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EERST DIT 

AMBITIE EN TROTS 

D
E federale regering van dit land is verre van een 
samenhorigheids-model Om de haverklap valt 
een of andere eksellentie uit zijn/haar rol en moet 
de eerste minister zijn eigenzinnig gevolg achter 
de veren zitten Het vertoon heeft natuurlijk veel te 
maken met een algemene zenuwachtigheid die 
zich van de politieke partijen heeft meester ge
maakt 

Zo IS het b V opvallend dat de vragende partijen 
I V m het afzw/akken van de Maastnchtnormen in 
Wallonië moeten gesitueerd worden Waalse partij

en hebben blijkbaar geen oren naar bespanngen omdat zij 
hun achterban met graag kregelig maken met nog inlevenn-
gen dan deze die het kabinet-Dehaene reeds heeft bedacht 

Het IS begonnen met gewezen minister Moureaux die net na 
Zijn aftreden reeds om zo'n afzwakking vroeg, hij werd 
gevolgd door minister Maystadt die op zijn beurt nagepraat 
werd door minister Coeme Premier Dehaene diende alle 
zeilen bij te zetten om te verklaren dat er met moet aan 
gedacht worden „Maastricht" te verlaten 

„België heeft de ambitie er van meetaf aan bij te zijn u 
weet dat het een prioritair objektief is van het Regenngsbeleid 
om ons land ook op dat domein in 
overeenstemming te brengen met de 
kritena van de Muntunie " zei de eerste 
minister op de jongste Rerum Nova-
rtym-vienng te Waregem 

De Franstalige ministers zijn dus ge
waarschuwd, maar ook de bevolking 
want ondertussen werd het lijstje nieu
we lasten aangevuld met de invoenng 
van een heffing op het pnvé-gebruik 
van benzine, elektriciteit en aardgas 

WIJ nemen graag aan dat aan de 
oorsprong van dit voorstel ekologische 
motieven lagen, broeikas-effekt en zo, 
maar de eerste minister is slimmer dan 
dat De binnengehaalde gelden moe
ten ook dienen ,,voor een verlichting van de lasten op arbeid " 
En de premier wil zelfs school maken en het EG-voorzitter-
schap van België gebruiken om ,, deze benadering tijdens 
ons voorzitterschap te bevorderen " Van ambitie gesproken 
Zijn toespraak in Waregem is wel zeer leerrijk geweest 

VU-voorzitter Anciaux heeft er dan ook goed aangedaan te 
wijzen op het feit dat van milieuzorg geen sprake is, maar van 
een louter budgettaire maatregel, een indirekte belasting 
waardoor vooral gezinnen worden getroffen en de grote 
bedrijven buiten schot blijven 

Al dat gescharrel, gesleutel en lapwerk om de begroting te 
stofferen maakt op de bevolking geen al te beste indruk en 
helpt met mee om veel simpatie voor dit kabinet op te wekken 
Maastricht-normen of met, deze federale regenng moet be
sparen en moet - zelfs met de kans dat Waalse eksellenties 
boos weglopen - drastisch ingrijpen, maar met met wat 
lapwerk en met langer meer op de rug van gewone mensen 
Wil deze regering suksesvol saneren dan moet zi] het voor
beeld geven en snijden daar waar nog kan Zij mag daarbij 

geen taboes vrezen, het debat over de financiering van de 
Sociale Zekerheid b v , mag zij met uit de weg gaan Slechts 
dan kan zij het wantrouwen bij de bevolking wegnemen, dat 
kan alleen gebeuren door het stellen van voorbeelden en door 
duidelijke informatie Laat dit haar dringende ambitie zijn i 

Gebrek aan demokratie is bovendien een kwaal die steeds 
wilder om zich heen grijpt Dat menen wij ook te mogen 
opmaken uit de beslissing om bijna de volledige landmacht 
van België in het Frans-Duitse Eurokorps onder te brengen 
Dit heet een van de konsekwenties te zijn van de drang naar 
,,méer Europa", zoals zo graag door de eerste minister (o m 
in Zijn toespraak te Waregem) gesteld wordt Aan de beslis
sing moeten echter bedenkingen gekoppeld worden, op de 
eerste plaats omdat dit land aldus afziet van een deel van zijn 
soevereiniteit 

Het IS voor demokraten moeilijk aanvaardbaar dat een 
regering deze beslissing neemt zonder eerst het parlement te 
raadplegen, zonder eerst een debat aan te gaan over de 
gevolgen van zo'n stap Méér Europa, graag, maar met alles 
en zomaar 

Bovendien blijven er vragen over de kommandotaal van het 
korps Het akkoord dat daarover tussen Helmut Kohl en 

Frangois Mitterand in mei '92 gesloten 
werd voorziet dat het Frans en het Duits 
de enige voertalen van dit korps zullen 
zijn Hebben wij het na zoveel jaren van 
strijd om de vernederlandsing van het 
eigen leger zo ver gebracht dat ,,onze 
jongens" in een vreemde taal zullen 
gekommandeerd worden '> Het zal ve
len bitter stemmen dat deze talen juist 
deze zijn van de grote heren met wie 
tiet kwaad kersen eten is, zoals uit het 
verleden herhaaldelijk is gebleken 

,,Eigen Vlaamse regimenten i" , al
vast deze eis van de Frontbeweging zal 
met in ven/ulling gaan 

En wat wanneer landen met andere 
talen zich bij het Eurokorps aansluiten'' Zullen Waalse solda
ten slechts Franse bevelen aanvaarden'' En Vlaamse enkel 
Duitse'' Zal de volksvertegenwoordiging op deze en andere 
vragen een fatsoenlijk antwoord krijgen'' 

Bovendien moet ook de vraag gesteld worden of een klem 
land als het onze wel moet deelnemen aan een internationale 
legermacht •' Of is ,,de wereld die wij willen en die geen 
wapens draagt" een droom van naïeve dichters en slechts 
dienstbaar voor een IJzerbedevaart "7 

WIJ hopen dat een parlementslid van de Volksunie, een partij 
die het pacifisme eert, de federale regenng met deze vragen 
,,onder vuur" neemt 

WIJ geloven de eerste minister graag als hij stelt dat dit land 
Europese ambities heeft Het zou echter onze trots moeten 
zijn dat dit land, dat zovele vreemde legers heeft voorbij zien 
trekken en zovele oorlogen heeft overleefd, de ambitie zou 
hebben ook een land te zijn dat geen wapens draagt 

Maurits Van Liedekerke 
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INHOUD 

7
Pol Marck is een politikus die 
niet slecht boert: schepen, 
Europarlementslid, buitenge
woon docent aan de K.U.Leu

ven,... Onlangs werd ook zijn man
daat als Voorzitter van de Raad van 
Beheer van de Nationale Dienst voor 
de Afzet van Land- en Tuinbouwpro-
dukten (NDALTP) tot 1 januari 1998 
verlengd... 

JÊ / \ ' " ^^ Kamer vroeg Jan 
I I I ^^^^'^^'^ minister Coëme 
I ^J naar de ziektegewoontes 

van de werknemers van 
Sabena, de NMBS en de Regie der 
Gebouwen. 

11 In de Senaat interpelleer-
de Bob Van Hooland over 
de gebrekkige funktione-
ring van de overheidsin

stellingen. 

^ ^ ^ Het nieuwe konijn uit de 
I 3 belastinghoed van De-
I ^ ^ haene werd energietaks 

gedoopt. Oplapwerk, zo 
noemt de VU deze zoveelste nieuwe 
last voor de gezinnen. 

^ f^ Europarlementslid Jaak 
T « Vandemeulebroucke ver-

I ^ ^ bleef enkele dagen in 
Noord-lerland om er zijn 

verslag over de diskriminatie tussen 
katolieken en protestanten inzake 
werkgelegenheid voor te bereiden, 
in Belfast ontmoette de VU-er meer 
dan 25 delegaties. 

^ ^ De bezetting van Noord-
T / l Ierland door Britse troe-

I " ^ pen zit de nationalisten 
hoog. Naast de religieuze 

tegenstelling katolieken-protestan-
ten en de tegenstelling tussen En
gelsen en leren is de Ierse kwestie 
ook een probleem van sociale onge
lijkheid. 

^ H Op 1 januari 1993 viel 
I g Tsjecho-Slovakije uiteen 
I f in Tsjechië en Slovakije. 

Het rad van de geschie
denis viel niet meer tegen te hou
den. 

# ^ / ^ Zal Raymond Goethals na 
J ^ de Europacup l-finale van 

^ ^ ^ ^ zijn Olympique Marseille 
tegen favoriet AC Milaan 

z'n trainersloopbaan voor bekeken 
houden? 

(omslagfoto N. Senepart) 
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Ruim tweeduizend fietsers schreven zich samen met minister Sauwens in voor 
de Grote Lus rond Werchter of de l(ortere fietstocht Werchter-Leuven-Werchter. 
Daarnaast deden nog vele honderden fietsiiefhebbers mee aan deze twee grote 
slotmanifestaties in het kader van de Week van de Fiets zonder zich officieel in 
te schrijven. De inrichters hadden op slechts duizend deelnemers gerekend. 
Het mooie zomerweer zal daar wel voor iets tussengezeten hebben. Ook het 
gratis koncert op de festivalweide van Werchter was een groot sukses. (foto vum) 

LIJN 
Staken is een goed recht en een nuttig 

wapen, als het met het nodige gezond ver
stand gehanteerd wordt. De argumenten die 
het personeel van Vlaamse vervoersmaat
schappij De Lijn aanhaalde om hun stakings-
aktie te verantwoorden, hielden echter geen 
steek. De stakers stelden dat de bevolking 
het slachtoffer is van een nieuwe besparings
woede op het openbaar vervoer; dat de 
Vlaamse regering het openbaar vervoer een 
eerlijke kans en een werkbaar budget moet 
geven; dat een aantal chauffeurs van De Lijn 
inkomen zullen derven wanneer zondag- of 
zaterdagdiensten worden geschrapt. 

Volgens minister van Verkeer Sauwens 
bewijst de meest relevante informatie wel het 
tegendeel van wat de stakers beweren. Sau
wens liet opmerken dat tussen 1989 en 1993 
de jaarlijkse eksploltatiesubsidies gestegen 
zijn met meer dan een kwart, van 6,8 naar 8,9 
miljard. In dezelfde periode zijn de investe
ringskredieten meer dan verdubbeld, van 1,1 
miljard in '89 tot 2,7 miljard in 1993. Gewagen 
van besparingswoede op het openbaar ver
voer is dus niet l<orrel<t, aldus Sauwens. 

De minister wijst er verder op dat jaarlijks 
100 nieuwe bussen aangekocht werden, wat 
het komfort van reizigers en chauffeurs ten 
goede komt. Dit beleid wierp duidelijke 
vruchten af: het rendement en de reizigers
aantallen van De Lijn stegen jaarlijks. 

Tenslotte is er het argument van de verle
ning. Sauwens geeft de stakers wel gelijk 
waar ze vrezen dat met de afschaffing van 
een aantal zondagsdiensten ook een aantal 
zondagspremies teloor zouden gaan. Men 
l<an zicli toch niet voorstellen dat autobussen 
's zondags leeg moeten rondrijden om het 
inkomen van de chauffeur van dienst op peil 
te houden, aldus de minister. Want dan 
zouden de vakbonden niet meer dan verkap
te looneisen stellen. 

Sauwens beklemtoont echter dat de niet 
rendabele diensten vervangen worden door 
alternatieve bedieningen, zoals de belbuslij
nen. Volgens de minister van Verkeer zijn de 
lonen van de chauffeurs op twee jaar tijd 
gemiddeld met meer dan 10% gestegen. 

RUPSEN EN VLIEGEN 
Verleden zondag, op de Dag van het Bos, 

gaf Defensieminister Leo Delcroix in Sint-
Truiden zijn mening over de nieuwe bestem
ming van de militaire domeinen. Er komt zo'n 
2.000 hektare militair domein vrij. Wie ge
hoopt had dat men tenminste zou proberen 
om het weinige bestaande groen in dit land te 
behouden, zou wel eens bedrogen kunnen 
uitkomen als Delcroix zijn zin krijgt. 

De CVP-minister, hoe zou het ook anders 
kunnen, is voor wat hij in Het Volk een 
„evenwichtige" oplossing noemt: Zo'n grote 
gebieden mogen we niet resen/eren voor de 
vliegen en de rupsen, ze moeten dienstig zijn 

voor de mensen. Ik zeg niet dat er niet aan 
natuurbehoud kan worden gedaan, maar die 
domeinen mogen daarvoor niet ekskluzief 
voorbehouden worden. Het midden tussen 
industrie, landbouw en natuurbehoud. Dat 
noem ik een evenwichtige oplossing. 

EUROKORPS 

Vorige week haalde minister van Delcroix 
(CVP) nog op een andere manier het nieuws. 
Op de lentezitting van de Westeuropese Unie 
in Rome kondigde hij aan dat België deel zal 
nemen aan het zogenaamde Eurokorps. Dat 
is een leger bestaande uit Franse en Duitse 
eenheden, dat op zoek zou zijn naar eenhe
den van andere EG-lidstaten. Het zou gaan 
om een tien- tot twaalfduizend man. Het 
geheel moet pas operationeel zijn tegen 
1995. Momenteel staat er eigenlijk nog weinig 
meer op papier. Delcroix was trouwens weer 
biezonder snel om de Belgische deelname 
aan te kondigen. De beslissing moet nog 
bekrachtigd worden door de ministerraad. 

Overigens rijst de vraag welke bevelstaal of 
-talen er in dat Eurokorps gehanteerd zullen 

worden. Duits? Frans? Engels? Een kombi-
natie van die drie ? Nederlands hebben we 
evenwel als bevelstaai nog niet horen noe
men. Delcroix, één van de zeldzame CVP-ers 
die van de IJzerbedevaart meer afweet dan 
wat men er jaarlijks gedurende twee minuten 
op de televisie van toont, doet er goed aan 
eens in zijn geheugen te graven. De eis voor 
Vlaamse regimenten van de Fronters moet 
hem toch bekend in de oren klinken. 

TAK 
Aktivisten van het Taalaktiekomitee voer

den een bliksemaktie uit in Komen, Ronse en 
Sint-Genesius-Rode. De manifestanten had
den het gemunt op de faciliteitenregeling die 
dit jaar dertig jaar bestaat. Ze vinden dat de 
taalfaciliteiten nog steeds gebruikt worden 
als verfransingsmachine. Volgens TAK is er 
nog steeds een agressieve aanwezigheids-
en ekspansiepolitiek van Franstaligen en van 
de Franse gemeenschap aan de gang in de 
randgemeenten en elders in Vlaams-Brabant. 
Er wordt venwezen naar het frankofone huls-
aan-huis-blad Garrefour dal op 105.000 ek-
semplaren verspreid wordt. 
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Dit wordt de nieuwe affiche van het Nederlandstalig onderwijs in Brussel. 
Hoewel de l<leuter iets anders doet vermoeden, richt het Nederlandstalig 
onderwijs in de Vlaamse hoofdstad zich met de nieuwe Icampanje naar het 
sel(undair onderwijs. IHet leerlingenaantal in de Nederlandstalige selcundaire 
scholen in Brussel daalde de jongste tien jaar immers met 25 procent. In 
Vlaanderen werd het leerlingenverlies in dezelfde periode tot 12% beperkt. De 
oorzaal( van deze terugval vormt het dalende aantal leerlingen die aficomstig 
zijn uit de rand en Vlaams-Brabant. Steeds minder ouders Idezen ervoor hun 
kinderen naar een sekundaire school in Brussel te sturen. Volgens Brussels 
gewestminister Grijp (SP) spelen hierbij argumenten mee ais de verkeersdruk
te, de onveiligheid van de grootstad en de verouderde schoolinfrastruktuur. 

Men kan van mening verschillen over liet 
nut van de faciliteitenregeling, en TAK heeft 
zel<er gelijk zich hien/an een fen/ent tegen
stander te tonen. Maar dat men daan/oor in 
ware kommandostijl de woning van de Frans
talige burgemeester van Sint-Genesius-Rode 
moet overvallen, kunnen we slechts afkeu
ren. 

DE DONNEA 
Ridder Frangois-Xavier de Donnéa (PRL), 

notoir aanhanger van het Belgique a papa, is 
kandidaat-burgemeester van Brussel. Gewe
zen PSC-premier Paul Vanden Boeynants 
krijgt daarmee een tegenkandidaat van for
maat. 

In een interview met de Gazet van Antwer
pen gaat de Donnéa o.m. in op de relatie 
tussen Vlaanderen en zijn hoofdstad Brussel. 
Volgens de PRL-senator zal Brussel wanneer 
België uiteenvalt nooit voor Vlaanderen kie
zen. Er zal nl. een regionalistische refleks bij 
de Brusselaars ontstaan, meent de Donnéa, 
een identiteitsbesef. Dat is nu al bezig. 
Steeds meer mensen zeggen mij: Brussel 
moet een zelfstandig Europees distril<t wor
den, en laat de anderen (Wallonië en Vlaan
deren) maar barsten. 

De Donnéa meent dat de Brusselse Vla
mingen nu een redelijke inspraak hebben in 
het bestuur van het hoofdstedelijk gewest. 
Als er separatisme komt, dan zullen de kom-
munautaire afspraken in Brussel wellictit her
zien worden, denkt de Donnéa. In dat geval, 
en voor de Donnéa is konfederalisme hetzelf
de als separatisme, wordt de houding van 
Brussel er een van afwijzing en weerstand ten 
opzichte van Vlaanderen. 

DRUGS 
In Rijsel vielen 200 jongeren de auto's van 

drugdealers aan. De jongeren zijn de drug-
verkopers in hun wijk Les Biscottes beu. De 
burgemeester van Rijsel feliciteerde de jon
geren die het recht in eigen handen namen. 
Ook in eigen land wordt de drugkat de bel 
aangebonden. De uitbater van dancing La 
Rocca in Lier stelde een drugs-detektive aan 
om zijn zaak vrij te houden van drugs. Dit 
levert blijkbaar rezultaat op: de man pakte 
het afgelopen weekend nog XTC-dealers aan 
de deur op en leverde hen uit aan de rijks
wacht, 

Ook minister van Justitie Wathelet deed 
een duit in het zakje. Hij kondigde een 
eenvormig beleid tegen het drugsgebruik 
aan: elk misdrijf inzake verdovende middelen 
moet een reaktie van het gerecht tot gevolg 
hebben. Er wordt geen onderscheid gemaakt 
tussen soft drugs en hard drugs. De parket
ten onderscheiden wel verschillende gebrui
kers, gelegenheidsgebruiker of verslaafde. 

en drugverkopers. Voor elke kategorie heeft 
men een volledige omschrijving van de feiten 
en bijbehorende maatregelen opgesteld. 

BOSNIË 
VU-parlementsleden en VU-voorzitter An-

ciaux overhandigden een open brief aan de 
ambassadeurs van de Verenigde Staten, 
Groot-Brittannië, Spanje, Rusland en Frank
rijk over de oorlog in Bosnië. Daarin stelden 
ze dat het plan dat de ministers van Buiten
landse Zaken van de genoemde landen in 
Washington goedkeurden, geen duurzame 
oplossing biedt voor het bloedig konflikt in 
Bosnië. 

Het is de feitelijke erkenning dat brutale 
agressie loont aldus de VU-ers, het Is toege
ven aan wat met de wapens meedogenloos 

werd bereikt Het verschrikkelijke principe 
van de etnische zuivering wordt aanvaard en 
in deelakkoorden gesakralizeerd. 

Volgens de VU is het akkoord de zoveelste 
kapitulatie van de internationale gemeen
schap voor de agressie van de oorlogsmisda
digers. De VU roept de EG en de VN op om 
de strijdende partijen in Bosnië duidelijk te 
maken dat zij een verderzetting van het 
geweld, de schendingen van de mensen
rechten en de etnische zuiveringen niet lan
ger kunnen dulden. Het selektief uitschake
len van militair materiaal, konvooien, tanks en 
militaire bevoorrading van de partijen die met 
de agressie doorgaan zou een goed en 
doeltreffend signaal kunnen zijn, aldus de 
VU. 

De VU vraagt de internationale gemeen
schap het op te nemen voor de verdrukten, 
ook daar waar geen olie of andere ekonomi-
sche belangen op het spel staan. 
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KORTWEG 

• Chirurgen van twee belangrijke 
Engelse ziekenhuizen weigeren bij 
patiënten die het roken niet kun
nen laten een hartoperatie uit te 
voeren. Ze vinden het nutteloos om 
hun beperkte middelen in te zetten 
voor hartlijders die in ieder geval 
vroegtijdig zullen sterven. 

• Ook PS-minister Coéme vindt dat 
de Maastricht-normen geen 
heilige koe mogen vormen. Eerder 
had PSC-minister Maystadt zich in 
dezelfde zin uitgelaten. EG-kom-
missievoorzitter Delorsen de Deen
se minister van Financiën Jelved 
daarentegen willen niet weten van 
een versoepeling van de toetre
dingsvoorwaarden voor de Europe
se Monetaire Unie. 

• En uiteindelijk zette premier De-
haene de puntjes op de i; België 
houdt vast aan de Maastricht-norm. 
We blijven dus de voorbeeldige 
leerling uithangen. Tot nader order. 

• Voorzitter Vamelthoven van de 
Vlaamse Raad gaf de Blokkers De-
winter en Annemans voorwaar
delijk de hoogste tuchtsanktie 
voor de amok die ze twee weken 
geleden maakten, een schorsing 
voor drie vergaderingen. Het Blok 
weigert wel de aangerichte schade 
te betalen, maar die zou afgetrok
ken worden van de werkingsmid
delen die de partij ontvangt. 

• Verleden zondag om midder
nacht werd Eritrea onafhankelijk. 
Daarvoor werd een dertigjarige 
strijd gevoerd. Het nieuwe land 
wordt daarmee de 52ste onafhan
kelijke staat van Afrika. 

• Kultuurminister Weckx (CVP) 
heeft een amendement klaar op het 
kabeldekreet dat aan alle door de 
EG geformuleerde bezwaren tege
moetkomt. Het amendement voor
ziet enkel nog in de mgoelijkheid 
een buitenlandse zender van de 
Vlaamse kabel te weren wanneer 
die niet beantwoordt aan de EG-
wetgeving op de regelgeving van 
het land van oorsprong. Hiermee 
wordt de weg gebaand voor de 
Nederlandstalige kommerciële 
zender uit Luksemburg, RTI,4. 

• De opvoeders wijzen de ,,ultie
me" voorstellen van minister van 
Welzijn Wlvina Demeester (CVP) af, 
en weigeren in te gaan op het 
„ultimatum" van de Vlaamse pre
mier Van den Brande (CVP). 

EEN POLITIKUS 
DIE NIET SLECHT BOERT 

In het politieke bedrijf blijken duizendpoten 
geen zeldzaamheid. Neem nu dhr. Pol Marck, 
nooit groot lawaai maar toch altijd graag in de 
buurt. In het Staatsblad van 23 januari j.l. 
verscheen het besluit dat het mandaat van 
dhr. Marck als voorzitter van de Raad van 
Beheer van de Nationale Dienst voor Afzet 
van Land- en Tuinbouwprodukten (NDALTP) 
verlengd wordt voor een termijn die verstrijkt 
uiterlijk op 1 januari 1998. 

Dhr. Marck is een beetje thuis in landbouw-
aangelegenheden, tussen 1957 en 1981 was 
hij o.m. PR-officier en adjunkt-algemeen se-
kretaris van de Boerenbond en lid van de 
Raad van Bestuur van het Verbond van 
Koóperatieve Tuinbouwveilingen en dito bij 
de Stichting Plattelandsbeleid, enz... 

Maar dhr. Marck is sinds 1981 ook lid van 
het Europarlement waar hij zijn kennis in 
landbouw, visserij en ekonomische externe 
betrekkingen ten nutte maakt. 

Dat de belangen van de landbouwers dhr. 
Marck nauw aan het hart liggen (vooral als zij 
Belgisch zijn) is mooi en best te begrijpen, hij 
schroomt zich dan ook niet om de federalise
ring van de Landbouw in België maar niks te 
vinden. 

Toen kamerlid Etienne Van Vaerenbergh 
het haast onschuldige bericht in het Staats
blad las spoedde hij zich naar de minister van 
Landbouw en partijgenoot van dhr. Marck, 
dhr. Bourgois. 

