorbeeld van vermenging van verle
den en heden: Saddam Hussein laat zich in 
politieke propaganda graag afbeelden aan 
de zijde van Saladin, eertijds de grote voor
vechter van de hereenmaking van de moslim
wereld. 

De moslimwereld voelt zich voortdurend 
bedreigd, en kan het gevoel achtervolgd te 
worden niet van zich afzetten. „Bij sommige 
fanatici neemt dat gevoel de vorm van een 
gevaarlijke obsessie aan. Men hoeft maar te 
denken aan de Turk Mehemet AH Agca die op 
13 maart 1981 een aanslag op de paus 
pleegde, nadat hij in een brief had uitgelegd: 
,lk heb besloten Johannes Paulus II, hoogste 
aanvoerder van de kruisvaarders, te doden.' 
Afgezien van deze individuele daad is het 
duidelijk dat het Arabische Oosten In het 
Westen nog altijd een natuurlijke vijand ziet. 
ledere eigen vijandelijke daad, politiek, mili
tair of inzake olie, is slechts een gerechtvaar
digde wraakneming. Het staat onomstotelijk 
vast dat de breuk tussen de twee werelden 
dateert van de periode van de kruistochten, 
die ook door de Arabieren van vandaag nog 
altijd als onrechtmatig worden beschouwd." 
Tot zover Amin Maalouf. 

Kortom, het Oosten is de schok van de 
kruistochten nog steeds niet te boven. Dit 
voorbeeld toont nog eens duidelijk aan dat 
kennis van het verleden onontbeerlijk is om 
inzicht te ven/verven in de aktualiteit. Het vaak 
gehoorde pleidooi voor meer geschiedenis-
onderricht op school is dus zeker niet mis
plaatst ! 

(ts) 

- De Kruistochten. Reeks Standaard Ontdekkin
gen. Georges Tate. Standaard Ultg., Antwerpen, 
1993, 160 biz., 450fr. 
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DER WET! 
Na enkele woelige jaren is het nu betrekke

lijk rustig geworden rond de politiediensten. 
Zij staan niet meer in dezelfde mate in de 
schijnwerper als dat het geval was in het 
voorbije decennium. De Bendekommissie 
heeft echter zijn sporen nagelaten. In de 
lijvige studie Sire, ik ben ongerust beschrij
ven drie kriminologen de evolutie van het 
politiewezen in België van de Franse revolutie 
tot nu. 

KENTERING 

REKBAAR 
In de studie komen zowel de inlichtingen

diensten als de rijkswacht, de burgerwacht, 
de gemeentelijke en de landelijke politie, en 
de gerechtelijke politie aan bod. Daarnaast 
wordt ingegaan op de rol van het leger als 
ordehandhaver. De auteurs beschrijven uit
voerig het ontstaan van de diverse korpsen, 
hun aktiviteiten doorheen honderdvijftig jaar 
politieke en sociale woelingen, hun struktuur 
en de wetgeving i.v.m. de politie. 

Zij trekken enkele belangrijke besluiten. Zo 
hebben zij het over de uitbreiding en de 
militarisering van de politiediensten. Vooral 
de rijkswacht wordt in dit verband geciteerd: 
dit korps zou steeds meer aan gewicht win
nen en meer en meer de belangrijke taken 
naar zich toe halen, of zelf kreëren. Het is 
duidelijk dat een en ander niet kon tenzij met 
instemming van de verantwoordelijke politici. 
Vooral de uitvoerende machthebbers, nl. de 
departementen van Landsverdediging, Justi
tie en Binnenlandse Zaken, hebben tot dit 
oven/vicht bijgedragen. Niet zelden werd de 
kontrolerende bevoegdheid van het parle
ment omzeild of genegeerd. De afwezigheid 
of de rekbaarheid van de wetgeving i.v.m. de 
politiediensten was hier debet aan. O.m. de 
gemeentelijke politie, de landelijke politie en 
de gerechtelijke politie werden stiefmoeder
lijk behandeld. 

Duidelijk werd ook dat de konkurrentie 
tussen de politiediensten, waarvan sprake 
was in het onderzoek van de Bendekomms-
sie, geen recent fenomeen is. De politieke rol 
van de politie- en inlichtingendiensten genoot 
de bijzondere aandacht van de auteurs. Zij 
beschreven o.m. de vrijage van hoge officie
ren met uiterst rechts voor en tijdens de 
Tweede Wereldoorlog, het inzetten of het 
eigenmachtig optreden van leger, rijkswacht 
en burgerwacht bij de ordehandhaving, en de 
merkwaardige aanwezigheid van rijkswacht 
en inlichtingendiensten in sommige recente 
politiek zwaar geladen dossiers. 

Interessant is ook de rol van de sindikaten 
en de verbroederingen in hef emancipatie
proces van de politiediensten, maar ook in 
sommige duistere zaken. 

Het boek eindigt met de recente ontwikke
lingen, de wetsvoorstellen, de venwezenlijkin-
gen en de intenties die het gevolg waren van 
o.m. het rapport van de Bendekommissie. De 
auteurs besluiten dat er alleszins een kente
ring ten goede is waar te nemen. Maar zij 
dringen op een permanente waakzaamheid 
van de politici aan. Zij verwijten de verkoze-
nen des volks dat zij meer dan honderdvijftig 
jaar lang hun plicht terzake vera/aarloosd 
hebben, zodat de problemen die enkele jaren 
geleden aan de oppervlakte kwamen, steeds 
bleven groeien. 

Het boek is vlot geschreven, maar er ko
men toch wat te veel echt storende fouten in 
voor. Adminstrateur-direkteur-generaal van 
de Staatsveiligheid krijgt beurtelings de voor
namen „A." (biz. 123), „Robert" (biz. 145) en 
Norbert (biz. 177). Voor zover wij konden 
nagaan is de tweede naam de juiste. 

Volksvertegenwoordiger Maurice Jaminet 
wordt op biz. 170 terecht bij de PSC onderge
bracht. Hij zou het dan ook niet gewaardeerd 
hebben dat hij drie bladzijden daan/oor een 
„kommunist" genoemd wordt. En in de reeks 
„ken uw klassieken": de voormalige voorzit

ter vna de Belgische Socialistische Parij Max 
Buset prijkt in dit boek dat o.m. door SP-
Europees parlementslid Lode Van Outryve 
werd geschreven met een „s" te veel in zijn 
naam („Max Busset"). Er wordt ook nogal 
lichtvaardig met de benamingen van de par
tijen gegoocheld. Voor ons kan het niet dat 
men over de SP spreekt wanneer men de 
BSP in 1970 bedoelt. Op dezelfde bladzijde 
236 worden de Waalse liberalen in 1967 met 
de benaming PRL aangeduid. Zowel SP als 
PRL werden pas ongeveer een decennium 
later gebruikt. Lastig is ook dat het gebruik 
van tegenwoordige en verleden tijden niet 
steeds even verantwoord en/of konsekwent 
gebeurt. 

Deze opmerkingen, die jammer genoeg 
naar believen kunnen aangevuld worden, 
doen niets af van de inhoudelijke waarde van 
het boek. Als Geschiedenis van de Belgische 
politie 1794-1991, zoals de ondertitel luidt, 
hoort ze thuis in de boekenkast, maar beter 
nog in de werkdossiers van iedereen die in dit 
land begaan is met politiewezen, veiligheid 
en demokratie. 

Frank Seberechts 

- Sire, Ik ben ongerust. De geschiedenis van de 
Belgische poiitle 1794-1991. L. Van Outryve, Y. 
Cartruyveis en P. Ponsaers. Uitg. Kritak, Leuven, 
1992. 1.198 fr. 

De samenstellers van het boek Sire ik ben ongerust citeren vooral de 
Rijkswacht als het over de uitbreiding en de milltarlzering van de politiedien
sten gaat. (toto vuivi) 
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VLAKBIJ EN ELDERS 

WEGWIJS IN ANTWERPEN 93 
De organizatoren van Antwerpen 93 heten 

de vele duizenden toeristen van harte wel
kom middels een gloednieuwe officiële 
stadsgids. Het is de eerste keer dat een 
Antwerpse stadsgids in 4 talen (Nederlands, 
Frans, Engels en Duits) uitgegeven wordt. 
Bezoekers uit de buurlanden van Vlaanderen 
worden zo in hun eigen taal, volledig geïnfor
meerd en geïntroduceerd In Antwerpen. 

De samenstellers van het jaarprogramma 
van Antwerpen 93 kozen bewust voor kunst. 
Zij menen dat kunst te maken heeft met de 
waarden en verhoudingen waarop de Euro
pese demokratie steunt. De aandachtige le
zer van deze fraai uitgegeven gids zal dan 
ook merken dat de redaktionele aanpak hier
bij zo veel mogelijk aansluit. 

Er wordt ruim aandacht geschonken aan 
de kultuurgeschledenis van de stad, aan de 
musea, aan de kerken en hun patrimonium, 
aan de „boekenstad" Antwerpen en aan het 
kulturele uitgaansleven. De toerist maakt ook 
kennis met het andere Antwerpen: de haven
stad en belangrijk centrum van de diamant
bewerking. Deze ekonomische aspekten zijn 
echter zeer nauw verbonden met de kulturele 
bloei en bovendien vormen ze het terrein 
voor boelende ontdekkingstochten. De be
zoeker van de kulturele hoofdstad kan over 
dit alles vooraf lezen, maar hij kan ook op 
stap met deze gids. Een plattegrond van de 
stad werd afzonderlijk bijgevoegd. 

Na de inspanning volgt de ontspanning. 
Daarom werd in de gids ruime aandacht 
besteed aan de Antwerpse rijke boergondi-
sche drink- en eetkultuur en wat daar in de 
vroege uurtjes zo nog allemaal aan toege
voegd wordt. De gids vertelt ook waar het 
prettig winkelen is en waar u totaal uitgeput 
onderdak kan vinden met uitleg, prijzen en 
allerlei praktische informatie. 

Een hoofdstuk Info en Onthaal beant
woordt een hele reeks vragen die een toerist 
zich kan stellen. Achteraan in het boek werd 

HULKDEKONCERT VOOR VAN WILDERODE 
Ter gelegenheid van de 75ste verjaardag 

van de Vlaamse dichter Anton van Wilderode 
wordt een koncert georganiseerd op vrijdag 
Umeionderhet motto Hef diepste lied zingt 
binnenin. Het koncert gaat door om 20 uur in 
de Kollegekerk in Sint-Niklaas. 

Initiatiefnemers van deze hulde zijn het 
ANZ-Nationaal, het ANZ-Oost-Vlaanderen, de 
Orde van den Prince-Land van Waas en 
Dendermonde, het Sint-Jozef-Seminarie-
Sint-Niklaas en de Stad Sint-Niklaas. 

Tal van uitvoerders verlenen hun medewer
king : In Duice Jubilo o.l.v. Johan Van Bouwe-
len. Capella Vocale Teneramundae o.l.v. 
Mark Goossens, Capella Garoli Borromei 
o.l.v. Geert D'Hollander, Annemie Buyie, so
praan, Maaike ZItter, klavier, Kristiaan Van 
Ingelgem, orgel, Francis Verdoodt en Leen 
Vermeiren, voordracht en bindteksten, de 
koren Viva Voce uit Dendermonde, Mariako
raal uit Merelbeke en het Sint Pauluskoor uit 
Zottegem. Rudolf Van de Perre houdt de 
feestrede. 

De toegang bedraagt 300 fr., CJP en -i-3-
pas houders betalen 250fr., koorgroepen 200 
fr. 

het volledige programma van Antwerpen 93, 
zowel het centrale als het randprogramma, 
opgenomen. Door de kronologische rang
schikking van zowel kortlopende als langdu
rige evenementen, kan de bezoeker onmid
dellijk terugvinden wat er tijdens zijn verblijf In 
de Kulturele Hoofdstad te beleven valt. 

(ge) 

- Antwerpen 93 - Culturele Hoofdstad van 
Europa. Officièle stadsgids. I. Adriaenssens. 
Ultg. Coda, Antwerpen. 400 biz., 495 fr. 

Voor plaastbesprekingen kan u terecht bij 
het ANZ-Nationaal 03/237.96.43, het ANZ-
Oost-Vlaanderen 091/60.20.00, de Orde van 
den Prince 03/776.41.09 en het Slnt-Jozef-
Klein-Seminarie 03/776.07.34 

AKOESTISCHE 
BOB DYLAN 

Het is sedert Another side of... in '64 
dat Bob Dylan nog een soloplaat maak
te. Met Good as I been to you , een 
opname van dertien parels, heeft hij 
teruggegrepen naar de „roots" van zijn 
muzikaal bestaan. En dit zijn Leadbelly 
en Woody Guthrie, maar ook Howlin' 
Wolf, Blind Jefferson en Rev. Gary Da-
vies, wiens liederen hij net zoals weleer 
in zijn folky talking-blues te grabbel 
gooit. Geen eigen of nieuwe nummers 
ditkeer, wat zeker niet wil zeggen dat de 
inspiratie is opgedroogd. Terug naar de 
bronnen betekent ook referenties naar 
de bijbel en de introverte persoon die hij 
steeds is geweest. 

Dit doet hij, zoals van oudsher, met 
enkel z'n gitaar en mondharmonika. 
weemoed, bijtend cinisme, treurnis en 
dan weer lichtvoetige nonsens wisselen 
mekaar bijna onopvallend af in num
mers als Jim Jones en Blackjack Davey 
plus Froggie went a-courtin. Een van de 
mooiste is Canadee-l-0, waar hij sterk 
doet denken aan zijn (allerbeste?) 
Blood on the frac/rs-opnamen door de 
mooie melodielijn. Bluesliefhebbers zul
len volop genieten van het meeslepen
de Top of the world, folkfans zullen 
snoepen van het verhalende Arthur Mc 
Bride en Diamond Joe. 

Het voornoemde grappige „Froggie" 
dat de plaat afrondt geeft meer dan een 
knipoog naar Dylans Britse tijdgenoot 
Donavan, die een hele resem dergelijke 
lieve verhaaltjes zoals Candy man neer-
pootte. Halfweg de plaat is er dan nog 
Hard times, dat hij misschien beter had 
bijgehouden voor een volgende plaat. 
Want in deze tijd van recessie is er voor 
een songschrijver heelwat inspiratie te 
rapen, net zoals toen, in de tijd van 
Woody en de drooglegging. Maar Dylan 
zelf kan blijven rekenen op een touwe 
schare liefhebbers van de betere tijdlo
ze folk en blues... SD 
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BARRE TIJDEN ? 

