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EERST DIT 

MET HAND EN TAND 

O
p Pinksterdag werd op 100 plaatsen in het Vlaamse 
land de Dag van het Park gevierd Voor wie van zijn 
land en zijn volk houdt heeft de zorg voor de natuur 
een biezondere betekenis De natuur is het kader 
waarin wij leven, is deze onleefbaar dan kan er van 
volwaardig leven geen sprake zijn In de drang om 
zelfstandig over het levenskader te beslissen speelt 
de zorg voor de natuur een grote rol Natuur is 
bovendien een grensoverschrijdend element waar
over men met alleen beslist, maar in samenspraak 
met alle mensen over gewest- en staatsgrenzen 

heen 
De natuur is voor allen die willen zien, voelen en luisteren een 

school waar zoveel te leren valt Met steeds terugkerende 
levenskracht wordt het landschap elke lente weer nieuw, ook al 
schijnt aan de langste en donkerste winter geen einde te komen 
De natuur leert ons, stervelingen, dat na dood weer geboorte 
komt en dat het leven, elk leven, een steeds weerkeren is Als eb 
en vloed is de liefde voor de natuur dan weer „vergeten ' geweest, 
dan weer aan de oppervlakte gekomen 

Nu het leefmilieu zwaar belaagd wordt beleven wij „een revival" 
van de natuur Het is onze overtuiging dat de overheid van deze 
gunstige penode gebruik moet maken om 
streng op te treden tegen allen die in het 
klem en in het groot een verkeerde poot 
naar de natuur uitsteken Elke zinnige 
mens zal haar daarbij steunen en dank
baar zijn want niemand heeft het recht het 
gemeenschappelijk erfgoed, dat de na
tuur is, te vernielen of voor andere doel
einden aan te wenden 

De overheid is in de voorbije decennia 
te lankmoedig geweest bij het toekennen 
van vergunningen waarbij hele stukken 
waardevolle Vlaamse natuur in de muil 
van bulldozers verdwenen om er vakan
tiedorpen, storten, golfterreinen, enz, van 
te maken Niet dat deze zaken er met 
nodig zijn, maar wat meer liefde voor de natuur had in tal van 
gevallen veel moois kunnen redden Hetzelfde kan gezegd 
worden van de barbaarse kaalslag van monumenten, volkswijken, 
gebouwen met een historische of met een archeologische waar
de De recente vernieling van waardevolle art-nouveauhuizen in 
Brussel, van industnele panden in Antwerpen, van Merovingische 
graven in Luik zijn toch wel de meest pijnlijke voorbeelden Onze 
verwaten generatie is bezig de draden met haar verleden onher
roepelijk door te knippen 

Zo'n Dag van het Parkóoet goed aan het hart Het is een bewijs 
dat met alles kommer en kwel is Persoonlijk waren wij getuige 
hoe in het Vlaamsbrabants dorp Heikruis het schitterende land
schapspark Terfl/ys/voor het publiek werd opengesteld Het park, 
50 hektaren groot, staat met alleen maar is een onderdeel van 500 
hektaren haast ongerept landschap Had de verkavelaar die in 
1973 park en kasteel aankocht ooit zijn zin gekregen dan zat dit 
park nu volgestouwd met roomtaartvilla's zoals die in die jaren 
door bouwpromotoren en nieuwrijken werden gedroomd 

Lof komt de administratie van de toenmalige minister van 
Leefmilieu Mare Galle toe het domein toen te hebben aangekocht, 
het lag tot met de komst van minister Johan Sauwens „te slapen" 
Deze, zijn kabinet en de Dienst Groen van de Vlaamse Gemeen
schap hebben de zaak vooruitgeholpen tot wat zondag voor het 
publiek feestelijk toegankelijk werd gesteld 

Het schitterend voorbeeld van Heikruis verheugt ons in hoge 
mate omdat het een teken van goed beleid is maar evenzeer zijn 
WIJ tevreden omdat heel Vlaanderen die dag betrokken was bij 100 
parken die aandacht kregen Maar ook en vooral omdat de 
bevoegde minister De Batselier aan een lange-termijnplanning 
voor het Groen in Vlaanderen werkt Een politiek heeft pas zin 
wanneer hij naar de toekomst kijkt en zich ervan bewust is een 
schakel tussen gisteren en morgen te zijn 

Hoe politici zich daarin kunnen vergissen wordt nog maar eens 
bewezen met de samenvoegingen van gemeenten waarvan 
iedereen nu zegt dat zij met werken, vandaag is al defusie Wie 
hennnert zich met hoe de Volksunie toen de lichtzinnigheid heeft 
aangeklaagd waarmee gemeenten met dorpen, met wijken met 
steden werden samengeklutst tot onoverzichtelijke puzzels die 
het omgekeerde opleverden dan wat de bedoeling was De 
overheid is het met haar natuur-politiek vergaan zoals met de 
fusies, ZIJ heeft eerst moeten voelen eer zij tot bezinning kwam 
Want men grijpt met ongestraft in het door eeuwen gegroeide 
weefsel dat natuur met mens verbindt, dat is nu toch wel duidelijk 

Daarom ook begrijpen wij de woede van Leo Delcroix tegenover 
Johan Sauwens met De minister van Landsverdediging weet 
maar al te best dat eens de gewezen militaire domeinen op de 

markt gegooid worden de projektontwik-
kelaars op de proppen komen Wie zal ze 
tegenhouden om b v de oude zeemacht
basis van Lombardsijde tot een jachtha
ven om te toveren ' Is er al met genoeg 
natuur opgeofferd op het altaar van de 
vakantiegenoegens'^ Hebben wij als Vla
mingen met het recht om ons eigen stukje 
Vlaamse kust dat reeds zo onherroepelijk 
IS verknoeid met hand en tand te verdedi
gen "̂  Het IS goed dat senator Jan Loones 
minister Delcroix daarover dringend on
dervraagt en dat hij hem herinnert aan zijn 
eigen uitspraak van december '92 dat de 
oude zeemachtbasis op het gewestplan 
„met als militair domein is afgebeeld " 

Bovendien zijn werkwijze en woordgebruik van de minister 
beneden alle peil Is dat de manier waarop een minister het werk 
van een goedmenende administratie beoordeelt, een kollega 
„aanpakt" door hem clownesk, potsierlijk, stuntwerkte vera/ijten, 
hem de toegang tot een ,,domein te koop" verbiedf? Hoort het 
dat een federale minister publiekelijk de vloer aanveegt met 
waardevolle Vlaamse landschappen "̂  

Geen enkele politieke partij mag op de borst spelden dat zij en 
ZIJ alleen iets voor de natuur doet maar „alle natuurgebieden 
hebben een ding gemeen om ze in stand te houden is iedereen 
onafgebroken nodig, maar een mens kan ze in een keer afbre
ken " (citaat van de Engels-Hongaarse romanschrijver EJKoest-
nei) Wij kunnen ons moeilijk inbeelden dat minister Delcroix de 
vaderlandse geschiedenis wil ingaan als die ene mens 

Nu de strijd voor elke Vlaamse „morzel gronds" haast beslecht 
IS breekt een nieuwe aan, wij zijn met te beroerd om te strijden 
voor elke vierkante meter natuur 

Het gekibbel tussen politici is bovendien eens te meer een 
teken dat het met de politiek met goed gaat Zeg nu eens eerlijk, 
mijnheer Delcroix, hoeveel mensen hebben de voorbije dagen 
met de rug gekeerd naar de Wetstraat' 

Maurits Van Liedekerke 
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INHOUD 
7 

Het Verbond VOS wil de af
schaffing van het leger en de 
invoering van de verplichte 
gemeenschapsdienst. 

10 
De Vlaamse Raad keurde 
een voorstel van dekreet 
goed voor het plaatselijk 
jeugdwerk. 

11 Waarnemend OW-voor-
zitter Jan Jambon werd 
op pad gestuurd om in 
eerste instantie het IJzer-

bedevaartkomitee en de VTB-VAB te 
overtuigen opnieuw deel te nemen 
aan de OW-werkzaamheden. 

M H Bestendig Afgevaardigde 
T ¥\ in het Limburgse provin-

I ^ J ciebestuur Frieda Bre-
poels reisde met het 

openbaar vervoer door Ecuador en 
Chili. 

16 
In de brede waaier van 
kulturele manifestaties die 
tijdens 1993 de stad Ant
werpen in zijn ban houdt, 

schittert een tentoonstelling met 
Antwerpse retabels uit de 15de en 
de 16de eeuw. 

0 \ 0 \ Jan Vinex verbaast op-
J I 1 nieuw met een kanjer van 

^^^J een boek: Archivalia 
1940-1945. VU-eresena-

tor en gewezen Oostfrontstrijder Os
wald Van Ooteghem bespreekt het. 

0^ ƒ ^ Onze jonge lezertjes zou-
J M den het misschien wel 

^ ^ ^ ^ eens vergeten, maar de 
staart van een muis zit 

heus niet altijd aan een komputer 
vast! Een greep uit het recente aan
bod kinderlektuur. 

^ \ f \ ' " ^^ Europabekers be-
J « wezen de Italiaanse klubs 

^ 1 ^ J hun grote overmacht. Aan 
de superioriteit van het 

geld valt nu eenmaal niet te tornen. 
Alleen OM was de uitzondering. 
Maar die klub is nu niet bepaald de 
armste luis onder de Europese top-
ploegen. 

(omslagfoto Cassachrome) 
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DE STUNTMAN. 
Verleden week nog berichtten we in deze 

rubriek over de vizie van Defensieminister 
De/cra/x over de legerdomeinen die verkocht 
zullen worden. Volgens de minister moet in 
de nieuwe bestemming van deze domeinen 
een „evenwicht" gezocht worden tussen in
dustrie, landbouw, huisvesting en zowaar 
ook natuurgebied. 

Hef Belang van Limburg meldde verleden 
vrijdag dat er een botsing ontstaan is tussen 
minister van Monumenten en Landschappen 
Sauwens (VU) en de ministers Delcroix en 
Kelchtermans (beiden CVP), die o.m. be
voegd is voor Ruimtelijke Ordening, over een 
militair domein in Lombardsijde. 

Sauwens zette vrijdag op een parking 
naast het bewuste legerdomein, want Del
croix wilde de VU-minister geen toelating 
geven het domein zelf te betreden, zijn hand
tekening onder een besluit om het domein te 
beschermen als landschap. Sauwens stelde 
tegelijkertijd een lijst voor van andere militaire 
domeinen die hij wil beschermen. 

Kelchtermans en Delcroix zijn over het 
initiatief van Sauwens met te spreken. Blijk
baar hebben ze andere plannen met de 
domeinen dan ze als waardevol landschap
pelijk gebied te laten klasseren. Delcroix 
beweert zelfs dat de Vlaamse minister van 
Monumenten en Landschappen geen militai
re domeinen kan klasseren omdat deze bui
ten elke federale of Vlaamse wetgeving val

len. Kelchtermans zegt dat de domeinen witte 
vlekken zijn op de gewestplannen, en dat er 
pas na een wijziging van hun bestemming 
sprake kan zijn van een eventuele bescher
ming. 

...EN DE RITSELAARS 
Op het kabinet van minister Sauwens wordt 

dit dan weer tegengesproken. Volgens de 
VU-minister gaat het om een bewarende 
maatregel, die voor gevolg heeft dat overleg 
nodig is als de nieuwe bestemming van de 
militaire domeinen een probleem wordt bij de 
omslachtige wijzigingsprocedures voor de 
gewestplannen. Sauwens steunt zich voor de 
opstelling van zijn lijst bovendien op een 
advies van de MINA-Raad. Dat advies bevat 
een lijst met militaire domeinen die de Raad 
omwille van hun natuurlijke en landschappe
lijke waarde en omwille van de open ruimte 
die ze door hun militair gebruik steeds heb
ben gevormd wil behouden. 

Men moet toejuichen dat de minister van 
Monumenten en Landschapszorg zijn best 
doet om de schaarse open ruimte die Vlaan
deren nog telt zo efficiënt mogelijk te be
schermen. Het IS spijtig dat diezelfde bekom
mernis blijkbaar met gedeeld wordt door de 
minister die in Vlaanderen bevoegd is voor 
Ruimtelijke Ordening. En diens federale kol-
lega van Defensie en partijgenoot Delcroix 
lijkt zelfs eerder last te hebben van een lege 
portemonnee dan van een groen bloedend 
hart: Als men natuurbehoud zo belangrijk 

(foto VUM) 

vindt, moet er voor betaald worden, want ik 
moet ook aan mijn budget denken. 

Bedenkelijk is ook de wijze waarop Del
croix en Kelchtermans het initiatief van Sau
wens afdeden als klownesk, stuntwerk etc. In 
ieder geval, dankzij de bescherming van 
Sauwens wordt het bvb. onmogelijk om aan 
het unieke domein van Lombardsijde een 
jachthaven aan te leggen, Rudolf Vanmoer-
kerke van Sun International kan z'n plannen 
voor een nieuw luksueus toeristisch projekt 
nu wel vergeten. 

De direkteur van het Instituut voor Natuur
behoud was zeer in z'n nopjes met de be
scherming van Lombardsijde: Nergens el
ders in Vlaanderen, met uitzondering van het 
Zwin misschien, vinden we binnen één aan
gesloten geheel nog zoveel overgangszones 
tussen zee, strand, slikke, schorre, duin, dijk 
en polder, zo verklaarde hij. Geef toe, is de 
bescherming van zulk uniek gebied tegen 
politieke ritselaars en hebberige projektont-
wikkelaars niet wat stuntwerk waard? 

EUTANASIE 
Volgens De Standaard Magazine wordt er 

in de Belgische ziekenhuizen dagelijks euta-
nasie gepleegd. Bij eutanasie wordt het leven 
van patiënten die ongeneeslijk ziek zijn of 
ondraaglijk lijden beëindigd door het toedie
nen van bepaalde middelen of door het 
nalaten van een behandeling. 

Uit angst voor gerechtelijke vervolging zou-

O 
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DOORDEWEEKS 

Zestigduizend fans maakten op de festivalweide een koncert mee van de Ierse 
supergroep U2. Het was het grootste koncert van één popgroep op één dag in 
Vlaanderen. Het werd vooral een gigantisch technologisch hoogstandje, geen 
hartverwarmend koncert. De toeschouwers hadden ogen en oren te kort om te 
kijken naar wat opgesteld was na 8.000 manuren, met 52 twintigtonners, 380 
medewerkers, 10 bussen, 1 vliegtuig, 4 generatoren, 5 kilometer elektriciteits
kabel, een mini-televisiestation, en een miljoen Watt. Verbluffing trad bij U2 in 
de plaats van vervoering. (toto vum) 

den de ziekenhuisdirekties de eutanasie-ge-
vallen angstvallig verzwijgen. In een interview 
in de gratis vrijdagbijlage van het dagblad 
spreekt een arts uit de biecht. Volgens de arts 
heeft de patiënt het recht om zelf over zijn 
leven te beslissen. De dokter, die de leiding 
heeft over het palliatieve team van de kanke
rafdeling van het Akademisch Ziekenhuis in 
Jette, vindt het ontetisch om iemand on
draaglijke pijn te laten lijden. Men laat geen 
mens kreperen als een hond, zegt hij. Om de 
emotionele belasting van de eutanasie voor 
de zorgenverstrekkers te verlichten gebeurt 
ze in teamverband. 

Eutanasie is nog steeds strafbaar. Passie
ve eutanasie, het met toedienen van een 
behandeling, wordt volgens De Standaard 
nochtans vrij algemeen aanvaard in medi
sche kringen. Het jongste wetsvoorstel om 
eutanasie niet meer strafbaar te stellen, da
teert uit de vorige regeringsperiode. 

GORDEL 
Op zondag 5 september wordt er voor de 

dertiende keer gegordeld in de Vlaamse rand 
rond Brussel. De organizatoren mikken net 
als vorig jaar op een honderdduizend deelne
mers. Verleden jaar kwamen meer dan 
105.000 fiets- en wandelliefhebbers opda
gen. 

De Gordel blijft volgens Bloso een manifes

tatie van dinamische Vlaamse solidariteit met 
de Vlamingen in de rand en in Brussel zelf, en 
de bevestiging van de grenzen van Vlaams-
Brabant. 

Er kan gekozen worden tussen fietstochten 
van 100, 50 en 25 kilometer, en wandeltoch
ten van 28,14 of 7 kilometer. De vertrekpun
ten zijn dit jaar weer Zaventem, Overijse, Sint-
Genesius-Rode en Dilbeek. Inschrijven (tot 
22 augustus 80 frank, daarna 120 frank) kan 
vanaf nu in de vertrekcentra en in alle KB-
kantoren. 

Het Gordellied werd dit jaar geschreven 
door de Nederlander Ivo De Wijs op muziek 
van Johan Vanden Eede, en wordt vertolkt 
door Samson en Gert. 

CENTRUM GELIJKHEID 
De bestuursleden voor het Centrum voor 

Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding 
werden door de regering benoemd. In de 
Raad van Bestuur van dit Centrum kunnen de 
Vlamingen in principe in de minderheid ge
steld worden. De Raad van Bestuur bestaat 
immers uit 17 leden, 8 Vlamingen, 8 Franstali-
gen en een Duitstalige. 

Er werden in het Centrum nogal wat politie
ke kopstukken benoemd: voorzitter is de 
PSC-er Jean Hallet, de huidige voorzitter van 
de Christelijke Mutualiteiten die straks met 

pensioen gaat. Ondervoorzitter wordt de 
Gentse SP-schepen Nadia Merchiers. Verder 
werden nog André Gantman (VLD) en Sabine 
de Bethune (voorzitter van de CVP-werk-
groep Vrouw en Maatschappij) benoemd. 
Voor de VU zetelt ondervoorzitter Annemie 
Van de Casteele in de Raad van Bestuur. 