Van Vaerenbergh: „Het feit dat de betrok
kene zowel politiek mandataris is, als een 
overtieidsdienst leidt, maakt de opdractit des 
te delikater en geeft aan de uitspraken van de 
betrokkene een draagwijdte die de verant
woordelijkheid van de minister en de regering 
in het gedrang brengt 

Zou ^efraef beter (en ook niet fatsoenlijker, 
nvdr) zijn geen parlementslid in die funktle te 
benoemen ?" 

Antwoord van minister Bourgois: „De 
voorzitter van de NDALTP Is een Europees 
Afgevaardigde en geen lid van het Belgisch 
parlement, er is dus geen bevoegdheidsge 
schil met leden van de Belgische Uitvoerende 
Macht" 

Dan zijn er nog de verklaringen van dhr. 
Marck tegen de federalizering van de Land
bouw. 

Och, antwoordt de minister deze schij
nen mij niet ais een verzet tegen de regionali
sering van bepaalde bevoegdheden van de 
Landbouw te mogen worden beschouwd, 
maar eerder als een pleidooi om op de een af 
de andere manier, bv. door een aktleve 
samenwerking tussen de Gewesten, de inno-

»^ 

Het Euro-parlementslid Pol Marck 
(CVP) die nog tot eind 1997 Belgische 
land- en tuinbouwprodukten in het 
buitenland „afzet"... (foto seiga) 

vaties van de laatste jaren op het gebied van 
de promotie te behouden." En die innovaties 
zijn: afzetfonds, marketingcel, kantoren in 
het buitenland, persdienst, enz... 

Blijft dan nog de vraag of de minister met 
beter een niet-parlementslid in diefunktie had 
benoemd. 

Minister Bourgeois: „Tijdens zijn vorige 
mandaat heeft deze voorzitter zijn funktie met 
takt en bekwaamheid uitgeoefend. Bijgevolg 
Is het normaal dat zijn mandaat gedurende 
deze delikate overgangsperiode wordt ver
lengd. " 

Wij willen best geloven dat dhr. Marck zijn 
taak naar behoren doet, maar daar gaat het 
niet over. Waar het wel over gaat is dat men 
het ,,normaal" schijnt te vinden dat een 
politikus én schepen in zijn gemeente is én 
Euro-parlementslid én voorzitter van een 
overheidsdienst én buitengewoon docent 
kommunikatiewelenschappen aan de KUL 
én... 

Het IS mooi dat sommige politici zich zor
gen maken over de kloof-met-de-burger en 
het siert hen dat ze er ook wat aan doen, 
maar wat baat het wanneer anderen verder 
boeren alsof er geen vuiltje aan de lucht is? 
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PERSSPIEGEL 
knadi 

„WIJ kijken altijd met veel plezier toe als ze 
op de BRT Cas Goossens, de administrateur-
generaal, interviewen Degene die dat aan 
Zijn been heeft let best goed op zijn tellen, 
want tenslotte is Goossens zijn hoogste baas 
en bovendien is de kleinste maat die je in een 
Itegemse schoenwinkel vindt een ruime twee
ënvijftig We mogen dus zonder overdrijven 
spreken van schaatsen op dun ijs, want of de 
interviewer nu joviaal wil lijken, of ernstig, of 
kritisch, het blijft toch altijd onder een of 
andere vorm mouwvegerij" 
Koen Meulenaere. 17 mei. 

„Een samenleving kan maar funktioneren 
met minder staat als daar een meer verant
woord burgerschap tegenover staat Kan de 
maatschappij zoveel burgerzin opbrengen' 
Willen de burgers bijvoorbeeld vrijwillig an
ders gaan leven om een groen Vlaanderen te 
realiseren"? Zijn zij bereid minder naar de 
dokter te gaan om de uit de pan rijzende 
kosten van de sociale zekerheid in bedwang 
te houden' Zijn werknemers bereid hun 
looneisen te milderen, gaan de gepensio
neerden minder betogen als zij meer verant
woordelijkheid krijgen ' Gebeurt dit alles met, 
dan wordt de nieuwe vrijheid alleen maar een 
slag in het water" 
Jan Veestraeten. 22 mei. 

HETVOLK 
„De vraag is of het uitsluiten van twee 

Vlaams Blokkers van de zittingen van de 
Raad politiek opportuun is Zeker, het inci
dent IS het parlement onwaardig En er is 

geen herhaling van dit platvloerse straatge
vecht in de hoge vergadenng mogelijk Het 
incident werd echter uitgelokt omdat de ex-
treem-rechtsen beweerden dat ze ondemo
cratisch werden behandeld Een uitsluiting 
als tuchtmaatregel zou hun stelling kunnen 
bevestigen Bovendien wordt aan het inci
dent, hoe beschamend ook, een betekenis 
gehecht die het in feite met verdient Het 
Vlaams Blok vraagt mets liever dan dat het 
door sancties in de politieke actualiteit blijft 

Brutaliteit was in de loop van de geschiedenis 
altijd al een door extremisten graag gebruikte 
methode om aandacht te krijgen " 
Leo Marynissen. 18 mei. 

Leo Marynissen. 25 mei. 

HUMO 
„Ik rij met een tank het parlement binnen 

en schiet al die zakken dood en daarna het 
paleis van Laken, en het justitiepaleis, net zo 
lang tot ik word doodgeschoten Dat is 
kunst 

Jan Bucquoy, kunstenaar. 17 mei. 

OEIViOReEiN 
„Zoals het zeer twijfelachtig is dat de 

negatie van het vlees de priesters tot heilig
heid brengt, is het onwaarschijnlijk dat de 
kastijding ervan de knminelen ooit tot beter
schap zal brengen' 
Paul Goossens. 19 mei. 

,,Hoe zou het nu de schuld zijn van Wathe-
let dat die drie gangsters ontsnappen' Als 

twee tremen tegen elkaar botsen, dan moet 
de minister van Verkeer toch ook met aftre
den ' Ik geef toe als zou blijken dat dat 
ongeluk te wijten was aan een beleidsfout 
van die minister, dan is er een causaal 
verband en dan moet hij opstappen Als bvb 
een week voor de ontsnapping de gevange-
nisdirekteur van Sint-Gillis Wathelet had ge
waarschuwd dat hij te weinig cipiers had om 
die bandieten fatsoenlijk te bewaken en als 
Wathelet die brief vertikaal zou hebben ge
klasseerd, dan zou hij moeten aftreden Eer
der met 

Toen Jean Gol nog justitie deed is Hae-
mers ontsnapt, uit een gepantserde wagen 
Niemand heeft toen het ontslag van Gol 
geëist 
De opeenvolgende ministers van Begroting 
overschrijden de begrotingsnorm nu al meer 
dan tien jaar Moeten zij dan ook ontslag 
nemen ' Dat moet dan wel om de zes maan
den, bij elke begrotingskontrole" 
iVlark Eysl(ens. 20 mei. 

„Het IS met de eerste keer dat de techniek -
vooral dan in haar utopische versie- de rol 
van surrogaat gaat spelen in een kontekst 
van politieke zwakte" 

Philippe Breton, hoogleraar aan de univer
siteit van Straatsburg, over het Icinderlijk 
entoesiasme van Bil! Clinton over de won
deren van de spitstechnologie. 25 mei. 

„Essentieel in de diskussie is, volgens mij, 
met of priesters al dan met mogen huwen 
Wat mij veel dramatischer lijkt voor dit kerkin-
stituut, IS dat haar vanuit Rome geparachu
teerde gezagsdragers mets anders kunnen 
dan dit Roomse diktaat opleggen Waarom 
anders die dubbelhartigheid'" 
Rik Deviiié, priester en auteur. 24 mei. 

HET BELAHC 
VAK LiMBURC 

,,Als ge gelukkig wilt zijn, dan moet ge met 
in de politiek gaan Ik ben met gelukkig en 
met ongelukkig Met mijn overstap naar de 
VLD heb ik wel een stuk entoesiasme terug 
gevonden Ik heb opnieuw een doel, ik kan 
meewerken aan een projekt, ik kan me op
nieuw uiten, Ik kan opnieuw diskussieren Ik 
ben een bezig man en dat is altijd een goede 
zaak" 

Pierre Chevaiier. 24 mei. 

GAZET VAN ANTWERPEN 
„Het Vlaams Blok jammert nu dat door de 

eigengereidheid van de Vlaamse Raad zowel 
het separatisme als de migrantenproblema-
tiek verboden thema's zijn geworden in het 
Vlaams parlmement Dit kan natuurlijk ook 
met Dertig jaar geleden was het woord 
federalisme een vies woord, nu kan er open
lijk over gepraat worden Een debat over 
migranten of over separatisme moet kunnen, 
ook zonder zich te bekennen tot de ideeën 
van het Vlaams Blok Voonwaarde is echter 
dat dit debat sereen verloopt en de democra
tische spelregels gerespecteerd worden Een 
verdraagzaam parlement en een van oudsher 
verdraagzaam Vlaanderen kunnen daarbij in 
alle gemoedsrust duidelijk maken dat onver
draagzaamheid nooit tot iets zal leiden " 
Jan Veestraeten. 18 mei. 

,,Als de economie met hen/at -en de Euro
pese ministers van Financien voorspellen 
voor 1993 een negatieve groei- dan zullen de 
Twaalf wellicht toch verplicht worden op
nieuw de koppen bij elkaar te steken Men 
kan een kei het vel met afstropen' 

Maar met of zonder Maastricht -en daarin 
heeft Dehaene gelijk- moet alles in het werk 
worden gesteld om het begrotingstekort 
drastisch terug te dringen Dat kan tot span
ningen leiden binnen de meerderheid, wan
neer sommigen aan taboes blijven vasthou
den De regering zal verplicht worden m haar 
uitgaven selectief te werk te gaan Zij zal het 
egoïsme van de bevolking moeten doorbre
ken om de solidariteit voor het volle pond te 
laten spelen 

Maar zij zal voortaan elke frank tweemaal 
moeten omdraaien voor ze hem uitgeeft En 
het parlement moet daarover zorgvuldig wa
ken ' 
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20 JUNI EX: GROOT VOLKS(UNIE)FEEST 
TE WACHTEBEKE 

BERT NODIGT WT 
De "\̂ TJ BLIJVEN ''-aktie was een sukses. Dat is in de eerste 

plaats te danken aan alle VU-ers die op hun manier aan de 
kampanje hebben meegewerkt. Zij hebhen mij gebterkt m mijn 
overtuiging dat 'het echte verhaal nu pas kan beginnen'. 

Ondertussen hebben wij op het Bamkadenplein niet stilgeze
ten Wj staan klaar om met een nieuw, autenliek en ijzersterk 
politiek platform naar buiten te treden. 

Dat willen wij doen met de nodige luister. Kongresseren doen 
we onmiddellijk na de zomervakantie, op 11 en 12 september. 
Maar zolang wil ik niet wachten om jullie eens allemaal te 
vergasten op een ontspannen en feestelijke bijeenkomst 

HET FEEST VAN DE TOEKOMST 
Daarom nodig ik jullie allen uit op 20 juni, in het prachtige 

domein van Puyenbroeck, voor een groot feest. 

We noemen het „Het Feest van de Toekomst" omdat wij op die 
dag aan iedereen die het wil weten — en v<K)ral aan iedereen die 
eraan twijfelt — zullen duidelijk maken dat Vlaanderen nu 
eindelijk aan haar toekomst kan beginnen werken. Zonder de 
kommunautaire ballast die ons zolang heeft opgehouden. Of puur 
vanuit een positieve en progressieve instelling. 

Vlaanderen is vn/, de Volksunie wil nu het voortouw nemen om 
Vlaanderen gelukkig te maken We beginnen met een feest. 

MAAK ER EEN HELE DAG VAN 
Het provinciaal domein Puyenbroeck in het Oostvlaamse 

Wachtebeke is een oase van ruimte en rust. Naast maar liefst 400 
ha puur natuur biedt Puyenbroeck ook een biezonder knap 
rekjeatiepark Hierin, onder meer. het befaamde kinderspeel-
dorp, de vier roei- en visvijvers, speelweiden, een sportpark, ... 

Wie hel houdt bij edukatieve rekreatie vindt eveneens z'n 
gading met het uniek molenniuseum. 7 km wandelpaden langs 
het dierenpark, de openlucht beeldenkollektie, ... 

MAAR VERGEET ONZE AFPRAAK 
OM 15.00 u. NIET ! 

We halen u natuurlijk niet zomaar naar Wachtebeke. Vlak bij 
de vijver trekken we een feesttent op. Vanaf 13 uur start daar de 
randanimatie . een springkasteel voor de kinderen én een fietsen-
op-rollen kompetitie voor de jongeren. 

Om 15 uur start het politiek praatkaffee. I lugo Schiltz, Maurits 
Coppieters, Vic Anciaux en Johan Sauwens worden aan de tand 
gevoeld over — bijna — 40 jaar Volksunie en hun doen en laten 
in de partij VTM-presentator Walter Demeyere interviewt verder 
ook Geert Lambert, Annemie Van de Cfisteele en Patrik Vankrun-
kelsven. Niet te missen dus. 

Om 17 uur stelt voorzitter Bert Anciaux ons staatsvormend 
projekt na St -Michiels voor Een toespraak waar elke politieke 
waarnemer nu reeds naar uitkijkt 

Tussendoor loopt, binnen en in de onmiddellijke omgeving van 
de tent, de animatie verder U ziet en hoort de Lazy City 
Jazzband, de (vr)olijke steltlopers van Cirkodroom, het duo Harp 
& Kontrabas, en als slot van de avond (omstreeks 18 uur). 
Stampen en Dagen. 

20 JUNI - IN HET DOMEIN PUYENBROECK TE WACHTEBEKE 
DEUREN: 10 uur - AFSPRAAK IN DE TENT: 15 uur. 

VOOR MEER INLICHTINGEN, BEL HET VU-SEKRETARLUT: 
02/219.49.30 
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WETSTRAAT 

SABENA, NMBS: 
ZIEK, MAAR HET MAG NIET GEWETEN ZIJN... 

Op zijn zoektocht naar de wanverhoudin
gen tussen Vlamingen en Franstaligen stuit 
kamerlid Jan Caudron meer en meer op rare 
cijfers. Deze reis ging het om ziekteverzuim 
bij personeel in overheidsbedrijven. Zo vroeg 
hij Guy Coëme, minister van Verkeerswezen, 
hoe vaak NMBS- en Sabenawerknemers 
„niet goed" zijn. Voor beide overheidsbedrij
ven kreeg hij géén antwoord. Wél voor de 
Regie der Gebouwen. 

In deze overheidsdienst werken 820 Ne-
derlandstaligen en 667 Franstaligen. Bij de 
Nederlandstaligen waren er 148 ziektegeval
len of 12.433 ziektedagen, bij de Franstaligen 
1.193 ziektegevallen voor een totaal van 
20.769 ziektedagen. 

VELE FAKTOREN... 
Eerder had de minister van Landsverdedi

ging Caudron geantwoord dat voor zijn de
partement zulke statistiscche gegevens niet 
kommunautair kunnen opgesplitst worden, 
de minister van Pensioenen deelde op zijn 
beurt mee over... geen cijfers te beschikken. 
Andere ministers gaven hem wel korrekte 
antwoorden. 

Jan Caudron: „Als sommige ministers mij 
niet willen antwoorden, dan is dat precies 
omdat uit hun antwoorden zou blijken dat er 
meer ziekteverzuim in het Zuiden van het 
land is dan in het Noorden." 

Dat minister Coëme een handigaard is 
wisten wij reeds, het antwoord dat hij Jan 
Caudron over NMBS en Sabena ten beste gaf 
was wel biezonder handig; de maatschappij
en hadden de minister volgende prachtzin-
nen bedacht. 

Minister Coëme: „Vele faktoren spelen 
een rol in de reden van afwezigheden. Het is 
niet mogelijk de algemene oorzaken te bepa
len. Die faktoren zijn van epidemiologische, 
toxische, ekologische en socio-ekonomische 
aard. Overigens kunnen uit epidemiologi
sche verschillen geen globale konklusies 
worden gemaakt." 

De minister maakte er zich van af door te 
verklaren dat de NMBS zelf de statistische 
gegevens ontleedt en dat deze,,vertrouwelijk 
zijn en worden beschermd door de wet op de 
bescherming van de privacy." 

De minister had wel globale cijfers: de 
ziektevergoedingen beliepen in 1962 1,6 mil
jard. Een selektieve kontroie van de werkon
bekwame personeelsleden wordt door de 
regionale gezondheidscentra uitgevoerd. De 
afwezigheden bij de NMBS liggen trouwens 
lager dan in andere staatsbedrijven. 

Naar aanleiding van haar 70-jarig bestaan hield Sabena opendeurdagen voor 
de personeelsleden en hun familie. Het is niet geweten hoeveel personeelsle
den zich ziek meldden... (foto VUM) 

Dat de NMBS en Sabena terzake geen 
medelingen geven is te wijten aan het feit dat 
deze instellingen autonoom zijn. ,,lk kan van 
die ondernemingen niet eisen dat ze dat 
soort vragen beantwoorden." besloot de mi
nister. 

De hoge kosten waardoor het RIZIV met 
zware problemen kampt is volgens Coëme te 
wijten aan de verhouding tussen het aantal 
inwoners in België en een te groot aantal 
artsen. 

ONONTKOOMBAAR 

Caudron noemde de antwoorden op zijn 
vragen mager Het aantal artsen is niet de 
enige reden voor de hoge kosten, bovendien 
zijn zowel de NMBS als Sabena autonome 
bedrijven die staatssubsidies (en geen klein 
beetje!) ontvangen. „Wij hebben dus recht 
op een korrekt antwoord." beet Caudron van 
zich af. 

Jan Caudron: „De federalisering van de 
Sociale zekerheid in het algemeen en de 
gezondsheidszorg in het biezonder is onont
koombaar. Als de Franstaligen een duurdere 
geneeskunde of een hoger pensioen willen, 
dan moet dat kunnen, maar op eigen kosten. 
Willen de Vlamingen een hoger kindergeld, 
dan moeten zij dat ook zelf betalen." 

Dat het overdreven medisch gebruik geen 
op zich staand feit is leerden wij reeds uit het 
medisch weekblad De Huisarts. Dat blad 
berekende dat we met z'n allen het wereldre-
kord aan doktershuisbezoeken hebben net 
zoals het rekord inzake dokters per 1.000 
inwoners. Het kastekort van het RIZIV loopt 
op tot 100 miljard. 

Daarom wou Jan Caudron van mevrouw 
De Galan, minister van Volksgezondheid en 
Leefmilieu, weten wat zij zal doen om de 
overkonsumptie af te remmen en het aantal 
huisbezoeken te verminderen. 

Het artikel in De Huisarts is volkomen juist, 
bekende de minister. De verhouding tussen 
huisbezoeken en raadplegingen in België 
wijkt af van de internationale trend. Over het 
aantal artsen en een eventuele aktie daarte
gen zijn diskussies aan de gang. Maar deze 
materie hoort tot de bevoegdheid van de 
Gemeenschappen. De terugbetaling van de 
prestaties is dan weer de bevoegdheid van 
minister Anselme, de nieuwe federale minis
ter van Sociale zaken. 

Jan Caudron mocht de boeken dicht doen, 
ruiterlijk bekende hij zich van minister „ver
gist" te hebben toch wilde hij besluiten met 
de vraag wat de federale regering gaat onder
nemen om de medische overkonsumptie en 
de huisbezoeken af te remmen want „Dit is 
geen normale medische kuituur meer!" be
sloot hij. 

(mvl) 
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WETSTRAAT 

INSTELLINGEN: GEBREKKIG BEHEER 
De incidenten in het gevangeniswezen 

bracliten liet debat over liet funl<tioneren van 
de overheidsinstellingen opnieuw op dreef. 
Het blijkt dat de meeste bestuurlijke en admi
nistratieve sektoren van het federale bestuur 
falen in hun effektiviteit, efficiëntie, motivatie 
en voldoening van hun medewerkers. Deze 
indruk heeft ook VU-senator Bob Van Hoo-
land. Daarom nam hij vorige week het initia
tief om de eerste minister zelf te interpelleren. 
Die is formeel en feitelijk bevoegd voor de 
bestuurskracht en de funktionering van ons 
federaal overheidsbestel als sisteem. Dehae-
ne kwam niet opdagen en Tobback kreeg de 
eer om de plannen van de regering toe te 
lichten betreffende deze problematiek. 

„Een goedwerkend administratief appa
raat is de achillespees van ons bestuurlijk 
sisteem en van de maatschappelijke dienst
verlening door de overheid. In ons land zijn er 
echter problemen ter zake, onder andere 
omwille van de uitzichtloze overheidsschuld. 
Men spreekt van het politieke bankroet Dat 
alleen al is een reden om van politieke zijde 
die overheidssektor onder ogen te nemen. In 
de Verenigde Staten heeft de kommissie 
VoIcker zich over de problematiek van het 
openbaar bestuur gebogen. De konklusies 
waren dat er een vijandigheid van het publiek 
is tegenover de overheid, dat er een pro
bleem Is inzake het publieke optreden en de 
geloofwaardigheid van de politici en dat er 
een gebrekkig intern management is binnen 
het openbaar bestuur." 

MYTHE 
„Onze staat, onze demokratie moet veran

deren in een moderne samenleving via de 
kritische inbreng van de burger. Er is bij 
voorbeeld de mythe van de scheiding der 
machten. Die scheiding mag niet te ver gaan. 
De publieke opinie voelt het en het parlement 
aarzelt Wat Is de zin van een parlementaire 
onderzoekskommissie die erop gericht is het 
drugsbeleid meer te integreren ? 
Dit is volgens mij een idioot voorstel voor 
beleidsontwikkeling en beleidsplanning. Der
gelijke kommissie illustreert de leemten in 
ons bestel. De jongste jaren is er in ons land 
geen enkel groot projekt van administratieve 
hervorming geweest. Heel de regering moet 
meer werk maken van de herwaardering van 
het federale bestuurs- en administratief sis
teem. Een suksesrijke institutionele hervor
ming gaat samen met een administratieve 
hervorming. De uitvoehngskapaclteit van de 
ministeriële en andere diensten staat noch
tans onder grote druk. Ik denk onder andere 
aan het Kommissariaat-Generaal voor de 
vluchtelingen, het gevangeniswezen, het 
NIS, het bestuur voor tegemoetkomingen 

Senator en hoogleraar in de Bestuurs
wetenschappen Bob Van Hooland: 
„De mythe van de scheiding der 
machten loopt uit op een desintegra
tie van de beleidsvoeringsciklus op 
het hoogste federale nivo." (foto wu) 

aan gehandikapten, de Regie der gebouwen 
en departementen zoals financiën en justitie 
die de jongste tijd erg in de vuurlijn liggen. 
Vooral in de genoemde departementen is 
een herstrukturering nodig in de zin van 
professioneel beheer." Aldus Bob Van Hoo
land. 

„Wie is bij ons verantwoordelijk voor de 
falende kapaciteit, voor het gebrek aan effi
ciëntie en wie zal dit aanpakken ? De beleids-
ondersteuning is kwalitatief de eerste doch 
meestal genegeerde opdracht van de federa
le overheid in een moderne samenleving. Ik 
stel de afwezigheid vast van beleidsanalisten 
en beleidsgerichte studiediensten. Ik konsta-
teer de desintegratie van de interdeparte-
mentele staf- en hulpdiensten en het ontbre
ken van een onafhankelijke wetenschappelij
ke beleidsondersteuning voor het regeerbe-
leid. Er bestaat een kloof tussen de beleids-
sistemen en de departementale 
omschrijvingen. De vermindering van het 
aantal ministeries, de hergroepering van de 
interdepartementale staf- en hulpdiensten 
dienen zich als oplossingen aan. In verband 
met de rol, de plaats, de bevoegdheden en 
de verantwoordelijkheden van de topambte
naren, zie ik nog steeds een konfliktsituatie 
tussen de kabinetten en de ambtelijke top. De 
administratieve hervorming is min of meer 
stilgevallen. De radioskopieën waren nuttig, 
maar komen nogal laat Zij pakken de proble
men van het administratieve bestel niet ten 
gronde aan. De mythe van de scheiding van 
de machten loopt uit op een desintegratie van 
de beleidsvoeringscyclus op het hoogste 
federale nivo. Is dit nog aanvaardbaar ? Het 
parlement moet ten gronde pro-aktief optre
den en doen optreden. Wat stelt de regering 
voor om het management van de overheids
sektor te verbeteren ?".Tot zover senator Van 
Hooland. Tobback verwees naar de nota 
„ambtenarenzaken" en voegde er aan toe 
dat alle punten van de nota in uitvoering zijn. 