O
NTWAKEN uit een mooie 
droom is moeilijk. Jarenlang 
mochten spelers, trainers en 
vreemd meehuilende (of is het 
meezingende?) joernalisten 
ongestoord hun gang gaan: in 
tien jaar voetballoopbaan 
moest een profvoetballer zijn 
leven „maken". Om op zijn vijf
endertigste met pensioen te 
kunnen gaan. De lezer weet 

dat WIJ daar nooit enig begrip heeft voor 
kunnen opbrengen. Voetballers hebben ook 
maar twee benen en één hoofd en helaas 
meestal ook een zakelijk waarnemer die uit 
begrijpelijk eigenbelang de illusie zolang 
mogelijk probeerde te rekken. Vandaag be
gint men noodgedwongen te begrijpen. Er 
zal massaal moeten worden ingeleverd. 

WAAROM EN 
IN WELKE MATE? 

Over het waarom kunnen maar weinig 
twijfels bestaan. De inkomsten-uitgavenba-
lans of kosten-batenanalyse is bij de meeste 
klubs totaal verstoord. Doordat de publieke 
belangstelling nu al jaren na mekaar ge
staag afneemt. Doordat de ekonomische re
cessie ingrijpt in de extra-sportieve inkom
sten ; Minder sponsors, minder reklamegel-
den, minder kandidaat-huurders voor loges 
en business seats enz... 

In een uiterst gekommercialiseerde sport-
tak worden euforie en depressie binnen de 
kortste keren voelbaar. De soepelheid, het 
reaktievermogen op eksterne omstandighe
den die men zelf niet kan kontroleren of 
beïnvloeden moet bijgevolg groot zijn. En 
dat kan natuurlijk niet met loodzware en 
vaak ook nog langlopende kontrakten. Van
daar dat we durven voorspellen dat veel 
beroepsvoetballers zullen moeten inleveren 
op hun gewaarborgd loon maar ter kom-
pensatie een verbeterd premiestelsel zullen 
kunnen afdwingen. Daardoor vermindert de 
risikofaktor voor de klubs. 

Meer premies (moeten) uitbetalen kan en
kel het gevolg zijn van betere resultaten en 
daaruit vloeien altijd méérinkomsten voort. 
Zodat klub noch speler schade kunnen op
lopen. Verder mag men aannemen dat lang
lopende kontrakten eerder uitzondering dan 
regel zullen worden en dat de spelersker
nen noodgedwongen zullen worden uitge
dund. Voor aankomende jongeren opent dit 
perspektieven. Logischenwijze zou op de 
transfermarkt het gezond verstand moeten 
terugkeren maar daaromtrent bestaan geen 
waarborgen. Hoe zeldzamer het talent hoe 
duurder het wordt verkocht. 

Doordat het aantal profvoetballers zeker 
zal verminderen zullen enkele klubs moge
lijk een terugkeer naar het semiprofessiona-
lisme moeten overa/egen. Op zichzelf hoeft 
dat ook weer geen drama te zijn. We zien 
trouwens niet zoveel heil voor jonge men
sen die in de kracht van hun jong leven 
alleen maar moeten of mogen voetballen en 
voor het overige gehurkt, hangend of lig
gend kastje kijken en kaarten. Zoals we 
onszelf er maar niet van kunnen overtuigen 
dat tweemaal één uur daags trainen beter 
en efficiënter is dan eenmaal twee uur trai
nen... 

EUROPEES 
Er zal dus een en ander veranderen in 

ons voetbal. Zoveel is zeker. Blijft natuurlijk 
de vraag of de afstand tussen de top en de 

Het begint langzaam te dagen 
voor de heren profvoetballers. 
Velen van hen zijn geschrokken 
van de minimumaanbieding die 
hen per aangetekend schrijven 
door hun klub werd overgemaakt. 
Voor zover ze het nog niet moes
ten begrepen hebben: de gou
den tijden zijn voor goed voorbij. 
Voor het voetbal in België is het 
post-Cordier tijdperk aangebro
ken : de terugkeer naar de reali
teit is gebod, is wet geworden. 

middenmoot niet nog zal vergroten. Op An-
derlecht, Brugge en Standard na - en die 
drie onderling dan nog in zeer verschillende 
mate - kan zich eigenlijk geen enkele klub 
echt beroepsvoetbal veroorloven. De be
staansbasis is daarvoor te smal. Dat zal nu 
zo langzamerhand iedereen beginnen be
seffen. Waardoor het risiko dat de groten 
nog verder van de rest weggroeien toe
neemt. Anderlecht wil zich breeduit wape
nen voor een strijd op vele fronten. Het zal 
wellicht een kleine dertig profs op de loon
lijst inschrijven. De belasting (en de psicho-
logische druk) zal voor die dertig zeker 
groot zijn maar binnenlands zijn zij beter 
gewapend dan gelijk welke tegenstander. 
Dit moet zich uiteindelijk ook vertalen in de 
resultaten. Zoals dit seizoen is gebleken. 

De kampioenen leiden momenteel met 
vijftien punten voorsprong. Men houdt het 
niet voor mogelijk en het is in wezen onge-

Marc Wllmots skoorde verleden week 
zes keer. Slechts zijn klub Standard, 
Club Brugge en Anderlecht zullen ten-
volle de profstatus kunnen behouden. 

(foto VUM) 

zond. Sport zonder strijd en onzekerheid 
kan nooit lang overleven. De enige zeker
heid (en geruststelling) die we vandaag in 
dit verband hebben is dat in augustus alle 
eerste klasse klubs met nul punten aan de 
kompetitie zullen beginnen en dat op papier 
dus alles mogelijk blijft. Wat niet belet dat 
de voetbalsport op een keerpunt is aange
komen. De top wil absoluut ,,internationali
seren" en de plannen om Uefacup en Euro
pabeker voor landskampioenen samen te 
voegen is daar het bewijs van. De nationale 
kompetities zullen daar de gevolgen van 
onden/inden. Hoe men het ook draait of 
keert. 

Flandrien 
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OPGELOST EN OPGESTAPT 
Racing Genk-Anderlecht heeft dus zijn 

tweede uitgave beleefd. Een voll<omen over
bodige wedstrijd met kostelijl<e extra-veilig
heidsmaatregelen die geen mens wist te 
boeien maar die wel gedurende een paar 
maanden de geesten in beroering had ge
bracht. We gaan de geschiedenis niet nog 
eens herhalen. We willen enkel op een paar 
gevolgen wijzen. 

Een eerste en niet onbelangrijke gevolg
trekking maakte de in bedoelde kwestie om
streden scheidsrechter Frank Vermeersch. 
De sportarts uit Saint-Ghislain (Henegouwen) 
diende bij de Bond zijn ontslag in en hield het 
topvoetbal voor bekeken. De man voelde 
zich terecht door de scheidsrechterskommis
sie in de steek gelaten. 

Vermeersch liet evenmin na de kortzichtig
heid van de topklubs aan te klagen. Ook 
hierin had hij overschot van gelijk. Genk zou 
destijds nooit klacht hebben ingediend tegen 
een scheidsrechterlijke beslissing die te goe
der trouw werd genomen indien het had 
geweten dat het zich zonder veel moeite in de 
eerste klasse zou kunnen handhaven. 

In dit verband moeten we voor de zoveelste 
maal het Britse voetbal tot voorbeeld stellen. 
We keken vorige woensdag met bezielde 
belangstelling naar de wereldbekerinterland 
Engeland-Nederland. Een match die de En
gelsen honderd keer verdienden te winnen. 
Zij zouden dat ook hebben gedaan indien de 
scheidsrechter zich naar behoren van zijn 
taak had gekweten. 

DE ZOVEELSTE 
Gelukwensen voor basketklub Racing Me-

chelen. Andermaal landskampioen. Na vijf 
beurten tegen Charleroi omdat dit nu een
maal loont. En daarmee is alles verteld. 
Racing verzamelt het meeste talent. Nog net 
iets meer dan al de tegenstanders samen. Zo 
is dat. Met het geld koopt men de boter. De 
bestuurders van Racing en de supporters zijn 
gelukkig. Het weze hen gegund. Maar nie
mand kan of wil er zich nog over opwinden. 
En dat is gevaarlijk voor de toekomst. 

Ons basketbal wordt van a tot z, in de 
lengte en de breedte sportief en financieel 
gedomineerd door de klub van brouwer 
Maes. Dat is een vast gegeven. Een onom-
stootbaar feit. Sport heeft evenwel veel meer 
nodig om de massale kunnen beroeren. Ons 
topbasketbal is zeer ver van de basis afge
dwaald. De klubs zijn niet herkenbaar. Zij zijn 
volledig afhankelijk van sponsors en adver
teerders. Vandaar de geringe uitstraling. Van
daar de beperkte nieuwswaarde. Vandaar de 
grenzen aan de groei... 

De jonge Anderlechtse Ghanees Pre-
ko zwiert zich door de Genkse defen
sie, (foto VUM) 

De FC Seraing voetbalt volgend seizoen 
opnieuw in de hoogste klasse. Zes jaar nadat 
de derde Luikse klub zonder enig toekomst-
perspektief uit de topklasse tuimelde staat ze 
er dus opnieuw. Dank zij de financiële inspan
ningen van de Brusselse aannemer Blaton, 
dank zij een volgehouden jeugdbeleid. Se
raing is een kweekschool. Het wordt gemak
kelijk vergeten maar ook Michael Goossens, 
de grote belofte van Standard, versleet daar 
zijn eerste voetbalschoenen. 

Seraing was destijds - de klub speelde 
eerder al eens vijf seizoenen in de hoogste 
reeks - een steen des aanstoots. De klub 
had eigenlijk geen financiële maar wel een 
„politieke" onderbouw. Guy Mathot zag 
brood in de klub en verzette zich geen 
moment tegen financiële avonturen die uit
eindelijk naar het faillissement leidden. Toen 
de klub degradeerde was het definitieve ein
de in zicht. Seraing zakte door naar de derde 
klasse. Op het puin van een onnatuurlijk 
verleden begonnen Ado Blaton en Georges 
Heylens - die al eerder met de klub was 
verbonden geweest - aan de wederopbouw 
die met de onverhoopt snelle terugkeer (twee 
promoties in drie jaar) naar de eerste klasse 
een voorlopige bekroning vond. 

VALLEN... 
De man verzuimde bij 2-1 een flagrante 

strafschopovertreding van Blind op de snelle 
Ferdinand te bestraffen. Geen Engelsman die 
protesteerde. De menselijke beperktheid van 
een referee wordt op de eilanden nu eenmaal 
als een vast en onveranderlijk gegeven aan
vaard. Ook geen jeremiades wanneer dezelf
de scheidsrechter vijf minuten voor tijd de 
Nederlanders een terechte strafschop toe
kende. De fout werd ingezet buiten de straf
schopzone, maar Overmars was wel zo slim 
door te gaan tot hij binnen de grote rechthoek 
kon neervallen. Bij ons zou men zeker geëist 
hebben dat de bal buiten de strafschapzone 
werd gelegd... 

Ondanks de grote belangen die op het spel 
stonden speelden de Britten het spel korrekt 
en sportief. Nederland vaarde er wel bij. Bij 
ons is men duidelijk zover nog niet. Racing 
Genk heeft het bewezen en ex-scheidsrech
ter Vermeersch heeft het moeten ervaren... 
Spijtig. 

SPEKTAKEL 
Waar wil Seraing anno 1993 eindigen ? Dat 

hangt af van de bedoelingen van mecenas 
Blaton. De man heeft aangekondigd voorlo
pig te zullen toezien. Hij gelooft dat de 
spelerskern nu al sterk genoeg is om in de 
eerste klasse stand te kunnen houden. Hij 
heeft misschien geen ongelijk. Seraing ver
loor in het afgelopen seizoen geen wedstrijd. 
Nul nederlagen. Dat is uitzonderlijk. Boven
dien bevat de spelerskern veel jong en zwie
rig talent. Seraing heeft een Zuidamerikaanse 
inslag. Veel technisch brio, veel improvisatie
vermogen, liefst weinig lichamelijke inspan
ningen en geen overdreven taktische discipli
ne. 

Vermoedelijk zal op de spelersmarkt naar 
ervaring en beheersing worden gezocht. 
Georges Heylens, door de wol geverfd, zal 
zijn voorzitter wel een en ander influisteren. 

Normaliter moet de FC Seraing een verrij
king betekenen voor ons topvoetbal. Indien 
de klub het degradatiegevaar en de daaraan 
vastklevende druk en beklemming kan ver
mijden zal zij voor spektakel zorgen. Zoveel 
staat vast. Hoop doet dus leven. 