SOLINGEN 
Zaterdagmorgen werd in een Turks huis in 

het Duitse Solingen brand gesticht. Er kwa
men 5 mensen om het leven. De Duitse politie 
arresteerde een 16-jarige jongeman, bekend 
in het ekstreem-rechtse milieu. 

Heel het Pinksten/veekend stond in het 
teken van de aanslag. Er volgden protestma
nifestaties van Duitsers en Turken. Er werden 
winkels vernield en geplunderd in Solingen. 
Een vertegenwoordiger van de joodse ge
meenschap in Duitsland vond het de hoogste 
tijd dat de regering dezelfde harde maatrege
len neemt tegen de uiterst rechtse radikalen 
als in de jaren zeventig tegen de uiterst linkse 
Rote Armee Fraktion. 

Hoe verwerpelijk de brandstichting op ba
sis van rassenverschillen ook is, de Turkse 
reakties op deze onmenselijke provokatie 
dreigen uiteindelijk in hun nadeel af te lopen. 
Wanneer een Turkse minderheid geweld be
antwoordt met geweld, wordt het samenle
vingsprobleem tussen Duitsers enerzijds en 
allochtonen anderzijds op de spits gedreven. 
En de ekstreemrechtse provokateurs weten, 
bewust of onbewust, dat in dat geval de 
Turken aan het kortste eind zullen trekken. 

LAPLASSE 
Een vooraanstaand getuige in het proces 

Irma Laplasse heeft meineed gepleegd, en 
als gevolg daarvan werd de vrouw op 30 mei 
1945 door een vuurpeloton geëksekuteerd. 
Omwille van dit zogezegd nieuwe element in 
de zaak-Laplasse, naar voren gebracht door 
professor Karel Van Isacker tijdens een her
denking aan het graf van Irma in Brugge, 
wordt een nieuw onderzoek gevraagd aan 
minister Wathelet (PSC). 

De Oostduinkerkse boerin Irma Laplasse 
werd er indertijd door een dolgedraaide re
pressierechtspraak van beschuldigd door 
verklikking verantwoordelijk te zijn voor de 
dood van zeven verzetstrijders. 

Wathelet heeft eerder al gezegd over geen 
nieuwe gegevens te beschikken om de zaak 
opnieuw te onderzoeken. Dat blijkt volgens 
Van Isacker dus niet waar te zijn. De meinedi
ge verzetstrijder zou nog in leven zijn. Oud-
VU-senator Guido Van In en de huidige 
Oostduinkerkse VU-senator Jan Loones zijn 
vastbesloten om Wathelet kleur te laten be
kennen. Volgens Van Isacker moet minister 
van Justitie Wathelet beschouwd worden als 
een medeplichtige in het onrecht Irma La
plasse en haar familie aangedaan, indien er 
geen herziening van het proces komt. 
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KORTWEG 

• Vijf mensen verloren het teven na 
een bomaanslag in het hartje van 
het historische centrum van de Ita
liaanse l<unststad Firenze. Verschillen
de unieke historische gelxiuwen en de 
Ufftzi Galerij, één van de grootste en 
rijkste muzea ter wereld, werden 
zwaar beschadigd. Werken van o.m. 
Rubens en Van Dyck werden zwaar 
beschadigd. De bomaanslag was 
waarschijnlijk het werk van de mafia. 

• Nog in Italië wordt de gewezen 
kristendemokratische premier An-
dreotti er nu ook van beschuldigd 
betrokken te zijn bij de moord op een 
journalist in 1979. Andreotti zou bang 
geweest zijn dat de journalist op infor
matie zou stuiten over de moord op de 
kristendemokratische leider Aldo 
Mom door de Hode Brigades in 1978. 

• Volgens Test aankoop bevat krab-
salade dikwijls weinig of geen krab. 
De verbruikersorganizatie stelde vast 
dat krab vaak vervangen wordt door 
surimi, een surrogaat dat na persing 
veel weg heeft van krabscharen. 

• In het Britse hogerhuis voerde een 
Lord verleden week voor het eerst 
sinds 43 jaar het woord. De 64-jarige 
hield zijn maiden speech in een 
debat dat over zijn eigen gemeente 
handelde. 
• Minister van Buitenlandse Handel 
Urbain (PS) heeft een zwak voor Libië. 
Hoewel er tegen dat tand VN-sankties 
gelden, ging hij er weer eens op be
zoek. Volgens eerste minister Dehae-
ne gold het een privé-bezoek. Het 
Libische persburo Jana meldde dat 
Urbain een onderhoud had met de 
Libische minister van Buitenlandse Za
ken, waarin het belang van de samen
werking tussen Libië en België aan
getoond werd. 

• De Brusselse gewestpremier Pio 
qué (PS) dreigde enkele weken terug 
met ontslag indien zijn gewest niet 
meer geld zou krijgen van de federale 
overheid. De chantage van Picqué 
wierp vruchten af. Deze week meldde 
de Libre óat Picqué een info-stand van 
veertig vierkante meter over het Brus
sels gewest op een PS-manifestatie 
van oktober verleden jaar liet betalen 
door zijn eigen kabinet. Er hing een 
prijskaartje aan van ongeveer 200.000 
frank. 

• Kan je je voorstellen dat de Brussel
se VU-staatssekretaris Anciaux geld 
van het hoofdstedelijk gewest zou mo
gen aanwenden om overheids
voorlichting over zijn gewest te ver
strekken op een VU-kongres? 

• De Antwerpse ambtenarenbonden 
ACOD en CCOD kondigden aan dat ze 
de stad „voor onbeperkte tijd volledig 
plat' zulten leggen wanneer het defu-
siedebat in het federaal parlement 
gebracht wordt. 

VOS WIL VERPLICHTE 
GEMEENSCHAPSDIENST 

Op 5 juni a.s. houdt het Verbond VOS, de 
Vlaamse Oudstrijders en hun „erfgena
men", In leper haar Landelijk Kongres met 
als onderwerp een verplichte „Gemeen
schapsdienst voor Vlaanderen en Euro-
pa . 

Wij vroegen VOS-sekretaris Hugo Van 
Hemelrijck of deze idee zomaar komt aan
waaien. 

„Al tijdens tiet interbellum beklemtoonde 
en propageerde het Verbond VOS zijn paci
fistische ideeën, aktualiseerde ze ingrijpend 
sinds het Landelijk Kongres van 1983 en 
bevestigde ze nogmaals op het kongres van 
1989 datn.a.v. het 70-jarig bestaan van VOS 
een aantal beginselen ervan prioritair stelde 
als vernieuvi/d basisprogramma, als referen
tiekader voor de sociaal-kulturele werking 
van VOS de komende jaren. Zo werd o.m. in 
1983 en '86 algehele ontwapening geëist, 
werd burgerdienst op voet van volledige 
gelijkwaardigheid met militaire dienst ge
plaatst en dit als tussenstap naar de afschaf
fing van het Belgisch leger. 

De idee van gemeenschapsdienst is dus 
niet nieuw binnen VOS, vandaar dat het 
Hoofdbestuur op 23 november 1991 de 
Krachtlijnen goedkeurde voor het Landelijk 
Kongres van 1993 met als tematiek, Vlaande
ren dienen, Europa bezielen'. Kernbegrippen 
zijn daarbij Vlaamse burgerzin, Vlaamse 
staatsmanskunst, gemeenschapsdienst, so
ciale defensie en een Vlaamse en Europese 
politiemacht in de plaats van beroepslegers 
ter vrijwaring van respektievelijk de Vlaamse 
en Europese veiligheid." 

• Nieuw is de idee over een gemeen
schapsdienst toch niet? 

„Dat sinds 1989, en vooral in de loop van 
1992 en '93, politici en andere organisaties in 
Vlaanderen ook bepaalde vormen van ge
meenschapsdienst bepleiten kan VOS alleen 
maar toejuichen. Het standpunt van VOS 
verschilt evenwel van alle andere voorstellen 
en ideeën op enkele belangrijke punten 
zoals: het verplichte karakter van de in te 
voeren gemeenschapsdienst en de uitdruk
kelijke binding van de gemeenschapsdienst, 
als doel én middel, aan een opvoeding en 
opleiding tot volwaardige Vlaamse 'burgers', 
niet in de betekenis van 'bourgeois' maar 
volgens het positieve begrip van Vlamingen." 

• En wat houdt dat positieve begrip van 
Vlamingen in? 

„Verantwoordelijkheids- en gemeen
schapszin, respekt voor het werk en de inzet 
van anderen, opbouwend gebruik van de 
demokratische instellingen en wij willen 
Vlaamse staatslui aan het bewind." 

ttjgff f f t f 

• Wil VOS het Belgisch nivo helemaal 
uitschakelen ? Het Verbond spreekt enkel 
over gemeenschapsdienst in Vlaamse en 
Europese kontekst. 

„Inderdaad, wij willen de volwaardige ver
vanging van de dienstplicht door een ver
plichte gemeenschapsdienst en dus de af
schaffing van het Belgisch leger Dit impli
ceert dan ook de overheveling van het hele 
dossier van de federale ministers van lands
verdediging en binnenlandse zaken naar de 
gemeenschappen. Zowel op Vlaams als Eu
ropees nivo moet de kontrole van eenvormi
ge politiediensten demokratisch gebeuren." 

• Wanneer ziet VOS deze verplichte ge
meenschapsdienst operationeel ? 

„Verplichte gemeenschapsdienst is het 
doel op iets langere termijn, met name geïn
tegreerd in het projekt 'Vlaanderen-Europa 
2002'. De andere voorstellen die de ronde 
doen kunnen dus beschouwd worden als 
voorlopige oplossingen in afwachting van de 
realisatie van twee belangrijke basisvoor
waarden, nl. enerzijds de uitbouw van opvoe-
dings- en opleidingsprojektren en -strukturen 
binnen en door de Vlaamse Gemeenschap, 
en anderzijds de oprichting van een Vlaamse 
en een Europese Politiemacht die beide es
sentieel verschillen van een beroepsleger 
doordat het gaat om volledig gedemilitari
seerde diensten die onder eksklusief burger
lijk toezicht ressorteren." 

(ts) 
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REPLIEK 

PERSSPIEGEL 
DE NIEUWE GAZET 

„Natuurlijk moeten advocaten het best mo
gelijke resultaat voor hun cliënten bereiken, 
maar zij dienen niettemin te beseffen dat ze 
binnen een maatschappij leven, w^aarin ieder
een belang heeft bi] het behoorlijk functione
ren van het gerecht Als zij menen, dat ze in 
de eerste plaats procedurekunstenaars zijn, 
die de normale rechtsgang menen te moeten 
hinderen met allerlei voorwendsels, dan is het 
de verdomde plicht van de wetgever, de 
minister en de procureurs-generaal paal en 
perk te stellen aan praktijken die de morele 
integriteit van het gerecht in gevaar bren
gen" 
Luc Van Der Kelen. 27 mei. 

De 
Financieel 

EI(ononiische Tw m 'W"\ 

„De regenng kan zich met langer als een 
zachte heelmeester tot kosmetisch oplap-
werk beperken Moedige ingrepen dnngen 
zich op Ondertussen is het kunst- en vlieg
werk van de regering-Dehaene koren op de 
molen van de oppositie Bij elke belastingver
hoging stijgt in de opiniepeilingen de score 
van Verhofstadt en zijn vernieuwde VLD " 
Jerry Van Waterschoot. 27 mei. 

„Als het regent in Parijs, druppelt het in 
Brussel, zo luidt het gezegde Hopelijk put de 
regenng Dehaene inspiratie uit de doortas
tende aanpak van de nieuwe Franse rege
ring De beate bewondenng die men in Belgi
sche Franstalige kringen heeft voor het Grote 
Moederland zou best een stootje mogen 
geven aan een aantal Belgische privatize-
ringsdossiers waarin de Franstalige invloed 
met genng is 

De regenng Dehaene, die de pnvatizenng 
nochtans in haar regeerakkoord had inge
schreven, blijft maar aanmodderen met de 
operatie Een 'masterplan' ontbreekt Alles 
verloopt met horten en stoten, zonder enige 
overtuiging Daaraan is de moeilijke cohabi
tation binnen de koalitie van knsten-demo-
kraten en socialisten met vreemd " 
Jerry Van Waterschoot. 28 mei. 

GAZET VAN ANTWEIiPEN 
„In afwachting dat hij nog eens de kans 

krijgt om zijn oordeel uit te spreken, draait de 
moegetergde belastingbetaler inmiddels elke 
frank nog eens wanhopig om Hij zint op 
wraak" 
Mare Balduycl(. 27 mei. 

De Standaard 
,.Weerzin, woede, lachlust en cynisme 

vechten om de bovenhand bij iedereen die 
verneemt wat het Rekenhof vond in de boek
houding van de Kempense Steenkoolmijnen 
(KS) Dit overheidsbedrijf kreeg miljarden 
toegeschoven om verlieslatende mijnen te 
sluiten en een nieuwe toekomst voor Limburg 
voor te bereiden Het Rekenhof maakte be
kend dat KS een deel van dat geld tijdelijk 
belegde in staatsleningen 

Goed beschouwd, komt het erop neer dat 
de Schatkist geld leent om een instelling te 
subsidieren die rente eist van haar sponsor 
omdat ze hem kapitaal voorschiet Om die 
vergoeding te betalen, schrijft de overheid 
opnieuw obligaties uit, waarop KS dan weer 
intekent De slang bijt m haar staart 

( ) Het absurde KS-mechamsme moet ons 
de schellen van de ogen doen vallen Want in 
feite doen wij net hetzelfde 

In een steeds razender tempo gaat het 
muzikaal pak van de staatsschuld rond Alle 
spelers -de kostverdiener, de belastingbeta
ler, de belegger, de overheid als belasting
ontvanger, de gebruiker van overheidsdien
sten of gemeenschapsinfrastruktuur- houden 
het even vast, maar geven het meteen weer 
door Niemand denkt dat het van hem is Dat 
spel kan nog een hele tijd goed gaan Maar er 
IS een zekerheid Ooit klinkt het fluitsignaal" 
Bart Sturtewagen. 28 mei. 

„Overigens zijn separatisten en umtaristen 
het onbewust eens in hun archaïsch gebruik 
van het woord staat De enen dwepen met 
het toekomstbeeld van een Vlaamse staat die 
alles ten goede zou keren, de anderen met 
een herstelde Belgische eenheidsstaat Geen 
van beiden geeft er zich rekenschap van dat 
we met langer leven in de strukturen van voor 
1914, toen de nationale staatssoeveremteit 
nog onaangetast was of althans leek ' 
Hendrik Brugmans, ere-rel(tor van het Eu-
ropa-i<ollege In Brugge. 15 mei. 

,,De rancune tegenover Delcroix is noch
tans begrijpelijk De wijze waarop de minister 
zijn besparingsplan bekend maakte en er 
hoog in de populanteitspolls mee scoorde, 
was affrontelijk voor de legerleiding Gelukkig 
voor de regering en de politieke overheid zijn 
de militairen zacht gekookte syndicale eitjes 
Indien ze even slagvaardig als bijvoorbeeld 
de opvoeders zijn, had Delcroix het zich nooit 

kunnen veroorloven om zijn kabinet als een 
Baas Ganzendonck te beheren " 
Standpunt. 28 mei. 

,,Met het einde van de 'Koude Oorlog' is de 
geopolitieke waarde van het Afrikaanse konti
nent gedevalueerd en daar de EG de rekon-
struktie van Oost-Europa (terecht) als een 
veiligheidsvoorwaarde ziet, vallen de stenen 
van de muur op Afnkaanse hoofden " 
Ruddy Doom, hoofd van het seminarie 
voor de studie van de probiemen van de 
derde wereid aan de RUG. 27 mei. 

,,Norbert bezat de bereidheid om eerlijk en 
oprecht in dialoog te treden met de kerkelijke 
leiding Hij verlangde vurig naar een eerlijke 
dialoog waar problemen zonder omwegen bij 
name worden genoemd Die dialoog was ten 
dode gedoemd Men kan met dialogeren met 
een systeem waar de antwoorden op voor
hand gekend zi jn" 
Jan De Jaeghere, gehuwd priester. 28 mei. 

Trends 
„Ik leid uit de onmogelijkheid om federale 

(Belgische) politieke partijen tot stand te 
brengen of te herstellen, de onmogelijkheid 
af om in dit land tot een minimum aan 
federale loyauteit te komen, en dit kan alleen 
betekenen dat het federale model met leef
baar IS 

In Vlaanderen leeft de overtuiging dat de 
minister van justitie na alles wat er de laatste 
tijd IS gebeurd, met slechts in het verwaar
loosde gevangeniswezen, maar ook in ver
band met de openlijk beleden inkompetentie 
van de rechterlijke macht, het parket en de 
openbare aanklagers, had moeten aftreden 
Vlaanderen echter kan deze mening met 
doordrukken, als de Waalse partijen waartoe 
de minister behoort, dit oordeel met tot de 
hare maakt, evenmin als de Waalse partijen 
destijds Mark Eyskens tot aftreden konden 
dwingen als minister van Buitenlandse Za
ken Met andere woorden binnen de Belgi
sche federatie wordt feitelijk separaat gere
geerd door de twee hoofdbestanddelen er
van Alleen Vlaanderen kan een Vlaamse 
minister wandelen sturen, en alleen Wallonië 
kan dat doen met een Waalse minister 

( ) De Belgische staatskrisis breekt onaf
wendbaar uit op de dag dat alle potentiële 
Vlaamse federale regeringspartijen gediskre-
diteerd zijn door kompromissen met Waalse 
partijen, die de Vlaamse kiezer met kan 
sanctioneren" 
IViarit Grammens. 27 mei. 

pvdb 
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HORIZON 

BRUTO NATIONAAL GELUK 
Tot nu toe waren de diplomaten specialisten die zich bezig 

hielden met het bestuderen en onderhouden van internationa
le betrekkingen, uitgaande vanuit hun hoofdstad, hun vader
land. Van daaruit bekeken zij de ganse wereld en hadden het 
gevoel dat de Internationale betrekkingen, in alle opzichten, 
bijna ruimteloos waren. 