(ge) 

P-SPROKKELS 
• Momenteel wordt voor de Belgische 
blauwhelmen via de kampanje „Een helm 
kan een leven redden" door een v.z.w. geld 
ingezameld. Dit geld moet dienen om even
tuele slachtoffers of nabestaanden van Belgi
sche militairen, waarvoor de wet niets voor
ziet te vergoeden. In de kamerkommssie voor 
Landsverdediging interpelleerde H. Candries 
de minister. Candries merkte terecht op dat 
het een teken van zwakheid is dat de over
heid deze mogelijke slachtoffers zelf met kan 
vergoeden.(18 mei) 

• Nelly Maes interpelleerde minister Claes 
over de situatie in eks-Joegoslavië. Het wordt 
hoog tijd dat de schendingen van de men
senrechten gestraft worden. Een militair op

treden is geen garantie opdat de Sen/iërs het 
geweld niet zullen opdrijven. Het gevaar is 
groot dat het oorlogsgeweld op de Balkan 
uitbreidt." Tot slot pleitte N. Maes voor een 
eensgezind optreden van de EG-landen ten 
opzichte van de VS-voorstellen, „de eisen 
van de Sen/iërs en de andere betrokken 
partijen." 

• Vervolgens had senator Maes het over de 
politieke situatie in Burundi. In juni worden 
een nieuwe president en een nieuw parle
ment verkozen. De media worden momenteel 
door de regeringspartijen misbruikt. N. Maes 
vroeg dan ook aan de minister of hij van plan 
is waarnemers naar Burundi te zenden. (18 
mei) 
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ENERGIETAKS IS 
OPLAPWERK 

T
OEGEGEVEN, de regering De-
haene spreidt een rijke verbeel
dingskracht ten toon. Tenmin
ste als het om het bedenken 
van nieuwe lasten gaat. De 
Standaard zette de eksploten 
van de ploeg Dehaene eens op 
een rijtje. Sedert ze in maart '92 
aantrad kreeg de bevolking de 
hen/orming van de btw-tarieven 
in de maag gesplitst, de invoe

ring van een „belasting op de inverkeers-
stelling", een verhoging van de sociale bij
dragen met 1%, de beperking van de fiskale 
aftrek van autokosten voor het woon-werk-
verkeer, een verminderde aftrek voor pen
sioensparen en levensverzekeringen, een 
verhoging van de prijs van een reeks ge
neesmiddelen, de niet-indeksering van de 
belastingsschalen, aksijsverhogingen op 
een aantal petroleumprodukten; de invoe
ring van een opcentiem van 3% op de per
sonen- en vennootschapsbelasting, de eko-
taks, en nu dus de energietaks. 

DIESEL GESPAARD 
Vanaf 1 juli wordt de prijs van loodhou

dende en loodvrije benzine met 0,65 frank 
per liter verhoogd. Stookolie wordt 0,42 
frank per liter duurder, elektriciteit 0,065 
frank per kilowattuur, aardgas 18,46 frank 
per gigajoule. Dieselbrandstof, één van de 
meest vervuilende brandstoffen, blijft even
wel gespaard van een bijkomende energie
taks. De energietaks wordt niet geheven op 
het industrieel verbruik, en geldt niet voor 
de sociale tarieven. 

De venwachte opbrengst van de nieuwe 
taks bedraagt 10 miljard frank (1.000 frank 
per Belg). Daarvan gaat 9 miljard naar de 
bedrijven onder de vorm van een subsidie
bedrag per arbeider. Dat bedrag zal hoger 
liggen in kmo's en in bedrijven die sterk te 
lijden hebben van de internationale konkur-
rentie. Eén miljard frank is bestemd om 
ideeën uit het federale banenberaad te ver
wezenlijken. 

Hoe de regenng al deze doelstellingen zal 
realizeren, wist ze zelf nog niet. Vooral de 
scheiding tussen „partikulier" (gezinnen) en 
bedrijfsverbruik lijkt een harde noot om kra
ken te worden voor de aardgastaks, de taks 
op stookolie en natuurlijk ook de taks op de 
benzine. 

De Standaard berekende dat de nieuwe 
energietaks een gezin al snel meer dan 
2.000 frank per jaar kost: een jaarverbruik 
van 3.000 liter stookolie brengt 1.260 belas-
tingfranken in het bakje, een verbruik van 
10.000 kilometer per jaar met een wagen 
die 7 liter per kilometer verbruikt levert 455 
frank op. Een verbruik van 7.000 kWh elek
triciteit brengt voor Dehaene nog eens zo'n 
bedrag op. Deze cijfers zijn nog aan de 
bescheiden kant: heel wat gezinnen zitten 
stukken boven de 3.000 liter stookoliever-
bruik, en rijden meer dan het dubbel aantal 
kilometers per jaar dat de krant als bazis 
voor z'n berekening hanteerde. 

De regering Dehaene toverde al
weer een nieuwe belasting uit de 
hoed: de „energietaks". Deze 
belasting wordt zogezegd gehe
ven om een steentje bij te dragen 
in de strijd tegen het broeikasef-
fekt. De opbrengst ervan moet de 
konkurrentiekracht van de onder
nemingen vrijwaren. Op z'n minst 
een vreemde kronkel. VU-voorzit-
ter Bert Anciaux verwerpt de 
nieuwe Dehaene-taks. Oplap-
werk, noemt Anciaux deze nieu
we belasting voor de gezinnen. 

MARIBEL 
De energietaks is zogezegd bedoeld om 

de C02-uitstoot en dus het broeikaseffekt 
tegen te gaan. Nochtans is de Vlaamse 
regering in Vlaanderen bevoegd voor het 
milieubeleid. VU-voorzitter Bert Anciaux 
noemde de taks al oplapwerk. 

De VU Vlaamse Vrije Demokraten is niet 
gekant tegen een energietaks, tenminste 
wanneer deze aan twee fundamentele doel
stellingen beantwoordt: een energietaks 
moet het energieverbruik doen dalen, en ten 
tweede moet de taks tegemoetkomen aan 
het principe „de vervuiler betaalt". De nieu
we taks van Dehaene voldoet niet aan deze 
doelstellingen. 

Deze energietaks is slechts een louter 
budgettaire maatregel ter financiering van 
een Maribel-operatie (jobs in ruil voor subsi
dies) en van tewerkstellingsmaatregelen. De 
energietaks van Dehaene is niets meer of 
minder dan een tipische indirekte belasting. 

VU-voorzitter Bert Anciaux was daarom 
vernietigend voor het nieuwe konijn uit de 
belastinghoed van Dehaene: De regering 
Detiaene doet fiiermee eens te meer aan 
improvizatorisch opiapwerl< waarbij tiet de 
gezinnen zijn die geraal<t worden en waarbij 
de bedrijven de dans ontspringen. Een fun
damenteel en dringend debat over de finan
ciering van de sociale zekertieid wordt stel
selmatig vermeden. Aan de lieilige verzuilde 
tiuisjes wordt niet geraakt. 

Volgens de VU-voorzitter moet er tewerk
stelling gekreëerd worden door de loonkost 
te verminderen. De VU wil daartoe komen 
tot een andere financieringswijze van de 
Sociale Zekerheid, d.m.v. een sociale belas
ting op de toegevoegde waarde. Anciaux 
wees erop dat de VU er reeds in '85 op haar 
kongres over werkgelegenheid voor pleitte 
dat robotten solidair zouden zijn. 

(pdj) 
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NOORD-IERLAND RAAKT 
NIET UIT DE BOMMEN 

B
ELFAST Als je landt op het Inter
nationale vliegveld van Noord-
lerland nabij Antrim heb je al een 
hele reeks kontroles achter de 
rug In Heathrow werd je bagage 
tot driemaal toe doorgelicht Een 
op de vier handbagagekoffers 
wordt aan een nog strenger on
derzoek ondenworpen En bij de 
terugvlucht word je tot viermaal 
toe grondig gefouilleerd, moet je 

internationale reispas tot vijfmaal gekontrol-
leerd, heb je dezelfde problemen met je 
handbagage 

Noord-lerland een versterkte burcht 

VUIL SPEL 
In Belfast zelf ben je nog geen vijfhonderd 

meter uit de nabijheid van de vlieghaven of 
er wacht je reeds een eerste „checkpoint' 
met zwaar bewapende politiemensen „Au
tokoffer openen a u b" „O K Doorrijden" 

In de stad zelf patrouilleren permanent 
overvalwagens met militairen die de om-
staanders vanuit dne verschillende hoeken 
onder schot kunnen nemen En door de 
straten sluipen ook „squads" van zwaarbe
wapende kommando's m para-stijl twee 
soldaten rug-aan-rug, het geweer in de aan
slag Een vijfde soldaat draagt op zijn rug 
een zendinstallatie Zo ongeveer moeten 
ook onze Blauwhelmen in het Somalische 
Kismayo rondsluipen Hier zijn we echter in 
Belfast, nauwelijks twee uur vliegen van 
Brussel, nog altijd Europees grondgebied 
De Britten bezetten er reeds jaar en dag een 
flink gedeelte van Ierland 

In West-Belfast, het gedeelte van de 
Noordierse hoofdstad dat hoofdzakelijk 
door katoheken bewoond wordt en meteen 
ook een bastion van Sinn Fein, de politieke 
vleugel van de provisionele IRA, maar waar 
ook de gematigde nationalisten van de 
SDLP en John Hume sterk staan, is de 
toestand zo nodig nog erger Op een af
stand van nauwelijks 5 kilometer richtte de 
Britse bezetters minstens vier zwaarbewaak
te legerkazernes in 

Op hoge palen zijn sterke TV-kameras 
gemonteerd die tot op vijfhonderd meter 
kunnen inzomen De katoheke bevolking be
weert dat de kazernes ook beschikken over 
de meest gerafinneerde afluisterapparatuur 

Bovenop het gebouw waar katoheke zusters 
wonen, die werken in het ziekenhuis van 
West-Belfast, werd een heuse observatie-
post van het Britse leger geïnstalleerd Een 
met mis te verstane waarschuwing aan de 
IRA Ook het Britse leger durft burgers gijze
len in een wrede en vreemde oorlog. 

Op Hemeivaartdag ontplofte in 
het Noordierse Belfast een IRA-
bom in de straat waar het partij-
sekretarlaat van de Ulster Unio
nist Party (UUP) gevestigd is. Ba
lans: twintig gewonden, een ver
nield UUP-hoofdkwartler en zwa
re schade aan het Europa-hotel. 
Dit prestigieuse hotel is één van 
de meest gebombardeerde ho
tels ter wereld. Het was nog maar 
pas hersteld van een bomaan
slag eind 1992... 
De week voor Hemelvaart ver
bleef ook Europarlementslid 
Jaak Vandemeulebroucke er een 
viertal dagen om er zijn verslag 
over de diskriminlatie tussen ka-
tolieken en protestanten inzake 
werkgelegenheid voor te berei
den. Het VU-Europarlementslid 
ontmoette In Belfast meer dan 25 
delegaties waaronder de Britse 
minister voor Noord-lerland en 
zijn staatssekretaris voor Ekono-
mische Zaken. Vandemeulebo-
rucke voerde ook gesprekken 
met de vertegenwoordigers van 
de vijf voornaamste Noordierse 
partijen, drie van de vier kerken, 
de werkgevers, de vakbonden en 
een hele trits aktiegroepen die 
pleitten voor meer gerechtvaar
digheid en tegen de permanente 
schending van de mensenrech
ten. 
Ook WM was aanwezig... 

Er vallen dagelijks slachtoffers in Noord-
lerland Het spel wordt langs beide kanten 
vuil gespeeld Ook de IRA zelf deinst met 
terug voor intimidatie en dwang van de ka
toheke bevolking 

Zwaarbewapende kommando's slui
pen in heuse para-stijl door de kato
heke wijken van Belfast. Voor de inwo
ners is dit al jaren dagelijkse kost. 
(foto VUM) I> 
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DISKRIMINATIE 
Er bestaat niet direkt een uitzicht op vre

de. De Britse regering weigert te praten met 
de „gunmen" van het IRA. Sir Patricl< May-
hew, de Britse minister voor Noord-lerland, 
hoopte dat de lokale verkiezingen van vori
ge woensdag de meer gematigde partijen 
wat meer armslag zou geven. Maar die 
hoop werd niet bewaarheid. De Democratie 
Ulster Unionists van de tot geen enkele 
toegeving bereid zijnde protestantse domi
nee lan Paisley en de Sinn Féin konden hun 
posities handhaven, zoniet verbeteren. De 
gematigde nationalisten rond John Hume' 
en de Ulster Unionists van Jim Malineaux 
haalden een vrij behoorlijk resultaat. De Al
liance Party, de enige partij met zowel kato-
lieken als protestanten onder haar leden en 
kiezers, skoorde vrij behoorlijk. Een patsitu
atie dus. 

De vredesonderhandelingen tussen Brit
ten, de leren uit het zuiden en katolieken en 
protestanten van de six counties lijken echt 
gedoemd te mislukken. De Democratie 
Unionists van lan Paisley eisen dat de Ierse 
Republiek de artikelen in haar grondwet 
schrapt die stellen dat Ierland één geheel 
is; de Sinn Féin mag aan de onderhandelin
gen niet deelnemen, en de Britten zelf wor
den steeds meer gewantrouwd door de ka-
tolieken {„zij bezetten ons land') en de 
unionisten („De Britten stellen zich al te 
neutraal op en leveren ons over aan de 
Ierse katolieke meerderheid V). De Ameri
kaanse president Bill Clinton zei in zijn ver
kiezingskampanje dat hij wat aan de Ierse 
kwestie zou doen. Vijf maanden na zijn aan
treden als president lijkt hij ook die verkie
zingsbelofte te hebben ingeslikt. 

Ondertussen wordt de katolieke bevolking 
in het Noorden van Ierland aardig gediskri-
mineerd. Hier kan de Europese Gemeen
schap alvast korrigerend optreden. Jaarlijks 
wordt de Britse Regering in het kader van 
de EG-struktuurfondsen ruim 15 miljard 
frank toegestopt om Noord-lerland ekono-
misch en sociaal bij te staan. 

Het IS een bijzonder goede zaak dat net 
een Vlaams-nationalist als Jaak Vandemeu-
lebroucke dit Europese Rapport over diskri-
minatie inzake werkgelegenheid toegescho
ven kreeg. Als historikus kent hij de Ierse 
kwestie bijzonder goed. Als Vlaams-nationa
list voelt hij als het ware van nature aan tot 
was diskriminitatie tussen bevolkingsgroe
pen leiden kan. Als pacifist verzet hij zich 
tegen het gebruik van geweld om tot een 
politieke oplossing te komen. Daarenboven 
is hij bereid te zoeken naar konstruktieve 
oplossingen voor een probleem. Hij zal het 
niet onder de markt hebben. Vooral vanuit 
kristen-demokratische hoek lijkt er echter 
storm op komst. Het worden dus nog boei
ende tijden. 

Bart Staes 

JAAK VANDEMEULEBROUCKE: 

„KATOLIEKE VOLKSDEEL 
MOET GELIJKE KANSEN 
KRIJGEN" 

De bezetting van Noord-lerland door Britse 
troepen zit de nationalisten zeer hoog, daar 
vechten ze - de ene met woorden, de 
andere met wapens - nu al jaren tegen. 
Maar andere elementen bepalen de strijd 
tegen de protestanten en Londen mee. Met 
name de sociale ongelijkheid, de diskrimina-
tie tussen katolieke en protestantse gezin
nen. WIJ polste Jaak Vandemeulebroucke 
naar zijn bevindingen. 

SLECHTER AF 
WIJ: Eind 1991 kreeg je net zoals je 517 

kollega's de studie en Equality, de basis
groep die onder leiding van Bernadette 
Devlin en Oliver Kearney probeerde te 
bewijzen dat de katolieke bevolking in 
Noord-lerland aardig gediskrimineerd 
werd. Klopt hun verslag met de werkelijk
heid? 

J. Vandemeulebroucke: „Gedurende de 
vier dagen dat ik in Belfast verbleef sprak ik 
met meer dan 25 delegaties. Bob Cooper, 
van de Fair Employment Committee die moet 
toezien op een gelijkwaardige befiandeling 
tussen katolieken en protestanten bezorgde 
me statistieken van de Britse regering waaruit 
duidelijk blijkt dat katolieken tiet in „the six 
counties" niet onder de markt hebben. Men 
bezorgde me ook een dokument waar de 
Britse Regering officieel toegeeft dat er bij
zonder grote problemen zijn. Het dokument 
dateert van 3 september 1992. De verant
woordelijke ambtenaar erkent in deze nota 
dat na een onderzoek van een groot aantal 
sociale en ekonomische indikatoren blijkt dat 
in Noord-lerland katolieken slechter af zijn 
dan protestanten. Katolieken hebben meer 
dan tweemaal zoveel kans dan protestanten 
op werkloosheid: 23% van de katolieke man
nelijke bevolking is werkloos tegenover 9% 
van de protestantse mannelijke bevolking. 

Katolieken zijn verhoudingsgewijs minder 
tewerkgesteld in leidinggevende banen. Ver
houdingsgewijs vrelaten er meer katolieken 
dan protestanten de school met een gebrek
kige opleiding. Katolieken doen vaker een 
beroep op het aanbod inzake „sociale huis
vesting". Katolieke huishoudens hebben ge
middeld een lager inkomen dan protestantse. 

Als historikus kent Vandemeulebrou
cke de Ierse kwestie zeer goed. Als 
Vlaams-nationalist voelt hij van nature 
tot wat de diskriminatie van de katolie
ken kan leiden. Toch zweert hij als 
pacifist elke gewelddadige oplossing 
van het konflikt af. (toto oann) 

Dubbel zoveel katolieke huishoudens zijn 
afhankelijk van de Sociale Zekerheid. De 
algemene ekonomische toestand is in Noord-
lerland bijzonder slecht Jaarlijks verlaten 
ongeveer 18.000 jongeren de schoolbanken. 
De publieke en de private sektor bieden 
jaarlijks slechts ongeveer 2.000 nieuwe ba
nen aan! 

Kortom in sommige katolieke wijken is de 
toestand echt dramatisch. Het rapport van 
Equality stemt dus overeen met de werkelijk
heid hoewel hier en daar wel eens een foutje 
werd gemaakt. Het Is nu aan mij een zo 
objektief mogelijke ontleding aan mijn kolle-
ga-Europarlementsleden voor te leggen." 

WIJ: Wat is de houding van de Britse 
Regering in dit geheel ? 
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J. Vandemeulebroucke: „De Britse Rege
ring ontwil<l<elde reeds tijdens de jaren ze
ventig wetgeving om de disl<riminatie tussen 
l<atoliel<en en protestanten te bestrijden. De 
„Northern, Ireland Constitution Act" van 1973 
bevatte anthdisl<riminatie maatregeien waar
bij disl<riminatie op grond van politiel<e en 
religieuze overtuiging verboden werd. 

In 1976 kwam de eerste „Fair Employment 
Act" tot stand. Disi<nminatie in de werkgele-
genheidssektor werd verboden. Overtreders 
van de wet konden voor de rechtbank wor
den gedaagd en er werd een „Fair Employ
ment Agency" geïnstalleerd die op de nale
ving van de wet moest toezien. Gauw bleek 
dat deze wetgeving zeer zwak was, vrij inge
wikkeld en met in staat de toestand ten 
gronde aan te pakken. De „Standing Adviso
ry Commission on Human Rights"publiceer
de op vraag van de Britse Regering in oktober 
1987 een omstandig verslag over „Fair Em
ployment". Dat verslag bevatte een grondige 
ontleding van de Fair Employment Act van 
1976 en een hele reeks suggesties met 
betrekking tot het wijzigen van de Britse 
wetgeving. Op basis van dat verslag amen
deerde het Britse Parlement in 1989 de oude 
wet van 1976 en kwam de „Fair Employment 
Act" van 1989 tot stand. Die bevat een hele 
reeks mekanismen te aanzien van het diskr'i-
minatievraagstuk. Bedrijven met meer dan 10 
werknemers moeten zich laten registreren bij 
de „Fair Employment Commission" en ver
slag uitbrengen over de toestand in hun 
ondernemingen. Zij dienen een aantal regels 
te volgen bij aanwerving van nieuwe perso
neelsleden. Bedrijven die de opgelegde re

gels niet volgen kunnen boeten worden op
gelegd tot maximaal 30.000 £ (1,5 miljoen 
frank). Bedrijven kunnen ook op een „zwarte 
lijst" geplaatst worden, waarbij ze uitgesloten 
worden van overheidssteun of overheidsaan
bestedingen. Individuele werknemers die 
menen dat ze het slachtoffer zijn van diskrimi-
natiepraktijken kunnen een klacht indienen 
bij het Fair Employment Tribunal. Ze kunnen 
daarbij worden geassisteerd door de Fair 
Employment Commission. In geval van dis-
kriminatoire praktijken kunnen boeten wor
den opgelegd tot 30.000 £. De Fair Employ
ment Commission publiceert ook jaarlijks een 
overzicht van de toestand in de bedrijven en 
de gerealiseerde aanwen/ingen." 

WIJ: Het geheel doet wat denken aan de 
taalwetten die min de jaren dertig en de 
jaren zestig bij ons tot stand kwamen. 
Wetgeving is één zaak. Ze afdwingen een 
andere. 

J. Vandemeulebroucke: „De Fair Em
ployment Act van 1989 behoort - vanuit 
technisch oogpunt gezien - ongetwijfeld tot 
één van de strengste anthdiskriminatiewetten 
in Europa. De Britse Regering laat dan ook 
geen ogenblik onverlet om hierop te wijzen. 
Vraag blijft inderdaad of de wetgeving ook de 
toestand in de praktijk beïnvloedt en de 
geldende diskriminatie ten gronde wijzigt. De 
aktiegroepen die wij ontmoetten, zijn van 
oordeel dat dat niet het geval is. Officiële 
cijfers bewijzen dat er sinds 1989 slechts een 
beperkte verbetering is in het aantal tewerk
gestelde katolieken, in 1990 met nauwelijks 
0,4% I De twee Britse ministers die ik sprak 
erkennen zelf dat het „onwaarschiinliik is dat 

het verschil in werkloosheid in aanzienlijke 
mate zal veranderen, ondanks de strengere 
„Fair Employment"-wetgeving". Zij wijzen op 
de nood aan nieuwe jobs, alleen door nieuwe 
tewerkstelling kun je een bestaande wanver
houding rechttrekken 1" 

SHORTS-STORY 
WIJ: Kan Europa hierbij een positieve 

rol spelen? 
J. Vandemeulebroucke: „Tot op heden 

werd op internationaal vlak heel wat druk 
uitgeoefend door de „l^ac Bride Principles-
campaign". De Mac Bride-principes werden 
geformuleerd door wijlen Sean mac Bride, 
een voormalig Nobelprijswinnaar. De princi
pes vormen een soort gedragskode voor 
internationale ondernemingen die in Noord-
lerland willen investeren. De fAac Bride-kam-
panje kende heel wat sukses in de Verenigde 
Staten waar een zeer grote en aktieve groep 
Ierse Amerikanen aktie voerde om ze aktief 
toe te passen. De Britse Regering voert in de 
VS een zeer zware strijd tegen de Mac Bride-
kampanje. Zij wijst erop dat de kampanje 
Noord-lerland een negatief imago bezorgt en 
eerder lijdt tot desinvestering dan tot investe
ringen. Toch kan niet ontkend worden dat de 
Mac Bride-kampanje door de katolieke bevol
king in Noord-lerland en/aren wordt als een 
bijzondere steun ten aanzien van haar pro
blemen. Telkens wordt het voorbeeld gege
ven van de grote vliegtuigmotorenfabrikant 
Shorts waar enkele jaren geleden de katolie-

Niet direkt hoop op vrede in de Six Counties. De sociale ongelijkheid tussen katolieken en protestanten staat een 
politieke oplossing in de weg. De katolieke bevolking vindt dat ze als tweederangsburgers wordt behandeld. Het 
dagelijks getreiter van de Britse bezettingsmacht is dan ook koren op de molen van het IRA. (foto VUM) 
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ke tewerkstelling nauwelijks 5% bedroeg. 
Shorts werd ondertussen overgenomen door 
het Kanadese Bombardier dat grote kontrak-
ten heeft met de staat New York. De katolieke 
bevolking beweert dat mede onder invloed 
van de Mac Bride-kampanje Bombardier 
Shorts dwong meer katolieken aan te nemen. 