KAMPIOEN 
ZONDER NEDERLAAG 
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TELEVISIE 

TV1 
10 00 Het slimme kanaal; 12 00 Couleur Locale, 
reportagemag , 12 30 Affiche, kuituur, 15 00 A star Is 
bom, film (1937) 16 30 Première Film & Video, 
fiimnieuws 17 00 Kelly, jeugdserie, 17 25 Sleutel, 
jeugd-ai<tua, 17 50 IMusty, tekenfilmsene 17 55 Tik 
Tak, 18 00 Nieuws; 1810 Gered door de bel, komi 
scfie sene, 18 40 Vlaanderen Vakantieland, Malle en 
Cruise op de Nijl, 19 20 Joker- en lottotrekking; 19 30 
Nieuws. 
20 00 Caravans, komiscfie sene 
20 30 Roe versus Wade, TV film 
22 00 Vandaag 
22 20 Sport op zaterdag 
22 45 Perfect Strangers, film 

TV2 
19 00 Sport extra, met om volleybal, handbal en 
basketbal 
14 45 Amstel Gold Race, wielrennen 
20 30 Tijd voor Koen, licht klassiek 
21 00 Vuurvogel: Portret, Sergei Prokofiev 
22 00 Vuurvogel: Het Orkest, In de Far West 

VTM 
17 00 Super 50; 18 00 Nieuws, 18 05 Robin of Slier-
wood, serie, 19 00 Nieuws. 
19 30 Familieraad, spelprogr 
20 00 Walters Verjaardagsshow, spelprogr 
21 35 Pasqualino Settetielleze, film 
23 35 Nieuws 
00 00 VTM Sport 
0010 tt, film 

Ned. 1 
08 00 Alles kits, kinderprogr ,15 53 Nieuws; 16 00 
Nieuws; 1605 Survival run, 1633 Natuurlijk Neder
lands, natuurprogr , 16 48 Heb Ik Iets gemist?, hoog
tepunten , 17 14 Forza TV, jongerenmag , 17 45 Bog
gle, woordspel, 1815 Sesamstraat, fruit, 18 30 
Jeugdjoernaal; 18 40 Beeldschoon Nederland, land
schapsfoto, 19 00 De uHdaglng, tema Soest, 20 00 
Nieuws. 
20 25 The January Man, film 
22 05 Fawlty Towers, komische sene 
22 40 Karel, praatshow 
23 30 Roma, citta aperta, film 
01 11 Nieuws 

Ned. 2 
13 00 Nieuws, 15 35 Blinde hartstocht, sene, 16 00 
Nieuws; 1610 Samson, kindennag, 16 50 B.O.O.S., 
jeugdmag , 17 20 Top 40; 18 00 Nieuws; 18 20 Clas
sic cartoon festival 18 50 Step by step, komische 
sene 
1920 Troop Beverly Hills, film 
21 05 Die 2: Nieuwe koelen, satinsche reeks 
21 40 Road House, film 
23 30 Emotions, erotische sene 
00 05 Countdown Late, popprogr 
01 25 Nieuws 

Ned. 3 
08 53 Nieuws, 16 40 Ronde van Spanje, wielrennen, 
17 20 Land van ooH, jeugdsene, 18 00 Nieuws; 18 20 
Vroege vogels, natuum^ag , 18 52 Ungo, woordspel, 
19 20 Jules Unlimited, techniek en avontuur, 19 47 
Oppassen I, komische sene 
2015 Het Oude Noorden, dramasene 
20 45 Paul De Leeuw - Examens, praatprogr 
21 31 Per sekonde wijzer, kwis 
22 00 Nieuws 
22 15 Studio sport 
22 45 Nova, aktualiteiten 
2316 De wereld van BoudewIJn Büch, reisverslag 
00 00 Nieuws 

TV1 
09 00 Samson; 10 00 Sunday Proms, 11 00 De ze
vende dag, praatkaffee, 14 30 Wilderness Edge, 
jeugdsene 15 00 Jonge veearts, gezinssene, 16 00 
TV 1 Top 30 16 30 De jacht op de Amfora, jeugdsene, 
17 00 Duikstage te Me de Bendor, verslag, 17 30 Mijn 
Iven als ., de muis, 17 55 Tik Tak; 18 00 Nieuws; 
1810 Wonderjaren, komische sene, 18 35 Zoo beke
ken, info, 19 00 Ttie Cosby Show, komische sene, 
19 25 Mededelingen; 19 30 Nieuws. 
19 45 Sportweekend 
20 30 De kampioenen, komische sene 
21 00 She-Devll, film 
22 35 Vandaag 
22 55 Ziggurat, kunstprogr 

TV2 
14 00 GP F1 van Spanje, autorennen 
15 30 Coca Cola New Race, samenvatbng 

VTM 
17 00 Tekenfilm, 1710 Star trek, the next generation, 
sene, 17 55 VTM-sport; 1800 Nieuws; 1810TheA-
team, aktiesene, 19 00 Nieuws; 19 30 Familieraad, 
spelprogr 
20 00 Studio Gaga, spelprogr 
20 30 De ware vrienden, familiesene 
21 00 Een uit duizend, praatshow 
22 25 Wies Anders, Luke Waltler jr 
2315 Nieuws 
23 40 Tussen de lijnen, sportmag 

Ned. 1 
10 30 Eucharistieviering; 11 56 lOS Magazine; 15 53 
Nieuws; 16 00 Nieuws; 16 05 Rondje van het huis, 
praatprogr 16 45 Muziek op zondag; 17 05 Tsjaikov-
sky cyclus, sene koncerten, 17 51 CIrkusfestival 
Monte Carlo, hoogtepunten, 18 15 Sesamstraat, fami
lie, 18 30 NIjntje, tekenfilmsene, 18 38 1 for U, jonge 
televisiemakers, 19 03 Family dog, tekenfilmsene, 
19 30 Flipper, kindersene, 20 00 Nieuws. 
2015 In de hoofdrol, bekende Nederlander 
21 22 Brandpunt, aktualiteiten 
22 01 Ruth Rendell Mysteries, misdaadsene 
22 57 Kruispunt, dok 
23 37 Nieuws 

Ned. 2 
08 53 Nieuws; 11 23 Nieuws, 11 30 TV Sport; 13 00 
Omrop Fryslén; 13 30 Oom Hedidouane, kinder
progr , 13 35 Najib, praatprogr ,1415 Aktüel, Turkse 
aktualiteiten, 14 45 Het allochtoon video-circuit mi
granten en medicijnen 16 00 Nieuws, 16 05 Exotisch 
koken, teleac, 1610 Geheugenkursus, teleac, 16 40 
Klussen In huis, teleac, 17 20 Blinde hartstocht, 
sene, 17 40 Knoop m je zakdoek, teleac, 18 00 
Nieuws, 18 08 The A-team, aktiesene, 18 58 Ameri
ca's funniest home videos, gekke video's, 19 24 TV-
dokter, 19 25 Konsument en milieu, teleac, 19 40 De 
natuurgids, teleac 
19 55 The drug wars, dramaserie 
2115 Het zijn toch weer die Hollanders, problemen 
21 45 Stenen en kogels voor de vrede, dok 
2210 Geld- en effektenhandel, teleac 
22 40 Varen, teleac 
23 10 De Victoriaanse bloementuin, teleac 
23 35 Nieuws 

Ned. 3 
08 00 Villa Achterweri(, kinderprogr , 11 00 Reiziger In 
muziek; 12 00 Het CapKool; 12 45 Opera matinee-
Pelléas & Mélisande, opera ,1715 Wielrennen; 18 00 
Nieuws; 1810 Studio Italia; 18 35 Socutera, het 
goede nieuws van de Sahel, 18 45 Studio sport; 20 00 
Nieuws. 
20 15 Lopende zaken, benchtgeving 
20 51 About face, sene 
21 21 Noordertlcht, wetenschap 

TV1 
14 00 De beek, schooltelevisie, 14 30 Lastechnieken, 
schooltelevisie, 17 00 Skippy, familiesene, 17 30 Op
roep der kabouters, sene, 1755 Tik tak; 1800 
Nieuws; 1810 Mooi en meedogenloos, sene, 18 35 
Top score, spelprogr, 19 03 Buren, sene, 19 25 
Mededelingen; 19 30 Nieuws. 
20 00 Zeg 'ns euh, spelprogr 
20 40 The Raven, aktiesene 
21 30 Alle 5, wetensch mag 
22 00 Zeg 'ns AAA, komische sene 
22 30 Vandaag 
22 55 Uitzending door derden 

TV2 
18 50 Nieuws; 19 00 De beek, schooltelevisie, 1930 
Het CapHool, sene, 19 53 Benny HUI, kolder 
20 00 Uitzending door derden 
21 00 Bijdehand, hobbymag 
21 30 Nieuws 
22 00 Something is out there, film, 1ste deel 

VTM 
17 00 Happy Days, sene, 17 30 Home and away, 
sene, 1800 Nieuws, 1805 Cijfers en letters; 1830 
Waagstuk, spelprogr, 19 00 Nieuws; 19 30 Familie, 
sene 
20 00 Rad van fortuin, spelprogr 
20 30 Zomerrust, sene 
21 05 Melrose Place, sene 
21 55 Telefacts, Autisme 
2240 Nieuws 
23 05 The Cowra Breakout, sene 

Ned. 1 
15 53 Nieuws; 16 00 Nieuws; 1610 Avro's Service 
Salon, middagmag ,17 01 Heb Ik Iets gemist ?, terug
blik, 17 45 Boggle, woordspel, 1815 Sesamstraat, 
buitenbeesten, 18 30 Jeugdjoernaal; 18 40 Het klok
huis; 18 59 Roseanne, komische sene, 19 28 Weg 
van de snelweg • Nederiand, Waterland, 2000 
Nieuws. 
20 25 BZN-Special, muziekprogr 
21 22 Hier en nu, aktualiteiten 
22 03 Ha, die pa I, komische sene 
22 35 Vrouwerigevangenls, dok 
2314 Hercule Polrot, sene 
00 05 Miniatuur 
0010 Nieuws 

Ned. 2 
13 00 Nieuws; 16 35 Blinde hartstocht, sene, 16 56 
Bekijk het maar, kinderprogr ,17 29 Ken je de wlt-
neusmakako?, infonnatief spelprogr ,18 00 Nieuws; 
18 20 Uw hond gehoorzaam in 10 lessen, kursus, 
18 37 De Teenage Hero Turtles, tekenfilmsene, 19 03 
America's funnies home videos, gekke video's, 19 30 
Krabbé, jongerenmag 
20 20 Onze Ouwe, misdaadsene 
21 25 Schone Schijn, komische sene 
22 00 Tros Aktua, aktualiteiten 
22 31 Ingang Oost, dok sene 
22 56 De wereld rond reizen, reisbps 
23 01 De TV-tandarts, tips 
23 04 Fifty fifty, praatshow 
23 54 Nieuws 

Ned. 3 
08 53 Nieuws; 10 00 Schoottetevisie; 16 00 Nieuws; 
16 05 Lopende zaken; 16 36 Noordertlcht, weten
schappen 17 37 Meneer Rommel, jeugdsene, 17 52 
Buurman en buurman, 18 00 Nieuws; 18 19 Wonder 
Years, komische sene, 1847 Open deur tv, mag , 
19 05 French & Saunders, komische shows, 19 39 TV-
nomaden, jongerenmag 
20 14 In mijn vaders huls, praatprogr 
21 09 Lolapaloeza, vrijzinnig progr 
22 00 Nieuws 
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TELEVISIE 

WOENSDAG 12 MEI DONDERDAG 13 MEI 

TVI 
1400 Aardrijkskunde, schooltelevisie, 1420 Geogra
fisch kennen en kunnen, schooltelevisie, 1430 Naar 
het museum, schooltelevisie, 17 00 Skippy, familiese-
ne, 1730 Snuffel, kleutermag , 1755 Tik Tak; 18 00 
Nieuws; 1810 Mooi en meedogenioos, sene, 18 35 
Top score, woordspel, 19 03 Buren, sene, 19 25 
Mededeiingen; 19 30 Nieuws. 
20 00 De drie wijzen, spelprogr 
20 35 Hemel en aarde, praatshow 
21 30 NV De Wereld, reportagemag 
22 00I.Q., kwis 
22 30 Vandaag 
22 55 Uitzending door derden 

TV2 
18 50 Nieuws; 19 00 Aardrijkskunde, schooltelevisie, 
1930 Het CapHool, sene, 19 53 Benny Hill, kolder 
20 00 Zoo bekeken, tips 
20 30 Kijk uit I, verkeerstips 
20 35 Passage out of Paradise, dok 
21 30 Nieuws 
22 00 Something is out there, film 2de deel 

VTM 
17 00 Happy days, sene, 17 30 Home and away, 
sene, 1800 Nieuws, 1805 Cijfers en letters; 1830 
Waagstuk, spelprogr ,19 00 Nieuws; 19 30 Familie, 
sene 
20 00 Rad van fortuin, spel 
20 30 Bompa, sene 
21 05 The Flying Doctors, sene 
22 00 EIn Schloss am Wörthersee, sene 
22 55 Nieuws 
23 20 Northern exposure, sene 

Ned. 1 
15 53 Nieuws, 1600 Nieuws; 1609 AVRO's Service 
Salon, middagmag ,1716 Vinger aan de pols, me
disch mag , 1745 Boggle, woordspel, 1815 Sesam
straat, sterk/slap, 18 30 Jeugdjoemaat; 18 40 Het 
klokhuis; 18 58 Rnale Junloerfsurvivai; 20 00 
Nieuws 
20 25 De brug, dramasene 
21 15 Avro Televizler, aktualiteiten 
21 55 Birds of a feather, komische sene 
22 29 Rondom TIen, praatprogr 
2313 Cheers, komische sene 
23 41 Worid of golf, goKkursus 
00 06 Nieuws 

Ned. 2 
13 00 Nieuws; 15 35 Blinde hartstocht, sene, 16 00 
Nieuws; 1610 Samson, kinderprogr , 16 50 Voyager, 
Paarden en helden, 17 20 Countdown, popmag , 
17 45 Van lnkei'8 choise, popnieuws, 18 00 Nieuws; 
18 20 De heilige koe, automag ,18 50 Empty nest, 
komische sene, 1915 Film & Video, filmmag 
19 50 Earthgiris are easy, film 
21 25 Die 2 : nieuwe koeien, satire 
22 00 Nieuwslijn, aktualiteiten 
22 35 De nieuwe generatie, spelprogr 
2315 Bonjour tout Ie monde, Frans voor op vakantie 
23 50 Nieuws 

Ned. 3 
08 53 Nieuws; 10 00 Schooltelevisie; 18 00 Nieuws; 
18 20 Gekleurd verieden, de geschiedenis van Suri
name, dok , 18 55 Lingo, woordspel, 19 23 Van ge
west tot gewest, regionaal nieuws 
19 59 Langs de kant van de weg, dramasene 
20 26 Concerto, reeks over klassieke muziek 
21 21 Raab voor z'n Raab, sene 
22 00 Nieuws 
2215 Studio sport joemaal 
22 30 Nova, aktualiteiten 
23 00 Den Haag vandaag 
2316 Shock Treatment, dok 

TV1 
1510 Benji in Griekenland, jeugdfilm, 16 30 Samson, 
kinderprogramma, 17 30 Postbus X, jeugdsene, 17 55 
Tik Tak; 18 00 Nieuws; 1810 Mooi en meedogen
loos, serie, 18 35 Top Score, woordspel, 19 03 Buren, 
sene, 19 25 Mededelingen; 19 30 Nieuws. 
20 00 Married with children, komische reeks 
20 25 Derrick, misdaadsene 
21 25 'Allo, 'Allo, komische reeks 
21 55 Op de koop toe, konsumentenmag 
22 30 Vandaag 
22 55 Wereidooriog II, dok sene 