De jongste tijd betekent de belangstelling voor de internatio
nale problematiek bijna het tegenovergestelde. Wie zich aan 
de internationale dimensie interesseert stelt iedere week bij de 
lezing van de gespecialiseerde pers en publikaties vast dat de 
wereld alsmaar kleiner wordt en de internationale dimensie 
steeds meer intensief. 

De artikelS'die wij in onze eigen dagelijkse pers konden 
lezen gedurende de jongste twee weken zijn daan/an een 
goed voorbeeld. 

Het Strategie Survey 1993 van het International Instituut 
voor Strategische Studies te Londen schreef om te beginnen 
dat alles wat verkeerd kon gaan inderdaad verkeerd is gegaan 
In 1992: de internationale sa
menwerking vertraagde, het na
tionalisme ontplofte verder, 
chaos in Rusland en honger in 
Afrika, de onderhandelingen in 
het Midden-Oosten die niet voor
uit gaan en de vredesakkoorden 
over Angola en Cambodja die uit 
elkaar vallen. 

De Europese Gemeenschap 
kon haar taak niet aan en de 
Verenigde Naties stellen de we
reld, na een korte euforische pe
riode, teleur. 

Er zijn op aarde veel meer 
krisishaarden dan internationale 
interventiekapaciteit. De groot
machten die eventueel in staat zouden zijn om in te grijpen 
hebben daartoe de middelen niet en zijn niet van plan ter hulp 
te snellen waar de katastrofen zich voordoen, bovendien zijn 
ze zeker niet van plan nieuwe gebiedsdelen te veroveren of te 
overheersen. Daarvoor is noch de doctrine noch de psicholo-
gische instelling voorhanden. 

Dat betekent dat wij voor een hele tijd zullen moeten leren 
leven met een grote reeks van brandhaarden. Naast de 
mensenrechten en demokratische beginselen zouden ook 
andere, ,.zachte waarden" gebaseerd op universele erkende 
principes in de Internatonale samenwerking moeten worden 
nagestreefd schrijft ex-collega konsul-generaal Stevens in de 
internationale Spectator. De door hem voorgestelde gedrags-
kode moet echter op één of andere manier kunnen worden 
afgedwongen want vanuit de praktijk zie je zulks niet gemak
kelijk tot stand komen. 

Vandaar dat ik ook sceptisch blijf bij de lezing van het 
recente verslag van de UNDP (United Nations Development 
Program) dat sedert enkele jaren probeert een indeks uit te 
werken van de ontwikkeling van de mensheid. Dit verslag 
werkt met een kriterium samengesteld uit drie elementen : het 
inkomen per hoofd, de levensduur en het opvoedingsniveau. 
Een soort van ,,bruto-nationaal geluk" dus. België staat op de 
zestiende plaats volgens de gebruikte UNO-kriteria (die, 
geachte lezer, niets te maken heeft met levensstijl, savoir-vivre 
en het menselijk geluk. In dit verslag wordt niet als kriterium 
genomen: de mogelijkheid van kinderen om samen op straat 
te spelen, hoffelijkheid in het verkeer of spontane steun van 

mensen die het goed hebben aan wie er minder goed 
voorstaat). 

Toch wijst hetzelfde verslag op enkele verbeteringen die de 
jongste tijd zijn opgetreden: de levensduurte is met een derde 
verhoogd tijdens de laatste dertig jaar. Meer dan 70% van de 
wereldbevolking beschikt over gezondheidszorgen en de 
voedselsituatie is er op verbeterd. De scholingsgraad is van 70 
naar 90% gestegen in twintig jaar en het sterftecijfer van 
kinderen onder de vijf jaar is met de helft gedaald. 

Men merkt dus alles bij elkaar dat verbetering mogelijk is. 
Op zichzelf genomen is dat reeds een belangrijke vaststelling. 
Samen met de vaststelling dat de uitgaven voor bewapening 
in de jongste vijf jaar met meer dan 250 miljard dollar zijn 
gedaald. Ongelooflijk maar waar. 

Een jongste verslag dat zopas gepubliceerd werd en dat 
niet alleen ons wereldbeeld verkleint maar het bovendien ook 
nog ernstig door elkaar schudt is het rapport van het Interna
tionaal Monetair Fonds, gewijd aan de ,,Perspektieven van de 

Wereldekonomie". 
Het IMF stelt vast dat wij tot nu 

toe verkeerde berekeningen 
hebben gemaakt om de waarde 
van de ekonomie van rijke en 
arme landen te bepalen. In de 
plaats van de dollar als waarde
meter te gebruiken gebruikt het 
IMF voor het eerst een soort 
wereldprijs voor een liter melk, 
voor een brood, voor een haar-
snit. 

Met deze berekening stelt men 
vast dat de geïndustrialiseerde 
landen niet meer 73% van het 
bruto-wereldprodukt vertegen
woordigen maar slechts 54%. De 

ontwikkelingslanden zijn in de plaats van 18% goed voor 34% 
van de wereldproduktie. 

Volgens de nieuwe berekening komt China op de derde 
plaats te staan na VSA en Japan en voor Duitsland en 
Frankrijk. Ook Indië komt veel hoger te staan namelijk dadelijk 
na Frankrijk en voor Italië en Engeland. Ook Brazilië en Mexiko 
staan aldus tussen de eerste tien. 

Op basis daarvan zouden Rusland en China lid moeten zijn 
van de G-7 tenwijl Canada uit deze groep moet verwijderd 
worden. Anderzijds zijn het twee Aziatische landen, namelijk 
China en Japan, die de wereld beginnen te domineren. 

Tegen deze nieuwe berekeningen heeft China ondertussen 
al geprotesteerd want het gevolg daarvan zou zijn dat het van 
de Wereldbank geen goedkope leningen meer zou mogen 
ontvangen. Ook voor ons is China nog een land in ontwikke
ling, althans volgens de oude kriteria. 

Niets wijst er op dat deze berekeningswijze de juiste is maar 
één ding stel ik samen met u vast; terwijl de geïndustrialiseer
de landen volop in recessie en krisis zijn, klopt het hart van de 
wereldekonomie langzamerhand aan de andere kant van de 
aardbol waar blijkbaar enorme groeireserves voorhanden 
zijn... 

Tenwijl ik deze zinnen schrijf, fietst mijn zoontje luidruchtig 
met zijn vriendjes rond het huis. Hij zal nauwelijks vijftien zijn 
wanneer de volgende eeuw begint... 

Hans De Belder 
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„OPNIEUW EEN BEETJE WETGEVER" 
„Met dit voorstel van dekreet voel ik me 

opnieuw een beetje wetgever" Het was een 
gelukkige Herman Lauwers, vorige donder
dag, toen in de Vlaamse Raad het voorstel 
van dekreet inzake het jeudgdwerkbeleid met 
87 stemmen bij 60 onthoudingen werd goed
gekeurd. Samen met Leo Peeters (SP), Annie 
Leysen en Mare Van Peel (CVP) wil Lauwers, 
zelf oud verbondskommissaris van de 
scouts, het socio-kultureel jeugdwerk in 
Vlaanderen en Brussel bevorderen. 

JEUGDWERKERS 
De gemeenten vormen in dit nieuwe de

kreet de spil. Ze dienen, in overleg met alle 
betrokkenen, een meerjarenplan voor het 
jeugdwerk in hun gemeente tot stand te 
brengen. De Vlaamse overheid zorgt voor 
financiële ondersteuning. Men erkent de 
raakvlakken met sektoren als onderwijs en 
welzijn. 

Dit nieuwe dekreet is belangrijker dan men 
op het eerste zicht zou kunnen vermoeden. 
Vooreerst omdat het initiatief eindelijk nog 
eens uitgaat van het parlement. De wetge
vende funktie van deze instelling raakt noch
tans op de achtergrond: nieuwe wetten of 
dekreten ontstaan vandaag In overgrote 
meerderheid op initiatief van de regering. 
Bovendien kenmerkte de langdurige voorbe
reiding van dit dekreet zich door een meer 
dan behoorlijke samenwerking over de partij-
grenzen heen. Beschaafde politieke kuituur 
in de praktijk. 

Ten derde stimuleert het dekreet het princi
pe van de decentralisatie. Plaatselijke jeugd
werkers en de gemeentebesturen zijn meer 
dan wie ook verantwoordelijk voor de uitvoe
ring en het welslagen van het jeugdwerk, 
ondermeer via de meerjarenplanning. Voor 
de VU, die de gemeente als eerste belangrij
ke politieke kring aanziet, is dit de konkrete 
toepassing van het programma. 

BOEKHOUDERS 
Ten slotte, en dit is uitermate belangrijk, 

bepaalt het dekreet onomwonden dat in de 
begroting 1995 550 miljoen frank (in de 
begroting van 1993 staat 350 miljoen frank 
ingeschreven) moet voorzien worden voor 
het jeugdwerkbeleid. De traditionele formule 
„binnen de perken van de dotatie" komt hier 
dus niet voor. Dit zal niet het zoveelste 
dekreet zijn dat, na goedkeunng in de Vlaam
se Raad, niet of nauwelijks wordt uitgevoerd 
bij gebrek aan geld. Herman Lauwers kan 
tevreden zijn. 

Lauwers: mede-indiener van een 
voorstel van delireet voor het lo
kaal jeugdwerk. (foto WIJ) 

Voor Hugo Olaerts, boekhouder van pro
fessie, komt de beroepskennis goed van pas 
dezer dagen. Als lid van de parlementaire 
onderzoekskommissie die de besteding na
gaat van 99 miljard frank overheidsgeld door 
de Kempische Steenkoolmijnen, worstelt hij 
zich door vele kilo's dokumenten. Want na 
enkele inleidende vergaderingen, waarbij de 
aandacht vooral ging naar de relatie tussen 

Volgens Jan Caudron schond mi
nister De Batseiier de taalwetge
ving, (foto WIJ) 

het parlementair en het gerechtelijk onder
zoek, kwam het kommissiewerk vorige week 
goed op dreef. 

Zo werden reeds de toenmalig verantwoor
delijke ministers Gaston Geens, Norbert De 
Batseiier en Philippe Maystadt ondervraagd 
over hun aandeel in het KS-dossier. Maar het 
zijn vooral de rapporten van enkele ambtena
ren van het Rekenhof die de kommissieleden 
belangwekkende gegevens opleveren. Zo 
blijkt dat heel wat vragen kunnen gesteld 
worden bij de politiek van de Raad van 
Bestuur van KS. Tussen 1988 en 1992 wer
den door de KS 5 participaties in diverse 
ondernemingen zowel gekocht als weer ver
kocht, ondermeer in Superclub, Diamant 
Boart, Truck Center Holding. In geen enkele 
van die 5 affaires werd winst geboekt. Inte
gendeel, het totale verlies loopt op tot 1,36 
miljard frank! Bovendien kan men zich afvra
gen of al die participatienemingen bijdragen 
tot de rekonversie en de tewerkstelling in 
Limburg, hetgeen toch de bedoeling was met 
het zogenaamde Toekomstkontrakt voor 
Limburg. 

Olaerts heeft in de kommissie echter niet 
alleen oog voor de miljardenzaken. Ook de 
financieel minder schrikwekkende dossiers 
en wat hij noemt de bedrijfskultuur bij KS 
genieten zijn volle aandacht. Zo konfronteer-
de hij toenmalig ekonomie- en huidig finan-
cieminister Maystadt met het kontrakt van de 
voormalige KS-manager Thyl Ghyselinck en 
de zeer vreemde fiskale konstruktie die de 
Belgische overheid hanteerde om de mana
ger een naar zijn normen behoorlijk netto
salaris te kunnen garanderen. Op zijn vragen 
of en hoe dit na de publieke bekendmaking is 
geregeld, kwam vooralsnog geen duidelijk 
antwoord. Deze week vergadert de KS-kom-
missie zowel dinsdag, woensdag als donder
dag. 

HERNE 
Jan Caudron maakte van het vragenuurtje 

in de Vlaamse Raad gebruik om milieuminis
ter Norbert De Batseiier te konfronteren met 
de klacht van een inwoner van het Vlaams-
Brabantse Herne. Deze had samen met zijn 
milieuboks zowel een Nederlandstalige als 
een Franstalige brochure ontvangen. Vol
gens de minister gebeurde dit inderdaad per 
vergissing ook in een straat die niet tot het 
faciliteitengebied behoorde. 

Caudron achtte dit een schending van de 
taalwetgeving. „Kan de minister zich voor
stellen dat de Waalse Eksekutieve Neder
landstalige folders laat ronddelen?" vroeg 
het Aalsters partementslid. ,,lk kan mij alles 
voorstellen." replikeerde de bewindsman. 

FIlip Delos 
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VLAAMSE BEWEGING 

DE KRIJTLIJNEN 
VAN EEN BEMIDDELAAR 

i F?I"" ' 

Van links naar rechts: Davidsfondsvoorzitter Van Gerven die geen straffe taal schuwt. Er naast Paul De Belder 
ondervoorzitter van het IJzerbedevaartkomitee, die volgens Van Gerven de echte sterke figuur is in het komitee. Rechts 
gewezen ANZ-voorzitter Richard Cells, die blijkbaar zwichtte onder druk van de ultraradikale vleugel van het O W . 

H
ET Overlegcentrum van Vlaam
se Verenigingen is in een zware 
l<risis gedompeld. Een liele tijd 
geleden reeds haakte het so
cialistisch Vermeylenfonds af, 
omdat het OW in het zog van 
het suksesrijke Vlaams Blok 
een te rechtse en separatisti
sche koers zou varen. Het Sint-
Michielsakkoord vormde de vol
gende splijtzwam; eerst nam 

René De Feyter, namens het Algemeen Ne
derlands Zangverbond voorzitter van het 
OW, ontslag uit die funktie omdat hij door 
een deel van het OW-praesidium in de 
wind gezet werd. Een deel van het OW-
praesidium passeerde De Feyter met een 
vernietigende reaktie op het Sint-Michielsak
koord. 

Vooral het feit dat zijn eigen (toen
malige) ANZ-voorzitter, de Antwerpse nota
ris Richard Cells, blijkbaar niet bestand te
gen de druk van de ultraradikale vleugel in 
het OW, De Feyter als puntje bij paaltje 
kwam niet steunde, deed de afgevaardigd 
bestuurder van het Vlaams Ekonomisch 
Verbond pijn. 

Het Sint-Michielsakkoord zorgde er later 
ook voor dat het IJzerbedevaartkomitee en 
de Vlaamse Toeristenbond-Vlaamse Auto-

Verleden week stuurde wat nog 
overblijft van het Overlegcentrum 
van Vlaamse Verenigingen (OW) 
waarnemend voorzitter Jan Jam
bon op pad om de breuk in het 
OW te lijmen. Een tijd geleden 
hadden uit het reeds afgeslankte 
OW ook het IJzerbedevaartkomi
tee en de VTB-VAB ontslag geno
men. Daarvoor werden verschil
lende redenen aangehaald, te
rechte en minder terechte: van 
meningsverschillen over de hou
ding tegenover het Sint-Michiel
sakkoord, uiteenlopende vizies 
over de inhoud van de Vlaamse 
beweging, over persoonlijke 
aversies tussen vooraanstaande 
leiders van Vlaamse verenigin
gen, tot een meer fundamentele 
scheidslijn tussen verenigingen 
die taktisch aanleunen bij het 
Vlaams Blok en verenigingen die 
taktisch eerder op dezelfde lijn 
staan van de VU Vlaamse Vrije 
Demokraten. Een proeve tot pa
norama van het Vlaamse heir. 

mobilistenbond hun medewerking aan het 
OW opschortten. In tegenstelling tot wat 
elders bericht werd, schortte het liberale 
Willemsfonds zijn medewerking niet op. Het 
Willemsfonds vindt een huishoudelijk regle
ment voor het OW wel een absolute priori
teit. 