In elk geval is het zo dat de huidige 
katolieke tewerkstelling in Shorts rond de 
14% bedraagt Er werd ook een Equality 
Manager aangenomen die voltijds toeziet op 
eerlijke kansen tussen katolieken en protes
tanten binnen het bedrijf." 

WIJ: Welke weg wil je bewandelen? 

J. Vandemeulebroucke: „Noord-lerland 
zal de periode 1993-1997 van de EG onge
veer 1,5 miljard £ (zo'n 75 miljard frank) 
ontvangen. 

Hulp die door de EG wordt verstrekt moet 
tegemoet komen aan specifieke Fair Employ-
ment-doelen. Er moeten ook zeer strikte 
tijdsschema's worden opgelegd opdat de 
katolieke en nationalistische bevolking in 
Noord-lerland zeer duidelijk zou merken dat 
de EG-hulp een positieve inbreng heeft ten 
aanzien van de scheefgetrokken verhoudin
gen op werkgelegenheidsgebied. 

Ik geloof niet dat de EG de Mac Bride-
campagne moet ondersteunen. Ik geloof wel 
dat de EG op een positieve manier, onder
meer door het „conditionaliseren" van haar 
hulp en het benadrukken van klare doelen en 
duidelijke afgesproken tijdsschema's de kon-
krete situatie van de katolieken in Noord-
lerland ten gunste kan beïnvloeden. Het komt 
er op aan een tweesporenbeleid te voeren: 
enerzijds een goed werkende wetgeving en 
anderzijds de nodige maatregelen voorzien 
opdat er zoveel mogelijk nieuwe banen en 
met rechtvaardige kansen voor katolieken in 
Noord-lerland gekreëerd worden". 

HISTORIEK VAN EEN VERSLAG 
Neil T Blaney, het nationalistische Re-

genboog-Europarlementslid van de Ierse 
Repubiek, haalde in december 1991 Oli
ver Kearney van de basisgroep Equality 
naar het Europees Parlement in Straats
burg, Equality is een beweging van men-
senrechtenaktivisten die onder voorzitter
schap van de legendarische Bernadette 
Devlin permanent de disknminatie van 
katolieken in the six counties aanklaagt. 
Kearney stelde toen het indrukwekkende 
verslag The directory of Discrimination. 
Northern Ireland 1991 aan de pers voor. 

Deze brochure bewijst van de hand van 
officièle cijfers van de Britse Regering dat 
katolieken in Noord-lerland tweederangs
burgers zijn. 

Een vijftigtal parlementsleden raakte zo 
onder de indruk van het rapport dat ze in 
mei 1992 gezamenlijk een resolutie in
dienden waarin ze de kommissie Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid van het EP 
vroegen een eigen onderzoek in te stel
len. 

Toch zou het nog tot maart 1993 duren 
vooraleer deze parlementaire kommissie 
een verslaggever aanduidde. Jaak Van
demeulebroucke was kandidaat maar 
kreeg hardnekkige tegenstand van de 
EVP-fraktie van Leo Tindemans. Die scho
ven de Nederlandse CDA'er Bertho Pronk 
naar voren als mogelijk verslaggever. Het 
verslag kwam echter de Regenboogfrak-
tie toe. Kommissievoorzitter Wim Van Vel
zen, een Nederlandse PVDA'er speelde 

het spel eerlijk en legde al zijn gewicht in 
de schaal om Jaak Vandemeulebroucke 
het verslag te geven. Wat uiteindelijk ook 
lukte. 

Het VU-Europarlementslid trok van 9 tot 
12 mei naar Belfast om er de eerste 
gegevens bij elkaar te sprokkelen. Het in 
Belfast verzamelde mamteriaal wordt nu 
verwerkt tot een ontwerp-verslag. Met die 
tekst trekt Vandemeulebroucke in de loop 
van de maand september naar Belfast en 
Derry. Daarna wordt het in de kommissie 
ingediend. Vandemeulebroucke's rap
port zou begin 1994 in de plenaire verga
dering te Straatsburg moeten worden 
goedgekeurd. 

(bs) 
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VOLKEN EN STATEN 

EEN JAAR VOLKSNATIONALE STRIJD /15 

DE SLAVEN n 
TSJECHEN EN SLOVAKEN 

Verleden jaar berichtten wij over een ware 
l<risis die in 1991 de betrekl<ingen tussen 
Tsjechen en Slovaken op steeds maar losse
re schroeven zette. In 1992 verscherpt deze 
krisis nog. Begin februari weigert het Slo-
vaakse parlement het akkoord van Milovy te 
bekrachtigen. Dit had de grondslag moeten 
leggen voor een nieuwe Tsjecho-Slovaakse 
grondwet. 

Zelfs politici die tegen separatisme gekant 
zijn, bv. de eerste minister van Slovakije, Jan 
Carnogurky, ijvert voor de opbouw van een 
„federale" staat waarin Tsjechen en Slova
ken overeenkomen wat de gemeenschappe
lijke staat nog aan bevoegdheden zal over
houden. Hij wenst ook bv. een rechtstreekse 
vertegenwoordiging van Slovakije in de EG. 
Hoe ver staat dit nog van onafhankelijkheid ? 

ALLES OF NIETS ~ 
In juni '92 worden er parlementsverkiezin

gen ge^nouüen. Spijts de bedenkelijke ekono-
mische, ekologische en sociale toestanden 
overheerst één tema de kieskampanje: de 
tegenstelling tussen Tsjechen en Slovaken. 

Bij de Tsjechen wint de rechtse liberaal 
Vaclav Klaus het pleit, bij de Slovaken de 
links-nationalist (gewezen kommunist) Vladi
mir Meciar. Gesprekken tussen deze beide 
voortrekkers leveren niets op. De Tsjech stelt 
weldra een ultimatum: een ernstige federatie 
(met gemeenschappelijk leger, munt, diplo
matie) ofwel de breuk. Konfederaties maken 
bij hem geen kans. Voor Meciar is het precies 
andersom: verregaande konfederatie is het 
enige statuut dat Slovakije er nog kan van 
weerhouden, een onafhankelijke staat te wor
den. 

Dit separatisme kan men niet begrijpen 
zonder een aantal achtergronden te kennen, 
te lang om hier te behandelen (is het in België 
anders?). 

EEN NUCHTERE 
SCHEIDING 

Eén ervan, die niet zo oud is, verdient 
nochtans bijzondere aandacht. Het rijkere, 
volkrijkere en ekonomisch beter ontwikkelde 
Tsjechië wil de vrije marktekonomie snel en 
radikaal invoeren. 

Slovakije dat er in al die opzichten minder 
goed voorstaat, wil voorzichtig en geleidelijk 
te werk gaan. Wat de Tsjechen ongeduldig 

vKjM- •eAii^yisa.^jV; •jX<ib-fiiSf^.i 
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Op 1 januari 1993 werd de republiek 
Slovakije geboren. (toto Reuter) 

maakt en de kansen op scheiding vergroot. 
Want het is natuurlijk niet mogelijk, in eenzelf
de Staat tegelijk een vrije marktpolitiek en een 
geleide marktekonomie in te voeren. 

Tenwijl de gesprekken zonder zichtbaar 
resultaat voortdobberen, spreekt president 
Havel een wijs woord, dat sedertdien nog 
dikwijls herhaald wordt. Al is hij (zelf een 
Tsjech) tegen het uiteenvallen van de Staat, 
hij verdedigt de stelling dat die alleen dan zin 
heeft als de Slovaken er ook echt achter 

staan. Tegen een gewelddadige bestrijding 
van het Slovaakse separatisme (verleden jaar 
nog door menig Tsjechisch politieker geop
perd) kant hij zich uitdrukkelijk. Desnoods, 
zegt hij, moeten we „als beschaafde mensen 
uiteen gaan". 

Op 17 juli '92 verklaart het Slovaakse 
parlement (de Slovaakse Nationale Raad) te 
Pressburg (Bratislava) op plechtige wijs „het 
natuurlijk recht op zelfbeschikkin^\an Slo
vakije. Havel noemt dit,,nationalistische be
krompenheid" en treedt af. 

HET EINDE VAN 
EEN KNUTSELWERK 

Op 29 oogst komt hetzelfde parlement 
opnieuw bijeen om een grondwet aan te 
nemen. Het plant de scheiding op 1 januari 
1993. 

Eerst steekt het federale parlement tot 
tweemaal toe nog stokken in de wielen. Maar 
het rad van de geschiedenis is niet meer 
tegen te houden. 

Op 1 januan 1993 valt Tsjecho-Slovakije in 
de staten Tsjechië en Slovakije uiteen, zon
der bloedvergieten en volgens een plan, dat 
uiting geeft aan hoop op klaardere toestan
den en dus betere betrekkingen. 

De Slovaken die ooit ongevraagd bij het 
kunstmatige, door Tsjechen beheerste Tsje-
choslovakije betrokken werden, gaan zeker 
een moeilijke tijd tegemoet. Maar ze zullen 
tenminste, eindelijk, op voet van gelijkheid 
staan met hun Tsjechische verwanten en 
buren. 

K.J. 

SORBEN OEKRAIENERS 
De Sorben, een klein Slavisch volk dat door 

het DDR-regime enigszins venwend werd in 
het licht van de Duits-Russische politieke 
vriendschap, moeten de val van dat regime 
niet beklagen. Zij die dachten dat het hereni
gde Duitsland zich tegenover zijn Slavische 
volksminderheid onverdraagzaam zou op
stellen, zijn bedrogen uitgekomen. 

In Bautzen wordt in de herfst een Sorbisch 
Instituut en in Cottbus een onderafdeling 
en/an geopend. Of liever heropend. Het is de 
enige geesteswetenschappelijke inrichting 
van de vroegere DDR-Akademie voor Weten
schappen die niet afgeschaft werd maar in 
zijn bestaande grootte (40 medewerkers) 
behouden. 

Sedert 1 december 1991 is Oekraïene een 
staat. Het feit dat dit voor het eerst in zijn 
geschiedenis gebeurt verklaart de onvast
heid en de ongelijke etnische gegrondheid 
van zijn grenzen. Oekraïene zit dan ook 
meteen in de problemen. Binnen dit bestek 
hebben we het niet over de ekonomische 
problemen (in vele opzichten blijven banden 
met Rusland onvermijdelijk) noch over de 
ekologische (Tsjernobyl) of militaire (kern
koppen en vloot). Oekraïene heeft problemen 
met ongeveer al zijn buren en het heeft ze niet 
alleen aan zichzelf te wijten. Het blijft in de 
GOS (Gemeenschap van Onafhankelijke Sta
ten), maar erg terughoudend. 
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Het spreekt vanzelf dat een land, uitge
strekter dan Frankrijk en dat in de loop der 
tijden door zeer verschillende Staten over
heerst is geworden, fataal zeer grote gewes
telijke verschillen vertoont. Een eerste bot
sing doet zich dan ook voor tussen centralis
ten en regionalisten. Eerstgenoemden zien in 
elke vorm van federalisme de hand van 
Moskou. Laatstgenoemden betogen dat eeu
wenoude kontakten met de katolieke Habs-
burgers, Polen en Hongaren respektabele 
kultuurvarlanten veroorzaakt hebben, even 
respektabel als bv. de sterke Joodse aanwe
zigheid rond Odessa, aan de Zwarte Zee. 

De onafhankelijkheid is nog niet oud of 
duizenden wonen een rouwdienst bij ter na
gedachtenis van de Oekraïense soldaten van 
de SS-divisie Galicië die, luidens gelegen
heidstoespraken, voor een onafhankelijk 
Oekraïene gevallen zijn. Ook dit is een uiting 
van Oekraïens bewustzijn dat niet noodzake
lijk door nationalistische Oekraïeners uit an
dere streken gedeeld wordt. 

GRIMMIGE KRIM 
Zoals wij verleden jaar al stelden, zorgt het 

Krimschiereiland voor moeilijkheden. Het 
werd in 1954 aan Oekraïene toebedeeld 
hoewel het nooit door Oekraïeners bewoond 
was. Nu wonen er (op 2,5 miljoen mensen) 
65% Russen, 25% Oekraïeners en verder 
vooral Tataren. 

Einde april '92 komt Oekraïene aan het 
autonomiestreven van de Krim-Russen tege
moet door hen een behoorlijke mate van 
zelfbestuur toe te kennen. Maar nauwelijks 
enkele dagen later roept het Krimparlement 
zijn onafhankelijkheid uit. 

Een tiental dagen later venwerpt dan weer 
het Oekraïense parlement deze onafhanke
lijkheid. Zo wordt de Krim een van de twist
punten tussen Rusland en Oekraïene. Oek
raïene getuigt te dezen van staatsnationalis-
me: de Krim is alleen staatkundig Oekraïens. 
Rusland gedraagt zich eens te meer imperia
listisch: de Krim-Russen zijn onlangs inge
voerd nadat ze er de inboorlingen uit verdre
ven. 

GRENSGEVECHTEN 
Eigenlijk heeft geen van beiden er recht op. 

Oekraïeners zijn in Poolse ogen lange tijd 
Poolse dialektsprekers geweest. Tot op he
den zijn de Pools-Oekraïense betrekkingen 
eerder koel. Op 14 mei ondertekenden de 
presidenten van de beide staten toch een 
vriendschapsverdrag en andere verdragen 
die vormen van samenwerking regelen. 

De „veelzijdigheid" van Oekraïene 
zorgt voor veel heibel, een stevig 
leger lijkt ook daar een onvermijdelijk 
middel... (toto Reuter) 

Het grote struikelblok in 1992 is de strijd 
om Transnistriè Dit is een langwerpige strook 
vooral ten oosten van de Dnjestr, de grens 
van de jonge republiek Moldavië met Oekraï
ene. Het ziet er naar uit dat deze hoofdzake
lijk en oorspronkelijk Roemeense republiek 
mettertijd bij Roemenië zelf zal aansluiten. 
Langs de Dnjestr echter wonen - weer eens 
„ingevoerde" - Russen en verder zuidelijk is 
de streek eigenlijk Oekraïens. Russen en 
Oekraïeners sluiten hier een bondgenoot
schap om zich gewapenderhand los te wrik
ken uit Moldavië. Zij hebben zelfs een,,socia
listische sovjetrepubliek van de Dnjestr" uit
geroepen. 

Meer biezonderheden vindt de lezer onder 
het hoofdstuk over de Roemenen, dat reeds 
eerder verschenen is. Wij onthouden er uit 
dat de hoofdrolspelers in dit gevecht de 
Roemenen en de Russen zijn; niet, zoals 
billijk ware, de Oekraïeners. 

K.J. 

POLEN 

Over de Polen is heel wat te berichten, ook 
in Polen zelf, ook in 1992. Maar niet zoveel 
over hun profilering als volk. Wel kan men 
ook bij hen een toenemend regionalisme 
vaststellen. In Opper-Silezië gaan de radi-
kaalsten zo ver, het recht op huisvesting te 
betwisten van al wie daar na 1918 en daarna 
nog eens na 1945 is komen wonen. 

Met hun Russische buren hebben de Polen 
het nooit goed kunnen stellen. Sedert de 
tweede wereldoorlog waren hun betrekkin
gen blijvend belast door het massagraf van 
Katyn. De oprukkende Duitse legers vonden 
daar in 1941 5.000 Poolse officieren, met een 
nekschot omgebracht, in een groot woud 
begraven. De geallieerden trachtten vruchte
loos de schuld ervan op de Duitsers te 
steken. De Polen, hoe verwoed anti-Duits 
ook, geloofden daar niets van. Terecht. Ach
teraf kwam uit dat er alles samen wel 21.857 
Poolse officieren afgemaakt werden. Zonder 
een publieke verontschuldiging vanwege de 
Russen waren normale betrekkingen echt 
niet meer mogelijk. Die komt er eindelijk in 
oktober 1992. Dan overhandigt te Warschau 
een persoonlijke gezant van president Jeltsin 
een afschrift van de door Stalin getekende 
Politburo-beslissing, 14.700 in de USSR geïn
terneerde Poolse officieren om te brengen. 
Polens president Lech Walesa verklaart dat 
het Katynprobleem van dan af zijn politiek 
karakter verliest en nog louter geschiedkun
dig van aard wordt. 

De Pools-Duitse betrekkingen zijn tijdens 
de jongste eeuw stormachtig te noemen. Wat 
er voor 1992 over te vermelden is, staat onder 
het hoofdstuk over de Duitsers in Polen (WIJ, 
25 maart 1993). 

WAARBORGEN 
IN LITOUWEN 

Daarnaast zijn er o.a. nog de Litouwers. In 
het huidige Litouwen wonen een aanzienlijk 
aantal Polen (270.000) of althans Poolsspre-
kenden. 

In januari ondertekenden de Poolse en 
Litouwse minister van Buitenlandse Zaken 
een verklaring over vriendschappelijke be
trekkingen en samenwerking als goede bu
ren. 

Dat is niet vanzelfsprekend; het heeft heel 
wat voeten in de aarde gehad. Polen erkent 
de huidige grens zonder voorbehoud; ook 
Vilnius (Pools: Wilno) als Litouwse hoofd
stad. Na de eerste wereldoorlog heeft Polen 
die nog manu militah bezet. De bevolking 
ervan is dan ook vrij gemengd. Een vergelij
king met Brussel is niet misplaatst: een 
verpoolste Litouwse stad, met (destijds) vele 
Joden en Witrussen en anderen. 

Nu wordt de Poolse minderheid waarbor
gen geboden, dezelfde als die welke Polen 
aan zijn Litouwse minderheid toekent. En dit 
niettegenstaande zware tegengestelde druk 
in de beide landen. Niet zonder reden overi
gens: in september 1991 werden de demo-
kratisch verkozen gemeenteraden in de Pool
se streek rond Vilnius ontbonden en spijts 
beloften niet opnieuw ingesteld. De grote 
vrees van de Litouwse Polen houdt verband 
met de herprivatizering. Deze moet verricht 
worden door plaatselijke komitees waarin de 
gemeenteraden veel te zeggen hebben. Als 
die geleid worden door Litouwse ambtenaren 
i.p.v. door (demokratisch verkozen) Polen, 
dan dreigen met name vele landbouwgron
den aan Litouwers te worden toegewezen. 
Waardoor op lange termijn het Poolse woon
gebied verlitouwst zou geraken. Of herli-
touwst ? KJ_ 

WIJ - 27 MEI 1993 18 



BOEKEN 

SARAH 
HET VERHAAL VAN EEN ONBEKENDE ZIEKTE 

Sudeckatrofie werd voor het eerst grondig 
beschreven door de Duitse chirurg Paul Her
mann Sudeck (1866-1938) Deze dikwijls on
bekende ziekte groeit onder hevige pijnen, 
met een achteruitgang in bouw en werking 
van organen en weefsels, hoofdzakelijk is het 
een beenverweking Het kennisgebrek over 
deze ziekte blijft nog zeer groot, zowel bij 
geneesheren als bij de zieken zelf De lang-
dunge ontwnchting, de bewegingshinder, de 
werkeloosheid, de verkeerde behandelin
gen . vormen levensgrote vragen voor de 
betrokkene en de familieleden 

Over het aantal patiënten in ons land be
staat er nogal wat onduidelijkheid, men schat 
hun aantal op 100 000, jaarlijks zouden er in 
Vlaanderen zo'n 4 000 bijkomen 

E HELPT SARAH 
EN DE ANDEREN ? 

Auteur Jan Vanhaelen over de ziekte 
van Sudeck „De geneeskunde geeft 
met graag toe dat ze een ziekte met kan 
behandelen Dat ze de pijn met de baas 
kan En dus wordt de oorzaak bij de 
patiënten zelf gelegd Men noemt tien 
ingebeelde zieken Sommige artsen 
zeggen dat hun patient komedie speelt, 
dat hl] de aandacht wil trekken Er wordt 
ook veel te weinig geld geïnvesteerd in 
onderzoek Alleszins, zolang men de 
oorzaken van Sudeck met kent, is be
grip veel belangrijker dan kennis Want 
een zware Sudeckpatiente zoals Sarah 
uit het boek, ondergaat een ware mar
telgang " 

Om daar wat aan te doen werd een 
zelfhulpgroep voor patiënten met Su
deckatrofie opgencht Daarvoor kunt u 
terecht bij Marita Boon, Daalstraat 61, 
3300 Kumtich-Tienen (016/8183 53), 
Christel Dee, De Bossen 7 bus 5, 2300 
Turnhout (014/433 90 87) en Annemie 
Tindemans, Pol van Ostayenstraat 13, 
9130 Beveren-Waas (03/775 62 72) 

Jan Vanhaelen geeft (gratis) lezingen 
over Sudeck en de daarmee samenhan
gende problematiek Meer inlichtingen 
bij de auteur zelf Kloosterstraat 159 te 
1700 Dilbeek (02/466 48 50) 

Ook de uitgeverij Epo doet haar duit 
in het zakje, zij verkoopt het boek aan 
verminderde prijs 480 fr (i p v 598) 
Bestellen kan Epo, Lange Pastoors
straat 25, 2600 Berchem, 03/239 68 74 

Op dit figuurtje, het logo, zijn de plaat
sen met de meeste kansen van voor
komen van de ziekte, aangestipt. 

Jan Vanhaelen schreef hierover een aan
grijpend boek Vanhalen, een 47-jange leraar 
uit Dilbeek, is de voorzitter van de Werelddag 
Poëzie en /c/nderen-Vlaanderen en zélf een 
verdienstelijk schrijver-dichter 

De schrijver leert Sarah - die op 16 jaar in 
de school een banaal ongevalletje beleefde 
- kennen in een psichiatnsch instituut Hij 
beleeft er hoe Sarah de ziekte van Sudeck 
ontwikkelde en helemaal met in het psichia

tnsch Langendaal-ziekenhuis thuis hoort Na 
gesprekken met dat jonge meisje en heel wat 
opzoekingswerk, ontstond dit boek Maar het 
betekent meer dan een verhaal Het is tevens 
een aktie voor de bekendmaking van de 
Sudeckziekte of de Algoneurodystrofie 

Daarenboven leren we heel veel uit de 
beschrijving van mensonwaardige toestan
den in de psichiatrie, zowel rond het meisje 
Saraj als m b t de schrijver Maar bijna alles 
cirkelt rond het onbegnp over de ziekte-zélf 

Op een onbegrijpelijke wijze ontstaat die 
na een ongelukje aan handen, armen, voeten 
of benen Genezing van de schram, verstui-
king of breuk treedt met op, maar er volgt een 
onverklaarbare pijn door ontsteking, zwel
ling, roodheid, warmte of kou die onbewee
glijkheid en later verlamming tot gevolg kan 
hebben En de pijn blijft' 

De patient wordt met geloofd Men verwijt 
hem of haar dat de pijn uit angst ontstaat en 
dat ze ingebeeld zou zijn Men dwingt de 
patient tot zeer pijnlijke kyne-oefeningen, die 
met helpen De opstandigheid van de zieke, 
doet de dokter - in zijn onmacht - naar de 
psichiatne verwijzen En hier trekt de zieke 
dan van kwaad tot erger 

Mede door het boek van Jan Vanhaelen, 
beseft men dat wetenschappelijk onderzoek 
hieromtrent meer dan noodzakelijk is Toen 
Sarah er slachtoffer van werd, moest ze nog 
in Nederland een gespecialiseerde dokter 
gaan opzoeken Jan Vanhaelen hoopt dat er 
ooit in ons land een pijnklimek komt voor 
Sudeckatrofie, zoals in Meisbroek het beken
de multiple scleroseziekenhuis 

En wellicht kan dit ook met onze lezers
hulp De uitgeverij Epo verkoopt „Sarah" met 
dit doel aan een verminderde prijs 480 fr 
Aanbevolen i 

Willy Kuijpers 

- Sarah. Ziek met Sudeck. Jan Vanhaelen. Uitg. 
Epo, Berchem, 598 fr. 