TV2 
18 50 Nieuws; 19 00 Personal Upgrade, reeks over 
komputers, 19 30 Het Capltooi, sene, 19 53 Benny 
Hili, kolder 
20 00 Sportavond 

VTM 
17 00 Super 50; 18 00 Nieuws 18 05 Cijfers en 
letters; 18 30 Waagstuk, spelprogr ,19 00 Nieuws; 
19 30 Familie, sene 
20 00 Rad van fortuin, spelprogr 
20 30 Baywatch, sene 
21 25 Muggable Mary: Street cop, TV film 
23 30 Nieuws 
23 55 HUI Street blues, politiesene 

Ned. 1 
15 53 Nieuws; 16 00 Nieuws; 16 09 Avro's Service 
Salon, middagmag ,17 02 Weg van de snelweg -
Europa, Stiemnarken/Oostenrijk, 17 27 Ja natuuriijk -
Bloemen en planten, tips, 17 45 Boggle, woordspel 
1815 Sesamstraat, babies, 18 30 Jeugdjoernaal; 
18 40 Het klokhuis; 18 58 PS De ruimte, jongeren 
mag , 19 31 Gezicht van Nederiand, Spijkenisse, 
19 51 Politieke partijen; 20 00 Nieuws. 
20 25 Le marl de la colffeuse, film 
21 50 Het verschil, dok 
2219 Dertigers, sene 
2310 Nieuws 

Ned. 2 
13 00 Nieuws; 16 00 Nieuws; 16 08 Het kleine huis 
op de prairie, gezinssene, 16 58 Kinderitrant; 17 22 
Peter, sketch, 17 30 Tijdsein!, aktualiteiten, 18 00 
Nieuws; 18 19 Ik weet het beter, spelprogr ,18 47 
Dolfljnvertialen, natuursene, 1913 Highlight: Trace 
Balin, muziekspecial, 19 44 Peter, sketches, 19 57 
Politieke partijen 
20 05 FC Antwerp-Parma, voetbal 
2210 Tijdsein, aktualiteiten 
22 40 Wings over the worid, dok sene 
22 37 Nieuws 
23 42 Studio sport 

Ned. 3 
08 53 Nieuws; 09 00 Schooltelevisie; 17 36 Alfred J. 
Kwak, tekenfjlmsene, 18 00 Nieuws; 18 17 Terug naar 
de natuur, komische sene, 18 50 Lingo, woordspel, 
19 20 Gentleman oplichters, dramasene 
2017 Twee voor twaalf, kwisprogr 
21 00 Het familiebedrijf, dok 
21 25 Mooi meegenomen - Het bandeon, dok 
21 50 Now, dok over de GB en Sn Lanka 
22 00 Nieuws 
2215 Studio sport 
22 30 Nova, aktualiteiten 
23 00 Den Haag Vandaag 
23 21 Law and order, misdaadsene 
00 06 Museumschatten 
0016 Nieuws 

TV I 
14 00 De beek, schooltelevisie, 14 30 lastechnieken, 
schooltelevisie, 17 00 Skippy, familiesene, 17 30 Saar-
tje en Sander, aniematiesene, 17 40 Kinderen in 
Europa animatiesene 17 55 Tik Tak; 18 00 Nieuws; 
1810 Mooi en meedogenloos, sene, 18 35 Top Sco
re, woordspel 19 00 Buren, sene, 19 25 Mededelin
gen; 19 30 Nieuws 
20 00 De huisdokter, sene 
20 45 Matlock, advokatensene 
21 30 Panorama, aktualiteiten 
22 30 Vandaag 
22 55 Uitzending door derden 
2315 Personal Upgrade, reeks over komputers 

TV2 
18 50 Nieuws; 19 00 Nieuws uit de natuur, schooltele
visie, 19 30 Het Capltooi, sene 19 53 Benny Hili, 
kolder 
20 00 Couleur Locale, reportages 
20 30 Tekens Barcelona, dok 
21 20 Genezende vrouw, meesterwerk 
21 30 Nieuws 
22 00 Première Film- en Video, filmnieuws 
22 30 Terug naar Oegstgeest, film 

VTM 
17 00 Happy Days, sene, 17 30 Home and away, 
sene, 18 00 Nieuws, 18 05 Cijfers en letters; 18 30 
Waagstuk, spelprogr ,19 00 Nieuws; 19 30 Familie, 
spelprogr 
20 00 Rad van fortuin, spelprogr 
20 30 Tien om te zien, show 
21 30 Rescue 911, reddingsoperaties 
22 05 Hunter, misdaadsene 
23 00 Nieuws 
23 25 The Young Riders, westemsene 

Ned 1 
15 53 Nieuws; 16 00 Nieuws; 16 09 Avro Service 
Salon 17 02 Rondom tien, praatprogr , 17 45 Boggle, 
woordspel, 1815 Sesamstraat, hygiëne/wc 18 30 
Jeugdjoernaai; 18 40 Het klokhuis; 19 00 Ja, natuur
lijk, natuurprogr 20 00 Nieuws. 
20 25 Jessica Fletcher, sene 
21 16 Kenmerk, aktualiteiten 
21 51 Het schoonste van al, monoloog 
2213 In de zwevende hemel, dok over reïncarnatie 
2313 Nieuws 

Ned 2 
10 00 Vrouw zijn; 10 50 Nederiand zingt, koorzang, 
13 00 Nieuws; 16 00 Nieuws 16 08 De familie Robin
son, tekenfilmsene 16 35 Ik ben Benjamin Ben, sene, 
17 03 Skippy jeugdsene, 17 28 Recht In het nauw, 
kortfilm, 17 40 Eindexamen journaal; 13 00 Nieuws; 
1819 Ik weet het beter, spelprogr 18 47 Black 
Beauty, jeugdsene 1912 Hobby TV, vnjetijdsmag , 
19 44 Op volle kracht, dok 2015 Peter, sketches 
20 18 De Niagara-watervallen, dok 
21 03 De ambitieuze groei van Schiphol, dok 
21 33 Multiple choice, kwis 
21 58 Race door Alaska, dok 
22 28 Praise op Bonaire en Curacao, muziekprogr 
22 53 Wat is er aan de hand ' , kunstprogr 
23 23 Ued 
23 26 Frans voor bedrijf en kommunikatie, teleac 
23 59 Nieuws 

Ned. 3 
08 53 Nieuws; 09 00 Schooltelevisie; 18 00 Nieuws; 
18 17 The Ed Sullivan show, kompilatiesene 18 46 
LIngo, woordspel 1915 12 steden, 13 ongelukken, 
sene 
19 45 Casualty, ziekenhuisserie 
20 41 De verieiding, over reklame 
21 32 Mad about you, komische sene 
22 00 Nieuws 
2215 Studio sport joernaai 
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EEN FILM PER DAG 

T V 1 
14 00 Aardrijkskunde, schooltelevisie, 14 20 Geogra
fisch kennen en kunnen, schooltelevisie, 14 30 Naar 
het museum, schooltelevisie, 17 00 Skippy, familiese-
rie, 17 30 Prins Vaiiant, tekenfilmserie, 17 55 Tik tak; 
18 00 Nieuws; 18 10 iUooi en meedogenloos, serie, 
18 35 Top Score, 19 03 Buren, serie, 19 25 iVledede-
llngen; 19 30 Nieuws. 
20.00 Prinsheeriijk In Bei Air, serie 
20.30 Tartufo, spelshow 
21.45 Trpoicai Heat, aktieserie 
22 30 Nieuws 
22 55 Dangerous curves, serie 

TV2 
18 50 Nieuws, 19 00 Lastechnieken, schooltelevisie, 
19 30 Het Capitooi, serie, 19 53 Benny Hlli, kolder 
20 00 Vlaanderen vakantieland, Antwerpen 93 en 
Innsbruck 
20 40 Erger dan liefde, dok 
21 30 Nieuws 
22 00 Affiche, kunstaanbod 
22 20 De wording van Europa, dok sene 

VTM 
17 00 Happy days, serie, 17 30 Home and away, 
serie, 18 00 Nieuws, 18 05 Cijfers en letters; 18 30 
Waagstuk, spelprogr ,19 00 Nieuws; 19 30 Familie, 
sene 
20 00 Rad van fortuin, spelprogr 
20 30 Wies Andersen Show, kwisprogr 
21 35 Miss Belgiè-verkiezing, rechtstreeks 
23 35 Nieuws 
00.00 star, filmmag 
00 45 Diamonds, detektiveserie 

Ned. 1 
15 53 Nieuws; 16 00 Nieuws; 16 09 Heb Ik iets 
gemist?, hoogtepunten, 16 56 Young Riders, wester
nserie , 17 45 Boggle, woordspel ,1815 Sesamstraat, 
liefde, 18 30 Jeugdjoernaal; 18 40 Het klokhuis; 
18 58 Vrijdagavond vroeg... Van Willigenburg, 19 31 
Industrieel erfgoed: de veenkoloniën, Groningen, 
dok serie, 20 00 Nieuws 
20 25 Op zoek, praatprogr 
21 22 Reporter, aktualiteiten 
21 58 The house of Eliott, dramaserie 
22 54 Jan Wolkers, beeldend kunstenaar, schrijver, 
portret 
23 44 Nieuws 

Ned. 2 
13 00 Nieuws; 17 00 Blinde hartstocht, serie, 17 25 
Lekker leven, lekker lijnen, afslankkursus, 17 43 Eind
examenjournaal ; 18 00 Nieuws; 18 21 Dingbats, krip-
togramspel, 18 54 Candid Camera, verborgen kame
ra, 19 20 Special Adventure; 20 00 De ieukeste thuis, 
homevideo's 
20 35 Allo Allo, komische sene 
21 10 Crime time, misdaadmag 
21 46 Dat willen we even kwijt, column 
21 57 In the heat of the night, misdaadsene 
22 49 Eenmaal, andermaal, veiling kunstvoorwerpen 
23 39 Jansen slaat door, satire 
23 55 Deadly friend, film 
01 20 Nieuws 

Ned. 3 
08 53 Nieuws, 09 00 Schooltelevisie; 18 00 Nieuws; 
18 15 Een boot van hout, dok , 18 45 Politieke partij
en; 18 55 LIngo, woordspel, 19 23 Tom en Herrie, 
muziekprogr 
19 57 En er was licht, film 
21 39 intermezzo, Operafavoneten 
22 00 Nieuws 
22 15 Studio sport joernaal 
22 30 NOVA 
23 00 Gesprek met de minister-president 

Meryl Streep amuseert zich kostelijk in de Amerikaanse komedie She-
Devil. Zondag 9 mei op TV 1, om 21 u. 

ZATERDAG 8 MEI 

PASQUALINO 
SETTEBELLEZZE 

Een jonge Napolitaan met zeven huw
bare zusters vermoordt de aanbidder van 
één van hen en belandt in een psichiatri-
sche instelling. Dan tekent hij voor het 
nazileger, enzovoort. Een groteske film 
van Lina Wertmüller (1975) met Giancario 
Giannini en Fernando Rey. {VTM, om 
21U.35) 

ZONDAG 9 MEI 

SHE-DEVIL 
Susan Seidelman verfilmde (1989) het 

boek The Life and Times of a Sfie-Devil 
van Fay Woldon. Een lelijke huisvrouw 
terronseert haar man nadat zij ontdekt 
heeft dat die aanpapt met een schrijfster. 
Roseanne Barr, een Amerikaanse TV-
vedette neemt het op tegen Ed Begley Jr. 
en Meryl Streep. (TV 1, om 21 u.) 

MAANDAG 10 MEI 

TENDER MERCIES 
De Australiër Bruce Beresford is erin 

geslaagd een mooie en intimistische film 
te maken over het Texaanse plattelands
leven. Met Robert Duvall en Tess Harper. 
(BBC 2, om 22u.) 

DINSDAG 11 MEI 

MOORDZOMER 
Na een stilte van meer dan vijftien jaar 

draaide Jean Backer (1983) deze Eté 
(i/leurtier, een vreemde, intrigerende film 
die zijn sukses vooral te danken heeft aan 

de sensuele, uitdagende vertolking van 
Isabelle Adjani. Als onevenwichtige 
dorpsvamp wil zij zich wreken op de 
verkrachters van haar moeder. (TF1, om 
20U.40) 

WOENSDAG 12 MEI 

LA MARI DE 
LA COIFFEUSE 

De twaalfjarige Antoine is heimelijk ver
liefd op een wulpse kapster. Als volwas
sene is diezelfde Antoine (Jean Roche-
fort) getrouwd met een kapster en het 
paar leeft in volmaakte harmonie. Een 
ontroerend verhaal over liefde en dood. 
(Ned. I,om20u.25) 

DONDERDAG 13 MEI 

TERUG NAAR 
OEGSTGEEST 

Theo van Gogh mag dan wel een 
„lastige" jongen zijn, maar in 1987 ver
filmde hij op intrigerende en boeiende 
manier een roman vai Jan Wolkers, over 
een man die bij het sterfced van zijn vader 
herinneringen aan zijn jeugd ophaalt. Een 
erg gevoelige film. (TV 2, om 22u.30) 

VRIJDAG 14 MEI 

DEADLY FRIEND 
Een handige tiener is smoowerliefd op 

zijn buurmeisje en brengt haar, nadat ze 
werd vermoord, opnieuw „è la Franken
stein" tot leven. Een niet alledaagse hor-
rorfirlm (1986) met Matthew Laborteaux, 
Kristy Swanson en Michael Sharett. (Ned. 
2, om 23u,45) 
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BIOS 

DE VRIENDEN VAN PETER 
Passenger 57 in een regie van Kevin 

Hooks IS een onding Kon voormalig akteur 
Hooks nog overtuigen met zijn humoristische 
aanpak in Strictly Business, deze maal grijpt 
hij de aktiebal helemaal mis 

SNELLE BESLISSERS 
Met een aktiefilm zoals Passenger 57 zou 

moeten zijn, is het zo dat de snelle beslissers 
er meestal intuinen De reklame vermeldt al 
gauw dat het om een nieuwe Die Hard gaat 
en de kudde is ondenweg Maar op een 
bepaald ogenblik zou je zelfs wensen dat het 
vliegtuig waann deze passagier zit, nu eens 
eindelijk neerstort, zodat de film eindelijk 
gedaan zou kunnen zijn Het verhaal "̂  Passa
gier 57 (Wesley Snipes, die hier bewijst met 
van het akteurshout te zijn gesneden) is een 
veiligheidsspecialist, voormalig CIA, maar nu 
privaat Hij reist toevallig mee met het tuig, 
waarmee het FBI een vliegtuigkaper over 
brengt naar Californie waar hij terecht moet 
staan Binnen de kortste keren blijken zich 
diverse passagiers te ontpoppen als koel
bloedige moordenaars die kaper Bruce Pay
ne helpen om het vliegtuig over te nemen 

De meest onwaarschijnlijke dingen spelen 
zich af en de humor is plagiaat van plagiaat 
van plagiaat Essetee (staat ergens in Van 
Dale, wat een lettenwoord-woord is uit de 
eerste letters van en als eufemisme voor 
stront), misschien kunnen we het invoeren als 
sinoniem voor het bekende shit ' 

JENNIFER EIGHT 
Jennifer Eight is een ongewoon intelligent 

gemaakte tnller, met Andy Garcia, Uma Thur 
man en Lance Henriksen in de hoofdrollen 
De Britse regisseur Bruce Robinson schreef 
ook het script een uitgebrande agent
moordzaken krijgt een verhouding met een 
blonde stoot, we zien nogal wat vrouwen 
afranselen, en daartussenin wat Fatal Attrac
tion en Basic Instinct 

De film opent met de vondst van een 
vrouwenhand op een vuilnishoop Deze 
nachtelijke opnamen grijpen je direkt bij de 
keel Politieman Garcia voelt het in zijn kno
ken dat het hier gaat om de recentste moord 
in een serie Het volgende slachtoffer zal de 
blinde Thurman zijn, want zij was het die het 
laatste slachtoffer dat eveneens blind was, 
voor het laatst levend, zag De regie weet je 
iedere sekonde vast te houden en al is de 
oplossing iets te gemakkelijk, de klimaks is 
aangrijpend en ontroerend 

Het nieuwjaarsfeestje met de vrienden van Peter. 