SINT-MICHIEL 
De resterende OW-leden willen een ver

dere uittocht nu tegengaan. Er werd hard 
gewerkt aan een huishoudelijk reglement. 
Verleden week maandag schilderden twee 
redakteurs van De Morgen een joernalistiek 
knap maar daardoor misschien een beetje 
ongenuanceerd fresko van het OW en de 
verenigingen die er deel van uitmaken. Ze 
belden wat grote kopstukken op, en zoals 
dat in de Vlaamse beweging zo makkelijk 
gaat, er werd gul gal gespuwd en gif gespo
ten. Om je vingers van af te likken! Enkele 
citaten van de Vlaamse leiders; Lionel Van-
denberghe, voorzitter van het IJzerbede
vaartkomitee, heeft „niets tegen Vlaamsna-
tionalistische klubjes" en voor zijn part „or-
ganizeren ze gerust een Landdag". Binnen 
het OW wordt er volgens Vandenberghe 
„niet meer naar elkaar geluisterd". [> 
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Davidsfondsvoorzitter Lieven Van Gerven 
spreekt nog straffere taal Zijn kollega van 
het IJzerbedevaartkomitee omschrijft hij als 
een ,,vr// brave man " Volgens de Leuvense 
professor is echter „Paul De Belder, ex-
woordvoerder van Hugo Schiltz, de echte 
sterke figuur" in het komitee Een bewering 
die nergens op slaat De uitlatingen van 
Lieven Van Gerven komen er verder noch 
mm noch meer op neer dat het IJzerbede
vaartkomitee danst naar de pijpen van de 
VU, die het eerbiedwaardig komitee uit Diks-
muide volop inschakelt in haar partijpolitieke 
strategie 

De voorzitter van het IJzerbedevaartkomi
tee Vandenberghe vindt dan weer dat het 
OW een te negatieve houding aanneemt 
tegenover de politici En volgende uitspra
ken van Van Gerven schijnen de anti-politie-
ke houding van het OW wel een beetje te 
bevestigen „Ik had een eigen voorstel tot 
staatshen/orming uitgewerkt, zonder gewes
ten en gemeenschappen en al die rommel ' 
Ook een ingebakken gebrek aan beschei
denheid lijkt trouwens kenmerkend voor 
sommige OW-tenoren Of wat dacht U van 
volgende uitspraak van de voorzitter van de 
Vlaamse Volksbeweging, Peter De Roover 
„Als ik had gewild dan zat ik nu voor het 
Vlaams Blok in de Kamer Maar de politiek 
interesseert me met Politici zip met rechtlij
nig, de Vlaamse Volksbeweging is dat wel" 

De Roover toont zich verder eveneens 
een kraan in het kissebissen „De WB kan 
er toch met aan doen dat ze zo aktief is 
waardoor andere verenigingen zich in de 
minderheid voelen en beginnen te pruilen ' 

Maar kom, we kennen onze Vlaamse bewe
gers binnen en buiten de partijpolitiek Na 
het gekibbel beklemtoont iedereen opnieuw 
de verzoening Waarnemend OW-voorzitter 
Jan Jambon „Alle verenigingen die de 
OW-doelstellingen nastreven en deze met 
demokratische middelen willen realizeren, 
zijn welkom " 

95% SLMGKANS 
Deze Jan Jambon, tevens sekretaris van 

de WB, werd verleden week op pad ge
stuurd om de dissidente OW-leden te over
tuigen terug aan te sluiten De basis voor 
deze onderhandelingen vormt een ontwerp 
van huishoudelijk reglement voor het OW 

Het gerucht doet inmiddels de ronde dat 
sommige „dissidenten" onderhandelingen 
aan het voeren zijn om een alternatieve 
overlegstruktuur op poten te zetten Lionel 
Vandenberghe lijkt hierin wel een sleutelrol 
te spelen hij zou gesprekken voeren met 
GVP-senator Luc Martens, maar ook met 
Roland Laridon van het Vermeylenfonds en 
zelfs VU-voorzitter Bert Anciaux Deze laat
ste ontkent met dat hij Vandenberghe in het 

kleine Vlaanderen van de Vlaamse bewe
gers al eens tegen het lijf loopt Van onder
handelingen over een alternatieve overleg
struktuur IS echter volgens Anciaux hele
maal geen sprake En de VU-voorzitter ver
klaarde voorts dat hij met Roland Laridon 
nog nooit gesproken heeft 

Jan Jambon schat de slaagkansen voor 
zijn bemiddelingsopdracht op 95% „Het 
welslagen van mijn opdracht is recht even
redig met de goede wil van alle verenigin
gen, aldus de WB-sekretans, die eraan toe
voegt dat hij zijn opdracht met aanvaard zou 
hebben als hij de slaagkansen nihil waren 

De eerste verenigingen waar Jambon zijn 
bemiddelingspijlen op richt, zijn de VTB-
VAB en het IJzerbedevaartkomitee Deze 
twee verenigingen wensen met echt een 
breuk met het OW Er is nog bereidheid tot 
spreken Ze willen wel garanties dat er ook 
een ernstige poging ondernomen zal wor
den om het Vermeylenfonds de weg naar 
het OW terug te laten vinden 

Volgens Jambon vormt dit wel een moei
lijkheid Het Vermeylenfonds zal immers 
nooit bereid gevonden worden terug deel te 
nemen aan de OW-werkzaamheden wan
neer het IJzerbedevaartkomitee en de VTB-
VAB met (eerder) terug aansluiten 

De onderhandelingsmunt voor IJzerbede
vaartkomitee en VTB-VAB vormt het huis

houdelijk reglement Totnogtoe moest het 
OW het immers zonder dit reglement of 
statuten stellen De rode lijn in het nu opge
stelde huishoudelijk reglement is de kon-
sensusregel Daardoor kan elke vereniging 
uit het OW-praesidium een OW-stellingna-
me tegenhouden Wanneer een OW-lid een 
njet uitspreekt, komt er dus geen OW-
standpunt De verenigingen die een stelling-
name of programmapunt wel goedkeuren, 
kunnen wel dit standpunt onder hun geza
menlijke naam verspreiden, zonder echter 
naar het OW te venwijzen Er bestaat ook 
de mogelijkheid van onthouding, waardoor 
een OW-standpunt bekend gemaakt wordt 
dat met door alle OW-praesidiumleden on
dertekend wordt 

Jan Jambon ontkent met dat de huidige 
problemen vooral te maken hebben met 
een personenkwestie Dit zou wel eens de 
hardste dobber kunnen worden voor zijn 
bemiddelingsopdracht Maar de waarne
mend OW-voorzitter heeft goede hoop dat 
hij ook een oplossing zal vinden voor deze 
personenkwestie, die grosso mode neer
komt op de moeilijke menselijke verhoudin
gen tussen DF-voorzitter Van Gen/en en IJ-
zerbedevaartkomiteevoorzitter Vandenber
ghe Jambon hoopt over een maand klaar
heid te hebben over het welslagen van zijn 
bemiddelingsopdracht 

(pdj) 

Voorzitter van het IJzerbedevaartkomitee Lionel Vandenberghe, pispaal van het 
ortodokse Vlaams-nationalisme ? 
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VOLKEN EN STATEN 

EEN JAAR VOLKSNATIONALE STRIJD /16 

DE SLAVEN/2 " * ' 
WITRUSSEN 

De toestand van de Witrussen verschilt 
nauwelijks van die in 1991. Dit wordt openlijk 
betreurd door de historikus-politikus Zjanon 
Pazjnak, die in december naar Brussel komt 
om westers-demokratische steun te zoeken 
voor zijn Witrussisch Volksfront, genaamd 
„Adradzjennie" (Wedergeboorte). 442.000 
handtekeningen zamelde dit in om een refe
rendum te houden over het al dan niet 
aftreden van de regering en het houden van 
algemene verkiezingen. 

Volgens de wet volstaan 350.000 handte
keningen maar de Witrussische regeerders 
weigeren gewoon, die wet toe te passen. Zij 
zijn immers dezelfden als die van voor de 
onafhankelijkheid. De Russisch gezinde, 
deels verrussiste en zelfs verrussissende 
kommunistische „nomenklatura" is opportu
nistisch genoeg geweest om zich tijdig,,onaf
hankelijk" te verklaren. Daarbij is het geble
ven. Van privatizeringen komt niets in huis, de 
boeren zitten nog altijd op kolchozen. 

Inmiddels vrezen de Witrussische nationa
listen het wederopduikende Grootrussische 
chauvinisme. 12% van de Witrussische bevol
king bestaat immers uit Russen. Ze staan met 
allen loyaal tegenover hun nieuwe vader
land ; alhoewel sommigen meer dan de Wit
russische ruskiljons. 

Om dezelfde reden worden er pogingen 
ondernomen tot oprichting van een Witrussi
sche ortodokse kerk. Sterker dan bij Rooms-
katolieken immers is de band tussen de 
ortodokse kerk en de Staat waar zij werkt. Die 
van Witrusland staat nog steeds onder het 
gezag van Moskou. 

Russische betogers blijven Stalin trouw. (foto AP) 

RUSSEN 
De Russen hebben, na de mislukte staats

greep van de kommunisten en na de oprich
ting van de GOS (Gemeenschap van Onaf
hankelijke staten, tien), hun draai nog niet 
gevonden. 

Een ,,nationalistische" wind steekt ook 
daar op. Die waait niet altijd uit dezelfde hoek. 
Hij IS vaak anti-Amerikaans, soms anti-Duits 
en dikwijls genoeg te chauvinistisch om de 
benaming ,,nationalistisch" te verdienen. 

Chauvinisten en kommunisten (in het wes
terse joernalistenbargoens heten die ,,natio
nalisten en konservatieven") betreuren als 
om strijd de teloorgang van Russische macht 
over een aantal niet-Russische volkeren. 

In de loop van 1992 neemt hun invloed 
geleidelijk toe, al is dit hoofdzakelijk te wijten 
aan de verslechterende ekonomische toe

stand van een Staat die gewrongen zit tussen 
staatskapitalisme en vrije markt. President 
Jeltsin moet met deze toenemende invloed 
hoe dan ook rekening houden. 

Zijn maneuvreerruimte inzake de terugtrek
king van Russische troepen uit de Baltische 
en andere staten wordt erdoor verkleind. Ook 
durft hij minder in te gaan tegen de arrogantie 
van de Russische zgn. minderheden die in de 
door de Sovjet-Unie beheerste gebieden te
gen de zin van de betrokken volkeren werden 
binnengesluisd. 

In september '92 laat hij zijn minister van 
Buitenlandse Zaken Kozyrev (pro-westers I) 
bij de Verenigde Naties protesteren tegen 
Estland wegens ,,schending van de mensen
rechten „der Russen"; anders gezegd, om
dat de Esten bij verkiezingen de invloed 
willen weren van hun gewezen beulen en te 
dien einde enkele voorwaarden stellen (o.a. 
Ests kennen) die de arrogante Russen niet 

wensen te vervullen. Het toppunt is wel dat er 
invloedrijke westerlingen gevonden worden 
om deze stelling te steunen. 

De Russische federatie, d.i. een land van 
de Oostzee tot aan de Beringzee, dat ook 
Gewesten, Gebieden, Autonome Republie
ken, Autonome Gebieden en Autonome Stre
ken van allerlei kleine volkeren omvat, speelt 
vanzelfsprekend de hoofdrol in de GOS. Veel 
haalt die GOS niet uit. De vele vergadenngen 
ervan illustreren haar onenigheid en machte
loosheid. In feite neemt de Russische federa
tie de erfenis van de Sovjet-Unie over: de 
zetel in de Veiligheidsraad, de ambassades 
maar ook de schulden. Het GOS-leger is in 
feite het vroegere Sovjet-leger. En het staat m 
sommige gevallen, bv. in Moldavië, duidelijk 
aan de zijde van de ongewenst ingeweken 
Russen. Uit „zelfverdediging", zegt men. 

> 
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VOLKEN EN STATEN 

SLOVENEN 
We zien het onder onze ogen in alle pas 

onafliankelijke Staten gebeuren: wat aan-
vankelijl< bevrijdingsnationalisme blijkt (en 
goeddeels ook is) ven/vordt, na het ven/ven/en 
van de onafhankelijkheid, heel vlug tot impe
rialisme en chauvinisme. Slovenië ontsnapt 
niet aan deze regel. 

EEN NIEUW 
UNITARISME 

Op 8 oktober 1991 is Slovenië officieel 
onafhankelijk geworden. Een paar maanden 
later wordt een „beweging voor een unitair 
nationaal Slovenië" gesticht. Deze heeft c m . 
als doel, alle niet-Slovenen het Sloveense 
staatsburgerschap te ontnemen. Over het 
teruggeven van minderheidsgebieden aan 
de oorspronkelijke bevolking, over het ver
welkomen van verdrevenen of over de moge
lijkheid, Sloveens staatsburger te zijn met 
een andere dan de Sloveense (volks) nationa
liteit, wordt niet gerept. Mikpunt schijnen nog 
meer voormalige landgenoten uit andere 
Joegoslavische republieken te zijn dan Duit
sers. Dat in dit jonge, door werkloosheid 
geplaagde land uitdrukkelijk voorrang wordt 
gegeven aan „eigen volk eerst" is begrijpe
lijk. Het venwijt van latent racisme wordt er 
daar niet mee verbonden. 

WEINIG VRIENDEN 
De houding van de westerse Sfafen tegen

over Slovenië blijft lange tijd weifelend. Nog 
steeds wordt gepoogd Slovenië als een deel 
van Joegoslavië te behandelen. De unitaire 
pro-Servische refleksen lopen als rode dra
den doorheen allerhande westerse gedragin
gen. Zo blijven een aantal sankties gehand
haafd tegenover ,,de partijen die bij het 
konflikt betrokken zijn" in plaats van gewoon 
tegen de overduidelijke aanvallers en aansto
kers, de Serviërs. 

De verhoudingen met de Kroatische buren 
zijn niet uitstekend, zonder dat men ze slecht 
kan noemen. Er rijzen geschillen over de 
juiste grensafbakening, visserijrechten, hef
fingen, energie, infrastruktuur, betalingen en 
verbindingen. In de aanslepende Kroatisch-
Sen/ische oorlog houdt Slovenië zich neu
traal. 

STREEFDOEL 
KARINTHIE 

Reeds verleden jaar vermeldden we dat de 
Slovenen in Karinthië, nochtans vrij ven/vend 
door Wenen, als gevolg van Slovenië's onaf-

Milan Kucan, de president van de Sloveense Republiek. 

hankelijkheid driester aan 't worden waren. 
In 1992 neemt dat nog toe. Zoals in de 

Joegoslavische tijd blijft de Sloveense rege
ring dit streven openlijk steunen. 

Een treffend voorbeeld van overdrijving: 
als toelagen voor het verenigingsleven ont
vingen de Karinthische Slovenen van de 
Oostenrijkse bondsstaat in 1991 een bedrag 
van 12 miljoen Schilling. In 1992 wordt dit 22 
miljoen. Dit belet hen niet, voor 1992 80 
miljoen te eisen. Verdere eisen: een eigen 
dagblad, een volledig dagprogramma in de 
radio, een televisiezender, 800 tweetalige 
plaatsaanduidingen (ook daar waar geen of 
bijna geen Slovenen wonen), Slovenisch als 
officiële taal in heel Zuid-Karinthië plus een 
paar steden daarbuiten, enzovoort. Dit alles 
voor ongeveer 10.000 mensen. 

De regering in Saibach (Ljubliana) rekent 
op Europa om de grens met Oostenrijk te 
vervagen en een groot gedeelte van Karinthië 
in te lijven. Ze is zo vermetel dit luidop te 
zeggen. Wat de stekels van de volksbewuste 
Duitse Karinthiërs doet rechtstaan. 

De Duits-Karinthische deelregering stelt 
zich niet zonder meer weigerachtig op tegen
over deze veeleisendheid. Zij verlangt wel dat 
de Duitsers die verdrijving en heksenjacht in 
Beneden-Stiermarken (UntersteiermarK) 
overleefd hebben, op hun beurt enige min
derheidsrechten verlangen. Daar heeft Slove
nië geen oren naar. 

Ook in de deelstaat Stiermarken roeren 
zich enkele Slovenen. Officieel zijn het er 200 
a 300. De Slovenen beweren met 2.000 te 
zijn. Het is niet uitgemaakt of het gaat om 
door en door echte Slovenen dan wel om 
duitsgezinde of verduitste Windischen. Wat 
hiervan ook zij, zij hebben een eigen vereni
ging opgencht, de „Vereniging artikel 17". 

GEEN 
LOTSVERBETERING 
IN ITALIË 

Zelfs in Italië wonen Slovenen. Slovenië wil 
dat Italië aan de 100.000 Slovenen rond 
Trieste en langsheen de Frioelische grens 
dezelfde rechten toekent als Slovenië aan de 
3.000 Italianen op het schiereiland Istrië. Italië 
weigert. De regering toont liever begrip voor 
de irredentisten die herinneren aan de 
300.000 verdreven Italianen. Die eisen nog 
steeds: terugkeer of vergoeding. 

BOELGAREN 
Voor zover wij weten is er in 1992 met de 

Boelgaren niets biezonders gebeurd. Dat zij 
zeer vatbaar blijven voor anti-Turkse gevoe
lens, hebben wij al in vorige afleveringen 
genoegzaam aangetoond. Het niet te ver
waarlozen sukses dat de door kommunisten 
gesteunde presidentskandidaat Vulkanoff te 
beurt valt in januari heeft zeker te maken met 
zijn belofte, de partij der Boelgaarse Turken 
te verbieden, als hij het voor het zeggen krijgt. 

Hij wordt uiteindelijk geen president. De 
ontvankelijkheid van de Boelgaren, en trou
wens van alle Balkanvolkeren, voor anti-
Turkse slagwoorden, schijnt er wel op te 
wijzen dat de 5 a 6 eeuwen durende bezetting 
van de Turken bij de betrokkenen een zwaar 
trauma heeft achtergelaten. 

K.J. 
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ONTWIKKELING 

MET OPENBAAR VERVOER 
DOOR ZUID-AMERIKA 

D
E verschillen tussen arm en rijk 
zijn er enorm, de armen lijden 
er niet echt honger, maar zijn 
kansarm, hebben nood aan vor
ming en begeleiding. De men
sen zijn er psychisch arm en 
hebben geen toekomst. De ont
wikkelingshulp moet erop ge
richt zijn om degene die door 
de mazen van het net dreigen 
te vallen, ook een menswaardig 

bestaan te laten opbouwen. We moeten 
proberen nieuwe strukturen te helpen opzet
ten waarbij de bevolking mettertijd zelfstan
dig iets kan uitbouwen", zegt Frieda Bre-
poels. 

ECUADOR 
In Quito (Ecuador) ontmoette Frieda Bre-

poels de eerste Limburgers, Ivo Belet en 
Jeannine Schouben. Ivo Belet is koördinator 
van een projekt van het Vlaams Internatio
naal Centrum (ViC). In dit projekt tracht men 
een transportkoöperatie op te zetten met de 
plaatselijke bevolking. Ook tracht men bin
nen deze gemeenschap een landbouwpro-
jekt uit te bouwen voor het kweken van 
schapen en hamsters, in Uocaci, waar vroe
ger alleen aardappelen en ajuin geteeld 
werden, worden nu door de veertig Indiaan
se gemeenschappen groentekwekerijen op
gezet met allerlei gewassen, waarbij de za
den worden uitgewisseld en een heuse da
tabank wordt opgezet om de resultaten bij 
te houden en te verbeteren. De Genkenaar 
Dirk Eerens begeleidt vrouwenorganisaties 
op gebied van vorming, sociaal onderzoek 
en het opzetten van diensten. Bodega, een 
sisteem van samen opgezette winkeltjes van 
voedingswaren moet de prijsbeheersing in 
de hand houden. 