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 
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KOPPENSNELLENDE SELEKTEURS 
Dienstverlenende instellingen in verband 

met personeelsselel<tie, head hunting en out
placement kennen een explosieve ontwikke
ling. De auteurs van het beschouwde werk 
geven een overzicht van de wervings- en 
selektletechnieken, informatie en beschou
wingen over de organisatie van deze sekto
ren en bespreken de bescherming van de 
persoonlijke levenssfeer, het beheer van da
tabanken en de rechtsbescherming van de 
sollicitant, bedrijf en selekteur. 

BRUIKBAAR 
Het geven van advies en verlenen van 

diensten op vlak van personeelsaanwerving, 
arbeidsbemiddeling en begeleiding van over
tollige of minder goed funktionerende mede
werkers gebeurt zowel via de openbare 

dienstverlening (VDAB) als via het privé-initia-
tief. Het imago van deze laatste bedrijven of 
dienstverleners is niet altijd positief. Dikwijls 
wordt er gespit in de meest persoonlijke 
levenssfeer, inlichtingen over inkomen en 
beroep moeten prijsgegeven worden, enz... 

Het boek van de professoren Lievens en 
Coetsier heeft de bedoeling de gebruiken en 
regelingen rond deze bemiddelingsaktivitei-
ten te verzamelen. Aldus vormt het een dank
bare, maar soms moeilijk lezende, dokumen-
tatiebron voor de wetgever en de akteren, 
d.w.z. konsulenten, werkgevers en werkne
mers. 

De wetgever vindt in het boek een flinke 
brok tips en voorstellen, tot zelfs een uitge
werkt voorstel van dekreet, inklusief de Me
morie van toelichting. Met de auteurs hopen 
we dat de wetgever deze gegevens positief 
aanwendt om de gebrekkig geregelde pre-

'T VLAAMS HUIS VAN MERKSEM 
Enkele weken geleden werd in het lokaal 

Vlanac in Merksem een kleine plechtigheid 
gehouden, waarbij de brochure 't Vlaams 
Huis van Merksem tussen de twee v/ereldoor-
logen werd voorgesteld. Deze werd geschre
ven door Willy De Meulder. De auteur is o.m. 
bekend door zijn zelfgeschreven toneeltjes 
en liedjes, die hij met zijn Ontspanningskring 
Kris Kras bracht. Met deze brochure bewijst 
hij nog andere pijlen op zijn boog te hebben. 

LEOPOLD 
Het werk dat Anne Himpe onlangs publi

ceerde over de Vlaamse Huizen heeft andere 
auteurs blijkbaar geïnspireerd om zelf eens in 
de archieven en in de eigen herinnering te 
duiken. Een eerste resultaat hien/an is de 40 
bladzijden tellende brochure die aan het 
Vlaams Huis in Merksem gewijd is. Het gaat 
hier voon/vaar niet om zo maar een cafeetje 
met Vlaamsgezinde uitbaters achter de toog. 

Willy De Meulder zet in zijn brochure kleur
rijk uiteen hoe tussen 1920 en 1940 het café 
Leopold II aan de Bredabaan uitgroeide tot 
een Vlaams Huis. Eerste lokaalhouder was 
Benoit Ceuppens. Die zou trouwens nog tot 
een eind na de Tweede Wereldoorlog een rol 
blijven spelen in de Vlaams-nationale politiek, 
o.m. als provincieraadslid voor de Vlaamse 
Concentratie. 

De aktiviteiten die tussen de twee wereld
oorlogen in en om dat Vlaams Huis ontwik
keld werden, groeiden uit tot een indrukwek
kende rij. Er was een vereniging van Vlaamse 
padvinders gevestigd, een Frontharmonie -
opgericht in 1922 - , een afdeling van de 
Flaams Nationale Wacht, een toneelafdeling 
van de Frontpartij, een turngroep met de 
naam Vlaams Nationale Blauwvoetbond, de 
danskring Groeninghe, de kunstkring Sint-
Lucaskring, een duivenbond en een vereni
ging van radioamateurs. Verder werden er 
o.m. liederavonden georganiseerd. 

BORMS 
Eén der belangrijkste figuren die tot de 

werking van het Vlaams Huis bijdroegen, zoal 
niet eigenhandig, dan toch als een geestelij
ke leidsman, was de Merksemnaar August 
Borms. Heel het leven van het Vlaamse Huis 
was als het ware doordrenkt met deze figuur. 
Aan hem wijdt de auteur eerbiedige beschou
wingen. 

De brochure is geen geschiedeniswerk in 
de klassieke betekenis. Het is wel een getui
genis over een periode die men zich niet zo 
gemakkelijk voor de geest kan halen. De 
brochure, met de talrijke illustraties en anek
doten, is vooral belangrijk om aan te tonen 
hoe de echte Vlaams-nationalisten hun over
tuiging beleefden, hoe ze vorm gaven aan die 
droom van een vrij Vlaanderen. Met danskrin

gen en duivenbonden zal men Vlaanderen 
niet opstoten in de vaart der volkeren, maar 
hoevelen zijn op deze wijze niet in kontakt 
gekomen met dat Vlaams-nationale gedach-
tengoed ? 

Dat heeft Willy De Meulder heel goed 
gezien. Zijn brochure is dan ook een waarde
volle bijdrage tot de studie van de mentaliteit 
van de Vlaamsgezinden tussen de twee we
reldoorlogen. Maar zij geeft ook een beeld 
van de wijze waarop de mensen die die 
periode beleefden daar nu over denken. 

De wat ongeordende indruk die de diverse 
bijdragen geven, mag als een bewijs gelden 
voor het feit dat deze brochure eerder met het 
hart geschreven is dan volgens de strikte 
wetenschappelijke regels. Dat is dan ook 
precies de charme van deze brochure. Overi
gens is ze voortreffelijk en oven/loedig geïl
lustreerd. De Vlaamse Kring Groeninghe, 
aangesloten bij FVK-Rodenbachfonds, mag 
trots zijn op de steun die hij aan dit initiatief 
verleend heeft. 

Frank Seberechts 

- 't Vlaams Huls van Merksem tussen de twee 
wereldoorlogen. W. De Meulder. Ultg. kreatief, 
Merksem, 1992. 40 biz., 300 fr. 
De brochure is te koop bij Clare Govaert, Struls-
vogelstraat 8, 2170 Merksem (03/646.16.06), bij 
Ronnie Herbosch, Van Praetlel 65, 2170 Merk
sem (03/647.11.74) en bij VLANAC, Bredabaan 
360, 2170 Merksem (03/646.99.97). Zij kost 
300 fr. 
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MUZEK 

kontraktuele relatie werkgever-werknemer te 
regelen. 

In tegenstelling tot andere maatschappelij
ke domeinen, waar regelmatig klachten voor
komen van overreglementering en burokrati-
sering, blijft de positieve wetgeving op dit 
domein opzienbarend achtenwege, hoewel 
hier verandering op komst blijkt te zijn. Getui
ge daarvan het dekreet houdende de rege
ling tot erkenning van de outplacement-, 
wen/ings- en selektieburo's in het Vlaamse 
Gewest, recent besproken in de Vlaamse 
Raad. 

NAAMLOOS 
Niet enkel de wetgever, maar vooral de 

klant van dergelijke dienstverlenende bedrij
ven vindt in het boek een aantal praktische 
tips en waarschuwingen die zeer bruikbaar 
zijn. Zo verschaft het hoofdstukje over de 
selektietechnieken hem een blik achter de 
schermen van de werkwijze van de selektie
buro's, wat hem bij het opstellen van een 
sollicitatiebrief of tijdens een kennismakend 
interview van pas kan komen. Ook wat betreft 
zijn rechten en plichten is het boek een ideale 
partner tijdens het zoeken naar een nieuwe 
job via een selektieburo. Zo klagen de au
teurs de talrijke naamloze advertenties aan. 

Meer dan 78 % van de werkaanbiedingen 
zouden niet de naam van het rekruterende 
bedrijf bevatten. In de wetgeving is niets 
voorzien over naamloze advertenties. Toch is 
het moreel onverantwoord en bovendien kan 
vanuit rechtskundig oogpunt gesteld worden 
dat het de sollicitant rechteloos maakt, omdat 
hij de tegenpartij niet kent. 

Tenslotte is het, voor iedereen die op deze 
of gene manier belang stelt in deze relatief 
jonge ekonomische sektor, een naslagwerk 
dat een goed inzicht verschaft in de betreffen
de materie. Een aantal voor de leek onduide
lijke begrippen als head-hunting, outplace
ment, l<ampusrekrutering,... worden klaar en 
duidelijk uitgelegd. Het bevat een bibliografie 
die ook de meer geïnteresseerde lezer voor
uit kan helpen. Kortom, het is een aktueel 
boek dat, hoewel het soms slecht gestruktu-
reerd is, de moeite loont gelezen te worden 
door elkeen die rechtstreeks of onrecht
streeks te maken heeft met tewerkstellings-
buro's. 

pvdb 

SANNE, BARBARA EN AN: 
NIET VERSAGEN... 

- Koppensnellers, ultrangeerders en selec-
teurs. Prof. dr. S. LIevens en prof. Dr. P. Coetsier. 
Ultg. MIM-EHSAL, Brussel, 1992,1.250 Bfr., 164 
biz. 

Ruim drie jaar geleden begon voor Sanne 
een muzikaal sprookje dat door nacht en ontij 
heen stand heeft gehouden. Met Erik Van 
Neygen skoorde zij dé hit van '89 met Veel te 
mooi, en het jaar erop deed ze het prompt 
nog eens over met de Tura-cover Aan mijn 
darling. Voor Erik was het dan tijd om de 
straalplaat Het beste van... eigen werk te 
brengen, tera/ijl hij tevens de eerste plaat van 
Sanne producete. Sannes langspeeldebuut 
werd een onverhoopte meevaller, en terecht 
noemden wij Sanne toen de Vlaamse Emmy-
lou omwille van haar sterke gevoelvolle en 
bronzuivere stemgeluid. Met haar tweede CD 
Details zet ze de ingeslagen weg verder: op 
countrymuziek geënte ballades zijn haar han
delsmerk, waarbij Erik soms even vokaal 
bijspringt, zoals in de vertaling Rijsel-Roosen-
daal, een verkapte treinsong, met een knip
oog naar hun eigen relatie. Gelukkig zijn 
hieromtrent de Story-verhaaltjes en Privé-
ontrafelingen geluwd, en hebben de toehoor
ders de muzikale kwaliteiten van het tweetal 
herontdekt I Aansluitend zingt ze in Nieuwe 
dag dat gisteren lang geleden is, en in Het 
huis dat tussen rozen stond blikt ze even 
terug naar de jeugdjaren. Dit nummer is een 
der beste die Frangoise Hardy ooit schreef 
eind zestig, in de tijd dat Boudewijn de Groot 
zijn Verdronken vlinder schreef, net voor mei 
'68 zou losbarsten. Haar versie mag er even
eens zijn omdat je zo aanvoelt dat dit liedje 
aan het prille begin van haar karrière aansluit, 
ook hier sluit Erik vokaal eventjes aan. Het 
luchtige Papa sita bezingt hun beider voorlief
de voor country, wat even later nogmaals aan 
bod komt in Charlepoen, al heeft de goede 
tekst van Mark Van Calenbergh over de 
Brabantse „brigand", niet echt te maken met 
Townes Van Zandt's origineel dat door Em-
mylou Harris de top van de countrymuziek 
werd ingezongen. Het folky Leentje en het 
duet Mijn liefde voor jou klinken weer heel 
autobiografisch, en De Canadees speelt ge
slaagd leentje-buur bij de Bluegrassmuziek, 
waarna Zet aan dat ding mooi aansluit. Het 
beschouwende Zoveel dingen klinkt uit San-
nes mond overtuigend als een credo. Voor 
liefhebbers van country en aanvenwante ge
voelige ziel is deze plaat een aanrader van 
formaat I 

BARBARA EN AN... 
Twee dames van bij ons die niet dat geluk 

hebben gehad de grote doorbraak te force
ren zijn ,,Bieke" An Swartenbroekx en Euro
song laureate Barbara Dex. Dat het Songfes
tival te Milistreet, ook ditkeer, een draak was 
hoeft geen betoog; middelmaat was troef, 

Sanne, een beetje Frangoise Hardy, 
een beetje Emmelou Harris... 

met de landenjury's op kop! Zelfs de Italiaan
se laureaat van het anders kwaliteitsvolle San 
Remofestival kreeg amper punten bij elkaar 
gescharreld. Dat onze Kempische Barbara 
een dergelijke opdoffer zou krijgen was niet 
verwacht. Enkele schoonheidsfouten waren 
voor velen'haar opgetutte kledij, tenwijl een
voudige kledij zo charmant kan overkomen, 
en en teveel aan orkestratie die haar prille 
volle stemgeluid nét niet overstemde. Maar 
niet getreurd, haar bij Sony uitgebrachte 
singeltje Iemand als jij doet het prima, en is 
een schitterend visitekaartje voor een mooie 
toekomst. 

Een tweede zeer mooi plaatje is dat van An 
Swartenbroekx. Na het frisse Beetje bij beetje 
uit haar eerste CD Mag ik es even... versche
nen nu de inleidende liedjes op singel. Het 
aan kleinkunst venwante en nogal geënga
geerde Bang, een liedje over al wie in het rijtje 
loopt, en het zeer fijne Zeventien, zijn kans
hebbers naar de zomer toe én een geslaagde 
lokroep naar haar kleinteateroptredens waar
mee ze nu wil uitpakken. 

S.D. 
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MUZIEK 

DE REGENMACHINE 
VAN OP DE HOGE BRUG 

Sinds de herfst 1992 toert de veelzijdige 
muzikant-zanger Dirk van Esbroeck in Vlaan
deren, met een nieuwe bezetting: Kristel 
Borghlevens en Guido de Simpelaere en een 
eerder kleinschalig programma. 

Reeds 20 jaar is Dirk van Esbroeck terug
gekeerd uit Argentinië. En uitgerekend hier 
ontmoette hij de naar Vlaanderen uitgeweken 
Argentijn, Juan Masondo. Na een korte duik 
in de Vlaamse volksmuziek, hennnerde hij 
zich - in z'n muziek - de Argentijnse 
invloeden. Hij spreekt én zingt vlekkeloos 
Spaans. Zo groeide zijn basisgroep Rum uit 
tot Sexteto tango al sur. 

Met zijn jongste straalplaat Van op de Hoge 
Brug sloeg hij bewust een nieuwe nchting in. 
De eigenzinnige en lakonieke dichters Ri
chard Minne (Gent 30.11.1891 - Sint-Mar-
tens-Latem 1.7.1965) en Jan van Nijlen (Ant
werpen 10.11.1884 - Vorst 14.8.1965) vor
men het uitgangspunt voor de jongste kom
posities van Dirk van Esbroeck. Deze rustige 
en cynische teksten inspireerden hem tot 
originele liederen. De Zuidamerikaanse in
vloeden wegen niet meer door. Evenmin 
moeten we hier luisterliedjes ven/vachten 
zoals we die 30 jaar geleden nog kenden en 
waar de tekst belangrijker is dan de muziek. 

.REGENMACHINE' 

In Van op de Hoge Brug blijft de muziek 
minstens even belangrijk als de tekst. En dit 
mede dank zij de arrangementen van Guldo 
de Simpelaere. Voorheen speelde deze gi
taar en klavier en maakte de arrangementen 
voor Willem Vermandere. Kristel Borghlevens 
deed haar ervaring op bij Het Brabants Volk
sorkest en bij Myriam Fuks, een Joodse 
zangeres; zij speelt klarinet en akkordeon. 

De sfeer en de stijl van dit koncert beschrij
ven IS niet eenvoudig. We herkennen in het 
werk zowel het luisterlied, de klassieke volks
muziek en een enkele keer jazz-invloeden. 

De Argentijnse achtergrond wordt gekleurd 
door het gebruik van inheemse instrumenten, 
zoals de bombo (= soort van grote trom), de 
marimba (= soort van grote xylofoon) en de 
,,regenmachine" (= langwerpige ronde buis 
die regengeluid nabootst). De muzikanten 
gebruiken deze verschillende instrumenten 
schijnbaar moeiteloos door mekaar. Op de 

Dirk Van Esbroeck, Kristel Borghlevens en Guido de Simpelaere: luisterlied, 
klassieke volksmuziek en wat jazz-invloeden. 

GD (straalplaat) hoor je nog meer instrumen
ten, maar het ontbreken hien/an op het po
dium werd goed opgevangen. 

Van Esbroeck laat ons tijdens zijn optreden 
horen dat eenvoud siert en dat die zelfs de 
poëtische kracht van liederen kan versterken. 
Zo kunnen we - vreemd genoeg - spreken 
van een nieuw geluid, ondanks de klassieke 

aanpak. Dat was een unieke belevenis die 
een uur luistergenot veel te kort maakte! 

Lieve Kuijpers-Devijver 

- Van op de Hoge Brug. Dirk van Es
broeck zingt Richard IMinne en Jan van 
Nijlen. BRTN-uitgave - Radio 1 - L. La-
mal, Bergstraat 13, 1560 Hoeilaart. Tel. 
02/657.24.30; fax 02/657.90.96. 
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HET EINDE VAN DE 
TOVENAAR ? 

I
N Frankrijk heet hij „Raymond la Scien
ce". Bij ons was hij lange tijd „De Tove
naar". Al in 1973 schreven Jan Pulinx en 
Charles Baete, twee sportjoernalisten 
van Het Laatste Nieuws, een boek over 
de tovenaar. In die jaren was dat nog 
een gebeurtenis. Toen verscheen er niet 
om de haverklap een hagiografie van 
een of andere sportman. 

Goethals was altijd een man van kon
trasten. Hij had een grote bek terwijl hij 

beefde van angst. Hij overtuigde de pers 
ervan dat winnen nagenoeg onmogelijk zou 
zijn maar intussen gaf hij zijn spelers ijzer 
en beton te vreten en maakte ze wijs dat 
niemand hen zou kunnen verslaan. Ray
mond was altijd gedreven, geobsedeerd. 
Enige excentriciteit was hem niet vreemd. In 
de kleedkamer regeerde hij met grappen en 
grollen. Hij verkrachtte de gemakkelijkste 
namen. Hij sprak een taal die niemand ver
stond maar iedereen begreep... Hij sprak 
Goethals' en bleef ondanks schijnbare pa
niek onwaarschijnlijk stressbestendig. 

BUITENSPELVAL 
Raymond was nooit een bouwer. Hij was 

geen man voor risiko's, voor gedurfde initia
tieven. Hij was integendeel behoudsgezind, 
afwachtend. Hij hield meer van verdedigen 
dan aanvallen. Hij zwoer bij de buitenspel-
val. Hij bond spelers aan zich. ,,Zijn" Van 
Moer. „Zijn" Piot, „Zijn" Dewalque. ,,Zijn" 
Polleunis. Hij liet ze niet vallen wanneer ze 
ouder werden. Integendeel. Tegenover de 
jeugd koesterde hij een fundamenteel wan
trouwen. Hij was de pleitbezorger van de 
gevestigde waarden. 

Als voetballer was Raymond een doel
man. ,,Ne keeper. Ne gooie. Genoeg. Niks 
specioel. Ba den Daring." Het zal wel niet 
toevallig zijn dat méér verdedigers dan aan
vallers goede trainers zijn geworden. We 
hebben ons ooit laten vertellen dat dit een 
gevolg is van het,,zicht op het spel". Verde
digers zien of weten de bal meestal voor 
zich, aanvallers achter zich. Daaruit ontwik
kelen zich andere visies op het spel. Moge
lijk. Goethals, die na Daring ook nog voor 
inmiddels ter ziele gegane klubs als Racing 
Brussel en Schaarbeek speelde, begon zijn 
trainersloopbaan in de jaren vijftig bij Han-
nuit. Nadien volgden Borgworm en... Sint-

Truiden. Op Staaien werd hij een nationale 
bekendheid. Het patattenveld van de toen
malige eerste klasser werd in de jaren zestig 
een veertiendaags slachtveld waarop de 
beste Belgische klubs sneuvelden... 

Sint-Truiden was toen de nationale ploeg 
van Limburg en de trots van Haspengouw. 
De klub werd tot eenieders en eigen verba
zing vice-kampioen en schonk de nationale 
ploeg Lon Polleunis. Een forse, tempera
mentvolle aanvaller die vandaag via Ander-
lecht of Club Brugge naar het buitenland 
zou worden versast. Zeker weten. 

De lezer weet inmiddels of de 
Olympique Marseille de droom 
van Bernard Tapie en Raymond 
Goethals heeft kunnen verwezen
lijken. Of de ongenaakbaar ge
waande A.C. Milan inderdaad de 
finale van de Europcup I heeft 
verloren? Daaraan vast hangen 
nog andere vragen: „Was dit in
derdaad het definitieve einde 
voor Raymond Goethals? Trekt 
de meest gereputeerde en suk-
sesrijkste van alle Belgische trai
ners er op zijn eenenzeventigste 
een streep onder? Zal hij zijn 
diensten anders ingekleed niet 
nog eens verhuren aan Ander-
lecht of Standard?" 

In de jaren zeventig werd Raymond als 
bondscoach van België en trainer van An-
derlecht ook een internationale bekendheid. 
Met zijn Rode Duivels trok hij in 1970 naar 
Mexiko. Daar was een onvergetelijke kwalifi-
ceringsronde aan voorafgegaan waarin 
Spanje en Joegoslavië werden uitgescha
keld. Dat betekende in die jaren méér dan 
vandaag. Vooreerst mochten maar zestien 
ploegen aan de eindronde deelnemen en 
de kwalifikatiegroepen waren bijgevolg veel 
sterker en Spanje en Joegoslavië werden 
toen ook voor veel sterker aangezien dan 
onze eigen Rode Duivels. Maar Raymond 
klaarde het en het land ontstak in wilde 
geestdrift. Het was immers zestien jaar gele
den dat België nog eens had mogen deel
nemen aan het eigenlijke beslissende we
reldbeker-tornooi. 

Raymond Goethals, geen man voor 
risiko's. (foto VUM) 

RENSENBRINK 
Vier jaar later botsten de Rode Duivels op 

Oranje met Cruyff, Van Haneghem, Keizer, 
Neeskens, Krol... een onmogelijke opdracht. 
Maar zonder ingreep van een Russische 
lijnrechter zou Nederland nooit Duitsland 

O 

23 WIJ - 27 MEI 1993 



SPORT 

gehaald hebben. België werd uitgeschakeld 
zonder één wedstrijd verloren te hebben. 
Een tipische Goethals-prestatle. 

Na de nationale ploeg probeerde Ray
mond zijn geluk bij Anderlecht. Hl] won er 
de beker van België en de Europabeker 
voor bekerwinnaars maar van de begeerde 
kampioenstitel bleef hij verstoken omdat het 
Club Brugge van Ernst Happel veel regel
matiger en betrouwbaarder presteerde. Van 
in die tijd dateert ook Raymonds grote be
wondering, of verering, voor Rensenbrink 
„Als die zijn zondags kostuum uit- en zijn 
salopet aantrok was Anderlecht de beste 
ploeg van Europa." Probleem was dat Ray
mond niet de man was om getalenteerde 
spelers met gemakzucht week In week uit te 
motiveren. 

VOETBALBEEST 
Na Anderlecht passeerde Raymond een 

eerste keer In Bordeaux, week uit naar... 
Sao Paulo en vierde nationale triomfen met 
Standard Luik. Een klub die hem op het lijf 
was geschreven. Veel temperament en wils
kracht, minder franje. Met Standard beleef
de hij ook het beruchte omkoopschandaal 
en werd aan de schandpaal gebonden. Een 
episode uit zijn leven waaraan hij niet meer 
wil hennnerd worden. Goethals vluchtte een 
tijd lang naar het Portugese Guimaraes en 
was aan het uitbellen bij Racing Jet toen 
Anderlecht hem een tweede keer ter hulp 
riep. Weer bleef Raymond van de in het 
Astridpark zo verhoopte kampioenstitel ver
stoken, weer won hij een Beker van België 
en... weer vertrok hij naar... Bordeaux. Waar 
hij nu het failliet beleefde dat zoveel stof 
deed opwaaien. Alles scheen voor hem 
voorbij toen aartsvijand Taple op de deur 
klopte en hem smeekte het duo Ivlc-Be-
ckenbauer af te lossen. Een opdracht die nu 
op zijn einde Is gelopen... 