PETER'S FRIENDS 

Amerika ging plat voor de Brit Kenneth 
Branagh, in New York schreven maar liefst 17 
joernalisten een lovend artikel over zijn 
nieuwste film Peter's Friends, met 6 tegen 
en 11 onbeslist een goeie score In Los 
Angeles werden het 7 voor 4 onbeslist, tenwijl 
Washington DC enkel pro kende En terecht 

Alles speelt op het immense landhuis dat 
Peter (Stephen Fry, van het komische duo 
Fry and Laurie) net heeft geërfd Peter is een 
erg geestige aristokraat die nu zijn vader 
dood IS zijn ietwat eksentrieke teatervrienden 
durft uit te nodigen voor een nieuwjaarsfees 
tje In een zuivere soap-opera stijl leren we de 
personages van het „drama' kennen Mag 
gie (een onbetaalbare Emma Thompson), die 
overal foto s van zichzelf achterlaat omdat 
haar kat haar met zou missen Roger (Hugh 
Laune, van hetzelfde duo) en Mary (Imelda 
Staunton, die verbazend goed kan zingen) 
die zich nauwelijks kunnen losmaken van 
hun zoontje en wiens overbezorgdheid hun 
huwelijk kapot maakt Voor het grootste ge
deelte van de film zullen ze dan ook bezig zijn 
naar huis te bellen 

Vervelend maar zo is het natuurlijk be 
doeld Sarah (Alphonsia Emmanual) een 
mooie zwarte vrouw die verliefd is op de 
liefde en die haar zoveelste minnaar Bnan 
(Tony Slattery) volledig uitput, totdat blijkt dat 
ie z n vrouw en kind in de steek het Andrew 
(Kenneth Branagh m weer eens een verba
zende rol) en zijn vrouw en soapvedette Carol 
(Rita Rudner, mede auteur van de film en 
gewoon verbluffend in de parodie op zich 
zelf) 

Al deze mensen samen, aangevuld met de 
huishoudster en haar ietwat simpele zoon, 
vormen samen de pionnen op een legbord, 
waarop regisseur Branagh naar hartelust hu 
mor (de one liners vliegen je om de Engelse 
oren, want soms zijn ze erbarmelijk vertaald) 
en drama weet te veroveren Engeland 
swingt en Branagh slaat de maat in deze 
werkelijk schitterende film 

Willem Sneer 
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MENGELWERK 

HERSENBREKER. 
OPGAVE 177 
HORIZONTAAL 

6. Zakje dat dient om insekten te verschal
ken (10) 

9. Band (7) 
10. Zo maak je van twee dieren er één (6) 
11. Smakelijk terugtrekken (2, 7, 6) 

PUNTENKLASSEMENT 
In de telling en kontrole van de pun

ten die verdiend worden door de inzen
ders van de juiste oplossingen van de 
Hersenbrekers is enige vertraging ont
staan, maar we kunnen nu het klasse
ment geven tot en met nummer 170. 
Inmiddels hebben degenen die tien 
punten verzamelden, een prijs ontvan
gen of kunnen die binnenkort tegemoet 
zien. 

Deze gelukkigen klasseerden zich te
vens voor een nieuwe ronde van tien 
Hersenbrekers en behaalden daarvoor 
al een aantal punten. 

De rangschikking aan de top luidt nu: 
7 punten voor Jan Van Borm (Bor-

nem-mariekerke), Marcel Iserentant 
(Brugge) en Wilfried Maertens (Izegem). 

6 punten voor Louis Morris (Herent) 
en Mark van de Walle (Aalter). 

5 punten voor Gusta Verhaegen (Ant
werpen) 

4 punten voor Gabriel Vandenbrou-
cke (leper) en Rita Verlinden (Bonhei
den). 

Bij deze stand komen enkele bemer
kingen : 

Dank zij de kontrole konden enkele 
kleine foutjes in de telling worden her
steld, maar slechts in één geval kostte 
dat een inzender een puntje. 

In enkele Hersenbrekers van de afge
lopen weken waren voor sommige 
woorden meerdere oplossingen moge
lijk. Uiteraard zijn de betreffende inzen
dingen goedgekeurd. Als voorbeelden 
kunnen genoemd worden: geploeter of 
gesloeber in plaats van geklieder (op
gave 170) en nestje in plaats van tentje 
(opgave 168). 

En nogmaals een advies: kontroleer 
de oplossing nog eens voor de gele 
briefkaart in de brievenbus glijdt. Het 
gebeurt nogal eens dat woorden wor
den overgeslagen of dat een wellicht 
haastig neergeschreven oplossing niet 
helemaal te ontcijferen valt. Overigens 
wordt in echte twijfelgevallen klementie 
getoond ten aanzien van de inzend-
(st)er I (jeeveedee) 

• ; | i i § 
z rnzuziziz 

13. Met z'n beiden tezamen (8) 
15. Deze palmsoort begint schijnbaar te be

derven (5) 
16. Legden de kaarten neer, maar hoefden 

geen geld terug te hebben (6) 
17. Van een zeker tijdstip af (5) 
18. Glibberig en toch zonder problemen (4) 

VERTIKAAL 
1. Misschien is niet te zien dat iemand aan 

de soep zit, maar je hoort het wel (7) 
2. Aandeel dat explodeert? (10) 
3. Je kunt er op rekenen dat het huwelijk op 

afstand wordt gesloten (10) 
4. Zonder dat men er in de verste verte op 

bedacht is (10) 
5. De eerste jobs vind je op Zaventem (10) 
7. Die zijn met afrekenen bezig (8) 
8. Deze plant hoort net zoveel als een 

kwartel (9) 
12. Is misschien beter dan beklaagd te wor

den (5) 
14. Brandend (3) 

OPLOSSING OPGAVE 175 
Horizontaal: 4. wiskunde; 6. tijdver
lies ; 9. gesnotterd; 10. aard; 12. strop; 
13. mistbanken; 16. met vlag en wim
pel; 17. ons; 18. nanoen. 

Vertikaal: 1. ziedend; 2. snelpers; 3. 
gewend; 5. kleptomaan; 6. toekomen; 
7. aannemen; 8. griezelen; 11.sta; 14. 
bewind; 15. oven. 

L. Robert uit de Weverboslaan 26 in 
9050 Gentbrugge wint een prijsje. Zijn 
gele briefltaart met de juiste oplos
sing van opgave 175 werd uit de 
•(orrekte inzendingen geloot. 

Wij verwachten uw gele briefkaart 
met de oplossing van opgave 176, ten 
laatste maandag 17 mei op de redak-
tie: Barrikadenplein 12,1000 Brussel. 

SATERDAG Haemers zit nog steeds in 
Vorstelijke cel! 

Koen Baert heeft last van 
...Dodengangsters 

Monica bijna in het Graf 

* 

AHASVERUS 
„Een helm kan een leven redden", 
las Ahasverus 
Vooral van wie er onder zit 

Gezocht: 
Juryleden I 

Gezocht: 
Gangsters! 

Vandemeulebroucke praat niet 
over koetjes en kalfjes 
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UIT DE REGIO 

HET PARTIJBESTUUR DEELT MEE 
Tijdens de vergadering van het VU-partijbestuur 

w/erd stilgestaan bij liet voorbije Vlaams-Nationaal 
Zangfeest. Het VU-partijbestuur wenst de organisa
toren, en de nieuwe ANZ-voorzitter Hugo Portier in 
het bijzonder, geluk met de sobere en degelijke 
aanpak. 

VU-voorzltter Anciaux stelt vast dat er geen funda
mentele tegenspraak is tussen finale doelstellingen 
van de niet-partijpolitieke Vlaamse Beweging en de 
Volksunie die er de demokratische partijpolitieke 
emanatie van is. De weg van de politiek is echter 
een weg die stapgewijs en via de Instellingen 
verloopt. Zo is de nakende verwezenlijking van een 
eigen Vlaams Parlement onmiskenbaar één van de 
hoekstenen om de verdere zelfstandigheid van 
Vlaanderen in een Europa van volkeren en regio's te 
realiseren. 

Anciaux sprak verder zijn verontwaardiging uit bij 

de ontsnapping van de gevaarlijke gangsters La-
croix, Bajrami en Kaplan. Het ongeloof bij de 
bevolking over dit zoveelste falen van ons rechts
systeem is zéér groot. Dergelijke stommiteiten doen 
de onrust stijgen. Na de vrijspraak van miljarden
fraudeurs, na de grote onduidelijkheid over wat er 
met de gewestplansjoemelaars gaat gebeuren en 
na het ongelooflijke uitstel van het proces Haemers 
is dit het zoveelste bewijs dat de beleidsverantwoor
delijken voor Justitie in dit land er een knoeiboel van 
maken. De VU wijst op de grote verantwoordelijk
heid die minister Wathelet in dit alles draagt. Als 
bevoegd minister slaagt deze er blijkbaar niet in zijn 
belangrijk departement op een ordentelijke wijze te 
beheren. Nochtans moet een samenleving.wil ze 
overleven, er in slagen de zware kriminaliteit te 
beheersen en aan banden te leggen. Wathelet moet 
over deze gebeurtenissen verantwoording afleg
gen. 

MET WALTER LUYTEN NAAR: 

DUITSE GEBIEDEN MET HISTORISCHE 
VLAAMSE BANDEN 

Op drie data kan u met Walter Luyten een 
kultureel-toeristische reis maken naar de Duitse 
gebieden die historishe banden hebben met Vlaan
deren. Het vertrek is telkens gepland op zaterdag
ochtend in Berlaar, de terugkomst op zondag
avond. 

De eerste reis gaat door op 8 en 9 mei. Op het 
programma staat een studiereis door Siegerland-
Land van Nassau. Dit is de geboortestreek van P.P. 
Rubens en Willem van Oranje. In Siegen bezoekt de 
groep onder andere het vermaarde Rubensmu
seum en in Dillenburg het van verre zichtbare 
herkenningsteken ,,De Willemstoren", speciaal ge
bouwd ter herdenking van de grote staatsman. Een 
avondlijk gezellig samenzijn en overnachting is 

MET VLAMINGEN 
IN DE WERELD 
NAAR KANADA 

Reeds meerdere jaren organiseert Vlamingen in 
de Wereld een zomerreis op bezoek bij de Vlamin
gen in Kanada en in de Verenigde Staten. 

Deze zomer opnieuw, van zaterdag 10 juli tot 
maandag 26 juli met bezoeken aan Montreal, Otta
wa, Toronto, Niagara Watervallen, Delhi, Detroit, 
Mishawaka en Chicago. 

Op al deze plaatsen zijn er specifieke Vlaamse 
nederzettingen met een klub en verenigingsleven 
dat bruist van de aktiviteiten. 

De bezoeken aan en de kontakten met de Vlaam
se en de Amerikaanse Vlamingen worden in ruime 
mate afgewisseld met toeristische hoogtepunten 
langsheen het trajekt tussen Montreal en Chicago. 
De begeleiding wordt verzorgd door de Stichting 
Vlamingen in de Wereld. 

Info: Vlamingen in de Wereld, Tervuursesteen-
weg 115, 280Ó Mechelen, tel. 015/42.25.77, fax. 
015/42.26.96. 

voorzien in Hotel Reuter te Haiger. Er wordt gereisd 
met een lukse-autokar, maar aansluiting met perso
nenwagens is mogelijk. 

Op 16 me/bezoekt de groep van Walter Luyten de 
Duitstalige kantons Eupen en Malmedy. 

Tenslotte is erop 6 juni een reis naar het Land van 
Kleef. Dit is de streek aan de Duitse Nederrijn, dat 
altijd een bijzondere band gehad heeft met de Lage 
Landen. Niet alleen bestonden er politiek-histori-
sche banden, maar ook handelsrelaties. De sterkste 
band vormt echter de taal. Tot in de 19de eeuw 
werd er Nederlands gesproken, en pas sinds 1830 
werd Hoogduits de officiële voertaal. Deze uitstap 
biedt de mogelijkheid kennis te maken met de 
geschiedenis, de Nederrijnse kunst, volksgebruiken 
en taal van een prachtig stukje land. Samen met 
gids en historikus Walter Luyten zal u een geva
rieerd landschap met oude stadjes, dorpen, kaste
len en molens doorkruisen. Vooral de steden Kleef, 
Kalkar en Xanten zullen mime aandacht genieten. 