CHILI 
In het Chileense Antofagasta ontmoette 

Frieda Brepoels pater Jan Truyen uit Op-
glabbeek. In een gemeenschap van meer 
dan 80.000 mensen, verdeeld over 12 paro
chies, probeert Jan Truyen na de modderla-
wine van juni '91, stilaan het sociaal leven 
weer op gang te brengen door de bouw van 
gemeenschapshuizen, vergaderzalen, kin
dereetzaal en een polykhniek. Duizenden 

Frieda Brepoels bezocht de ontwikkelingsprojekten door de provincie 
Limburg ondersteund. 

mensen leven in één kamer zonder de 
meest elementaire voorzieningen. In La Se
rena bij Libert Leyssens uit Bocholt en Frans 
Rutten uit Hamont-Achel en in Salamanca 

HasseK - Net voor haar verhuis 
naar de provinciehoofdstad trok 
gedeputeerde Frieda Brepoels 
twintig dagen door de twee Zuid-
amerlkaanse landen Ecuador en 
Chili. De reis was geen groots 
opgezette politieke missie maar 
een eenvoudige reis samen met 
een gids Gita Henriquez uit Lana-
ken, van Zuldamerikaanse origi
ne, met overnachtingen in een 
sober hotelletje of op de verschil
lende posten van de ontwikke-
lingssamenwerkers, paters en 
zusters. Als gedeputeerde voor 
Ontwikkelingssamenwerking wil
de Frieda weten wat er met de 
gelden van ontwikkelingssamen
werking gebeurt. Geen snoep
reisje maar een tocht door de 
harde werkelijkheid met het 
openbaar vervoer. 

bij Ludo Cuypers uit Hoeselt bezoekt gede
puteerde Brepoels een school voor vako
pleidingen. 

„De leerplicht is slechts tot veertien. De 

alkohol- en drugproblematiek en ongehuw
de moeders van dertien drijven de kinderen 
naar de straat Een degelijke vakopleiding is 
hier zeker geen overbodige luxe. We gaan 
dan ook onderzoeken of we het projekt van 
deze Limbugers kunnen ondersteunen", 
vindt Frieda Brepoels. 

Samen met pater Oscar Cosemans, oom 
van minister Sauwens, bezoekt Frieda de 
sloppenwijken van Bardena en de sjieke 
wijken van Santiago. 

„De tegenstellingen zijn schrijnend. In de 
metro zie je zo, wanneer je van de ene zone 
naar de andere overgaat", zegt Frieda Bre
poels. 

Ook de jongensstad in Concepcion, waar 
Wim Verbakei uit Neerpelt zijn beste zorgen 
wijdt aan de jeugdzorg, en het kindertehuis 
in El Carmen van Edith Jans uit Vliermaal en 
zuster Lisa Mottart uit Tongeren kregen het 
bezoek van depute Frieda Brepoels. 

„Al deze mensen leveren fantastisch werk 
voor de minst bedeelden van onze mede
mensen. Het doet dan ook goed te weten 
dat de hulp goed besteed is. Ontwikkelings
hulp in deze landen is geen kwestie van 
stenen of honger Door een tekort aan scho
ling leven ze in een land zonder toekomst 
De nood aan een goede begeleiding, die 
later kan uitmonden in een zelfstandige zelf-
zorgzaamheid, zal deze mensen een nieuwe 
toekomst geven", besluit gedeputeerde 
voor Ontwikkelingssamenwerking Frieda 
Brepoels. 

15 WIJ - 3 JUNI 1993 



UIT HET GOEDE HOUT 
GESNEDEN 

I
N een schitterend en voorbeeldig sa
menwerkingsverband tussen de verant
woordelijken voor Antwerpen '93, de pas 
gestichte vzw Museum voor Religieuze 
Kunst Antwerpen, een aantal restaura
teurs en diverse prive-sponsors is men 
erin geslaagd een 18-tal retabels van 
Antwerpse origine, na grondige restaura
tie en schoonmaak, als prestigieuze ek-
spositie op te stellen in die schitterende 
gotische ruimte van de volledig in haar 

oude luister herstelde O -L -Vrouwe-kate-
draal van Antwerpen 

RETRO-TABULA 
In het vleugelretabel kent de Brabantse 

kunst van de late Middeleeuwen een hoog
tepunt en een eindpunt Dit was te danken 
aan de uitstekende kwaliteit van het ge
bruikte materiaal en de hoogstaande techni-
citeit van het afgeleverde beeldsnijwerk 

In de tweede helft van de 15de eeuw 
wilde men dan ook de handel en de goede 
faam van het ambacht vrijwaren Om dat te 
bereiken werden houtsnijwerk, vergulding 
en polychromie aan de keuring van mate
riaal en uitgevoerd vakmanschap ondenwor-
pen 

Te Brussel, Antwerpen en Mechelen -
meteen de drie belangrijkste produktiecen-
tra - werd hierin voorzien door stedelijke 
en gildeverordeningen De Antwerpse am
bachtelijke waarmerken - de tiandjes en 
de burcht - waren m gans Europa bijzon
der gewaardeerd In de Scheldestad waren 
zowel de schilders als de beeldhouwers in 
eenzelfde St -Lucasgilde gegroepeerd 

Het ontstaan van het altaarretabel is het 
gevolg van een oude, ingewikkelde evolutie 
In vroegkristelijke kerken werd het altaar 
centraal in het kerkgebouw geplaatst De 
priester celebreerde gewoonlijk achter de 
altaartafel, dus met het gezicht naar de ge
lovigen Pas in de loop van de 11de eeuw 
wordt het gebruikelijk dat de celebrant zich 
opstelt tussen altaar en gelovigen, dus met 
de rug naar het volk Het altaar wordt nu 
meer en meer verplaatst naar de absis van 
de kerk of zelfs helemaal tegen de absis-
wand Achteraan op de altaartafel (retro-
tabula) kon nu een hele wand opgesteld 
worden Vandaar het woord retabel 

WARE KUNSTENAARS 
In de 13de eeuw werden vooral stenen 

retabels gemaakt Vanaf de 14de en dit tot 
diep in de 16de eeuw, sieren in nout gesne
den retabels de altaren Aan beide zijden 
van het centraal geskulpteerde gedeelte, 
werden beschilderde vleugels opgehangen 
Ongeacht of het om geschilderde dan wel 
gebeeldhouwde taferelen gaat leest men ze 

in de brede waaier van kulturele 
manifestaties, die tijdens 1993 de 
stad Antwerpen voliedig in zijn 
ban houdt, schittert de tentoon
stelling met Antwerpse retabels 
uit de 15de en de 16de eeuw 
ontegensprel(elijl( als een top
prestatie. 
Deze periode vormde zonder 
meer het hoogtepunt van Antwer-
pens liulturele en el(onomische 
ontwikl(eiing. Een bijzonder as-
pei<t van deze bloei betrof de 
produictie van retabels of altaar-
stuklten, die naar steden over 
heel Europa uitgevoerd werden. 
lUlet de beeldenstorm ging in 
Vlaanderen zelf erg veel van deze 
produktie verloren. Gelukkig 
bleef in het buitenland veel van 
deze Brabantse (vooral Antwerp
se) specifieke kunstnijverheid 
bewaard. 

doorgaans van uiterst links boven naar ui 
terst rechts onderaan De opvolging van de 
taferelen is dus normaal gezien horizontaal 
te vergelijken met het hedendaagse stripver
haal De retabels hadden immers een exe
getische funktie voor alle gelovigen, die met 
konden lezen, en dat waren er in die tijd wel 
wat' 

Een van de „Twee soldaten uit een 
kruisweg", geskulpteerde hoogstand
jes uit een privé-verzameling, nu te 
bewonderen in de Antwerpse KB-to-
ren. 

(foto archief) 
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OMSLAGVERHAAL 

Op een zeer aanschouwelijke wijze werd 
in het retabel bij voorbeeld het leven van 
Knstus, van Maria en van de plaatselijk ver
eerde heilige(n) uitgebeeld 

De „beeltsnijder' of beeldhouwer ge
bruikte al zijn kunde om de religieuze verha
len in expressieve personages dichter bij 
het ongeletterde publiek te brengen De uit
drukkingskracht van deze talrijke afzonderlij
ke figuurtjes, die later tot echte groepstafe-
relen werden samengevoegd, werd nog ver
groot door de vergulding en de polychro
mie, die door de zogenaamde stoffeerder 
werden aangebracht Minutieus legde deze 
ambachtsman eerst de grondering of de 
plamuurlaag aan om alle oneffenheden van 
het houtoppervlak weg te werken Daarna 
werd een laag vettige kleiaarde aangestre
ken, waarop de metaalfolie - goud- of zil-
verblad - gehecht werd Meestal werd ach
terop het goudblad nog extra gepolijst om 
zo volmaakt mogelijk de schittering van het 
metaal te imiteren 

VROOM 
Met diverse dekoratietechnieken werd 

ook de kleding van de uitgebeelde persona
ges zo rijkelijk mogelijk weergegeven 

Toch kregen de gelovigen al deze pracht 
en praal slechts te zien op de grote kerkelij
ke feestdagen De geschilderde zijpanelen 
sloten immers deze retabel-/(/y/f/(asfen af tij
dens de advent- en vastentijd 

De „taefelschilder' zorgde er wel voor, 
dat ook de religieuze taferelen op deze bui-
tenluiken tot vrome inspiratie strekten voor 
de gelovigen Meestal ging het hierbij om 
verhalen uit het Oude Testament 

ZAKELIJKE 
VERHANDELING 

De gunstige geografische ligging van de 
Scheldestad en daardoor de toestroming 
van talloze buitenlandse kooplieden, stimu
leerde in de 15de eeuw natuurlijk ook de 
kunstmarkt, die steeds maar bloeiender en 
lukratiever werd Door deze specifieke markt 
verkregen de retabels werkelijk een interna
tionale faam, doorheen heel Europa De 
kloostergemeenschappen en de kerkelijke 
overheden wisten trouwens handig in te 
spelen op deze afzetmogelijkheden Zo 
openden ze speciale verkoopshallen en ek-
spositieruimten, de zogenaamde ,,panden' 
Zo begonnen ook in 1460 de kanunniken 
van Onze-Lieve-Vrouw een dergelijk pand 
uit te bouwen aan de zuidkant van het kerk
hof (de huidige Groenplaats) 

Geleidelijk werd dit Onze-Lieve-Vrouwe-
pand de draaischijf van de internationale 
verkoop van kunstvoorwerpen en retabels 
en dit wel een eeuw lang 

Om aan de steeds groeiende vraag naar 
dergelijke retabels te kunnen blijven vol
doen, werd deze tak van kunstnijverheid 
een echte ,,industne' In het begin van de 
16de eeuw leidde deze „massaproduktie" 
zelfs tot de aanmaak van „geprefabriceer-
de" retabels Opvallend blijft hierbij toch 
steeds de bewonderenswaardige ploeg-
geest van de diverse ambachtslui, met een 
meestal meer dan middelmatig resultaat 

VEEL VERNIETIGD 
Van de zowat 450 geregistreerde Brabant

se retabels zijn er ongeveer 200 met een 
Antwerps keurmerk, dit wil zeggen een in
geslagen of ingebrand „handje" voor het 
snijwerk en de „burcht" voor de vergulding 
en de polychromie De overgrote meerder
heid van deze retabels is in het buitenland 
terug te vinden Vooral dan in het Rijnland 
en in Midden-Zweden Alle Baltische haven
steden bezitten nog een Antwerps gemerkt 
retabel In Brabant en Vlaanderen, zoals in 

O 

Detail uit het Passieretabel, een pronkstuk uit het Musée du Beaux-arts van 
DijOn. (foto cassachrone) 
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Holland en In Engeland, werd het retabelbe
stand heel erg aangetast en zelfs groten
deels onherroepelijk vernield door de Calvi
nistische beeldenstorm van 1566. Zo bleef 
onder andere in Antwerpen zelf geen enkel 
retabel bewaard. In soms kleinere kerkjes 
van te landen blijven schitterende retabels 
getuigen van deze specifieke 15de-16de-
eeuwse kunstproduktie. Denken we maar 
aan Opitter, Neerharen en Kerspel (provin
cie Limburg). 

EDUKATIEF 
VERLENGSTUK 

Aansluitend bij deze schitterende retabel
tentoonstelling in de Antwerpse katedraal, 
biedt de Kredietbank, in haar Antwerpse 
hoofdzetel, de Boerentoren - trouwens de 
eerste echte wolkenkrabber van Europa uit 
het begin der twintiger jaren en eveneens 
pas gereinigd - een intieme, goed opge
bouwde toelichting over het „Ven/aardigen, 
verhandelen en verschepen van Antwerpse 
retabels". Hierin worden de ekonomische 
aspekten van de retabelproduktie belicht. 
De bezoeker wordt geleid langs atelierteke
ningen, gereedschap, gravures, boekhoud
kundige dokumenten, kaarten en archief
stukken. Uit diverse binnen- en buitenlandse 
musea werden waardevolle stukken bijeen
gebracht. Een fotomontage van het retabel 
van Vasteras in Zweden en een edukatieve 
diamontage zorgen voor een boeiende be
geleiding. 

Beide tentoonstellingen mogen we als 
overtuigde Vlamingen niet aan ons laten 
voorbijgaan. Dergelijke unieke tentoonstel
lingsmomenten kunnen beter dan wat ook 
onze grootheid en kunstzinnigheid aanto
nen. Vlaanderen gaf en geeft nog steeds 
een bewonderenswaardige bijdrage tot het 
Europees erfgoed en het artistiek wereldpa
trimonium. We kunnen daar fier over zijn! 
Bovendien zijn retabels zulke tere kunst
stukken, dat het kwasie zeker uitgesloten 
kan worden, dat ooit nog eens een dergelijk 
ensemble samen zal te zien zijn I Laat staan 
in een dergelijke sfeervolle ruimte. Een ab
solute must. 

Dirk Stappaerts 

- Antwerpse retabels uit de 15de en 
de 16de eeuw in de 0.-L.-Vrouwei<ate-
draal van Antwerpen, tot 3 oktober 1993. 
Dagelijks geopend van 9 tot 18u. (niet 
tijdens de eredienst). Toegang: 60 fr. Ka-
talogus 900 fr. Info: 03/232.01.03. Noctur
nes voor groepen mogelijk: 03/237.16.25. 

- Vervaardigen, verhandelen en ver
schepen van Antwerpse retabels, eduka
tieve tentoonsteiiing in de Fernand Collln-
zaai (benedenverdieping) van de KB-to-
ren te Antwerpen. Tot 3 oktober 1993. 
ledere werkdag van 9 tot 16u.30., do. van 
9 tot 17u. 5, za. van 9u.15 tot 12u. 



VU-FEEST 

/ . 

2 0 JUNI EK: 
TE WACHTEBEKE 

GROOT VOLKS(UNIE)FEEST 

BERT NODIGT U T 
De "̂ TJ BLIJVEN !'-aktie was een sukses Dat ib in de eerste 

plaats te danken aan alle VL'-ers die op hun manier aan de 
kampanje hebben meegewerkt Zij hebben mij gesterkt in mijn 
overtuiging dat 'het echte verhaal nu pas kan beginnen". 

Ondertussen hebben wij op het Barrikadenplein niet stilgeze
ten. Wij staan klaar om met een nieuw, autentiek 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 met 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 vooral 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 vrij, 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 
rekreatiepark. Hienn, onder meer, het befaamde kinderspeel-
dorp, de vier roei- en visvijvers, speelweiden, een sportpark, ... 

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

i?^:-:^' 

MAAR VERGEET ONZE AFSPRAAK 
OM 15.00 u. NIET ! 

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

Om 15 uur start het politiek praatkaffee Hugo Schiltz. Maurits 
(^oppieters, Vic /\nciaux 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 (A'ert Lambert, \nnemie Van de (^asteele en Patrik Vankrun-
kelsven. Niet te missen dus. 

Om 17 uur stelt voorzitter Bert Viciaux ons staatsvormend 
projekt na St -Michieis voor Ken toespraak waar elke politieke 
waarnemer nu reeds naar uitkijkt. 

Tussendoor loopt, binnen en in de onmiddellijke omgeving van 
de tent. de animatie verder L ziet en hoort de Lazy ( îty 
Jazzband, de (vr)olijke steltlopers van Cirkodroom, het duo Harp 
6c 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-SEKRETARIAAT: 02/219.49.30 
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BOEKEN 

ARCHIVALIA 1940-1945 
Jan Vinex is stilaan bezig alle Vlaamse 

literaire rekords te breken. Na een reeks van 7 
boeken onder de titel Vlamingen in Uniform 
en 4 boeken over de Nederlandse militaire 
kollaboratie, verbaast hij ons weer met een 
kanjer van een boek: Arciiivalia 1940-1945. 

Het betreft een luxe uitgave van 550 biz. 
met talrijke onuitgegeven foto's en archief
stukken. De samensteller heeft gezocht, ge
speurd en gesnuffeld in de officiële doku-
mentatiecentra in Brussel, Den Haag, Am
sterdam, Aken, Koblenz, Freiburg, Berlijn, 
Praag en Washington. Hij publiceert zijn 
jachtbuit onverkort, ongecensureerd, onver
bloemd en zonder kommentaar. Het resultaat 
is voor verzamelaars een must en voor poë
ten een gruwel. 

Aangezien de meeste dokumenten in het 
Duits zijn gesteld is een behoorlijke kennis 
van deze taal noodzakelijk. En met allen van 
Goethe-Duits, maar ook van Gotisch-Duits, zij 
het in veel mindere mate. 

NIETS DAN 
DE WAARHEID 

Jan Vinex opteert voor „de waarheid en 
niets dan de waarheid". 