Men kan er niet omheen. Zo'n Indrukwek
kende loopbaan bewijst onweerlegbare 
kwaliteiten. Een meester-taktlkus. Dat zeker. 
Een bezeten voetbalbeest. Ongetwijfeld. 
Een man met een buitengewoon weer-
stands- en Inkasseringsvermogen. Iemand 
ook die nooit voor het grote geld heeft 
gewerkt, die er nooit naar „gezocht" heeft 
maar die het precies daarom in de schoot 
geworpen kreeg. Omdat hij het kon. Punt 
uit. Omdat hij het waard was. Kan gewoon 
niet anders. Zijn bizarre ongrijpbare per
soonlijkheid, zijn uitstralingsvermogen, zijn 
bekwaamheden. Het had er allemaal mee te 
maken. Goethals was en blijft uniek en het 
is moeilijk om geloven dat zijn rol zou zijn 
uitgespeeld. 

Wedden dat hij nog in de bestuurskamer 
terecht komt en vandaar uit zijn Evangelie 
blijft verkondigen? Het zou er eigenlijk nog 
aan ontbreken ook... 

Flandrien 

BOEKHOUDER WAS NOOIT 
GEHAAST 
MAAR ALTIJD GEDREVEN 

Het heet dat het allemaal toeval Is. Al mag 
je dat natuurlijk betwijfelen. Maar Zwitserland 
telt opnieuw echt mee in de internationale 
wielrennerij. Ruim dertig jaar na Koblet en 
Kubler schuift het land van malse Alpenwel
den opnieuw echte kampioenen naar voor. 
Boegbeeld Is onmiskenbaar Tony Rominger. 
Inmiddels al tweeëndertig maar zeker nog 
niet over zijn hoogtepunt heen. Integendeel, 
de zoon van een Zwiterse vader en Deense 
moeder vond pas laat zijn bestemming in het 
wielerpeleton. Hij was al bijna twintig toen hij 
zijn eerste koers reed en hij was vijfentwintig 
toen hij prof werd. Als beroepsrenner werd hij 
aanvankelijk afgeremd door aanvallen van 
hooikoorts maar rond zijn dertigste groeide 
de ex-boekhouder door zijn handikap heen. 
Vandaag is hij een kompleet koereur. Hij kan 
tijdrijden, hij kan klimmen, hij kan afzien, hij 
kan cijferen, hij kan pieken wanneer nodig. 
Gemakkelijk is dat Rominger zijn suksessen 
met Zwitserse precisie voorspelt. 

UITZONDERING OP 
DE REGEL 

Alles Is voorgerekend. Alles Is doordacht. 
Natuurlijk woont Rominger niet in Zwitserland 
maar wel in Monte Carlo. Om boekhoudkun
dige redenen natuurlijk. Hij verkoos een 
Spaanse ploeg boven een Franse of een 
Italiaanse omdat hij bij Glas de ploeg volledig 
naar zijn hand kon en mocht zetten. En dat is 
voor Rominger een noodzakelijke voonwaar-
de. Hij heeft immers geen tijd meer te verlie
zen. Bedoeling is dat hij in juli nog eens echt 
uittest hoever zijn mogelijkheden in de Ronde 
van Frankrijk precies reiken. Volgend jaar kan 
hij in de Tour dan een gooi naar de zege 
proberen te doen. Merkwaardig is ook dat de 
man vertelt dat hij op zijn twintigste nog 
moest leren afzien. Dat zijn ontwikkeling nog 
moest beginnen. 

Vanzelfsprekend zal Rominger de uitzon-
denng zijn die de regel bevestigt maar we 
mogen ons toch vragen stellen. Voor een 
paar weken hoorden we Hein Verbruggen in 
H/af is er van de Sport? Hij verbaasde zich 
niet over de terugval van de wielrennerij in 
België. Hij voegde er aan toe dat de situatie 
tijdelijk was. Tot iedereen zal hebben inge
zien dat de opleiding moet worden herdacht, 
dat het geen zin heeft de meestbelovende 
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Rominger was bijna 20 toen liij z'n 
eerste l(oers reed. (foto EPA) 

jongeren in een blauwe garde te isoleren en 
te venwijderen van de brede basis die het 
draagvlak moet zijn van de echte beloften. 
Rominger werd zelfs op zijn vijfentwintigste 
nog niet als een belofte aangezien. Hij oogde 
freel en kwetsbaar. Hij kon niet lijden. Maar hij 
heeft wel altijd geweten waar hij naar toe 
wilde en hij heeft planmatig in de goede 
richting gewerkt. Zonder zich te bekommeren 
om vroege en goedkope suksesjes die alleen 
maar opgewonden supporters gelukkig ma
ken. Zijn wedervaren zou moeten tot naden
ken stemmen. 

Er nog aan toevoegend dat de man zich 
medisch-wetenschappelijk laat begeleiden 
door specialisten die ooit deel uitmaakten 
van ,,de school" rond Francesco Moser. 
Sport en wetenschap zijn inderdaad met 
meer van elkaar te scheiden... 
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BIOS 

BLOEDSTOLLEND 
Gisteren nog in Cannes, vandaag In de 

stad; zou je kunnen zeggen van de nieuwste 
Paolo en Vittorio Taviani film Fiorile. 

Wie met Hemelvaartdag reeds 's middags 
voor zijn televisie zat, kon genieten van Kaos, 
een film uit 1984 van dezelfde gebroeders 
Taviani. Deze was opgebouwd uit verschillen
de verhalen, een stramien dat de Taviani's 
wel eens meer willen gebruiken, en dat nu in 
Fiorile opnieuw wordt gebruikt. 

Fiorile is de lentemaand op de republikein
se kalender en het is daar dat het ongeluk van 
de familie Benedetti aanvangt. Het verhaal 
wordt verteld in deze tijd, door een vader die 
met zijn vrouw en beide kinderen vanuit 
Parijs, waarheen hij tien jaar geleden werd 
verbannen door zijn vader, op terugtocht is 
naar diezelfde vader en zijn geboorteland 
Toscane. 

In verschillende episoden zien we hoe de 
vloek - een goudschat van de jonge Franse 
luitenant Jean, die de dag voor zijn dood, de 
laatste dochter Benedetti heeft bevrucht, op 
de familie Benedetti inwerkt en hoe ze al vlug 
de Maledetti's worden. Met schitterende beel
den, doorspekt met passie, jaloezie, geweld, 
fascisme, dood; weten de Taviani's eens te 
meer een fresko te schilderen dat je alleen 
maar lirisch kan noemen. Deze makers van 
Padre Padrone, La notie di San Lorenzo en 
Good Morning Babilonia leverden eens te 
meer een schitterend werkstuk af. Soms 
vraag ik me af wat zij van De Loteling of De 
Leeuw van Vlaanderen zouden maken... 

TELEVISIE 
Stay Tuned van regisseur Peter Hyams 

(Outland, Capricorn one en 2010) gaat over 
de familie Knables en de televisie. Feitelijk 
staan de Knables een beetje model voor 
Amerika. 

Vader Roy Knables (John Ritter) verdient 
zijn brood als verkoper van loodgietersbeno-
digdheden, en als je ziet hoe onhandig hij 
met het materiaal omspringt en hoe hij zich 
dagelijks de prijs van slechtste verkoper 
waardig toont, begrijp je ook zijn vlucht in de 
buis, die hij voor meer dan zeven en een half 
uur per dag lamlendig bekijkt, zonder zich 
ook maar iets van zijn huisgenoten aan te 
trekken. Hij kent alle knopjes van de afstands
bediening, enkel ,,uit" weet hij niet liggen. 

Helen, zijn vrouw (Pal Dawber - Mindy van 
Mork and Mindy, met Robin Williams), eigen
lijk als eerste kostwinner te beschouwen, 
krijgt nooit de lieve woordjes die ze venwacht 
als ze thuiskomt, na een dag opboksen tegen 
de mannelijke konkurrentie. Zoontje Darryl 
(David Tom) is een elektronisch wonder, die 
er zelfs in slaagt in het kabelsisteem binnen te 
dringen en eigen TV-uitzendingen te verzor-

Het humorniveau in Stay Tuned, film 
van Peter Hyams met John Ritter. 

gen. Blitse tienerdochter Diane (Heather 
McComa) is een nuftig kind, dat op perma
nente voet van oorlog leeft met haar broer. 
Dan, na weer eens een ouderlijke ruzie, 
besluiten de kinderen een weekeinde uithui-
zig te blijven, om de oudjes een verzoenings
kans te geven. 

GETAL VAN DE DUIVEL 
Datzelfde weekeinde besluit een guur indi

vidu een 666 (getal van de duivel) verschillen
de kanalen tellende supersonische televisie, 
met gigantische schotelantenne, op proef te 
leveren aan mijnheer Knables. Het avontuur 
kan beginnen, want én pa én ma, worden 
opgeslorpt door het ding en raken gevangen 
in hun televisie, om er de vedetten te zijn van 
het ene bizarre programma na het andere -
met als enige mogelijkheid tot ontsnapping: 
het veranderen van kanaal. Van de ene 
spelletjesshow naar de andere juist afgeme
ten dosis geweldserie, om dan weer in een 
oude film te belanden. 

Allemaal wel leuk, maar een 85 minuten 
uitgesponnen grap, blijft niet grappig, en dat 
is wat er schort aan deze film. 

RED ROCK WEST 
Michael Williams (een goeie Nicolas Cage) 

loopt een baan mis, na 1500 kilometer te 
hebben afgelegd met de auto. Hij zit aan de 
grond en besluit in het plaatselijk café iets te 
drinken en uit te zoeken of hij nog wel een 
baantje kan vinden. Wayne Brown (J.T. 
Walsh) is de uitbater en wanneer hij Michael's 
Texas-nummerplaat ziet, denkt hij met zijn 
geëngageerde moordenaar te doen te heb
ben. Hij biedt Michael geld om zijn vrouw" 
Suzanne (heerlijke vertolking van Lara Flynn 
Boyle) te vermoorden. Michael aanvaardt en 
gaat nog diezelfde dag de vrouw bespieden. 

Deze blijkt ook al niet zo onberispelijk te zijn, 
want heeft een verhouding. Diezelfde avond 
gaat hij bij haar op bezoek en vertelt van zijn 
opdracht. Zij biedt hem het dubbele om haar 
man te vermoorden. Michael aanvaardt. 

Michael spoedt zich dan zo snel mogelijk 
de stad uit, na een brief te hebben geschre
ven aan de plaatselijke sheriff over het reilen 
en zeilen in Red Rock. Het is guur weer en op 
de autoweg ziet hij op het allerlaatste ogen
blik iemand voor zijn auto opdagen. Hij raakt 
hem en besluit terug te rijden, om de gewon
de af te leveren in het ziekenhuis. Als even 
later ook twee politiemannen opdagen en 
hem vertellen, dat het verkeersslachtoffer 
twee kogels in het lijf had en toevallig ook nog 
de minnaar is van Suzanne, weet Michael dat 
er „iets" aan de knikker is. Als de sheriff even 
later komt binnenstappen weet hij het zeker, 
want deze is zijn opdrachtgever tot moord, 
Wayne Brown. Wayne arresteert hem en rijdt 
met hem buiten de stad om hem neer te 
schieten, maar Michael ontsnapt en op de 
snelweg krijgt hij een lift met een Texaanse 
nummerplaat en een praatziek chauffeur, 
Lyle (Dennis Hopper, weer schitterend in zijn 
rol) achter.het stuur. 

Als je dacht dat al het voorgaande zwart 
was, het kan nog zwarter volgens het skript 
van regisseur en scenarist John Dahl, die met 
deze tweede film bewijst dat hij goed geke
ken heeft naar zwartwit klassiekers als Dou
ble Identity, Dial M for murder en alle klassie
kers met Robert Mitchum, op wie Cage trou
wens een beetje begint te lijken. Deze film 
over hebzucht, passie en moord, is zwart en 
wie daarvan houdt komt erg aan zijn trekken. 
De muziek aangepast aan de lokale cow
boy's en girls, het biljartcafé en het dartsbord. 
De herhaalde grap is dat je Michael steeds 
opnieuw voorbij het bord Je verlaat Red Rock 
West, bedankt voor je bezoek en het bord: 
Welkom in Red Rock IVesf ziet rijden. Goeie 
cinema. 

Willem Sneer 
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TELEVISIE 

ZATERDAG 29 MEI 
T V 1 
10 00 Bijdehand, hobbyreeks, 10 30 Personal Upgra
de, komputerreeks, 11 00 Pronto, Italaanse kursus, 
11 30 Design, kursus, 12 00 Couieur locaie, 12 30 
Afficlie, kunstaanbod, 14 55 Cheers from Miss Bis
hop, film, 16 30 Première Fiim & Video, filmnieuws, 
17 00 Kelly, jeugdsene, 17 25 Sleutel, jeugdaktua, 
17 50 Musti, tekenfilmserie, 17 55 Tik Tak; 18 00 
Nieuws; 1810 Gered door de bel, komiscfie sene, 
18 40 Vlaanderen vakantieland, Kruibeke en La Petite 
Suisse; 19 20 Joker- en lottotrekking; 19 30 Nieuws. 
20 00 Caravans, serie 
20 30 Stop at nothing, TV-film 
2210 Nieuws 
22 30 Sport op zaterdag 
22 45 Oplichters, film 

VTIW 
17 00 Super 50; 18 00 Nieuws; 18 05 Robin of Sher
wood, aktieserie, 19 00 Nieuws. 
19 30 Familieraad, spelprogr 
20 00 Walters Verjaardagsshow, spelprogr 
21 35 The Enforcer, film 
2315 Nieuws 
23 40 VTM-sport 
23 50 What ever happend tot Baby Jane ?, film 

Ned. 1 
08 00 Alles Kits, kinderprogr ,15 53 Nieuws; 16 00 
Nieuws, 16 05 Survival run, sport, 16 33 Heb ik iets 
gemist?, hoogtepunten ,17 13 The best of Forza TV, 
kompilatie, 17 42 Boggle, woordspel, 1815 Sesam
straat, beroemd, 18 30 Jeugdjoernaal; 18 40 Beeld
schoon Nederland, mensen kijken, 19 00 De uitda
ging, spelprogr , 20 00 Nieuws. 
20 25 The Burbs, film 
22 06 Paradijsvogels, reeks portretten 
22 37 Post Reykjavik, kortfilm 
23 10 Longtime companion, film 
00 53 Nieuws 

Ned. 2 
13 00 Nieuws; 16 00 Nieuws ,1610 Samson, kinder
mag , 16 50 B.O.O.S., jeugdmag , 17 20 Top 40; 18 00 
Nieuws; 18 20 Nederland DIerenland, 18 50 Step by 
step, sene 
19 20 Rhinestone, film 
21 10 IVliss Universe International '93, verslag 
22 00 Death Wish II, film 
23 30 Emotions, sene 
00 00 Nieuws 

Ned. 3 
08 53 Nieuws; 13 00 Tennis: Roland Garros, 17 30 
Streetwise, jeugdserie, 18 00 Nieuws; 18 20 Met flu
welen klauw, dok ,18 52 Lingo, woordspel, 19 20 
Jules Unlimited, techniek en avontuur, 19 48 Het 
Oude Noorden, dramasene 
20 16 Oppassen!, komische sene 
20 45 De Leeuw is los, achter de showbizz-schermen 
21 31 Per sekonde wijzer, kwis 
22 00 Nieuws 
2215 Studio sport 
22 45 NOVA, aktualiteiten 
23 20 De wereld van Boudewijn Büch, reisverslag 
23 50 Museumschatten 
00 00 Nieuws 

T V 1 
09 00 Samson; 10 00 Protestantse eredienst, 11 00 
Eucharistieviering, 15 00 Jonge veearts, tamiliesene, 
16 00 TV 1 Top 30; 16 30 De jacht op de amfora, 
jeugdsene, 17 00 Diamant... natuurlijk, selektie, 17 30 
Mijn leven als..., de veldmuis, 17 55 Tik Tak; 18 00 
Nieuws; 1810 Wonderjaren, komische sene, 18 35 
Unter southern skies, dok serie, 19 00 De Cosby 
show, serie, 19 25 Mededelingen; 19 30 Nieuws 
19 45 Sportweekend 
20 30 De kampioenen, sene 
21 10 A world apart, film 
22 35 Nieuws 
22.55 Ziggurat, kunstprogr 

VTM 
17 00 Tekenfilm; 1710 Star Trek, the next genera
tion, sene, 18 00 Nieuws; 18 05 Tekenfilm; 18 10 The 
A-team, aktiesene, 19 00 Nieuws. 
19 30 Familieraad, spelprogr 
20 00 Studio Gaga, spelprogr 
20 30 De ware vrienden, sene 
21 00 Een uit duizend, praatshow 
22 25 Wies Anders, Wito De Meulder 
23 05 Nieuws 
23 30 Let them live, dok serie 

Ned. 1 
11 00 Eucharistieviering; 12 10 lOS-magazine, 14 00 
Jenseits von Blau, jeugdfilm, 15 24 Herman Finkers 
St.Jorismis; 15 53 Nieuws; 16 00 Nieuws; 16 05 
Pinksterviering, 17 03 Nota Bene, 17 05 Tsjaikovsky 
cyclus, sene koncerten, 17 49 Cirkusfestlval Monte 
Carlo, hoogtepunten ,1815 Sesamstraat, taal, 18 30 
Nijntje, tekenfilmpje, 18 35 Tekenfilmfestival; 18 431 
for U, jongerenmag ,1910 Pole to pole, dok serie, 
20 00 Nieuws. 
20 10 De Holland Super show, uitvindingen 
21 01 Brandpunt, aktualiteiten 
21 36 Ruth Rendell mysteries, misdaadserie 
22 28 Het karnaval der dieren, muziekprogr 
23 08 Nieuws 

Ned. 2 
08 53 Nieuws; 13 00 Omrop Fryslan; 16 00 Nieuws, 
16 05 Teleac, 17 40 Knoop in je zakdoek, informatief 
progr , 18 00 Nieuws; 18 08 The A-team, sene, 18 49 
America's funniest home videos, videobloopers, 
1912 Teleac 
19 43 Stay at night, minisene 
21 12 Een tevreden natie, van de fiets af gezien 
22 08 De opkomst van het Verre Oosten, teleac 
23 08 Nieuws 

Ned. 3 
08 00 Villa Achterwerk, kinderprogramma, 11 00 Rei
ziger in muziek; 12 00 Het Capitool, debat, 12 45 
Tennis: Roland Garros, 18 00 Nieuws; 18 10 Studio 
Italia; 18 35 Socutera; 18 45 Groucho: the music of 
comedy, dok , 1939 Pop extra; 2000 Nieuws. 
20 10 Lopende zaken, berichtgeving 
20 41 French & Saunders, serie 
21 11 Diogenes, fenomenen 
22 11 El acto en cuestion, TV film 
22 53 TVTV, pure televisie 

MAANDAG 31 MEI 
T V 1 
16 05 Let's spend the Night together, film, 17 30 
Boes, tekenfilmserie, 17 55 Tik tak; 18 00 Nieuws; 
1810 Mooi en meedogenloos, sene, 18 35 Skippy, 
familiesene, 19 03 Buren, serie, 19 25 Mededelingen, 
19 30 Nieuws. 
20 00 Secrets, sene 
20 25 Zeg 'ns Euh, spelprogr 
21 05 Raven, aktiesene 
22 00 Zeg 'ns AAA, komische sene 
22 25 Tips voor Trips, vakantietips 
22 30 Vandaag 
22 55 Uitzending door derden 
23 25 Sport extra: Charleroi-Anderlecht, voetbal 

TV2 
19 45 Koningin Elisabethwedstrijd voor viool 

VTM 
17 00 Tekenfilm; 17 05 Love Boat, sene, 18 00 
Nieuws, 18 05 Magnum P.I., sene, 19 00 Nieuws; 
19 30 Rad van Fortuin, spelprogr 
20 00 Vakantiekriebels, zomermag 
20 40 Zomerrust, sene 
21 10 Melrose Place, sene 
22 00 Telefacts, aktualiteiten 
22 45 Nieuws 
23 10 VTM-voetbal: Charleroi-Anderlecht 
23 20 The Cowra breakout, sene 
0010 VTM-sportspecial 

Ned. 1 
12 00 Tennis: Roland Garros; 15 37 Madame Butter
fly, opera, 15 53 Nieuws; 16 00 Nieuws; 18 05 Variété 
uit China, 1815 Sesamstraat, droevig/blij, 18 33 
Ducktales, tekenfilm, 18 59 Roseanne, komische se
rie , 19 28 Weg van de snelweg, Wwest-Betuwe, 20 00 
Nieuws. 
20 15 De tijd staat even stil, terugblik 
21 10 Hier en nu, aktualiteiten 
21 41 Ha, die pa!, komische reeks 
22 11 Dokument: Abri, dok 
22 48 Hercule Poirot, serie 
23 36 Miniatuur 
23 42 Nieuws 

Ned. 2 
11 30 TV Sport; 13 00 Nieuws; 15 25 Springtime in 
Vienna, voorjaarskoncert, 16 59 Bekijk het maar, kin
derprogr ,17 33 Ken je de witneusmakako ?, dok , 
18 00 Nieuws; 1810 The Teenage Hero Turtles, 
tekenfilmsene, 18 34 America's funniest home vi
deos, videobloopers, 19 04 Tros Kieskeurig; 19 29 
Krabbé, jongerenmag 
20 09 Derrick, misdaadserie 
21 13 Schone Schijn, komische sene 
21 47 The Blue Diamonds in Jeans, show 
22 18 Tros Aktua, aktualiteiten 
22 49 In kort geding, dok sene 
23 15 De wereld rond reizen, vnje tijd en vakantie 
23 20 Fifty fifty, praatshow 
00 10 Nieuws 

Ned. 3 
08 53 Nieuws, 13 28 That's entertainment, film, 15.30 
Pinkpop 1993, live verslag, 18 00 Nieuws; 18.08 
Pinkpop 1993, live verslag, 18 45 Studio sport. 
20 00 Oh Boy!, film 
21 30 Het afschijt, WC-dok 
22 00 Nieuws 
22 10 Studio sport joernaal 
22 39 Pinkpop 1993, hoogtepunten 
23 19 Haenen voor de nacht, humor 
00 04 Nieuws 
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TELEVISIE 

DINSDAG 1 JUNI 
TV1 
14 00 Aardrijkskunde, schooltelevisie, 14 20 Geogra
fisch kennen en kunnen, schooltelevisie, 14 30 
Nieuws uit de natuur, schooltelevisie, 17 30 Boes, 
tekenfilmserie, 17 52 Samsonclips, 17 55 Tik tak; 
18 00 Nieuws; 18 10 IVIooi en meedogenloos, sene, 
18 35 Skippy, familieserie, 19 03 Buren, serie, 19 25 
Mededelingen; 19 30 Nieuws. 
20 00 Secrets, serie 
20 25 Hemel en Aarde, praatshow 
21 25 NV De Wereld, reportagemag 
21 55 Verrassende vertellingen, Grijp je kans 
22 25 Baraka en Tips voor Trips 
22 30 Vandaag 
22 55 Uitzending door derden 

TV2 

19 45 Koningin Eiisabethwedstrijd voor viool 

VTIM 
17 00 Tekenfilm, 17 10 Love Boat, sene, 18 00 
Nieuws, 18 05 IVIagnum P.I., sene, 19 00 Nieuws; 
19 30 Rad van Fortuin, spelprogr 
20 00 Vakantiekriebels, zomermag 
20 40 Bompa, komische sene 
21 10 The Flying Doctors, ziekenhuissene 
22 00 Ein Schloss am Wörthersee, sene 
22 55 Nieuws 
23 20 Northern Exposure, sene 

Ned. 1 

1553 Nieuws; 1600 Nieuws; 1815 Sesamstraat, 
geld, 18 33 Jeugdjoernaal, 18 43 Het klokhuis; 19 02 
Alle dieren tellen mee, dierenmag ,19 30 Growing 
pains, sene 20 00 Nieuws. 
20 25 Vrouwen, reeks kortverhalen 
21 15 Avro televizier, aktualiteiten 
21 56 Birds of a feather, komische sene 
22 33 De tijd staat even stil, terugblik 
23 17 Cheers, komische reeks 
23 46 World of golf, kursus 
0011 Nieuws 

Ned. 2 

13 00 Nieuws, 16 00 Nieuws; 1610 Geen grotere 
gave, jeugdfilm, 16 45 Samson, kinderprogr ,17 30 
Club Veronica, jongerenmag ,18 00 Nieuws; 18 20 
Countdown sixties, popmag , 18 50 De Heilige Koe, 
automag 
19 20 Butch Cassidy and the Sundance Kid, film 
21 20 Back to the sixties, luchtig progr 
21 50 Nieuwslijn, aktualiteiten 
22 20 De Wrekers, spionagesene 
23 05 Snooker met Dennis Taylor, interview 
23 35 Nieuws 

Ned. 3 
06 53 Nieuws; 11 00 Schooltelevisie; 11 30 Leven in 
de pruikentijd; 12 00 Tennis: Roland Garros; 18 00 
Nieuws; 18 20 Gekleurd verleden, geschiedenis van 
Suriname, dok , 18 52 Tennis: Roland Garros, 19 23 
Van gewest tot gewest, reportages, 19 58 Brooklyn 
Bridge, komische sene 
20 27 Zelfkant, sene 
21 23 Frans Bruggen repeteert... 