Voor verdere inlichtingen kan u terecht bij Walter 
Luyten, Liersesteenweg 236, 2590 Berlaar, tel. 
03/482.11.93, fax. 03/482.44.58. 

FW-BERCHEM NAAR 
STRAATSBURG 

Wie wil met de afdeling FW-Berchem naar 
Straatsburg? Voor deze 4-daagse uitstap, op 16, 
17, 18 en 19 september zijn reeds inschrijvingen 
binnen. Wat vaststaat: we vertrekken donderdag 16 
september om 6 uur ('s morgens) aan Berchem-
station. We bezoeken Straatsburg, Parlement, Col-
mar, Wijnroute, Keizersberg en Riquiewehr. Zondag 
terug via Reims met bezoek aan de katedraal. Prijs: 
7.900 fr. per persoon - inbegrepen half pension, 
alle bezoeken en uitstappen. Inschrijven door stor
ting van 2.000 fr. per persoon op rek. nr. 412-
6188941-31 van FW-Berchem voor 30 april 1993. 
Aan de ingeschrevenen wordt enkele weken voor 
de uitstap een gedetailleerd reisplan overgemaakt. 
Mannen mogen ook mee I 

} * 

DEZE WEEK IN 
EEN DUBBELDIKKE 

Reizen doet lijden 
De lijd breekt aan om koffers te pakken. Daarin is 

goede inforaiatie op haar plaats. Want alles loopt met 
altijd even vloL Wal kan de geschillen-kommissie 

voor u doen? Een analyse van de leissektor en wat er 
zoal fout kan gaan: tiet eerete luik van het dossier 

"reizen doel lijden", deze week in Knack. 

* 

Pariementalr onderzoek 
We beleven een inflatie van parlementaire 

kommissies. De jongste onderzoekt het KS-dossier. 
Ze dreigt de weiking van het gerecht te doorkuisen. 

Zouden parlementsleden niet beter proberen te 
voorkomen dan zo diagnoses te stellen? Vragen en 

antwoorden, deze week in Knack. 

Fiskaal Europa 
België zou vooral aan het sociale Europa bouwen, als 

het op 1 juli EG-voomlter wordL Mis: hel fiskale 
krijgt vodTang. Want alle regeringen snakken naar 
geld uit een doel-treffende inning van belastingen. 

Een politieke analyse daarover, deze week in Knack. 

U wteT Her 
Beren.? 

Virtuele realiteit 
Mekaar vanop kikmeteis afstand de hand drukken. 

wandelen op Mars of door het andeke Rome 
slenteren: hel kaa Bewegen in een door computei; 
geotkestreerde werekL De weieki van de Virtual 
Reality, binnenkort in de winkeL deze week in 

Weekend Knack. 

En verder 
• Euio-Biussel en Spanje in Europa • Bij de 

rijkswacht • Rendcz-vous: hevelingsvoorwerpen in 
hel museum van Jan Hoet • Füm: de vele gezichten 
van Malcolm X • 'Entartele Musik" in ere hersteld • 
Literatuur de epiek van Ben Okri • Serie: het meten 
van de djd • Bericht uil Japan • De inrijperiode van 

Bill Clinton • Interview met Zivota Panic. 
bevelhebber van het Servische leger.. 

3 MAGAZINES INI: 
KNACK + W£Ep?Q> KNACK 

TE KOOP 
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UIT DE REGIO 

BLIJVEN f 
FIETSEN 1 

ANTWERPEN, ZONDAG 16 MEI '93 

ANTWERPEN FIETSSTAD 
De fiets IS het stadsvervoermiddel bij uitstek De 

fiets IS snel veilig spaart ruimte en energie en 
vervuilt het milieu met 

Om van Antwerpen een fietsvriendelijke stad te 
maken stelt Fietskampagne de overheid een eisen-
platform voor Het werd ondertekend door meer dan 
75 verenigingen uit de Antwerpse regio Al deze 
verenigingen mobiliseren voor een grootse fletsma 
nifestatie op 16 mei 1993 

Als pleidooi voor een fietsvriendelijk Antwerpen 
neemt ook de Volksunie deel aan de aktie Antwer 
pen Fietsstad De VU-ploeg wordt aangevoerd door 
de Antwerpse mandatanssen en Vlaams Minister 
van Verkeer Johan sauwens 

AUTOLOZE ZONDAG! 

Fietskampagne verkreeg van het schepenkollege 
dat de ganse Antwerpse binnenstad van de leien tot 
aan de kaaien op 16 mei autovrij wordt Een echte 
ovenwinning voor de fiets Vele duizenden fietsers 
worden venwacht om de kernstad te doorkruisen 
Net zoals vorige jaren is er een netwerk van vertrek 
punten in de regio waar verenigingen gezinnen en 
individuele fietsers verzamelen om samen naar 
Antwerpen te fietsen 

DE TIEN EISEN 
- aanmoedigen door de overheid van het fietsver-

keer 
- fietspaden, fietssluizen, fietsparkings, 

.^^^"i 

• een maksimumsnelheid van 30 km per uur in de 
stad, 

• meer ruimte voor de fietser, 
• een veilig en komfortabel fietsrouteplan, 
- meer geld voor een echt fietsbeleid, 
• meer bescherming voor de zachte weggebruiker, 

—X -; 

JA; 

Bezorg ons vlug deze fietsbon 

o Ik kom naar Antwerpen 
Afspraak op het arrondissementeel VU-sekrelanaat in de Paleisstraat 

O Ik kom niet alleen 
U mag samen met mijn inschnjvmg ook die van anderen noteren 

O Ik kan er helaas met bij zijn Maar de VU heeft m n steun 
Ook ik blijf fietsen ' 

naam _ 
straat _ 
postnr _ 
tel _ / _ 

gemeente 

- resoluut kiezen voor een autoluwe stad, 
- een fietsvriendelijk openbaar vervoer, 
- een gestruktureerd overleg met de overheid 

MASSALE VU-DEELNAME 

De Volksunie komt samen aan haar sekretanaat 
in de Paleisstraat 133 om 12u 30 Van daaruit fietst 
de groep naar de bijeenkomst om 13u op de Leien 
De VU vormt daar een kleurrijke fietsparade die, 
tesamen met duizenden entoesiaste fietsers, het 
autovrije stadscentrum verovert 

De VU-deelname is belangrijk Vonge jaren nam 
de partij ook al deel aan de Antwerpse Fietskam-
panje 

De opkomst van vorige jaren in de binnenstad 
heeft er steeds voor gezorgd dat de fiets meer 
aandacht krijgt in de media en in het beleid 

Slechts een massale deelname kan de Volksunie-
eis Antwerpen fietsstad mee helpen realiseren 

De organisatie loopt een stuk makkelijker als je 
ons vooraf je aanwezigheid meldt Graag een sein
tje met onderstaande antwoordstrook 

Voor meer informatie kan u terecht op het Ant
werpse VU-sekretanaat tel en fax 03/238 82 08 
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FIETS-MEE-DAG VANUIT KONTICH ANTWERPEN 
MEI 
7 MORTSEL: Toneelgezelschap Streven speelt om 
20u „De braderij", in het Mark Liebrechtcentrum, H 
Kruisstraat Kaarten aan 200 fr bij E Croes 
(44912 20) Org VU-Mortsel 
7 GEEL: Optreden volksmuziekgroep Zakdoek 
gevolgd door fuif in Parochiezaal, Geel-Zammel 
Aanvang 20u 15 Org VI Aktiegroep Geel 
7 ANTWERPEN: Voorstelling in gerenoveerde 
Bourla schouwburg van multimediaal spektakel De 
Schelde Leven en dood van het water Info en 
kaarten bij Coremanskring, Paleisstraat 133 te Ant
werpen (03/238 82 08) 
8 BERLAAR: Tweedaagse studiereis o I v Walter 
Luyten naar de Duitse stad Dillenburg, geboorte
streek van Rubens en Willem van Oranje in Sieger-
land/Land van Nassau Info 03 482 11 93 
8 BROECHEM: Koerdische avond met Koerdische 
musiek en hapjes of snacks Om 20u in zaal 
Heksenketel, Massenhovesestwg 57 Inkom 50 fr 
Info Raf Guetels (03/485 89 71) 
8 HEIDE-KALMTHOUT: Denkdag m Gambuus, 
met in de voormiddag bespreking van progr '94 met 
arr voorzitter Koen Raets Van 14 tot 17u bespre
king en verfijning van ontwerpteksten in aanwezig
heid van Herman Lauwers Org VU-Kalmthout 
10 KALMTHOUT: De Vrouw in de Islam door 
Huguette De Bleecker Om 20u in zaal Cambuus, 
Heidestatieplein 10 Inkom leden 50fr, met-leden 
lOOfr Org FW-Kalmthout 
10 BERCHEM: Sn Lanka in de kijker Voordracht 
met video door Peter Annys Om 20u in KG 
Berchem, Driekoningenstraat 126 Org Vlaamse 
Kring Berchem Info 32119 86 
13 MOL: Open arrondissementsraad met als gast
spreker Oswald Van Ooteghem over zijn ervaringen 
aan het Oostfront en de gevolgen hiervan Zaal 
Malpertuus, Turnhoutsebaan 15 Om 20u 30 
15 BRASSCHAAT: Optreden van kabaretduo Kom-
mil Foo met haar kabaret-story „Johnny Van Gips" 
Om 20u30 in de Ruiterhal, KC, Gemeentepark 
Tikkets 200, 250 en 300 fr Reservatie 651 91 23 
(Herman Lauwers), 65212 33 (Jan Verschooren) 
Org VL 88-Brasschaat 
16 ANTWERPEN: Antwerpen Fieststad Autoloze 
zondagnamiddag Afrpaak 13u VU-arr Sekreta 
naat, Paleisstraat 133 We nemen deel onder het 
motto ,,Wij blijven fietsen'" 
16 KONTICH: Fiets-mee-dag aan de Ronde van 
Haspengouw Afstand 100 of 200 km Deelname 
50 fr Start en aankomst Hondenschool Sloeber, 
Keizershoek 284 200 km vanaf 7 tot 8u ,100 km 
van 7 tot 10u Info 03/457 72 50 (ts 17en18u -
EnA/in Brentjens) 
16 BONHEIDEN: Busuitstap naar de Oostkantons 
o l v Walter Luyten Deelname 500 fr Info en 
inschrijvingen bij Mia Billiet (015/51 31 69) Org 
VU-arr Mechelen 
17 RIJMENAM: Open arr raad met als gastspreker 
Jaak Vandemeulebroucke In Ontmoetingscentrum 
Sint-Martensberg, om 20Ü 30 Alle VU-leden en -
simpatisanten zijn welkom 
17 BERCHEM: Stad aan de Stroom Jan Van 
Alsenoy licht dit projekt toe aan de hand van 
diamontage Om 20u in Alpheusdal, F Williotstraat 
22 Org VU-Berchem (321 19 86) 
29 BONHEIDEN 12de Vlaams-nationaal tuinfeest 
in de Krankhoeve Met superbraadfeest van 18 tot 
21 u Org VU-arr Mechelen en Vlaamse Vnenden-
knng Bonheiden-Rijmenam 
30 BONHEIDEN: Wandelzoektocht met vertrek om 
14u aan Krankhoeve Bij terugkomst pannekoeken-
slag door VUJO-arr Mechelen Org Vlaamse 
Vnendenknngen Bonheiden-Rijmenam 

In het kader van de jaarlijkse Fietseling en naar 
een idee van minister Johan Sauwens, wordt op 
zondag 16 mei a s een Fiets-Mee-Dag gereden 

Het gaat hem om Kontich-Hoegaarden-Kontich 
(ronde van Haspengouw voor Wielertoeristen en -
klubs) Afstand 200 km, verkorting 100 km 

Start en aankomst Hondenschool Sloever, Kei
zershoek 284 te Kontich nabij de El 9 

Vertrek en inschrijving 200 km, vanaf 7u tot8u , 
100 km vanaf 7u tot lOu 

Onkosten 50 fr, 1 Hoegaarden inbegrepen 

KONCERTREIS RINA HUGO 
Op het 56ste Vlaams Nationaal Zangfeest, zon 

dag j I, vertolkte Rina Hugo het lied ,,Heimwee" 

Deze Zuidafnkaanse is een veelzijdige zangeres, 
ZIJ vertolkt opera, operette, oratorium, kunst- en 
volksliederen, en ook lichte muziek 

Wie Rina Hugo met haar eigen programma aan 

MEI 

6 MERELBEKE: Dr Beacourt spreekt over,,Week
endongevallen" Om 20u in zaal Dnekoningen, 
Hundelgemsestwg 656 Org VU Merelbeke 
7 SINT-NIKLAAS: Uitreiking Leeuwepenning aan 
Louis Bosteels, Davidsfonds SOc Kult Ontmoe-
tingsr Sint-Lucia, Lamstraat om 19u 30 Org Wase 
Jonge Leeuwen 
9 MERELBEKE: VU Barbecue in Hof Ten Bosch 
Burg Maenhoutstraat 92, van 12u tot 14u30 
Kaarten aan 375 fr (kinderen 150 fr) Kaarten bij 
bestuursleden en mandatarissen 
10 SINT-NIKLAAS: gesprek decentrallisenng 
Vlaams Jeugdbeleid met H Lauwers en N Maes 
Cipierage, Grote Markt 45 om 20u Org VCLD-
AVK-WJL 
12 DEINZE: Bezoek aan de Plantentuin van de 
RUG Samenkomst om 13u40 op parkeerterrein 
achter Unie Deinze en vervoer aan te passen Org 
FW-Deinze 

39 

Voor iedere deelnemer ligt een brevet klaar maar 
ook bekers voor de grootste klub en de verstkomen-
de deelnemer Volledig afgepijld en uiterst rustig 
parkoers met weinig kasseistroken Als de weergo
den ons goedgezind zijn verzekeren wij u een 
veilige en aangename omloop en bieden wij de 
kans individueel of met uw klub kennis te maken 
met een heel mooi stukje Vlaanderen 

Inlichtingen schepen EnAnn Brentjens, 
03/457 72 40 (tussen 17u en 18u), Kapelstraat 40A 
te 2550 Kontich 

Een inrichting van de Gemeentelijke Sportraad 
Kontich en WTC Real Groeninghe 

het werk wil zien en horen kan terecht in Feestzaal 
Dienstencentrum, Ledebergplein te Ledeberg, op 7 
mei om 20u (kaarten De Meyer 091 /72 78 71) of op 
zondag 9 mei om 14u 30 in Kultureel Centrum De 
Kern, Kern 18 te Wilrijk-Antwerpen Kaarten 
03/238 94 12 (kantooruren) of 03/353 67 15 (zater
dag) De toegangsprijs bedraagt 300 fr 

18 NINOVE: Jos Verdoodt spreekt over het archief 
van het Vatikaan i v m Daens Om 14u 30 in zaal 
Berg en Dal, Brusselstraat 87 Org VWG-Ninove 
23 AALST: Spektakeldiner, met als animator Antoi-
ne Van der Heyden In feestzaal t Kapelleke, 
Meuleschettestraat 34, van 11u30 tot 15u 500 
fr p p Org VU-Aalst/Hofstade/Erembodegem-
centrum 
23 LEDE: Jaarlijks reisbezoek aan Gent Eetmaal 4-
Leievaart 800 fr Met eigen wagen Info bij be
stuursleden Org VU-Lede 

Wij vernemen dat onze medewerker Her
man Maes met eenparigheid van stemmen 
verkozen werd tot voorzitter van de Kultuur-
raad van de stad Deinze 

WIJ wensen Herman die reeds zijn sporen 
o a als gemeenteraadslid verdiende, een 
vruchtbaar voorzitterschap toe' 
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ADVERTENTIE 

O.C.M.W. van Nijlen 
Het O C.M.W. van Nijlen maakt bekend dat volgende betrekkingen te begeven zijn voor 
mannelijke en vrouwelijke kandidaten 

In vast dienstverband • drie halftijdse betrekkingen voor gezins- of bejaardenhelp-
(st)er plus één 1/4de-betrekking voor gezins- of bejaardenhelp(st)er. 