De waarheid maakt vrij, maar soms doet zij 
ook pijn. Dat is zeker het geval wanneer men 
de breiven van Reimond Tollenaere aan Staf 
De Clercq leest. Die jonge Vlaams-nationale 
volksvertegenwoordiger-vrijwilliger is nog 
maar pas bij het Vlaams Legioen aangeko
men en reeds stelt hij vast dat de Duitsers het 
kontrakt met naleven, dat sommige onderoffi
cieren de Vlamingen beledigen en dat enke
lingen zich als knechten gedragen. Hij klaagt 
in scherpe bewoordingen die wantoestanden 
aan en bewijst daarmee dat hij zeker geen 
Duitskiljon is. 

De auteur kon het volledig oorlogsdag
boek van het Vlaams Legioen op de kop 
tikken en fotokopiëren. Het beschrijft met 
Duitse Gründlichkeit de opleiding en de inzet 
van de vrijwilligers, dag na dag, uur na uur. In 
de kazerne van Arys, in Oost-Pruisen, werden 
ze elke dag om 5 uur gewekt, 's zaterdags 
zelfs om 4 uur. De dienst eindigde 's avonds 
om 8, 9 of 10 uur! Na een dergelijke Spar
taanse opleiding van 15 tot 17 uren per dag 
was het vertrek naar het front een ware 
opluchting. Hun vreugde blijkt uit hun vrijge
vigheid voor Winterhulp. Vooraleer te vertrek
ken spendeerden ze per persoon gemiddeld 
12 Mark voor het goede doel. Dit betekende 
bijna twee weken soldij. 

Op 7 november 1941 vertrok het Vlaams 
Legioen naar het Oosten. Het werd meteen 
gekonfronteerd met Generaal Winter De ter-

2 oktober '42: Vlaamse jongens vertrekken naar het Oostfront, (foto Archief VUM) 

mometer zakte tot -28°. De motoren startten 
niet meer, de autobanden vroren vast aan de 
grond en scheurden stuk bij het vertrek. 

DE DOOD 
VAN TOLLENAERE 

Een trieste episode uit het dagboek van de 
strijd tegen de partisanen. Uit de dokumen
ten blijkt dat de Duitse militaire overheid 
volkomen verrast was door de strijd van 
gewapende burgers, de zgn. partisanen. De 
burgerbevolking was in twee kampen ver
deeld. De enen beschermden de partisanen, 
de anderen verklikten ze. Vaak werden ze 
dan opgeknoopt. Een keukenwagen van het 
Legioen werd door sluipschutters oven/allen. 
Resultaat: 7 doden en 4 gewonden. 

In Letland werden de Vlamingen als bevrij
ders ontvangen. In elke Lettische familie was 
er iemand die door de Bolsjewisten was 
opgepakt en weggevoerd. Reeds voor de 
komst van de Duitse troepen hadden de 
Letten met de bezetters afgerekend en ook 
de Joodse inwoners waren hiervan het 
slachtoffer geworden. 

Over de dood van Reimond Tollenaere laat 
het dagboek met de minste twijfel bestaan. Er 
staat zwart op wit te lezen dat de Vlaamse 
voorman zich op 22 januari 1942 in een 
vooruitgeschoven obsen/atiepost bevond en 
tijdens een artillerieduel door het vuur van het 
eigen geschut werd gedood. 

EEN ZWARE 
BLOEDTOL 

Op bIz. 232 lezen wij een bijzonder drama
tisch bericht van een kompagniekomman-
dant. „De Rus valt gemiddeld twee maal 
daags en drie maal 's nachts aan. Bovendien 
ligt er goed gericht artillerievuur op onze 
stellingen. De kompagnie is nog vierentwintig 
man sterk, ze heeft zich zo goed mogelijk 
ingegraven. De mannen kunnen zich over
dag niet bewegen daar iedere beweging door 
de Russen met hevig mitrailleurvuur wordt 
beantwoord, 's Nachts moeten de bunkers, 
die onder de artilleriebeschieten hebben ge
leden, worden hersteld. Aan slaap kan men 
sinds dagen niet meer denken. Van de mees
te mannen zijn de voeten in de tweede graad 
bevroren; zij kunnen evenwel niet naar het 
krijgshospitaal vertrekken omdat er anders 
niemand de stellingen verdedigt De Rus ligt 
50 m. voor de stelling. Honderden gesneuvel
de Russen liggen voor de eerste lijn." 

Desondanks kreeg de kompagniekom-
mandant het bevel ten allen prijze de stelling 
te houden... 

Op 2 maart 1942 startten twee stoottroepen 
van het Vlaams Legioen een aanval naar het 
dorp Semptitzy. De groep bestond uit 12 
officieren, 41 onderofficieren en 335 man. 's 
Avonds telde men reeds 121 doden en ge
kwetsten. Als op 8 maart het aanvalsdoel was 
bereikt betreurde het Legioen het verlies van 
10 officieren, 29 onderofficieren en 251 solda-
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BOEKEN 

EEUWEN VAN ONBEGRIP 
ten! Dat was de zware bloedtol die de 
Vlamingen betaalden voor een eervolle ver
melding in het Duits legerbericht. 

DOODSTRAF 
VOOR PLUNDERAARS 

Sommige bevelen van de hogere legerlei
ding zijn volkomen in tegenspraak met de 
gangbare naoorlogse geschiedschrijving. Zo 
staat er op biz. 410 en 411 een bevel, d.d. 30 
juli '44, ondertekend door Adolf Hitler. Hieruit 
blijkt dat terroristen die op heterdaad worden 
betrapt moeten worden neergeschoten, dat 
de anderen aan de politiediensten moeten 
worden uitgeleverd, maar dat meelopers en 
vrouwen tot arbeid moeten worden verplicht 
en dat men de kinderen moet ontzien. 

Het lastig vallen van een vrouw van wie de 
man aan het front staat wordt door Himmler 
als een bijzonder zwaar delikt beschouwd. 
De SS-soldaten moeten zich ridderlijk gedra
gen, het is onwaardig de burgerbevolking of 
de gevangenen te bestelen. Ook in oorlogs
tijd is de eigendom onaantastbaar en wie 
plundert wordt met de dood bestraft. 

We lezen strenge en formele onderrichtin
gen over de korrekte behandeling van de 
burgerbevolking en de krijgsgevangenen, 
over de bescherming van kerken en monu
menten. 

Aan het front gold in feite absoluut alkohol-
verbod. Alleen in Rusland mocht daar in 
beperkte mate van afgeweken worden we
gens de grote koude en de slechte kwaliteit 
van het water. 

Het zijn ons inziens interessante gegevens 
voor historici en anderen die de krijgsge-
schiedenis van de tweede wereldoorlog ob-
jektief willen benaderen. 

Een dokument van zeer betwistbare waar
de is een plan voor de machtsovername door 
het VNV na de oorlog. Het werd gevonden in 
het archief van sekretaris-generaal Gerard 
Romsée en is vermoedelijk met meer dan een 
science fiction-verhaal van een gewezen be
roepsofficier van het Belgisch leger. 

Jan Vinex had er goed aan gedaan enkele 
overtollige bladzijden te schrappen die mets 
of weinig met de inzet van de Vlaamse 
vrijwilligers te maken hebben. De uitgave zou 
daardoor aan overzichtelijkheid hebben ge
wonnen en aan gewicht verloren. Archivalia 
1940-1945 zal hoe dan ook op de boeken
plank van specialisten en liefhebbers een 
plaats innemen. 

Oswald van Ooteghem, 
Eresenator 

- Arctilvalla 1942-1945.550 biz., foto's 210 x 297 
mm luxe uitgave - gebonden - linnen - stof-
wikkel. 2.500 fr. Franko tliuis. Uitg. Etnika vzw 
Antwerpen. Postrek.: 000-0430363-71. Bank-
rek.: 930-0020636-39. Eveneens verkrijgbaar via 
de boektiandel. 

Wat gebeurt er als twee grootmachten 
elkaar voor het eerst ontmoeten ? Zij tasten 
elkaar af, op zoek naar de zwakheden van de 
ander. Maar zij blijven zich beide bewust van 
hun eigen macht en van de superioriteit van 
hun eigen beschaving. Het resultaat was 
voorspelbaar; onbegrip mondde uit in een 
eeuwenlange wedijver en oorlog. Alain Pey-
refitte vertelt over de ontmoeting tussen Chi
na en Engeland, en over wat er fout ging. 

Op het ogenblik dat in Frankrijk het „Ca 
ira" van de revolutie weerklinkt, en de adel er 
haar hoofd bij verliest, wordt ook aan de 
andere zijde van de wereld geschiedenis 
geschreven. In 1793 maakt een Engels ge
zantschap zijn opwachting aan het hof van de 
keizer van China. Het is met zomaar een 
gezantschap; het staat onder de bescher
ming van de Engelse koning George III. Deze 
beschouwt zich, met ten onrechte, als de 
machtigste soeverein aan deze kant van de 
aarde. Hij heeft redenen om te veronderstel
len dat de keizer van China, Qianlong, zijn 
evenknie in het Oosten is. 

De bedoeling van het gezantschap is een 
basis te leggen voor een uitbreiding van de 
handelsmogelijkheden. China is immers een 
nog haast onontgonnen terrein op dat ge
bied. 

KOTOW 
De keizer van China heeft het echter zo niet 

begrepen. Het is immers ondenkbaar dat hij 
als zoon van de Hemel, een gelijkwaardige 
heeft aan de andere zijde van de aarde. Voor 
hem zijn alle vorsten aan hem ondergeschikt. 
De geschenken die de Engelsen meebren
gen worden dan ook eigenlijk beschouwd als 
een tribuut, d.w.z. een bewijs van toewijding 
en ondeoA/orpenheid aan de keizer. Verder 
dringen de keizer en zijn streng hiërarchische 
hofhouding erop aan dat de gezanten de 
totow, de rituele buiging en prosternatie voor 
de keizer zouden uitvoeren. Er is geen haar 
op het hoofd van de Engelsen dat daaraan 
denkt. De problemen worden nog groter ten 
gevolge van vertalings- en interpretatiefou-
ten. De Chinese mandarijnen trachten boven
al hun keizer met te ontstemmen en hun 
eigen positie veilig te stellen. 

De hele ontmoeting tussen Engeland en 
China draait uit op een konfrontatie tussen 
dinamisme en inertie, tussen de verlichte 
vooruitgangsidee en het starre konsen/atis-
me waann de tradities de wet dikteren. Het 
zijn de Chinezen die kunnen bogen op de 
uitvinding van buskruit, kompas en papier; 
maar het Westen, en in casu de Engelsen 
weten hiervan voluit gebruik te maken. Beide 
naties zijn overtuigd van hun eigen superiori
teit. 

Het China van nu heeft een aantal 
oude tradities en gedragswijzen naar 
haar hand gezet. Veel is er niet veran
derd, (foto AFP) 

De Franse politikus en China-kenner Alain 
Peyrefitte beschrijft dit konflikt op een mees
terlijke wijze. Hij gebruikt daarvoor alle moge
lijke bronnen, van Engelse en Chinese kant, 
evenals van toevallige waarnemers. Regel
matig keert hij met zijn beschouwingen naar 
de huidige tijd terug. Het valt op dat er met 
echt veel gewijzigd is in het China van nu. 
Eigenlijk heeft de kommunistische partij een 
aantal van de oude tradities en gedragswij
zen naar haar hand gezet. De keizer is 
vervangen door kameraad partijsekretans, de 
mandanjnen werden opgevolgd door de KP-
funktionarissen. 

Ter verduidelijking van de tekst werden 
o.m. biografische nota's, een overzichtelijke 
tijdstabel en kaarten opgenomen. Prachtig 
zijn ook de geakwarelleerde litho's die de 
schilder William Alexander tijdens de reis 
maakte, en waarvan er een aantal in het boek 
werden gereproduceerd. 

(fs) 

- Ctiina en liet Westen. Kroniek van een histori
sche ontmoeting. A. Peyrefitte. Uitg. Kok Agora, 
Kampen / DNB/Uitgeverij Peickmans, Kapellen. 
1991. XVI + 707 biz.. 1.490 fr. 
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BOEKEN 

DE STAART VAN EEN MUIS ZIT NIET ALTIJD 
AAN EEN KOMPUTER VAST 

Eindelijk nog eens wat boekennieuws voor 
de allerjongste WIJ-lezertjes, want we zou
den ze wel eens letterlijk over het hoofd zien i 

In ieder geval keus genoeg De uitgeverijen 
zien blijkbaar nog altijd dikbelegd brood in de 
kleuter- en kmderbellettne 

We graaiden even in het recente aanbod 

PIEPKLEIN 
We beginnen met een piepklein boekje 

(amper 10,5 x 10,5 cm groot) Muizenhuis 
van Michelle Cartlidge Cartlidge heeft duide
lijk een zwak voor muizen, want in de reeks 
muizenboekjes verschenen nu al een viertal 
titels Wie denkt „Ah, komputerinitiatie voor 
kleuters'", zit fout Hier gaat het om echte 
muizen i De boekjes zitten boordevol verras
singen lipjes, flapjes en envelopjes om zelf 
open te plooien In Muizenhuis zie je waar 
muizen allemaal kunnen wonen Dat kan 
onder de vloer zijn, in een teepot, in een 
koekjesblik of in een boekentas De kleuters 
maken kennis met al deze voonwerpen, en als 
toemaatje kunnen ze nog eens even onder 
het flapje gluren, waar ze de muizen inder
daad aantreffen in hun huislijke beslommerin
gen Haast geen tekst in deze boekjes, het 
zijn dan ook in eerste instantie kijkboekjes, 
voor kinderen vanaf vier jaar 

ZONDER WOORDEN 
Van de kleuters naar de peuters Als de 

Muizenboekjes dan al weinig tekst bevatten, 
in de boekjes met Konijn en Olie in de 
hoofdrol staan helemaal geen woorden Ze 
zijn bestemd voor de allerkleinsten, vanaf 
twee jaar Twee nieuwe nieuwe deeltjes ver
schenen in de reeks Aan tafel en Samen in 
bad Aan de hand van leuke tekeningen van 
Lena Anderson leren de kinderen eenvoudi-

Henkie en Elsje zitten in b a d 
ge basisbegrippen kennen In Aan Tafel leren 
ze wat je allemaal nodig hebt om de tafel te 
dekken Konijn maakt het erg gezellig voor 
Olie In Samen in bad trekt Olie al z'n kleren 
uit Maar wat heeft hij daar onder zijn T-shirt 
verborgen ' 

ZONDER SCHROOF 
„Henkie en Elsje zitten in bad In het grote 

bad bij Elsje thuis Jij hebt een spleetje, zegt 
Henkie En ik een piemel Hij gaat rechtop in 
bad staan Zodat Elsje zijn piemeltje goed 
kan zien Elsje knikt Dat heeft ze al zo vaak 
gezien " 

In de wereld van de kinderliteratuur is het al 
geruime tijd bon ton om ondenwerpen aan te 
snijden die vroeger enkel aan bod kwamen in 
boeken voor volwassenen Zo praat men nu 
zonder schroom over seksualiteit, overlijden, 
echtscheidingen, werkloosheid, ,,huisman-

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 

nen", gastarbeiders, mensen met een handi-
kap, bejaarden en noem maar op Zo ook in 
de boekjes van Burny Bos, die zich de 
jongste jaren een stevige reputatie als jeugd
schrijver in dat genre vestigde Bovenstaand 
tekstfragment uit het recent verschenen Zand 
op je boterham illustreert dit goed Toch doet 
Bos met belerend of drammerig M a w wat 
de schrijver z'n lezertjes meent te moeten 
meegeven aan opvoedkunde stoort met De 
boodschap is misschien belangrijk, maar in 
eerste instantie lees je toch een fijn en 
ontspannend boekje 

Zand op je boterham en Eén april kikker in 
je bil gaan over Henkie en Elsje die maar een 
paar huizen van elkaar vandaan in dezelfde 
straat wonen Aan dezelfde kant dan nog, en 
dat IS makkelijk, dan hoef je met over te 
steken als je met elkaar wilt spelen En samen 
spelen, dat doen ze Ze beleven dan ook 
allerlei dingen, doodgewone, maar ook zeer 
bijzondere 

Jan Jutte zorgde voor fraaie en grappige 
tekeningen, die de boekjes van Burny Bos 
ekstra pittig maken Uiterst geschikt voor 
lezertjes van vier tot acht jaar 

(ts) 

- Muizenhuis. Michelle Cartlidge. Ultg. Clavls, 
Hasselt, 1993, 24 biz., 170 fr. 
- Aan Tafel. Lena Anderson. Uitg. Clavls, Has
selt, 1993, 20 bIz., 198 fr. 
- Samen in bad. Uitg. Clavis, Hasselt, 1993, 20 
biz., 198 fr. 
- Zand op je boterham. Burny Bos. Ultg. Leo
pold, Amsterdam, 1993, 80 biz., 299 fr. 
- Eén april, Ufuker in je bil. Burney Bos. Uitg. 
Leopold, Amsterdam, 1993, 80 biz., 299 fr. 
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RAYMOND NIET 
NAAR DE CINEMA 

R
AYMOND Goethals en Georges 
Grun ten spijt haalden de Euro
pese finales maar zelden ni
veau. Juventus en Parma wa
ren veel te sterk voor Dortmund 
en Antwerp. De Duitsers kon
den de spanning met moeite 
één van de vier speelheltten 
rekken en Antwerp plooide na 
één uur voorgoed. Het Italiaan
se voetbal regeert met het gro

te geld en daar valt moeilijk tegen op te 
tornen. 

De overwinning van Marseille was in deze 
de uitzondering die de regel bevestigde 
maar de Fransen zaten zelf ook nog nooit 
om één frank verlegen. Alhoewel. Het heet 
dat Tapie stilzwijgend aan inbinden denkt al 
zal het onverhoopte sukses bij de lands
kampioenen hem vermoedelijk nog even 
doen wachten alvorens echt beginnen af
bouwen... Het kan anders niet worden ont
kend dat Marseille het Franse voetbal met 
verpletterend overwicht beheerst. Vorig 
weekend werd de vijfde landstitel op rij bin
nengehaald. Daarmee werd het jarenoude 
rekord van het St.-Etlenne van de jonge 
Platini van de tabellen geveegd. Het zal ook 
wel geen toeval geweest zijn dat Marseille 
op een taktisch sluwe en geslepen éénen-
zeventigjarige Brusselaar moest wachten 
om de eerste Franse klub te worden die een 
Europacup won. Goethals is inderdaad 
„de" trainer voor de geschiedenisboeken. 