,22 00 Nieuws 
22 15 Studio sport joernaal 
22 30 Nova, aktualiteiten 
23 00 Den Haag Vandaag 
23 16 Het land van herkomst, dok sene 
23 46 Nieuws 

TV1 
17 30 Boes, tekenfilmserie, 17 52 Samsonclips, 17 55 
Tik tak; 18 00 Nieuws; 18 10 IVIooi en meedogenloos, 
sene, 18 35 Skippy, familiesene, 19 03 Buren, sene, 
19 25 IVIededelingen; 19 30 Nieuws. 
20 00 Secrets, sene 
20 25 Derrick, knmisene 
21 25 'Allo, 'Allo, komische sene 
21 55 Op de koop toe, konsumentenprogr 
22 25 Tips voor Trips 
22 30 Vandaag 
22 55 De Nieuwsjongens, komische sene 
23 20 Sport Extra 

TV2 

19 45 Koningin Elisabathwedstrijd voor viool 

VTM 
1700 Super 50; 1800 Nieuws, 1805 l\/lagnum P.I., 
sene, 19 00 Nieuws; 19 30 Rad van Fortuin, spel
progr 
20 00 Vakantiekriebels, zomermag 
20 40 Baywatch, serie 
21 30 Missing pieces, film 
2315 Nieuws 
23 40 Hill Street blues, politiesene 

Ned. 1 

17 53 Nieuws; 18 00 Nieuws; 1815 Sesamstraat, 
mooi/lelijk, 18 33 Jeugdjoernaal; 18 43 Het klokhuis; 
19 01 PS de ruimte, dok , 19 33 Gezicht in Nederland, 
Dordrecht, 19 53 Politieke partijen; 20 00 Nieuws. 
20 25 Womand and men: 3 stories of seduction, TV-
film 
21 50 Je zaak of je leven, dok 
22 40 Dertigers, dramasene 
23 32 Nieuws 

Ned. 2 
13 00 Nieuws; 16 00 Nieuws; 16 07 Het kleine huis 
op de prairie, sene, 16 56 Kinderkrant; 17 22 Peter, 
sketch, 17 30 Tijdsein I, aktualiteiten, 17 55 Politieke 
partijen; 18 00 Nieuws; 1818 Ik weet het beter, 
spelprogr ,18 45 Dierengedrag, dok , 1913 High
light; 19 40 De stelling, diskussieprogr , 20 12 Peter, 
sketch 
20 23 Tracks of glory, dramasene 
21 58 Tijdsein, aktualiteiten 
22 30 Wings over the world, dok 
23 20 Socutera, voorlichting 
23 27 Nieuws 

Ned. 3 
08 53 Nieuws, 09 30 Schooltelevisie; 10 30 Bio-Bits; 
11 00 Leven in de pruikentijd; 12 00 Tennis.' Roland 
Garros; 17 35 Alfred J. Kwak, tekenfilmsene, 18 00 
Nieuws; 1817 Terug naar de natuur, 18 50 NOS-
Sport; 18 55 Tennis: Roland Garros, 19 22 Lingo, 
woordspel, 19 50 Zeg 'ns aaa, komische sene 
20 18 Twee voor twaalf, kwisprogr 
21 00 Uit de kleren, dok 
21 50 Now, dok sene 
22 00 Nieuws 
22 15 Studio sport joernaal 
22 30 Nova, aktualiteiten 
23 00 Den Haag vandaag 
23 21 Law and order, misdaadserie 
00 06 Museumschatten 
0017 Nieuws 

DONDERDAG 3 JUNI 
TV1 
14 00 Europa, schooltelevisie, 17 30 Boes, tekenfilm
serie, 17 52 Samsonclips, 17 55 Tik Tak; 18 00 
Nieuws; 1810 Mooi en meedogenloos, serie, 18 35 
Skippy, familiesene, 19 03 Buren, sene, 19 25 Mede
delingen, 19 30 Nieuws. 
20 00 Secrets, sene 
20 25 De huisdokter, sene 
21 10 Panorama, aktualiteiten 
22 10 Kijk uit, verkeerstips 
22 25 Tips voor Trips 
22 30 Vandaag 
22 55 Uitzending door derden 

TV2 
14 00 Tennis, Roland Garros 
19 45 Koningin Eiisabethwedstrijd voor viool 

VTM 

17 00 Tekenfilm, 1710 Love Boat, sene, 18 00 
Nieuws, 18 05 Magnum, sene, 19 00 Nieuws; 19 30 
Rad van Fortuin, spelprogr 
20 00 Vakantiekriebels, zomermag 
20 40 Tien om te zien, show 
21.35 Rescue 911, reddingsoperaties 
22 30 Nieuws 
22 55 Lovejoy, sene 
23 50 The young riders, westemsene 

Ned. 1 
17 53 Nieuws; 18 00 Nieuws, 1815 Sesamstraat, 
langzaam/snel 13 33 Jeugdjoernaal; 18 43 Het klok
huis; 19 02 Ja, natuurlijk, dok ,19 52 Pink Panther, 
tekenfilm, 20 00 Nieuws 
20 25 Jessica Fletcher, detektivesene 
21 18 Kenmerk, aktualiteiten 
21 55 Versieren, reeks over erotiek 
22 26 In de zwevende hemel, dok 
23 09 Nieuws 

Ned. 2 
10 00 Vrouw zijn, vrouwenprogr ,10 50 Nederland 
zingt, koor en samenzang, 13 00 Nieuws; 16 00 
Nieuws; 16 07 De familie Robinson, sene, 16 33 Job 
en zijn pa, kinderprogr ,17 05 Skippy, sene, 17 30 
Tijdsein, aktualiteiten, 18 00 Nieuws, 1818 Ik weet 
het beter, spelprogr 18 45 Black Beauty, jeugdsene, 
1910 Hobby-TV 19 37 Dierensymfonie, muziekprogr 
20 04 Was getekend, reeks korte portretten 
20 23 Tracks of glory, dramasene 
21 55 882882, oproep 
22 25 Nederland zingt: Vierhouten, samenzang 
22 41 Wit begint, zwart wnit, praatprogr 
23 25 Lied 
23 30 Sprekend over identiteit en geschiedenis, tele-
ac 
0016 Nieuws 

Ned. 3 

08 53 Nieuws; 14 00 Tennis- Roland Garros; 18 00 
Nieuws, 18 17 The Ed Sullivan show, kompilatiesene, 
18 50 Tennis: Roland Garros; 19 20 Lingo, woord
spel 
19 50 The Flying doctors, sene 
20 44 Sonja of lokatie, praatprogr 
21 34 Mad about you, sene 
22 00 Nieuws 
22 15 Studio sport joernaal 
22 30 NOVA, duiding 
23 00 Den Haag Vandaag 
23 21 Alle mensen zijn ongelijk, dok sene 
00 11 Natuurmoment 
0016 Nieuws 
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EEN FILM PER DAG 

VRIJDAG 4 JUNI 
T V 1 

14.00 Aardrijkskunde, schooltelevisie; 14.20 Geogra
fisch kennen en kunnen, schooltelevisie; 14.30 
Nieuws uit de natuur, schooitelevisie; 17.28 Prins 
Valiant, tekenfilmsene; 17.52Samsonclips; 17.55 Tik 
tak; 18.00 Nieuws; 18.10 Mooi en meedogenioos, 
sene; 18.35 Skippy, famiiieserie; 19.03 Buren, sene; 
19.25 Mededelingen; 19.30 Nieuws. 
20.00 Secrets, serie 
20.25 Prinsheerliik in Bei-Air, serie 
20.50 De Fabriek, serie 
21.40 Tropical Heat, aktieserie 
22.25 Tips voor Trips 
22.30 Nieuws 
22 55 Dangerous curves, avonturenserie 

TV2 
12.00 Tennis: Roland Garros 
19.45 Koningin Elisabethwedstrljd voor viool 

VTM 
17.00 Tekenfilm; 17.30 Love Boat, serie; 18.00 
Nieuws; 18.05 Magnum, serie; 19.00 Nieuws; 19.30 
Rad van Fortuin, spelprogr. 
20.00 Vakantiekriebels, zomermag. 
20.40 Come in Spinner, miniserie 
21.30 The Gauntlet, film 
23.20 Nieuws 
23.45 Diamonds, detektiveserie 

Ned. 1 
17.53 Nieuws; 18.00 Nieuws; 18.15 Sesamstraat, 
drinken; 18.33 Het jeugdjoernaal; 18.40 Het Klok
huis; 19.02 Star Trek, the next generation, SF-serie; 
20.00 Nieuws. 
20.25 Jos op zoek, praatprogr. 
21.22 De nomaden, dok. serie 
21.58 Between the lines, dramaserie 
22.53 Liever de lusten, dok. 
23.29 Nieuws 

Ned. 2 
13.00 Nieuws; 17.35 Lekker leven, lekker lijnen, 
afslankkursus; 18.00 Nieuws; 18.20 Candid camera; 
18.46 America's funniest home videos; 19.08 Milieu-
en toerismeprijs, reportageserie; 19.18 Ojevaarsjo, 
progr. over kinderen; 19.49 Dingbats, knptogramspel. 
20.23 Blind date, spelshow 
21.09 Allo Allo, komische sene 
21.45 Lach mee met André, terugblik Van Duyn 
22.21 Dat willen we even kwijt, column 
22.31 In the heat of the night, misdaadsene 
23.16 TV-dokter 
23.19 Live-lijn, praatprogr. 
00.09 Nieuws 

Ned. 3 
08.53 Nieuws; 10.00 Schooltelevisie; 12.00 Tennis: 
Roland Garros; 18.00 Nieuws; 18.15 Werken aan 
werk, dok. sene; 18.45 Politieke partijen; 18.54 Ten
nis: Roland Garros; 19.23 Tom en Herrie, muziek-
progr. 
19.56 Pinkpop Back Smeets, terugblik 
20.25 Herfstsonate, film 
22.00 Nieuws 
22.15 Studio sport joernaal 
22.30 NOVA, aktualiteiten 
23.00 Gesprek met de minister-president 
23.11 In een droom gespeeld, dok. 
23.56 Nieuws 

Keith Richards van de Roiiing Stones in de koncertfiim Let's Spend the 
Night Together. Maandag 21 mei op TV 1, om 16u.05, 

ZATERDAG 29 MEI 

DE INSPEKTEUR 
GEEFT NOOIT OP 

Derde Dirty Harry-iilm rond politieman 
Clint Eastwood die deze l<eer de steun 
krijgt van Tyne Daly (uit de serie Cagney 
and l^cey), om een stelletje psictiopaten 
in San Francisco in te reigenen. Deze 
goede film van James Fargo (1976) wordt 
ontsierd door veel zinloos geweid. (VTM, 
om 21U.3S) 

ZONDAG 30 MEI 

A WORLD APART 
in 1988 maakte de Britse kineast Chris 

Menges zijn regiedebuut met de verfil
ming van een scenario van Shawn Slovo, 
de dochter van anti-apartheids^lviste 
Ruth First en John Slovo, Het werd een 
grimmige aanklacht tegen apartheid, ge
zien door de ogen van een 13-jarig meis-
je. (TV 1, om 20u.45) 

MAANDAG 31 MEI 

THE ROLLING STONES 
N CONCERT 
Hal Ashby filmde in 1981 drie Ameri

kaanse koncerten van de Stones en zette 
daarbij de grote middelen in. De klank is 
van hoge technische kwaliteit, de muziek 
en sommige helikopterbeelden zijn wer-
kelijk indrukwekkend. (TV 1, om 16u.) 

DINSDAG 1 JUNI 

THE DAY 
OF THE JACKAL 

Een zeer spannende film van Fred 
Zinneman (1973) gebaseerd op de roman 

van Frederick Forsyth, over een - overi
gens mislukte - aanslag op president De 
Gaulle tijdens de Algerijnse krisis. (BBC 
1, om 23U.25) 

WOENSDAG 2 JUNI 

RED SONJA 
Epische aktiefilm van Richard Fleisher 

(1985) gebaseerd op een zoveelste pulp-
verhaal van Robert E, Howard. Monsters 
en krijgers nemen het tegen mekaar op 
en centraal staat Red Sonja (Brigitte Niel
sen) die over het legendarische zwaard 
Storrnbrenger beschikt en daarmee Ar
nold Schwarzenegger te lijf gaat. (BBC 1 , 
om 23U.2S) 

DONDERDAG 3 JUNI 

DE VROUWELIJKE 
FLIK 

Miou-I^fliou als politie-inspektrtoe die 
een net van kinderprostitutie oprolt maar 
door haar oversten tot ontslag wordt ge
dwongen omdat er hoge heren bij betrok
ken zijn. Een scherpe aanklacht van Yves 
Boisset (1979) tegen de korruptie in poli
tiekringen. 
(RTBf, om 20U.30) 

VRIJDAG 4 JUNI 

DE KRACHTPROEF 
Politieman Clint Eastwood moet een 

getuige eskorteren naar een rechtszitting. 
Die getuige is een hoertje (Sondra Locke) 
dat veel meer blijkt te weten dan aanvan
kelijk vermoed. Het duo wordt dan ook 
konstant belaagd en beschoten. Een 
spannende, maar vrij ongeloofwaardige 
aktiefilm van Clint Eastwood uit 1977. 
(VTM, om 21U.30) 
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MENGELWERK 

HERSENBREKER 
OPGAVE 180 

HORIZONTAAL 

4 Centraal deel van het lijf waarmee je 
iemand bekoort' (9) 

7. Zulke beheerders moeten in het bezit van 
een rijbewijs zijn (11) 

8 Pressie (5) 
9 Kermisbeestje (4) 

11. Het brandde al met meer en toch werd er 
geblust (10) 

13 Mondeling (7) 
15. In ontvangst genomen (5) 
16. Deze Vlaamse rivier doet aan passende 

tremen denken (6) 
17. Middel dat tot verdoving leidt (5) 
19 Die letter stelt maar heel weinig voor (6) 
20. Langs een weg in Italië (3) 
21. Eenzame uitblinker (3) 

VERTIKAAL 

1. Driftig, want het touw was met lang 
genoeg (15 of 4, 11) 

2. Zacht en zeer smakelijk (6) 
3. Over een kombinatie van twee dieren 

bereik je de overkant (8) 
5 Wie het gedaan heeft, tref je soms op het 

kerkhof aan (5) 
6. Helse venwensing (10) 

10 Hier IS de keeper vervangen door een 
heel gezelschap (9) 

12. Arbiter in een orkest (8) 
14. Die droeg het goedkoopste kostuum (4) 
18. Ziet er als een ellips uit (5) 
19. Onvriendelijke drankgelegenheden (4) 

OPLOSSING OPGAVE 178 
Horizontaal: 4 nijlpaarden; 6 slot-
koers, 8. otter; 11. leeuwevlag; 14. 
ring, 15. staande, 17. toelating, 18 
citroen, 19. spandoek; 21 vitamine. 

Vertikaal: 1. lijfsgevaar, 2. kastje; 3. 
bedrog; 5. riool; 7. st; 9 twist 10 
regent; 12 wonderolie, 13. voet; 15. 
sliep-uit; 16. KLM, 20. naam 

Jan Poot uut de Sterrebeeksestraat 
72 in 1930 Zaventem wint een prijsje. 
Zijn gele briefkaart met de juiste op
lossing van opgave 178 werd uit de 
korrekte inzendingen geloot. 

Wij verwachten uw gele briefkaart 
met de oplossing van opgave 180 ten 
laatste maandag 7 juni op de redak-
tle: Barrikadenplein 12,1000 Brussel. 
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SATERDAG 

AHASVERUS 

„Moslims in Bosnië strijden door", 
las Ahasverus 
Zij staan hun Muzelmannetje 

Zetduivel: 
Een natje en een drugje 

* 

Uitgeschakeld: 
Farewelioër 

N.-lerland krijgt bom 
geld van E.G. 

Rijselse jeugd draagt 
steentje bij in drugbestrijding. 
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UIT DE REGIO 

Senatoren Laurens Appeltans en Jan Loones, minister Johan Sauwens en kamerlid Hugo Olaerts, gedeputeerde Jef Van Bree en 
provincieraadslid Anita Wellens-Purnal en het bestuur van Hasselt samen bij de intrede van Frieda Brepoels in de Hasseltse politiek, 
allen met een echte „Hasseltse klare". (foto wu) 

LIMBURG FRIEDA BREPOELS NAAR HASSELT VERHUISD 

JUNI 
12 GENK: Vijfde tuinfeest met braai iimburgse 
vlaai, Stonne Wouters aan het orgel en het Schelde 
koor Om 15u in de Slagmolen, Slagmolenstraat 
Voorinschri|ving tot 2/6 door 400 fr te storten op 
reknr 335 0136262-23 van SMF Limburg te St 
Truiden Org SMF Limburg 

Adverteren in WIJ 
rendeert 

02/219.49.30 

Probeer eens! 

Hasselt - De transfert van Frieda Brepoels van 
Eigenbilzen naar de provinciehoofdstad was voor 
de afdeling Hasselt een gelegenheid om „first lady" 
een hartelijk welkom te bezorgen VU-Hasselt richt 
te een gezellig feestmaal in met Rik De Brauwer, 
architekt, kunstenaar en meesterkok achter het 
fornuis Een beter geslaagde avond kan men zich 
moeilijk indenken Iedereen heeft van de avond 
genoten 

Enkele maanden geleden besliste de gedepu
teerde om daadwerkelijk naar Hasselt te verhuizen 
Frieda was achtereenvolgens raadslid, schepen m 
Bilzen, en later provincieraadslid Toen Johan Sau 
wens politiek naar Hasselt werd getransfereerd, 
werd ze voor de Kamer verkozen voor het arrondis
sement Tongeren-Maaseik Ondanks een mooie 
uitslag bij de jongste verkiezingen werd ze door het 

sisteem van apparentering met herkozen maar werd 
gedeputeerde voor Kultuur en Ontwikkelingssa
menwerking 

In haar toespraak dankte Fneda de afdeling 
Eigenbilzen voor de steun en de samenwerking 
Hasselt bedacht ze met een dankwoord voor het 
mooie onthaal Senator Jan Loones, die samen met 
zijn vrouw Caroline helemaal uit Oostduinkerke was 
overgekomen, zei in zijn gelegenheidstoespraak 
„De Volksunie moet zoals in het verleden het 
voortouw nemen De maatschappelijke dimensie is 
een meenwaarde van het leven " 

Tijdens het feestmaal werd een akwarel van 
kunstenaar Rik De Brauwer per opbod verkocht 
door notaris Filip Junius ten voordele van de Has
seltse afdeling Het geheel werd muzikaal omlijst 
door het duo Lut Favoreel en Piet Nijsten van 
Musica Dolce 

ZOEKERTJES 
- GEZOCHT - 46 jarige heer, boekhouder van 
vorming maar sinds 20 jaar aan het hoofd van een 
middelgroot bedrijf dat onlangs de kommerciele 
aktiviteiten in onze streek sloot, zoekt passende 
betrekking in boekhoudkundige, sociale of verzeke-
nngssektor Voor bijkomende inlichtingen, zich 
wenden tot senator Jef Valkeniers, Ninoofsesteen 
weg 11, 1703 Schepdaal, tel 02/56916 04 of 
515 87 09 

- GEZOCHT - Vr geboren 26 09 65 Industrieel 
ingenieur, richting mechanika Zoekt werk in de 
omgeving van Brussel 0/Ref 920373 Voor inlich
tingen Volksvertegenwoordiger Etienne Van Vae-
renbergh (02/519 86 94), van 7u 30 tot 15u 

- GEZOCHT - Vr geboren 1110 68 Hoger 
sekundair ondenwijs Kennis van daktylo Zoekt 
werk in de omgeving van Brussel 0/Ref 290374 
Voor inlichtingen Volksvertegenwoordiger Etienne 
Van Vaerenbergh (02/519 86 94), van 7u 30 tot 15u 
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UIT DE REGIO 

ANTWERPSE GEMEENTERAAD: 
POLITIEKE SPELLETJES ROND ASIELZOEKERS... 