De aanw/en/ings- en benoemingsvoorwaarden kunnen bekomen worden op het sekreta-
riaat van het O C M W -Nijlen, Kessel-dorp 54 te 2560 Kessel (tel 03/489 05 27) 

De kandidaturen voor deze betrekkingen dienen aangetekend gencht aan de Voorzitter 
van het O C M W , de heer Paul VERBEECK, p/a Kessel-dorp 54 te 2560 KESSEL, 
uiterlijk op 21 mei 1993. 

De Sekretans, De Voorzitter, 
L Behoofs P Verbeeck 

OOST-VLAANDEREN 
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LIMBURG 

Tijdens het jongste paasweekeinde deelde VU-Liedel(erke naar jaarlijkse traditie een 
paasbloemetje uit. De aktie werd door de marktgangers ten volle gewaardeerd, (foto wu) 

BRABANT 
MEI 
8 NEDER-OVER-HEEMBEEK: 1ste Kaas- en Wijn-
avond. Van 18 tot 23u. in zaai Familia, Frans 
Vel<emansstraat 131, Neder-over-Heembeel< Org.: 
VU-Heembeel<-Mutsaard-Haren. 
8 ETTERBEEK: Spagetti-Boiognesefeest, vanaf 
11U.30 tot 19u. in feestzaal De Moriaan, Oudergem-
seiaan 90, te Etterbeek. Ord.: VU-Brussel-Oost. 

8 MERCHTEM: Lasagnefestijn In zaai Harmonie, 
Stoofstraat. Om 18u. Org.: VU-Merchtem. 
16 TIELT-WINGE: Ocfitenwandeiing in het Troos-
tembergbos te Houwaart. Vertrek om 9u. aan de hut 
van Troostemberg. Broodmaaltijd wordt voorzien, 
info: U. Bernar (016/53.54.67) of C. Costrop 
(016/50.19.66). Org.: FW-Tlelt-Winge. 

SUKSESVOL PANNEKOEKENFESTIJN 
TESINT-MARTENS-BODEGEM 

in een gezellige sfeer met lekkere pannekoeken 
of pajotse boterhammen mocht de Volksunie-afde
ling van Sint-Martens-Bodegem nog maar eens 
zoals ieder jaar honderden simpatisanten verwelko
men, dit jaar nog meer dan ooit te voren. De 
mensen simpatiseren duidelijk met ,,de blijvers"! 

Veel van deze bezoekers zuilen benieuwd zijn 
naar de uitslag van de prijsvraag. de bierkorf woog 

15 kg 250 g. 

De gelukkige winnaar was Corneel Truiiemans; 
de winnaars van de overige prijzen waren: mevr. 
Broeders, Wiliy Tieiemans, Jean Renders, Maunce 
De Koninck, Rudy Braeckman, Koen Leyssens en 
Jules De Baerdemaeker. 

Proficiat aan de goede schatters! 

ADVERTENTIE 

RESTAURANT HASSELTBERG 
NIEUWELAAN 47, 1860 MEISE - TEL 02/269.70.45 

MENU'S 
AAN 950 

en 1.600 fr. 

WOENSDAG EN 
ZONDAGAVOND 

GESLOTEN 
Inclusiefprijs voor 

BANKETTEN 

MEI 
22 HASSELT: VU-feest in Ontmoetingscentrum 
St.Katarina. Menu van streekgerechten aan 350 fr. 
(aan tafel om 20u.30). Info: 011/23.70.36-7 (VU-
Hasselt). 

LIMBURGSE 
STUDIENAMIDDAG 
„VROUW EN WERK" 

De kommissie Vrouwenarbeid van de GOM-üm-
burg organiseert op 25 mei e.k. een studienamid
dag rond het tema Vrouw en Werk. Deze studiena
middag zal plaats hebben in de Umburghal te Genk. 

De kommissie Vrouwenarbeid stelt zich als doel 
het stimuleren van méér en betere arbeidskansen 
voor vrouwen in Limburg. Men stelt vast dat on
danks de sterke groei van de werkgelegenheid van 
vrouwen in de periode 1988-1991 in Limburg, de 
werkloosheid op een te hoog peil is gebleven. In 
februari 1993 bedroeg de werkloosheidsgraad voor 
vrouwen in Limburg 30% tegen 19,1 % voor Vlaan
deren. 

In het Toekomstkontrai<t voor Limburg (1987-
1997) wordt als objektief gesteld de Limburgse 
werkloosheid terug te brengen tot op het niveau van 
de rest van Vlaanderen. De in dit verband te nemen 
maatregelen dienen vooral betrekking te hebben op 
vrouwen, wil men het gestelde ojektlef halen. 

De kommissie zal tijdens deze Vrouw- en Werk
dag dan ook vooral de focus richten op nieuwe 
aktievoorstellen, die de teweri^steilingskansen van 
de Limburgse vrouwen kunnen verbeteren. Verder 
zal er eveneens een evaluatie gebracht worden van 
de werking gedurende de voorbije vijf jaar. 

Belangrijk is dat alle betrokkenen in een vijftal 
werkgroepen hun mening, ideeën en bemerkingen 
bij de voorstellen van beleidsopties die dan zullen 
geformuleerd worden, naar voor brengen. Gehoopt 
wordt dat vanuit deze Vrouw- en Werkdag een 
nieuwe dinamiek ontstaat om de problematiek van 
de vrouwenweridoosheid mee te helpen oplossen. 

Info: 011/23.71.11. 

Bestendig Afgevaardigde Frieda Broepels 
verhuist binnenkort naar Hasselt. Voor VU-
Hasselt is dit een nieuwe, entoesiaste start. 
We vieren dit met een écht feest. 

Op zaterdag 22 mei 1993 wordt u gastvrij 
ontvangen in Ontmoetingscentrum St. Katan-
na te Hasselt. 

Een menuutje van streekgerechten (aan 
tafel: 20u.30) kost 350 fr. Verder geniet u van 
een goed glas wijn, een frisse pint, een leuke 
babbel en ons huisorkest. Een niet te missen 
avond! 

Info en reservaties: 011/23.70.36 -
23.70.37. 
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WEST-VLAANDEREN GESCHIEDENIS 
VLAAMSE BEWEGING 
TE HASSELT 

Vlaamse Kring Hasselt organiseert i.s.m. de Fe
deratie van Vlaamse Kringen - Rodenbachfonds 
de vormingsl<ursus Geschiedenis van de Vlaamse 
Beweging. 

De klemtoon in deze kursus ligt op het belang van 
de Vlaamse Beweging voor de Vlaamse bewustwor
ding en ontvoogdingsstrijd. 

Deze kursus wordt begeleid door Frank Sebe-
rechts, historikus en direkteur van het Rodenbach
fonds en gaat door in lokaal 8 (2de verdieping) van 
het Kultureel Centrum, Kunstlaan 5 te 3500 Hasselt. 

Alle geïnteresseerden worden verwacht op de 
maandagen 10 en 24 mei en 7 en 21 juni 1993 om 
19U.30. De sessies worden telkens rond 22u. afge
sloten. 

Wie aan deze vonningskursus wil deelnemen 
stort de som van 800 frank op bankrekening 453-
2534101-66. 

Telefonisch: 011/21.07.98 (voorzitter Vlaamse 
Kring Hasselt: mevr. G. Van Hoof-Ledegen). Tus
sen 18 en 19u. zijn wij bereikbaar op 011/22.82.82 
(Sekretariaat Vlaamse Kring Hasselt: R. Paque). 

IERS-VLAAMSE DAG 
TE VEURNE 

Het Rodenbachfonds West-Vlaanderen organi
seert op 8 mei a.s. een Iers-Vlaamse ontmoetings
dag in het DienstencentRim Zonnebloem, Zuid
straat 67 te Veume. Iedereen is er van harte welkom 
vanaf 11 uur. Vrije toegang gedurende de ganse 
dag. 

De tentoonstelling „Groen Ierland, Gouden Hart" 
is te bezichtigen van 7 tot en met 12 mei 93 (1 Ou. tot 
17u.). 

De muzikale omlijsting wordt verzorgd door de 
Middelkerkse groep Aran (Ierse muziek). Aan de 
verkoopstanden kan je kennismaken met diverse 
Ierse produkten. 

Programma: 
11u.: receptie aangeboden door Guinness, Ker-

rygold. La Couronne. 
14U.30: doorlopend fllmvoorstelling over Ierland. 
16u.: degustatie Baileys Irish Cream en tombola. 

Naar aanleiding van 10 jaar VU in de Zedelgemse 
gemeenteraad op 17 mei a.s. organiseert VU-
Zedelgem een eigen Milieuweek. Buiten de VU heeft 
geen enkele politieke partij op Zedelgem uiting 
gegeven van een doordacht milieubeleid, wat wij 
met deze milieuweek willen onderstrepen. 

De week loopt onder het tema „Het kan toch niet 
dat we in een zelfstandig Vlaanderen op een mest
hoop leven". 

MEI 
6 LOPPEM: Guido Van In over Irma Laplasse; Om 
20u. in de Parochiezaal van Loppem, lepenweg. 
Inkom 50 fr.p.p./IOO fr. per gezin. Org.: vzw Tref
punt Zedelgem. 
8 IZEGEM: Voetbalmatch Vlaams Huis vs. Batavia 
Van der Beken. Org.: Voetbalklub Vlaams Huis. 
8 lEPER: Bezoek aan Euro-tunnel met Wl. Vertrek 
om 8u.30 aan Hotel Ariane, Slachthuisstraat. Deel
name: 1.200 fr.p.p. (inbegrepen: busreis, fooi 
chauffeurs, inkom en rondrit Eurotunnel, volledig 
middagmaal). Inschrijven en info: Jano Braem 
(057/20.24.68) en Kristien Devlieger (057/20.25.37). 
8 KORTRIJK: Kortrijk bezoekt Linkebeek en Dro-
genboos. Vertrek om 8u.45 met autocar aan Station 
Kortrijk (einde standplaats bussen). Met o.m. be
zoek aan de Boeckmuseum en ontvangst te Linke
beek. Deelname alles inbegr.: 1.100 fr. Inschrijven 
+ info: J. Ballegeer 056/22.35.07). Storten op rek. 
460-0288901-75 van VU-afd.Kortrijk. 
9 IZEGEM: Vlaams Huis vanaf lOu.: derde kaar
ting. Org.: Kaartersklub De Vlaamse Vrienden. 
11 IZEGEM: Plantijnzaal POB om 20u.: hobby
avond. Org.: FW-lzegem. 
12 ROESELARE: Werken met zoutdeeg. V-club 
voor kinderen. Om 13u.30 in H. Verrieststr. 4. Inkom 
80 fr., meebrengen: schoenendoos. Org.: Vlanajo 
West-Flandria. 
13 BRUGGE: Oude instrumenten, Vlaamse Volks
muziek en volksliederen met Roger Hessel. Om 
20u. in De Gulden Spoor. Org. Informativa. 
14 ZEDELGEM: Viering 10 jaar VU-Zedelgem 
d.m.v. Milieuweek, van 14 t/m 18/5. Info bij VU-
Zedelgem. 
17 IZEGEM: Oud Stadhuis om 15u,: Katrien Sey-
naeve over ,,Zuid-Afrika en de apartheid". Org.: 
VWG-lzegem. 
22 DE PANNE: Herdenking ooriogsslachtoffers 
(gefusilleerden van Abbeville), neertegging bloe
men, op het militaire kerkhof van De Panne. Om 
15u. 

ZOEKERTJE 
- GEZOCHT - Vr. geboren 14.07.71. Hoger 
Sekundair onderwijs, afdeling personenzorg. Zoekt 
werk in de omgeving van Brussel, Aalst of Gent. 
0/Ref: 910148. Voor inlichtingen: Volksvertegen
woordiger Etienne Van Vaerenbergh 
(02/519.86.94), van 7u.30 tot 15u. 

PROGRAMMA 
14 mei: VU-tentoonstelling. Temgblik op het 

milieubeleid in Zedelgem door gemeenteraadslid 
Eddy De Wispelaere. 

15 mei: Milieu-aktie. 
16 mei: Natuuro/andeling in Merkemveld o.l.v. ex-

VU-schepen Erik Vandenbussche. 
17 mei: Historische wandeling in Vloethemveld 

o.l.v. VU-sekretaris Géry Cappon. 
18 mei: Bezoek aan het WKZ. 