We beleven anders vreemde toestanden 
op en rond de buitenlandse voetbalvelden. 
De „zeer matige" Engelse Gup Final werd 
beslist in de tweehonderd veertigste minuut 
en in Nederland werd Feyenoord kampioen 
met het armzaligste voetbal dat men zich 
kan dromen. De Rotterdammers, die al jaren 
tegen de financiële ondergang vechten, kre
gen slaag in nagenoeg elke topwedstrijd 
maar werden kampioen omdat ze tegen de 
kleintjes geen punten weggooiden en om
dat PSV en Ajax de financiële en/of sportie
ve weelde blijkbaar maar moeilijk kunnen 
blijven dragen... Waar we wel moeten aan 
toevoegen dat de Rotterdamse topclub, 
want dat is Feyenoord van origine, over het 
supporterspotentieel van een AC Milan of 
een CF Barcelona beschikt. Terwijl Feye
noord in Groningen met ongewone inventi
viteit de laatste klus klaarde, zaten in de 
Kuip veertigduizend fans op reuzescherm 
naar de match te kijken. Het heet dat er nog 
meer dan tienduizend buiten het stadion 
voor de dranghekken stonden... Later op de 

avond liepen honderdduizend Rotterdam
mers op de Coolsingel te hoop om de nieu
we kampioenen te huldigen. Ongelooflijk ei
genlijk voor ,,koele" Nederlanders. 

In Duitsland is de kans groot dat Werder 
Bremen in ekstremis de titel pakt. Met een 
beter doelpuntensaldo en dank zij de mede
werking van SV Hamburg dat vorige zater
dag in Bremen de weg naar doel breed 
opengooide. 

GEEN TOINTIG JAAR 
In eigen land kwamen Lommei en Loke-

ren in de uitersten terecht. De Limburgers, 
die acht van de negen kompetitiemaanden 

Nog de finale van de Beker van 
België en ons voetbalverliaal is 
weer voor een {aartje verteld. 
Twee itaiiaanse klubs winnen een 
Europacup en... twee Belgen om
helzen de meest begeerde voet
baltrofeeën. Georges Grun pakt 
met de FC Parma de Europacup II 
en Raymond Goethals beleeft in 
München met Marseille zijn mo
ment suprème. IVIaar 's lands to
venaar vond dat maar normaal: 
moest ik nu nog niet geweten 
hebben hoe Milan speelt dan 
ware ik beter naar de cinema 
gegaan. Hij blijft onnavolgbaar in 
alle omstandigheden. 

doorgingen voor zekere degradanten reden 
zich op de valreep. 

Met onwaarschijnlijke toewijding en over
gave en omdat Lokeren maar met uit de 
malaise weggeraakte. Een trainerswissel 
en... mental-trainer Robert Van de Walle ten 
spijt. Voor de Waaslanders moet het hard 
zijn aangekomen. Ze zouden volgend sei
zoen hun twintigste jaar onafgebroken in de 
hoogste klasse hebben gevoetbald. Omkij
ken naar het verleden moet vandaag dubbel 
pijn doen op Daknam. Eens was Sportkring 
een kandidaat-kampioen en ooit schitterde 
de ploeg in Europacupwedstrijden. 

Omkijken in weemoed is al wat nog kan 
en toegeven dat geld ook daar de mensen 
sportief gelukkig maakte. Toen voorzitter-

Spelers van KV Oostende groeten de 
supporters na hun promotie naar eer
ste. Er zal volgend jaar een nieuw 
„Lommels" wonder nodig zijn om de 
Westvlaamse klub in eerste te hou
den... (foto VUM) 

mecenas Rogiers stierf begon de afbouw. 
Deze is blijkbaar nog altijd niet voltooid. De 
avonturen van Lokeren hebben niets onge
woons en zijn voor herhaling vatbaar. We 
willen wel eens weten waar het op langere 
termijn met KV Mechelen naar toe moet. Het 
staat nu al vast dat Malinwa volgend sei
zoen verder moet zonder Ingesson, Eykel-
kamp en de jonge Vermant. Het heet dat zij 
afdoende zullen vervangen worden maar 
dat vertelt men altijd en overal wanneer 
spelbepalende figuren opstappen. We ho
pen dat na de legendarische kazerne ook 
de voetbalvereniging niet zal worden ge
sloopt. 

Het verdriet van Lokeren betekende even
wel het geluk van Lommei. De Limburgers 
venwezenlijkten een klein mirakel. Ze blijven 
alsnog in de hoogste klasse maar moesten 
met het oog op volgend seizoen alvast hun 
grootste belofte naar Anderlecht laten ver
trekken. Voor het geld staat mets of nie-
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SPORT 

mand nog stil. Nog voor de halve finales 
van de Beker van België waren gespeeld 
kocht Anderlecht bij tegenstander Sporting 
Charleroi belofte Suray weg en werd mee
gedeeld dat ,,le petit génie" Zetterberg 
meer dan waarschijnlijk naar het Vanden 
Stockstadion zou moeten terugkeren... De 
krachtsverhoudingen worden vandaag sans-
gêne gedemonstreerd. WIJ vindt niet dat we 
daar gelukkig moeten om zijn. 

ONWAARSCHIJNLIJK 
Onwaarschijnlijk is ook dat Lommei vol

gend seizoen in de hoogste klasse gezel
schap krijgt van... Oostende. De kustploeg 
eindigde in de nakompetitie van tweede 
klasse voor Beerschot en Aalst. Twee klubs 
die de promotie niet konden of mochten 
mislopen... De kapitaalkrachtiger favorieten 
misten in de eindronde veerkracht en gedre
venheid. Vreemd en eigenlijk ook onbegrij
pelijk. Oostende bevindt zich nu tot eigen 
verbazing opnieuw in het hoogste klubge-
zelschap. Het (AS Oostende, inmiddels op
gegaan in de fusieklub) verkeerde daar al 
eerder. Van 1974 tot 1977. 

De klubleiding heeft al meegedeeld zich 
niet te zullen laten verleiden tot financiële 
avonturen. In de badstad maakt niemand 
zich illusies. Indien er geen goudschat 
wordt gevonden zal er volgend seizoen een 
nieuw Lommels wonder nodig zijn om het 
behoud te kunnen verzekeren. Overigens 
vragen wij ons af hoe de Westvlaamse voet
balliefhebber op de nieuwe situatie zal rea
geren. Club Brugge, SV Waregem en Oost
ende. Het IS „zéér veel" voor één voetbal-
gouw. Het is zelfs onwaarschijnlijk. Onge
looflijk is echter dat Club Brugge volgend 
seizoen van Europees voetbal verstoken 
blijft. Men moet zich op Olympia toch wel 
vragen stellen. Hoe dit allemaal mogelijk is 
geweest. Schatten zoeken en vinden in de 
Champions League en intussen met het 
brood maar de oven uit de eigen bakkerij 
laten stelen... Het zal wel waar wezen dat de 
spelerskern eng bemeten was maar dat wil 
nog niet zeggen dat men niet binnen de 
eerste vijf van het kampioenschap kan of 
moet eindigen. Er was koncentratieverlies 
mee gemoeid. Kan gewoon met anders. Het 
heet dat het in de toekomst nooit nog zal 
gebeuren. Dat de klubleiding begrepen 
heeft. Er zal ruimer worden ingekocht. Med-
ved. Vermant, Eykelkamp. En we staan nog 
maar aan het begin. We zijn echt nieuwsgie
rig. Wie enkel binnenlands voetbalt kan zich 
natuurlijk beter koncentreren maar ander
zijds mag er mets misgaan of alles ligt in 
één klap plat. 

Wij bli)ven het daarom ongelooflijk vinden 
dat Club naast de Europese prijzen is geval
len. Niet enkel het beleid, ook de spelers
kern IS daarvoor verantwoordelijk. 

Flandrien 

RSCA DOORGELICHT 
Het gebeurt met alle dagen, zelfs niet alle 

maanden, dat de Flnancieel-Ekonomische 
Tijd aandacht en plaats besteedt aan een 
voetbalklub. Onder de titel „De echte F.C. De 
Kampioenen" werd Royal Sporting Club An
derlecht op zaterdag 15 mei sportief en 
kommercieel doorgelicht. Echt relevant wa
ren de cijfers en vaststellingen niet al kan het 
geen kwaad de meest opvallende gevolgtrek
king even op een rijtje te zetten. 

Anderlecht zal volgend seizoen vermoede
lijk werken met een budget van 650.000.000. 
Dat zal dan 300.000.000 méér zijn dan in 
1989... Vice-kampioen Standard zou het in 
het aflopende seizoen met... 250.000.000 
hebben gerooid. Cercle Brugge zou de kom
petitie rond gemaakt hebben met 60.000.000 
frank. 

Anderlecht investeerde anderhalf miljard 
frank in zijn nieuw stadion. Daarvoor werd bij 
de Generale Bank een lening aangegaan 
voor vierhonderd miljoen frank die al gedeel
telijk werd terugbetaald. Anderlecht is wel 
geen eigenaar van de grond waarop het zijn 
tempel bouwde. Ze huurt deze simbolisch 
van de gemeente middels een erfpacht van 
45 jaar. De klub wordt door de gemeente nog 
anders venwend: ze geniet een fiskaal gunst
regime en hoeft jaarlijks forfaitair slechts zes 
miljoen frank spektakelbelasting te betalen. 
In Luik zou de klub enkel op de recettes als 
25 miljoen frank belastingen moeten neertel
len... 

Anderlecht voert al bijna vijftig jaar een 
gedurfde bestuurspolitiek. Alles begon met 

de transfer van Jef Mermans die tijdens de 
oortog voor 125.000 frank bij Tubantia Bor
gerhout werd weggekocht. De klub zou in de 
jaren vijftig als eerste sistematisch de spelers-
markt afschuimen, in de jaren zestig als 
eerste overstappen naar het semi-professio-
nalisme en begin jaren zeventig als eerste het 
professionalisme aanhangen. Door die ver
schillende, aanvankelijk gewaagd schijnen
de, tussenstappen schakelde Sporting de 
onmiddellijke konkurrentie uit. Racing Brus
sel, Union Sint-Gillis, White-Star, Daring Mo
lenbeek, Crossing; allen gingen ze voor de 
bijl. Enkel de fusieklub RWDM kon overleven. 

Maar duidelijk op een lager niveau. Zodat 
Anderlecht in de hoofdstad van Europa ei
genlijk een sportief monopolie bezit en mede 
daardoor is uitgegroeid tot een PR-instru-
ment bij uitstek voor bedrijven en onderne
mingen. Voor de reklamepanelen rond het 
veld betalen de NMBS, Coca-Cola en BASF 
jaartijks ieder dertien miljoen frank! Twee 
miljoen frank technische kosten niet inbegre
pen. De Generale Bank betaalt jaartijks vijftig 
miljoen sponsoringsgelden aan de nationale 
voetbalkampioen. Daarin zijn de huur van 
een loge, business seats en het kredietdos
sier (voor de bouw) begrepen... 

In het budget van Andertecht vertegen
woordigen de wedstrijdontvangsten nog der
tig percent... De indirekte inkomsten uit televi
sierechten, huur van loges en seats, boarding 
en sponsonng zijn goed voor ruim vijftig 
percent... 

Par Zetterberg verlaat juichend het Astridpark. In twee wedstrijden bewees 
Charleroi dat het Anderlecht van Boskamp niet ongenaakbaar is. Zetterberg, 
eigendom van Anderlecht, zou wel eens sneller dan verwacht terug kunnen 
keren naar het Astridpark. (foto vuu) 
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DE ONWAARSCHIJNLIJKE BLAUWHEID 
VAN DE HEMEL ? 

Cannes schreef dit jaar geschiedenis. De 
Gouden Palm werd verdeeld tussen de 
Nieuwzeelandse film The Piano van Jane 
Campion (de eerste vrouw die deze eer te 
beurt viel), en de Chinese film Bawang Bieji 
van Chen Kaige (de eerste maal dat een 
Chinese film in het 46-jarige Cannes de 
hoofdprijs krijgt). 

The Piano wordt al onmiddellijk uitge
bracht in ons land. Ging de vorige film van 
Camion, het prachtige An angel at my table, 
nog helemaal in het alternatieve circuit, nu 
gaat hij direkt de grote zalen in. 

THE PIANO 
The Piano is een harde en ekstreme kijk op 

de keuzen die een vrouw moet maken, zegt 
de kineaste, en zij kan het weten, want bij de 
sluitingsceremonie in Cannes liet ze het ahwe-
ten, wegens zwanger. 

Helemaal in de sfeer van Emily Brontë (de 
door haar zo bewonderde auteur) en de 
gotische romantiekers, die meesters waren in 
de suggestie - waarbij seks nog een sluier 
droeg, schildert Jane Campion het verhaal 
van de vrouw Ada. Dat verhaal werd zowat 
overal reeds breed uitgesmeerd, dus daar
aan wil ik me niet meer bezondigen, maar 
enkele opmerkingen wil ik kwijt. 

De fotografie is, zoals in de meeste Nieuw
zeelandse films, zeer sterk, waarschijnlijk 
door die onwaarschijnlijke blauwheid van de 
hemel in dat deel van de wereld. Dat Jane 
Campion haar akteurs weet te kiezen, bewijst 
Harvey Keitel, die erg op zijn plaats is in deze 
voor hem ongewone rol, maar vooral de 
keuze van Holly Hunter was verbazend. Hun
ter kreeg voor haar vertolking van Ada, de 
prijs voor de beste vrouwelijke vertolking in 
Cannes. Zij kreeg haar eerste belangrijke rol 
van Joel en Ethan Coen in Raising Arizona, 
en haalde een Oscarnominatie voor haar rol 
als gehaaide, praatvaardige nieuwsvrouw in 
Broadcast News (waan/oor ze ook de NY Film 
Critics Circle Award kreeg). Deze Amerikaan
se aktrice, van wie de taal meer aksent is dan 
taal, zodat het soms irritant is om naar te 
luisteren, ging naar Nieuw-Zeeland om de rol 
van een stomme te spelen, en won er in 
Frankrijk een vertolkingsprijs mee. 

Jane Campion maakt films over mensen 
die groter zijn dan het leven en laat akteurs en 
aktrices zichzelf overstijgen, dat is haar ver
dienste. Goed. 

The Plano, goed voor een „halve" 
Gouden Palm In Cannes. 

FALLING DOWN 
Regisseur Joel Schumacher is best een 

handige jongen kun je stellen. Hij wist dat het 
sknpt van Ebbe Roe Smith voor zijn nieuwste 
film Falling Down alles in zich had om uit te 
groeien tot een nieuwe Rambo. Tenslotte was 
de eerste Rambo best om aan te kijken, 
omdat het geweld dat men zag, het geweld 
was van de maatschappij die de enkeling 
probeert te vernietigen. 

BITTER 
In Falling Down zien we D-Fens (Michael 

Douglas) - in analogie met zijn persoonlijke 
auto-nummerplaat, een ambtenaar van 
Landsverdediging die de zak krijgt, die ver
vreemd is van vrouw en kinderen en met een 
lichte voorkeur tot radikale oplossingen. Hoe 

deze kombinatie tot een menselijke tijdbom 
kan leiden, zien we in de goedgemaakte 
Falling Down (van het lied: London Bndge is 
falling down). D-Fens stapt er plots uit, hij laat 
zijn auto in de file staan en wil gaan telefone
ren bij een handelaar. Hij probeert van deze 
wisselgeld te krijgen, maar moet een cola 
kopen. Na de winkel kort en klem te hebben 
geslagen, betaalt hij uiteindelijk zijn cola en 
heeft trouwens nog geen geld om te telefone
ren. Volgen twee jonge straatschuimers die 
denken in D-Fens een gemakkelijke prooi te 
hebben gevonden. Van basebatl-bat tot ba
zooka zou deze bittere film ook kunnen 
hebben geheten, of De val van de mensheid, 
want aan de hand van de verloedenng van 
het personage D-Fens, schildert Schumacher 
tegelijkertijd de verloedenng van de groot
stad Los Angeles en Amenka en de wereld. 

De film dankt veel van ^ijn sterkte aan de 
magnetische vertolking van Douglas, die er 
haast een one man show van maakt. Zijn 
intens nederzetten van deze menselijke tijd
bom zal vele mensen naar de bioskoop 
trekken, omdat ze ook gedeeltelijk hun eigen 
kleine irritaties zullen herkennen. Naast hem 
zien we Robert Duvall, de door het leven 
geslagen politieman die aan zijn laatste dag 
in het korps bezig is. Goed. 

ZOMERTIJD 
De zomer is het seizoen bij uitstek om 

vlekjes weg te werken op je filmlandkaart. 
Films die je altijd al wilde zien krijg je in 
optimale omstandigheden terug op het grote 
scherm. 

Het Cartoon's Zomerfestival in Antwerpen 
staat model voor de festivals over heel België, 
dus allen daarheen. De liefhebbers van Fass-
binder komen aan hun trekken met Bollwie-
ser, Querelle, Angst essen Seele auf, Die 
Handler der vier Jahresseiten, Die Ehe der 
Maria Braun, Lili Marleen e.a. De bewonde
raars van Michel Piccoli kijken best uit naar 
de programmatie, waarbij Milou en Mai zeker 
een topper is. Cartoon's plant ook nog een 
Europese week van de Antwerpse Filmkritiek 
en van 4 tot 10 juni loopt de week van de 
Europese film in maar liefst 100 steden in 
Europa. Vooral te onthouden is het prachtige 
Enctianted April {^0|6) met Miranda Richard
son, Joan Plowright en Polly Walker, een film 
met drie Oscarnominaties dit jaar. Dit verhaal 
over vier Engelse vrouwen in de jaren twintig 
vakantie houdend op een Italiaans kasteel, is 
hartvenwarmend, humoristisch en vooral ont
roerend. Mooi! 