ANTWERPEN 
MEI 

28 MERKSEM: Kaartavond in Vlanac, Bredabaan 
360, om 20u Deelname 100 frp p Inschnjven ter 
plaatse Iedereen welkom 
29 BONHEIDEN 12de Vlaams-nationaal tuinfeest 
in de Krankhoeve Met superbraadfeest van 18 tot 
21 u Org VU-arr Mechelen en Vlaamse Vrienden-
knng Bonheiden-Rijmenam 
30 BONHEIDEN: Wandelzoektocht met vertrek om 
14u aan Krankhoeve Bij terugkomst pannekoeken-
slag door VUJO-arr Mechelen Org Vlaamse 
Vnendenkringen Bonheiden-Rijmenam 

JUNI 

4 HEIST O/D BERG: Kaas- en Wijnavond in Zaal 4 
van het Kultureel Centrum Zwaneberg Vanaf 20u 
Deelname 300f rpp Gastspreker is Bert Anciaux 
Org VU-Groot-Heist i s m Groot-Putte 
6 KONTICH: Voetzoektocht VKK doorheen Kontich 
voor groot en klem Inschrijving ts 12en13u inzaai 
d'Ekster, Ooststatiestraat 1 Einde om 17u Prijsuit
reiking om 18u Prijs per inschrijvingsformulier 50 
fr Org Vlaamse Kring Kontich Info Willem Schiltz 
03/457 36 97 
8 MORTSEL: De hormonenmafia in Vlaanderen. 
Jaak Vandemeulebroucke spreekt over dit aktuele 
onderwerp in zaal Merelhof, Edm Thieffrylaan 94, 
om 20u Org WB-Mortsel-Boechout Borsbeek 
12 BERCHEM: Stadwandeling met FW-Berchem 
Vertrek Berchem station om 9u Deelname 1 000 
fr p p (middagmaal en koffie inbegrepen) Inschrij
ven voor 1/6 bij bestuursleden Mannen mogen ook 
mee' 
14 KALMTHOUT: Nicole Dierckx en Ingnd De 
Wilde met de fiets naar China Diaprojektie met 
uitleg en belevenissen Om 20Ü in zaal Cambuus, 
Heidestatieplein Deelname FW-leden100fr ,niet-
leden 250 fr Org FW-Kalmthout 

22 KALMTHOUT FW-Kalmthout bezoekt het Ru 
bens Cantoor, samen met FW Berchem Om 
11 u 30 stipt aan het Rubenshuis te Antwerpen 
22 SINT-KATELIJNE-WAVER: Bert Anciaux vertelt 
over ,,ervaringen tijdens een jaar VU-voorzitter 
schap" In Parochiecentrum Elzestraat, Clemen-
ceaustraat 111, om 20u Org VU-Katelijne-Waver 

Nadat de stad door de Raad van State verplicht 
werd terug inschrijvingen te noteren kwam begin 
'93 een vloedgolf kandidaat-vluchtelingen naar Ant
werpen Het kollege bond half april de kat de bel 
aan en vroeg minister Tobback om vrijstelling van 
inschrijven Reden genoeg voor de VLD-burgerpar-
tij en de zichzelf-vlaams-nationalist-noemende-
maar-meer anti-migranten-partij Blok om stoere ini-
terpellaties te houden in de gemeenteraad Deze 
begon met een half uur procedureslag, wat de VU-
fraktieleider Fonne Cnck deed uitroepen dat de 
interpellanten vergaten dat het een probleem was 
voor alle Antwerpenaren Het is met het ogenblik om 
brand te roepen en daarbij onwettelijke en vooral 
met-toepasbare oplossingen naar voor te schuiven 

Zeker met op een ogenblik dat de minister eindelijk 
een werkzame wetswijziging, weliswaar pas voor 
september, schriftelijk bevestigt 

Het IS ook het ogenblik met om demagogisch alle 
vluchtelingen over dezelfde kam te scheren Fonne 
Cnck hennnerde er aan dat de Volksunie er jaren 
geleden al op wees dat politieke vluchtelingen 
welkom blijven maar dat ekonomische vluchtelin
gen het wezenlijk probleem van de grootstad vor
men In Antwerpen zijn er op dit ogenblik iets meer 

11DE 
AARDBEIENJOGGING 
TE VLEZENBEEK 

Het aardbeienseizoen is ook in aardbeiendorp 
Vlezenbeek aangebroken Om dit produkt te pro
moten buiten de streek organiseert de vzw Vlaamse 
Werkgroep De Vrede reeds voor de elfde maal op rij 
haar aardbeienjogging Deze editie gaat door op 13 
juni 1993 om 15 uur met start en aankomst in zaal 
Elyssee Zoals gebruikelijk zal zij 120 kg van deze 
smakelijke vruchten, geschonken door de Boeren-
markt van Gaasbeek, uitdelen aan de deelnemers 

De omloop is golvend en landelijk langs velden 
met aardbeien, serres met rijpende vruchten, graan
velden, boomgaarden, weiden, enz kortom een 
brokje Pajottenland 

Vorig jaar waren ze met 566, een absoluut re-
kordi 

Er zijn omlopen en versnapenngen naar ieders 
keuze 1 km voor de kleinsten ,7, 14 of 21 km De 
minder geoefenden kunnen een afstand van 3,5 km 
proberen Telkens met aardbeien aan de eind 
meet 

Bovendien is er een tombola onder de deelne
mers met waardevolle prijzen, waaronder drie stuks 
Bosch-gereedschap (geschonken door Huyghe) 
Naast de tombola zijn er natuurlijk trofeeën en 
waardebons voor de eersten in elke kategorie 

De inschrijvingen beginnen om 13u 30 in de zaal 
Elysee Deelnemers aan vonge edities krijgen hun 
persoonlijke voorinschrijving op hun adres 

Info 02/532 01 74 na 14 uur 

dan een dnehonderdtal erkende vluchtelingen en 
4 298 kandidaat-vluchtelingen Op slechts 8 werk
dagen kwamen er 1 041 nieuwelingen zich aanbie
den 

Het zijn met allemaal knminelen, prostituees of 
drugdealers Er komen weliswaar heel weinig echt 
politieke vluchtelingen, de meerderheid misbruikt 
de kriminele nalatigheid van de federale regering 
die tot gevolg heeft dat jarenlang te veel dossiers 
achterstallig zijn Dat klopt dat moet vooral aanzet
ten tot nog meer druk op .Brussel , maar met om 
zoals vandaag in Antwerpen gebeurt politieke spel
letjes te spelen en nog meer onrust via politieke 
hetze te zaaien 

Een voorbeeld van gewild opruien rond asielzoe
kers en doelgerichte aanzet tot venwarring bij eigen 
Antwerpse kansarmen ' Tijdens zijn perskonferen-
tie verklaarde de OCMW-man van t Blok (verkozen 
op de VU-lijst en Blokimmigrant) dat de huisjesmel
kers ,,bijna allemaal Turkse en Marokkaanse eige 
naars zijn die hun karriere als gastarbeider of 
asielzoeker begonnen" Dat laat hem zowaar toe te 
besluiten dat ,,de eigen kansarmen worden gedis-
krimineerd" Einde van dit triestig citaat 

Hugo Hermans 

BRABANT 

MEI 

29 BRUSSEL: Pinksterbarbecue in Gemeen
schapscentrum De Markten, Oude Graanmarkt 5 
Van 19 tot 22u Na 22u bodega en dansgelegen
heid Kaarten wk 400 fr, kassa 500 fr Org VU 
Brussel 

JUNI 

1 LONDERZEEL: CMVB-Londerzeel bezoekt het 
Parlement met o m videofilm, geleid bezoek, mid
dagmaal in pari restaurant en panelgesprek Van 
10 tot 16u 4 ZUUN: Gespreksavond over Ex-
Joegoslavie in zaal De Linde, Zuun Dikke Linden 
Gastspreker Frank Seberechts Info en org. 
Werkgroep De Vrede-Zuun 
5 HEKELGEM: Brusseldag voor VU-leden van 
Hekelgem-Essene Vertrek om 9u te Affligem Met 
o m bezoek Parlement, middagmaal in pari restau
rant, toeristische rondrit te Brussel, bezoek aan 
geuzebrouwenj te Anderlecht Terug rond 18u 30 
7 BRUSSEL: FVK-Rodenbachfonds bezoekt parle
ment Met uiteenzetting door Etienne Van Vaeren-
bergh, middagmaal, geleid bezoek en videofilm 
Info Rodenbachfonds-Brabant 
12 VOSSEM: 1ste Spagetti- en koude schotela
vond In de nieuwe parochiezaal, St Pauluslaan 1 
(Centrum aan de kerk te Vossem-Tervuren) Keuken 
open van 17 tot 22u Iedereen welkom Org VU-
Vossem 
13 VLEZENBEEK: 11de Aardbeienjogging In
schrijven vanaf 13u30 Start om 15u Info Gust 
Crabbe (02/532 01 74) Org De Vrede 

31 WIJ - 27 MEI 1993 



Elk dorp heeft zijn kermis. Maar 
die van Bokrijk is wel heel speci
aal. 
Je kan er je hart ophalen aan aller
lei attracties uit het verleden. Wat 
dacht je van een stoomcarrousel 
uit lang vervlogen tijden of een 
unieke Engelse torenschuifaf ? 

BOKRIJK 
KOM HET BELEVEN! 

Of... een cakewalk uit de jaren '40, 
een Musée Anatomique, een lach
spiegelpaleis. 

Je ziet het, Bokrijk Kermis kan 
groot en klein vermaken : met nos
talgisch vertier en puur plezier. De 
kermis gaat door van 6 tot en met 
20 juni en is dagelijks geopend van 
14.00 tot 22.00 uur. 

Het kermisterrein is gratis toegan
kelijk .. en als verrassing vind je 
een bon voor een gratis ijsje m 
onze brochure !! Vraag deze vlug 
aan. 

Het Domein Bokrijk bereik je via de 
autosnelweg E314 Brussel-Aken, 
afslag Park Midden Limburg. 

BOKRIJKDAG 
29 AUG. 

DIERENDAG 
19 SEPT. 

TENTOONSTELLING 
LEERZAAM HUISRAAD t/m 11 JULI 

VRAAG DE 
EVENEMENTENFOLDER AAN 

TEL. : 011/22 45 75 

^HCTBCLAMCYAMUHBURC 
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UIT DE REGIO 

WEST-VLAANDEREN 
MEI 

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 
VWG 

JUNI 

1 MENEN: Ledenvergadering VU Menen Om 20u 
in zaal Westflandria, leperstraat te Menen 

FRANS-VLAANDEREN 
LEERT NEDERLANDS IN 
VLAANDEREN 

Tal van jeugdige Fransvlamingen studeren Ne 
derlands tijdens avondkursussen om de taal van 
hun roots terug zelf te kunnen spreken Deze 
taalkennis willen ze tijdens de vakantieperiode bij 
schaven en in de praktijk omzetten 

Vandaar dat zowel in Vlaanderen als Zeeuws 
Vlaanderen gastgezinnen worden gezocht voor een 
14-daags verblijf voor deze jonge Fransvlaminqen 

GASTGEZIN ALS LEVENDE TAALKURSUS 
VOVO (Vereniging Ontspanning Volksontwikke 

ling Oostende) wil de koordinatie op zich nemen 
voor het in kontakt brengen van Fransvlaamse 
studenten met Vlaamse gastgezinnen Voor de 
gastgezinnen wordt de voorkeur gegeven aan men
sen die een pedagogische opleiding hebben ge
had 

De Fransvlaamse gasten worden vooraf aan een 
grondig taalonderzoek onderworpen door Jaak Fer 
maut om na te gaan of hun kennis van de Neder 
landse taal wel voldoende is De taaistage dient dan 
ook opgevat te worden als een beloning voor hun 
inzet voor het leren van het Nederlands 

De onkosten voor heen en terugreis vallen volle 
dig ten laste van de gasten terwijl het 14-daags 
verblijf gratis wordt aangeboden De gastgezinnen 
kunnen wel een keuze maken tussen een student of 
studentin Tijdstip van het verblijf begin juli '93 

Info Bert Ruysschaert Aartshertogstraat 4 te 
8400 Oostende of tijdens de kantooruren 
059/50 84 80 

OOST-VLAANDEREN 
MEI 

29 NINOVE: Invullen van belastingsaangiften door 
VU-Ninove Van 9 tot 12u op sekr ziekenfonds 
Priester Daens Onderwijslaan 5 te Ninove 

JUNI 

4 SINT-LIEVENS-ESSE- Kaas, Wijn Bier en 
Maatjesavond Vanaf 19u30 in zaal Terbiest Mu 
ziek door De Veske Voljeir Org VU Herzele-Zuid 
12 SCHOONAARDE: Van 9 tot 12u Hulp bij het 
invullen van uw belastingsaangifte ten huize van 
gemeenteraadslid Herman Van Den Abbeele Los 
weg 11 tel 052/42 35 49 
22 NINOVE: Optreden van het gezelschap Maria 
Teil muziek zang en humor Om 14u30 in zaal 
Berg en Dal, Brusselstraat Org VWG-Ninove 

VU-ZEDELGEM 
EEN MIUEUWEEK 
MET GEVOLGEN 

De alternatieve milieuweek georganiseerd door 
VU-Zedelgem is een waar sukses geworden 

De aktie aan het gemeentelijk kontainerpark was 
overweldigend Op zaterdag 15 mei j I werd aan de 
bezoekers van het kontainerpark die VU-Zedelgem 
spontaan sukses toewensten met haar opzet een 
pamflet uitgedeeld Daarin stond te lezen dat de 
realisatie van dit kontainerpark een VU-initiatief uit 
de vonge gemeentelijke legislatuur (1983 1988) 
was 

Op vandaag stelt de VU vast dat reeds tweemaal 
een uitbreiding op de gemeentelijke begroting is 
voorzien evenwel zonder resultaat' Dit bewijst dat 
op de Volksunie na, geen enkele politieke partij in 
Groot-Zedelgem op milieuvlak iets konkreet heeft 
verwezenlijkt 

Verder stelt de VU vast dat het personeel van het 
kontainerpark in de steek wordt gelaten Een voor 
beeld is de haksetaar doet hij het of doet hij het 
n i e f 

De VU steunt het personeel dat dagdagelijks 
haar job in soms moeilijke omstandigheden toege
wijd uitoefent 

ONGEVRAAGD 

De Zedelgemse VU zal alert toezien op alle milieu 
aspekten in haar gemeente en zelf initiatieven 
nemen Een konkreet dossier omtrent ongevraagde 
publiciteit in de Zedelgemse bnevenbussen zal na 
de zomervakantie op de gemeenteraad gebracht 
worden De hele bevolking van Groot Zedelgem 
wordt 400 000 kg publiciteit toegestopt in hun 
bnevenbussen Wordt vervolgd' 

ZOEKERTJES 
- GEZOCHT - Vr geboren 29 07 70 Hoger 
sekundair onderwijs, afdeling personenzorg Zoekt 
werk in de omgeving van Brussel O/Ref 920157 
Voor inlichtingen Volksvertegenwoordiger Etienne 
Van Vaerenbergh (02/519 86 94) van 7u 30 tot 15u 

- GEZOCHT - Nederlandstalige 20-jarige dinami 
sche jongeman met A3 getuigschrift Grafische 
Technieken met kwalifikatiegetuigschrift en die de 
militaire dienstplicht heeft beëindigd zoekt een 
betrekking in de sektor Ook ander werk is welkom 
Liefst op de as Ninove-Brussel Voor inlichtingen 
zich wenden tot senator J Valkeniers, tel 
02/569 16 04 of 515 87 09 

- GEZOCHT - 35 jange licentiate oudheidkunde 
en kunstgeschiedenis zoekt passende betrekking 
o m museum, school Ze is beschikbaar voor 
onmiddellijke indiensttreding Voor inlichtingen zich 
wenden tot burgemeester L Van Dessel 
403/481 82 76 of 03/481 77 15) 

- GEZOCHT - Vrouw (°11 10 68) hoger secun
dair ondenA/ijs Kennis van daktilo Zoekt werk in de 
omgeving van Brussel O/Ref 920374 Voor inlich 
tingen Volksvertegenwoordiger Etienne Van Vae 
renbergh, 02/519 86 94 (7u 30-15u) 

DEZE WEEK IN 
EEN DUBBELDIKKE 

Het celibaat 
Pastoor Nortert Bethune van Tielt wü 

trouwen, en wordt prompt geschorst Hoe 
zwaar weegt het ongehuwd priesterschap op 

de katolieke kerk'' Meningen over het 
cehbaaL deze week in Knack 

Van panda's en tijgers 
De panda staat symtxKil voor de bescherming 
van bedreigde dieren Maar worden panda's, 
tijgers, neushorens en ohfanten wel beter van 
al die akties'' Over sukses en mislukkingen, 

deze week in Knack 

De hoge keuken 
De tijd van de lege borden, met een pnmeur-
peultje hier en een baby-mais daar, is voorbij 

Koks stapelen hun ingrediënten nu op tot 
indrukwekkende smaaktorens 

Na de nieuwe keuken, de hoge keuken 
Deze week in Knack Weekend 

En verder... 
• Gesprek Philippe Moureaux, de minister 

die het beu was • Europa Denemarken draait 
weer bij • Sport Jan Boskamp en hel 

Anderlecht van morgen 
• Boeken literatuur en commercie 
• Portret geldbaron George Soros 

4 MAGAZINES INI: 
KNACK + WEEKEND KNACK 

+ TELE KNACK + 
TALENT (de betere 

personeelsaanbiedingen) 
ELKE WOENSDAG TE KOOP 
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WIJ (1) 
Ik sluit me aan bij al degenen die van 

oordel zijn dat WIJ als weekblad moet blijven 
voortbestaan WIJ heeft als opiniërend pers
orgaan een eigen funktie in het Vlaamse 
medialandschap Ik ben - net zoals zovelen 
bereid - een forsere financiële bijdrage voor 
WIJ te betalen Het abonnementsgeld werd 
gedurende de voorbije jaren nooit verhoogd 
en ik aanvaard dat dit zijn financiële sporen 
nalaat Wat ik met aanvaard is dat WIJ als 
weekblad moet verdwijnen WIJ moet blijven, 
ongetwijfeld in een minder luksueuse vorm 

Als doodgewoon VU-bestuurslid roep ik de 
leden van de Partijraad dan ook op hun 
beslissing van de partijraad van mei 1993 te 
herzien 

Bart Staes, Antwerpen 

WIJ (2) 
Ik heb de enquête-formulieren over het 

weekblad WIJ toegestuurd gekregen en vol
ledig ingevuld teruggestuurd 

Wat mij verwondert en ontgoochelt is het 
volgende 

De VU-partijraad beslist (van de 140 waren 
er 85 aanwezigen en 67 hebben gestemd, 
WIJ 13 mei j I) dat WIJ onder de huidige vorm 
met meer kan verschijnen, het wordt een 14-
daags partijledenblad 

Ik lees in WIJ (4 maart j I) het volgende 

„Tenslotte, zo wees de enquête uit, zou 
een 14-daagse publikatie ingaan tegen de 
wensen van de lezers Bijna 84% van de 
lezers is het met de redaktie eens dat weke
lijks de ideale verschijmngsfrekwentie vormt 
voor WIJ ( tov 14% veertiendaags en 2% 
maandelijks)' 

Houden de leden van het partijbestuur-
/raad daar geen rekening mee ' Waarvoor 
was die enquête dan nodig'' 

Ik denk dat van de tegenstemmers in de 
raad weinig personen zijn die de uitslag van 
de WIJ-enquête „gelezen" hebben 

Demokratie binnen de partij op zijn kop' 
Ik hoop dat er nog veel lezers willen dat WIJ 

blijft want WIJ is voor mij leesvoer voor gans 
de week, naslagwerk, dokumentatie voor de 
kinderen, te bewaren 

H.U., L 

HAEMERS 
Het verwondert ons mets dat Patnckk Hae-

mers' zelfmoord verband hield met „genees
middelen' Het aantal moorden en zelfmoor
den, door neuroleptica veroorzaakt, is - ook 
in ons land - nauwelijks in te schatten 
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Wat ons wel ven/vondert en verontrust is de 
aandacht besteed door de media aan gang
sters die oninteressant zijn voor hun mede
burgers, en de ,,zorg" die bepaalde verant
woordelijken uit het gevangeniswezen beto
nen in verband met de voorbereiding tot 
reïntegratie in de maatschappij van mensen 
die een of meerdere medeburgers van het 
leven beroofden of levenslang verminkten Er 
wordt meer gedaan voor de daders dan voor 
de slachtoffers 

Anderzijds rept men met geen woord over 
de jaarlijks honderden dodelijke slachtoffers 
en levenslang verminkten in de psichiatrie 
Maar de daders zijn hier wellicht diezelfde, 
die misdadigers kunnen omtoveren in deftige 
burgers 

Jan Vanhaelen, Dilbeek 
Rosalie Niemand (L. Stynen), Zaventem 

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

JUISTE 
WOORDGEBRUIK 

Halve waarheden vindt men ook bij opzet
telijk verkeerd gebruikte woorden Toen de 
voormannen van de Vlaamse frontbeweging 
onder andere „zelfbestuur" eisten, was dat 
bruikbaar voor allerhande politieke interpre
taties Een paar WIJ-lezers heeft ook gewe
zen op de misbruiken die in de politiek 
worden gemaakt bij de indeling van het 
federale België deels in ,,landen", deels in 
gewesten op basis van een taal (het Duitstali
ge Gewest) en zelfs met het stadsgewest 
Brussel (als hoofdstad met een speciaal taai
statuut) 

Het IS inderdaad juist dat men in de VSA de 
deelnemende landen ,,states" noemt, tenwijl 
men ze in Zwitserland net zoals in Duitsland 
„Lander" noemt 
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Maar wij, Vlamingen, die al zeer lang 
„Vlaanderen mijn land" zingen, aarzelen met 
om ook het Waalse gewest een ,,land" te 
noemen Trouwens, dat deden wij ook al zeer 
lang, zelfs met het half-Franse woord „Walen-
pays" 

De toekomst zal ons nog leren of de 
Duitstalige bewoners (de bewoners van het 
vroegere Duitsland) graag blijven behoren tot 
het „land" Wallonië Zoals deze toekomst 
nog groter duidelijkheid zal scheppen over 
de plaats, die het hoofdstedelijk gebied, lig
gende in Vlaanderen (ons land) wil spelen 

Gaat men er zich tot een kikker opblazen 
door een soort San Manno te spelen of zal de 
franstalige Brusselse gemeenschap zich lie
ver afzonderen van de verfranste Walen om, 
onder de voorwaarden van het speciaal Brus
selse statuut, te genieten van de voordelen 
van een bloeiend Vlaamse land' 

Is het daarmee met zeer duidelijk dat de 
Volksunie nog heel nuttig is voor het Europa 
dat WIJ dromen ' 

Floere Smit, Oostende 

MENEN OF MENIN? 
Tussen Mouscron (Moeskroen) en Comi-

nes (Komen) palende aan de Franse grens 
met zijn deelgemeenten Lauwe en Rekkem 
ligt Menin of Menen Als Vlaams-nationalist 
doet het ons pijn wanneer wij in bepaalde 
delen van de stad een winkel, drank- of 
eetgelegenheid binnenstappen en vaststel
len dat de voertaal er Frans is Affiches met 
„A louer" en „A vendre" wisselen af met 
prijslijsten waarop koopwaar in het Frans 
wordt aangeboden Moeten wij daar verder 
mee leren leven' 

Onlangs verscheen een artikel dat de ker
kelijke overheden i s m het bisdom Brugge 
nauwe betrekkingen onderhouden met de 
kerkelijke overheid van het Noordfranse Lille 
omdat ZIJ het om ,,humanitaire redenen" 
nodig achten ceremonies in het Frans te laten 
doorgaan omdat anderstaligen onze taal met 
machtig zijn 

Moeten wij dat verder dulden ' 
Het feest van de Vlaamse Gemeenschap 

heeft een idem tintje en heet Zomerfeest 
Het prinselijk bezoek aan onze stad werd ook 
een beetje Frans gekleurd, aan de grens 
werd zijne hoogheid in het Frans aan de 
Franse overheden voorgesteld Wordt dat de 
afspiegeling van de Vlaamse regio in Euro
p a ' 

Zonder afkerig te zijn voor anderstaligen en 
vreemdelingen moeten wij dnngend onze 
eigen identiteit en fierheid van Vlaming op
nieuw veroveren Dat is de enige manier om 
het karakter van onze (grens-)streek met 
teloor te laten gaan i 

Eddy Holvoet, Menen 



LEPEL & VORK 

Brugge bezoeken is ook 

kennis maken met het 

Vlaams 
Ontmoetingscentrum 

^ De Gulden Spoor 
rechtover uitgang parking 

't Zand 22 Brugge 
tel 050 34 30 82 

* dranken * restaurant 
* snacks * zaal voor 50 pers 

^^„„e ï^ /^ / J^^y^^ '^^ 
Zitplaatsen tccsl-
zanl voot 100 per
sonen Groepen 
on bussen op af
spraak tegen spe
ciale prijzen - toe
ristenmenu 295 fr. 

— Camb*i«us — 
Kloosterstraat 3 • 3960 Bree 

089/4728 97 

_]l/Krvna/fe. 
JÊ 

AFSPANNING 
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 

Hboerenhof 
CAFE-RESTAURANT-FRITUUR 

Terras - Lunchroom -Coffeeshop 
Altamira stone gnil 

Prijzen voor groepen 

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

Adverteren in WIJ 
rendeert 

02/219.49.30 

Probeer eens! 

Banketbakkerij 

ANTWERPIA 
JOOST GOSSYE 

Geraardsbergsestraat 
38 
9300 Aalst 
Tel. 053-21.35.33 

Het ^alittöbutó 
Sedert 1910 

JAN PAUWELS-DE BRAUWER 
Oude Brugstraat 16, 9200 Schoonaarde. Tel. 052-42.32.46 

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

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

ten 

Overeinde 8 AS 
011/65.73.05- 65.89.40 

Bi) vertonen van VU-lldkaart: 
één aperitief gratis. 

Brood- en 
banketbakkerij 

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

SPECIALITEIT VAN ALLE 
GELEGENHEIDSGEBAK 

Hostellene 

^tttm 
Oerenstraat 13 8190 Alvenngem 

tel 058/288 007 

Hotel — Restaurant — Feestzaal — Tea-Room 
Een gastronomsich kompleks gelegen op amper \S 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 tot 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 Alvenngem tel 058/288 07 fax 058/289 381 
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K&-Visa . 

KB-Gold Eurocard 

Voor elke uitgave biedt de Kredietbank u het geschikte 

betaalmiddel Zo bent u met de KB-Visa of KB-Gold Eurocard 

welkom m 10 miljoen winkels horeca-zaken enz waarvan 60 000 m 

België Een KB-kredietkaart is gemakkelijk veilig en voordelig 

u geniet uitstel van betaling zonder interest En bij de Kredietbank 

krijgt u met alleen de KB-Visa of KB-Gold Eurocard 2 maanden op 

proef Uw partner krijgt ook dezelfde kaart als de uwe 

helemaal gratis En er is meer Met de KB-Gold Eurocard 

Plus combineert u het betaalcomfort met de VTB-VAB-pechver-

helping en de Europ Assistance-reisbijstandsverzekering Dat levert 

een extra prijsvoordeel op Aarzel met Loop vlug een KB-kantoor 

binnen en vraag meteen de KB-Visa of de KB-Gold Eurocard aan 

K R E D I E T B A N K . T H U I S B I J DE B A N K V A N H I E R 