23 WAKKEN: Met bus naar Abbeville. Vertrek om 
7u. stipt op de Mari<t te Wakken. Om 11u. bezoek 
aan het graf, daarna aan de kiosk. Terug in Wakken 
om 17u. voor mis voor Joris Van Severen. Nadien 
tentoonstelling en maaltijd. Reis: 600 fr. Info: 
051/63.30.32. Org.: VU-Wakken en VU-Kortrijk. 
29 BRUGGE: Teater De Honden in het zegekoor. 
Om 20u. in KC De Dijk, Blankenbergsestraat 221. 
Met inleiding door dom Eligius Deckkers. 
30 BRUGGE: om 11u. op het Brugs kerkhof: 
bloemenhulde aan het graf van Irma Laplasse. 
Toespraak door Koen Baert. Herinneringswoord 
door Karel van Isacker. Zang door het koor van 
WVG. 

ADVERTENTIE: 

OPENBAAR CENTRUM 
VOOR MAATSCHAPPELIJK 

WELZIJN VAN IZEGEM 
Het O.C.M.W. van Izegem verklaart vol
gende functies open: 

- Gegradueerde verpleegkundige 
(m/v) op proef in vast dienstverband (*). 

- Gebrevetteerde verpleegkundi
ge (m/v) op proef in vast dienstverband 
en in contractueel dienstverband (*). 

- Ziekenhuisassistent en/of ver-
pleegassistent (m/v) op proef in vast 
contractueel dienstverband (*). 

- Kinderverzorg(st)er en/of sani
taire help(st)er op proef in vast dienst
verband en in contractueel dienstver
band. 

- Kinesitherapeut(e) op proef en 
vast en in contractueel dienstverband. 

- Diëthist(e) op proef in vast dienst
verband (*). 

- Anlmatie-verantwoordelijke op 
proef in vast dienstverband. 

- Telefonist-onthaal (m/v) op proef 
in vast dienstverband. 
en wenst tevens over te gaan tot het 
aanleggen van een werfreserve voor 
deze functies. 

Alle functies kunnen zowel voltijds, 
halftijds als deeltijds bezet worden. 
Voor de functies met (*) kunnen ook 
laatstejaarsstudenten inschrijven. 
De kandidaturen (één per functie), met 
afschrift van vereiste diploma en curri
culum vitae, dienen per aangetekende 
zending gezonden te worden aan de 
Heer Voorzitter van het O.C.M.W., Koke-
larestraat 2 te 8870 Izegem, uiterlijk op 
24 mei 1993 (datum poststempel). 

Inlichtingen: Personeelsdienst 
O.C.M.W.- Kokelarestraat 2, 8870 Ize
gem-Tel . : 051/30.28.51 

Namens het O.C.M.W. Izegem 
De Secretaris, Frits Herreman. 

MILIEUWEEK TE ZEDELGEM 
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DE DODENGANG 
Men is aardig op weg in dit Belgenland om 

wat recht is krom te maken! De polemiek 
rond de Dodengang te Diksmuide is daarvan 
een duidelijk voorbeeld I 

Hij IJzerbedevaartkomitee bekomt als de 
meest biedende de koncessie op de meest 
demokratische manier. Noch de stad Diks
muide, noch de Touring Club, noch Lands
verdediging, noch de Belgische Staat had
den vroeger oog voor de Dodengang. 

Nu loopt men ineens over van vaderlands
liefde en roept de Dodengang uit tot een 
„heilig-nationaal" monument. Op wiens te
ken...? 

Dat Wauters (CVP-schepen van Diksmui
de) in de ontstane hetze tegen het IJzerbede
vaartkomitee het voortouw neemt is voor mij 
onbegrijpelijk. 

H. Suykerbuyk (CVP) ziet het met o.a. Jan 
Loones (VU) wel gans anders en ze leggen 
Maystadt op de rooster. Toch raar dat zelfs 
een minister dit dossier ter harte neemt? 

In wat voor een land leven wij ? Het proces 
Haemers (... in de repressietijd deed men er 
minder doekjes rond I), de vrijspraak in de 
fraudezaak Kirchen, de miljarden van KS, de 
transferten van noord naar zuid, de belastin
gen van Dehaene. 

Wat een erfenis voor onze kinderen I 
Er is maar één antwoord op deze Belgische 

schandalen; Boedelscheiding! 

W. Rosiers, Neeroeteren 

NATIONALISME 
Ik hoor en lees vaak dat men ons Vlaams-

volksnationalisme poogt te vergelijken met 
de uitbarstingen van nationalisme in midden 
Europa. Zij die dat doen bewijzen hun ver
keerd inzicht, of beschouwen nationalisme 
slechts als een politiek streven. 

Zij weten niet dat „ons" volksnationalisme 
in se een „humanisme" is, een levensbe
schouwing, een levensfilosofie die men gans 
zijn leven kultiveert, waarbij geestelijke zelf-
vorming, rechtlijnigheid, trouw en offen/aar-
digheid de intrinsieke kenmerken zijn. Sterk
ste waardeoordeel is daarbij; wie het zwaar
ste offer brengt? 

Wie waarschuwde ons voor: „egoïsme"? 

Line Lambert, Gent 

ONAFHANKELIJK 
Ik heb me zwaar gestoord aan de vrij 

makke reaktie in het redaktioneel artikel (WIJ, 
22 april j.l.) op de demonstratie „Tegen 
separatisme". In plaats van de Belgicisten 
duidelijk te maken dat ieder volk, hoe klein 
ook, recht heeft op zelfbeschikking en natie

vorming, poogde de hoofdredakteur de orga
nisatoren van dit achterhoedegevecht ermee 
te sussen dat de VU het separatisme nooit in 
haar vaandel heeft geschreven en dat de 
partij gewonnen is voor een eerlijk (sic) 
confederalisme. 

Welnu, ik heb nieuws voor u: onze toe
komst ligt niet in een (con)federatie met 
Wallonië, maar in een hernieuwd samenwer
kingsverband met onze voormalige landge
noten in het Noorden. Of is men 1585 en 1830 
misschien vergeten? Blijkbaar zijn zelfs de 
geesten in een ruimdenkende partij als de VU 
niet rijp voor het Europa van de volkeren dat 
zich aandient. 

Toen onze jonge voorzitter nog niet zolang 
geleden aantrad, klonk het wel heel anders: 
voor de TV-kamera's toonde hij zich (tot mijn 
grote vreugde) een vurig pleitbezorger van 
een onafhankelijk Vlaanderen. De jongste tijd 
is zijn stem echter verstomd. Waarom? Is 
men bij de partijtop bang geworden ? Waar
voor dan wel? 

De redaktie ontvangt graag brie
ven voor de lezersrubriek Weder
woord. Naamloze brieven gaan 
de scheurmand, in, evenals 
scheid- en smaadbrieven. De an
dere publiceert zij, naargelang er 
plaats beschikbaar is. De redak
tie behoudt zich het recht wot 

: brieven in te korten en persklaar 
te maken zonder de essentie van 
de inhoud te veranderen. Brieven 
worden ondertekend met de 
naam en de plaats van herkomst, 
tenzij de schrijver verzoekt 
slechts de initialen te gebruiken. 
De opinie, vertolkt in een lezers-
brief, Is niet noodzakelijk deze 
van de redaktie. 

Als Vlaams-nationalisten is het onze ver
domde plicht het welzijn van ons volk voorop 
te plaatsen en het door niets of niemand te 
laten beknotten. Dit kan alleen als wij ons 
volledig losmaken uit de Belgische dwang
buis. Wij moeten elke kollaboratie met de 
Belgische staat weigeren en alleen aan het 
soevereine Vlaamse parlement verantwoor
ding afleggen. Laten wij niet langer meer 
schipperen, maar duidelijk zeggen waarvoor 
wij staan. „Terug naar de bron van het 
Vlaams-nationalisme". Waarop wachten we ? 

H. Festraets, Kampenhout 

STAMBOOM 
In Vlaamse Stam (1993, nr. 3-4, biz; 175 

e.v.), het orgaan van de Vlaamse Vereniging 
voor Familiekunde (WF), lazen we de stam-
reeks van „onze" Jaak Vandemeulebroucke: 

zijn vader, grootvader, overgrootvader enz., 
tot in de 19de generatie. Als we een generatie 
rekenen op 30 jaar leeftijdsverschil als gemid
delde, gaan 19 generaties 19 x 30 = 570 jaar 
terug. Die vader in de 19de graad is gestor
ven voor 1385. 

In die familie, die vele geranties in St.De-
nijs-Avelgem-Tiegem thuis was, zitten burge
meesters van Berchem (Oudenaarde), van 
Tiegem, Avelgem, Kerkhove, Waarmaarde. 
Venwanten werden burgemeester in Zotte-
gem. 

Tot diezelfde stam behoort ook de man die 
burgemeester was van Brussel van 1939 tot 
1956, Joseph Vanden Meulebroucke. Aldus 
een familielid van „onze" Jaak Vandemeule
broucke. 

Herman Maes, Delnze 

DE VU\AMSE 
KERKDAGEN 

De eerste uitgave en hopelijk niet de laat
ste, van de Vlaamse Kerkdagen, werd een 
sukses zonder triomfalisme. 

Toch ben ik na twee bezoekdagen, deels 
blij en droef te moede terug naar huis ge
gaan. 

Vlaamse kerkdagen. Van dat „Vlaams" 
was anders weinig te merken, in het Sportpa
leis b.v. hing geen enkele leeuwenvlag. De 
kerkleiding heeft blijkbaar nog niet begrepen 
wat er leeft aan de basis bv. inzake de vrouw 
in het ambt en het verplichte celibaat. Ner
gens was er een informatiestand te bespeu
ren van de groep Inspraak. Werd zij niet 
uitgenodigd ? 

R. Devillé, pater Ponseele, Werenfried Van 
Straeten trokken veel volk. Eerste minister 
Dehaene moest het stellen met een handvol 
toehoorders en minister Bourgeois mocht 
inpakken en wegwezen. Op Vlaamse kerkda
gen mogen nationale ministers het woord 
voeren en wordt de Vlaamse regering over
geslagen. Begrijpe wie kan! 

Dat juist ministers uit die partij voor wie 
„abortus zelfs geen regeringskrisis waard 
was" de ereplaats kregen naast de kardinaal 
is een kaakslag voor vele kristelijke Vlamin
gen. 

Het wordt hoog tijd dat de Vlaamse kerk
provincie een eigen Vlaamse kardinaal krijgt, 
iemand die inspiratie opdoet bij eminente 
Vlamingen en priesters zoals dom. Modest 
Van Assche, pastoor Spitz, pater Lambertus 
Vandermeulen e.v.a. Kardinaal Danneels 
sprak wel over „racisme" en „eigen volk 
eerst" maar repte met geen woord over de 
schande van het uitblijven van amnestie. 
Prof. Max Wildiers, Ambroos Remi Van de 
Walle, Herman Mertens hebben daarover op 
de Vlaamse kerkdagen heel wat zinvols aan 
te bieden evenals over het opgedrongen 
„multi-kulturele samenleven". 

Naam en adres aan de redaktie bekend. 
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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! 

^5,,«ito;wj?«r^»«»«'» 

.m§ 

Zitplaatsen tccst-
zanl vooi 100 per
sonen Groepen 
en bussen op af
spraak tegen spe
ciale prtjzen - toe
ristenmenu 295 fr. 

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

Banketbakkerij 

ANTWERPIA 
JOOST GOSSYE 

Geraardsbergsestraat 
38 
9300 Aalst 
Tel. 053-21.35.33 

Sedert 1910 
JAN PAUWELS-DE BRAUWER 

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

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

— Cawb*Lwu8 — 
Kloosterstraat 3 • 3960 Bree 

089/47.28.97 

.ÜjAWna/te. 
=E 

'tboerenhof 
CAFE-RESTAURANT-FRITUUR 

Terras • Lunchroom -Coffeeshop 
Altamira stone grill 
Prijzen voor groepen 
op aanvraag. 

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

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

ten 
Overelnde 8 AS 

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

Brood- en 
banketbakkerij 

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

SPECIALITEIT VAN ALLE 
GELEGENHEIDSGEBAK 

Hostellerie 

ygtttt^ 
Oerenstraat 13 8190 Alveringem 

tel. 058/288 007 

Hotel - Restaurant - Feestzaal - Tea-Room 
Een gastronomsich kompleks, gelegen op amper 15 min. van de kust, stelt U een zee voor van kalmtge. 
komfort, keuken, rust, rustiek en romantiek. 

Wij bieden U: 
- 14 luxueuze hotelkamers met alle denkbare komfort. 
- Fijne Franse keuken, a la carte en 8 menu's van 715 fr. lot 1600 fr. 
- Een hart voor de kinderen, eigen speelruimten en aangepaste menu's. 
- Kamer (2 pers.) met uitgebreid ontbijt: 2400 fr. 
- Eveneens pension en half-pension mogelijkheden. 
- Week-end verblijf en gastronomische weekends. 
"SEMINARIEMOGELIJKHEDEN" - conferentiezaal met alle nodige multifunctionele apparatuur. 
Voor gratis informatiepakket nopens onze mogelijkheden: 

Oerenstraat 13 8690 Alveringem tel. 058/288 07 fax 058/289 381 
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De G r e n z e l o z e E u r o - s p a a r t o m b o l a 

n 

Zo de bank 
'^^^^^^^ 

Zin om er even lekker uitte zijn? IVIet een beetje geluk 

kan dat. Spaar nu en doe mee aan de Grenzeloze Euro-

spaartombola. Misschien wint u wel de hoofdprijs, een Toer 

van Europa die u zelf uitstippelt. Maandag de Big Ben, woensdag 

de Eiffeltoren, vrijdag het Colosseum in Rome... Het kan, u kiest 

zelf uw combinatie. En er zijn nog meer prachtige prijzen te 

winnen Zoals een week voor 2 personen in een 

Europese hoofdstad naar keuze. Daarnaast geven we 

ook nog een pak gastronomische weekends weg, én week

ends voor 4 personen m Eurodisney, én toegangskaarten voor 

Mini-Europa. Kortom, het kan niet op met deze Spaartombola. 

Doe dus mee. We wensen u alvast aangename reiskriebels. 

K R E D I E T B A N K . T H U I S B I J D E B A N K V A N H I E R . 
^ Tombola Natura Belgica ter bescherming van de Natuur K B III/12/C D 585 13-243 van 31/03/92 4de Schi|f Voortrekking van 28/12/92 Afh Trekkmg 17/08/93 