Willem Sneer 
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TELEVISIE 

ZATERDAG 5 JUNI ZONDAG 6 JUNI MAANDAG 7 JUNI 
TV1 
17 00 Kelly, jeugdserie, 17 25 Vuurtoren, kinder-
progr , 17 52 Samsonclips; 17 55 Tik Tak; 18 00 
Nieuws; 1810 Gered door de bel, komische serie 
18 40 Vlaanderen Vakantieland, Noorderkempen en 
Sicilie, 19 20 Joker- en loHotrekking; 19 30 Nieuws. 
20 00 Caravans, komische serie 
20 30 And the Sea will tell,, Isfe deel TV-film 
2210 Vandaag 
22 30 Sport op zaterdag 
22 45 And the Sea will tell, 2e deel TV-film 

TV2 
14 30 Sport Extra, watersski en tennis 
19 45 Koningin Elisabethwedstrijd voor viool, finale 

TV1 
09 00 Samson; 10 00 Sunday Proms, 11 00 De ze
vende dag, praatkaffee, 16 30 De Jacht op de Amfora, 
jeugdserie, 17 00 Jonge veearts, gezinsserie, 17 50 
Samsonclips; 17 55 Tik Tak; 18 00 Nieuws; 1810 
Wonderjaren, komische serie, 18 35 Under Southern 
Skies, dok sene, 19 00 The Cosby Show, komische 
serie, 19 25 Mededelingen; 19 30 Nieuws. 
19 45 Sportweekend 
20 15 Mr. Bean goes to town, humor 
20 45 Hector, film 
22 20 Vandaag 
22 40 Ziggurat, kunstprogr 

TV2 
14 00 Sport extra, handbal en tennis 

TV1 
17 30 Boes, tekenfilmsene, 17 52 Samsonclips, 17 55 
Ilk tak; 18 00 Nieuws; 18 10 Mooi en meedogenloos, 
serie, 18 35 Skippy, familiesene, 19 03 Buren, sene, 
19 25 Mededelingen; 19 30 Nieuws. 
20 00 Secrets, sene 
20 25 The Raven, aktiesene 
21 15 Dame Edna, showprogr 
22 00 Zeg 'ns AAA, komische sene 
22 25 Tips voor trips 
22 30 Vandaag 
22 55 Uitzending door derden 

TV2 
20 00 Tijd voor Koen, licht klassiek progr 
20 30 Uitzending door derden 
21 30 Tips voor Trips 
21 35 Nieuws 
22 05 Fort Apache, the Bronx, film 

VTM 
17 00 Super 50; 18 00 Nieuws, 18 05 Robin of Sher
wood, sene, 19 00 Nieuws. 
19 30 Benidorm, sene (herhaling) 
20 00 The Young Indiane Jones Chronicles, pilootfilm 
21 45 Nieuws 
22 00 VTM Sport 
22 10 Giant, film 

VTM 
15 50 Finale van de Beker van België, voetbal, 18 00 
Nieuws; 18 05 The A-team, aktiesene, 19 00 Nieuws; 
19 30 Benidorm, sene. 
20 00 Studio Gaga, spelprogr 
20 40 De ware vrienden, familiesene 
21 10 Duel of Hearts, TV-film 
22 50 Nieuws 
2315 Verdict, film 

VTM 
17 00 Tekenfilm, 17 05 Loveboat, sene, 18 00 
Nieuws, 18 05 Magnum, detektivesene, 19 00 
Nieuws; 19 30 Rad van Fortuin, spelprogr 
20 00 Vakantiekriebels, zomermag. 
20 55 Zomerrust, serie 
21 25 Melrose Place, sene 
2215 Nieuws 
22 50 Telefacts, vliegtuigcrash in de Andes 
23 40 The Cowra Breakout, sene 

Ned. 1 
08 00 Alles kits, kinderprogr 17 53 Nieuws; 18 00 
Nieuws; 18 15 Sesamstraat, slapen/logeren, 18 33 
Jeugdjoernaal; 18 43 Natuuriijk Nederlands, school 
milieuplan, 19 00 De uitdaging, tema veldmuis, 20 00 
Nieuws. 
20 25 Child in the night, film 
22 04 Fawlty Towers, komische serie 
22 41 Round midnight, film 
00 55 Nieuws 

Ned. 2 
13 00 Nieuws 16 45 Samson, kindermag, 17 25 
B.O.O.S., jeugdmag ,18 00 Nieuws; 18 20 Top 40, 
hitparade, 18 55 Step by step, komische sene, 19 25 
Veronica Reisgids, vakantiemag 
20 00 Mignight Cowboy, film 
21 50 Back to the sixties, retro 
22 20 De Wrekers, misdaadsene 
23 10 Finale jeugdvoetbalkompetitie 
23 40 Gimme shelter, film 
01 10 Nieuws 

Ned. 3 
08 53 Nieuws, 14 00 Studio sport; 17 30 Streetwise, 
jeugdserie, 18 00 Nieuws; 18 18 Met fluwelen klauw, 
natuurmag , 18 50 Tennis: Roland Garros, 19 20 
Lingo, woordspel, 19 46 Het Oude Noorden, drama
sene 
20 13 Oppassen!, komische sene 
20 40 Finkers, teatershow 
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 

Ned. 1 
10 30 Eucharistieviering; 11 56108 Magazine; 16 05 
Het gezongen woord, samenzang, 16 30 Kerkepad; 
17 53 Nieuws; 18 00 Nieuws; 18 09 Nijntje, tekenfilm 
serie ,1815 Sesamstraat, visite 18 34 1 for U, jonge-
renmag ,19 04 Polo to pole, dwars door Rusland, 
20 00 Nieuws. 
20 15 De Holland Super Show, showprogr 
21 12 Brandpunt, aktualiteiten 
21 42 Prime suspect, politiesene 
22 40 Kruispunt, dok 
2315 Nieuws 

Ned. 2 
08 53 Nieuws; 12 00 Masters of the game, Sylvio 
Berlusconi, 12 25 King of the waves, portret Bjorn 
Dunkerbeck, 12 53 Nieuws; 13 00 Omrop Fryslan; 
16 40 Geheugenkursus, teleac, 17 10 Klussen in 
huis, teleac 17 40 Knoop in je zakdoek, teleac, 18 00 
Nieuws; 1810 The A-team, aktiesene, 18 55 Ameri
ca's funniest home videos, gekke video's, 1919 TV-
dokter, 19 20 Konsument en milieu, teleac, 19 35 De 
natuurgids, teleac 
19 55 Stay the night, dramaserie 
21 30 Een tevreden natie, historisch overzicht 
22 25 Geld- en effektenhandel, teleac 
22 55 De opkomst van het Verre Oosten, teleac 
23 55 Nieuws 

Ned. 3 
08 00 Villa Achterwerk, kinderprogr 12 00 Het Capl-
tool; 13 00 Studio sport; 18 00 Nieuws; 18 10 Studio 
Italia; 18 35 Socutera, Rode Kruis hulp in beeld, 
18 45 Studio sport; 20 00 Nieuws. 
20 16 Lopende zaken, benchtgeving 
20 51 El acto en cuestion, TV film 
21 37 Het generaalsdebat, diskussieprogr 
23 12 TVTV, pure televisie 

Ned. 1 
17 53 Nieuws; 18 00 Nieuws; 1815 Sesamstraat, 
vogels/snavels, 18 33 Jeugdjoernaal; 18 43 Het klok
huis; 19 02 Roseanne, komische sene 19 28 Gezond 
de zomer door, gezondheidsmag , 20 00 Nieuws. 
20 25 Opsporing verzocht, oproep 
21 19 Hier en nu, aktualiteiten 
2200 Ha, die pal, komische sene 
22 31 Richting Hollywood, dok 
23 11 Hercule Poirot, sene 
00 02 Miniatuur 
00 07 Nieuws 

Ned. 2 
13 00 Nieuws; 17 00 Bekijk het maar, kinderprogr ; 
17 31 Ken je de witneusmakako ?, informatief spel
progr ,18 00 Nieuws; 18 20 De Teenage Hero Turt
les, tekenfilmsene, 18 45 America's funniest home 
videos, gekke video's ,1911 Special adventure, reis
verslagen 
19 57 Derrick, misdaadsene 
21 01 Schone Schijn, komische sene 
21 34 Imca Marina in jeans, showprogr 
22 06 Tros Aktua, aktualiteiten 
22 37 In kort geding, rechtszaken 
23 02 De wereld rond reizen, reistips 
23 07 De TV-tandarts, tips 
23 09 Fifty fifty, praatshow 
23 59 Nieuws 

Ned. 3 
08 53 Nieuws; 11 00 Schooltelevisie; 18 00 Nieuws; 
1819 Parabolic people, internationale impressies, 
18 22 The essential history of Europe, dok ,19 25 
Open deur TV, mag , 19 46 TV-Nomanden, jongeren-
mag 
20 22 In living colour, komedie-show 
20 50 Lolapaloeza, vrijzinnig mag 
22 00 Nieuws 
22 15 Studio sport joernaal 
22 30 NOVA, duidingsmag 
23 00 Den Haag vandaag, pari rubriek 
23 19 Haenen voor de nacht, humor 
00 05 Nieuws 
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TELEVSE 

T V 1 
17 30 Boes, tekenfilmserie, 17 52 Samsonclips; 17 55 
Tik Talt; 18 00 Nieuws; 18 10 Mooi en meedogen
loos, serie, 18 35 Skippy, familiesene, 19 03 Buren, 
serie, 19 25 iUededelingen; 19 30 Nieuws. 
20 00 Secrets, serie 
20 25 Hemel en aarde, praatshow 
21 25 NV De Wereld, reportagemag. 
21 55 Volmacht, verrassende vertelling 
22 25 Tips voor trips 
22 30 Vandaag 
22 55 Uitzending door derden 

TV2 
20 00 Van Nu en Straks, schooltelevisie 
20 30 Mi|n hart Is vol muziek, vrijetijdsbesteding 
21 25 Tips voor trips 
21 30 Nieuws 
22 00 Weird Science, film 
23 30 Sport extra: dressuur in Schoten 

VTM 
17 00 Tekenfilm, 17 05 Love Boat, serie, 18 00 
Nieuws, 18 05 Magnum, detektivesene, 19 00 
Nieuws; 1930 Rad van Fortuin, spelprogr 
20 00 Vakantiekriebeis, zomermag 
20 30 The Flying Doctors, serie 
21 20 EIn Schloss am Wörthersee, serie 
22 15 Nieuws 
22 50 Special Squad, politieserie 
23 40 Kortvlaams, kortfilms 

Ned. 1 
17 53 Nieuws, 18 00 Nieuws; 1815 Sesamstraat, 
huisdieren, 18 33 Jeugdjoernaal; 18 43 Het klokhuis; 
19 02 De hoogste versnelling, automag , 19 30 Gro
wing pains, komische serie, 20 00 Nieuws 
20 25 Vrouwen, reeks kortverhalen 
21 17 Avro Televizier, aktuaiiteiten 
21 58 Birds of a feather, komische serie 
22 35 De tijd staat even stil, terugblik 
23 19 Cheers, komische sene 
23 48 World of golf, golfkursus 
0013 Nieuws 

Ned. 2 
13 00 Nieuws; 16 25 Tiener met zorgen, jeugdfilm, 
17 20 Samson, kinderprogr , 18 00 Nieuws; 18 20 
Countdown, popmag , 18 50 Veronica Film en video, 
filmmag 
19 20 In the heath of the night, film 
21 20 Back to the sixties, retro 
21 45 Nieuwslijn Na Dato, aktualiteiten 
22 15 De Wrekers, spionageserie 
23 00 Snooker met Dennis Taylor, teleac 
23 20 De groot Mogols, teleac 
23 35 Nieuws 

Ned. 3 
08 53 Nieuws; 11 00 Schooltelevisie; 18 00 Nieuws; 
1818 Gekleurd verleden, de geschiedenis van Suri
name, dok . 18 52 Studio sport 19 23 Van gewest tot 
gewest, regionaal nieuws 
19 56 Brooklyn Bridge, komische serie 
20 26 Dennis Bergkamp, portret 
21 23 Frans Bruggen repeteert met het Radio Kamer 
Orkest, klassiek 
22 00 Nieuws 
22 15 Studio sport joernaal 
22 30 Nova, aktualiteiten 
23 00 Den Haag vandaag 
23 16 Het land van herkomst, dok 
23 46 Nieuws 

T V 1 
17 30 Boes, tekenfilmsene, 17 52 Samsonclips; 17 55 
Tik Tak; 18 00 Nieuws; 18 10 Mooi en meedogen
loos, serie, 18 35 Skippy, familieserie, 19 03 Buren, 
serie, 19 25 Mededelingen; 19 30 Nieuws. 
20 00 Secrets, reeks 
20 25 Derrick, misdaadserie 
21 25 'Allo, 'Allo, komische reeks 
21 55 Op de koop toe, konsumentenmag 
22 25 Tips voor trips 
22 30 Vandaag 
22 55 De NIeuwsjongens, dok serie 

TV2 
20 00 Sport extra, basketbal 
21 30 Tips voor trips 
21 35 Nieuws 
22 05 Darling, film 

VTM 
17 00 Super 50; 18 00 Nieuws, 18 05 Magnum, detek 
tiveserie, 19 00 Nieuws; 19 30 Rad van Fortuin, spel 
progr 
20 00 Vakantiekriebeis, zomermag 
20 30 Baywatch, sene 
21 20 Jake and the Fatman, serie 
2215 Nieuws 
22 50 The Choice, TV film 

Ned. 1 
17 53 Nieuws; 18 00 Nieuws; 1315 Sesamstraat, 
opruimen, 18 33 Jeugdjoernaal; 18 43 Het klokhuis; 
18 58 PS De ruimte, jongerenmag ,19 31 Gezicht van 
Nederland, Eindhoven, 19 51 Politieke partijen; 20 00 
Nieuws. 
20 25 Woman and man, drieluik 
21 51 Je zaak of je leven, dok 
22 46 Dertigers, sene 
23 38 Nieuws 

Ned. 2 
13 00 Nieuws; 16 00 Nieuws; 16 07 Het kleine huls 
op de prairie, gezinsserie, 16 56 Kinderkrant; 17 22 
Peter, sketch, 17 30 Tijdsein I, aktualiteiten, 18 00 
Nieuws; 18 18 Ik weet het beter, spelprogr ,18 45 
Dierengedrag, natuurserie, 1913 Highlight: Jonge
rendag 1993, muziekspecial, 19 40 De stelling, dis-
kussieprogr 
2018 Peter, sketches 
20 22 Politieke partijen 
20 25 Miami Wild, dok 
21 11 Nambikkai - De wereld van stilte, dok 
22 00 Tijdsein, aktualiteiten 
22 30 Wings over the world, dok sene 
23 20 Nieuws 

Ned. 3 
08 53 Nieuws; 09 30 Schooltelevisie; 10 30 Blo-bits, 
overleven, 17 35 Alfred J. Kwak, tekenfilmserie, 18 00 
Nieuws; 18 17 Terug naar de natuur, komische sene, 
18 50 NOS-sport; 18 50 Studio sport; 19 23 Lingo, 
woordspel, 19 50 Zeg 'ns AAA, komische sene 
20 18 Twee voor twaalf, kwisprogr 
21 00 Het familiebedrijf. Noorder Dierenpark in Em 
men 
21 25 Oost-Europa, dok 
21 50 Now, dok over Turkije 
22 00 Nieuws 
2215 Studio sport 
22 30 Nova, aktualiteiten 
23 00 Den Haag Vandaag 
23 21 Law and order, misdaadsene 
00 07 Museumschatten 
0016 Nieuws 

DONDERDAG 10 JUNI 
T V 1 
17 30 Boes, tekenfilmsene, 17 52 Samsonclips; 17 55 
Tik Tak; 18 00 Nieuws; 1810 Mooi en meedogen
loos, sene, 18 35 Skippy, familieserie, 19 03 Buren, 
sene, 19 25 Mededelingen; 19 30 Nieuws. 
20 00 Secrets, sene 
20 25 De huisdokter, sene 
21 10 Panorama, aktualiteiten 
22 25 Tips voor trips 
22 30 Vandaag 
22 55 Uitzending door derden 

TV2 
20 00 Van Nu en Straks, schooltelevisie 
20 30 Tekens: Henry Van de Velde, dok 
21 25 Tips voor trips 
21 30 Nieuws 
22 00 Le Sauvage, film 

VTM 
17 00 Tekenfilm; 17 05 Love Boat, sene, 18 00 
Nieuws, 18 05 Magnum, detektivesene, 19 00 
Nieuws; 19 30 Rad van Fortuin, spelprogr 
20 00 Vakantiekriebeis, zomermag 
20 30 Tien om te zien, show 
21 45 Rescue 911, reddingsoperaties 
22 15 Nieuws 
22 50 Lovejoy, sene 
23 45 The Young Riders, westernsene 

Ned. 1 
17 53 Nieuws; 18 00 Nieuws; 18 15 Sesamstraat, 
verliefd, 18 33 Jeugdjoernaal; 18 43 Het klokhuis; 
19 02 Tekenfiimfestivai; 19 10 Ja, natuurlijk, natuur-
progr , 1957 S Spot; 2000 Nieuws. 
2010 Jessica Fletcher, sene 
21 17 Kenmerk, aktualiteiten 
21 47 Wilde Ganzen 
21 54 Versleren, dok sene over erotiek 
22 25 Werelden: beeld van de dood, dok 
23 20 Nieuws 

Ned. 2 
10 00 Vrouw zijn; 10 50 Nederland zingt, koorzang, 
13 00 Nieuws; 16 00 Nieuws 16 07 De familie Robin
son, tekenfilmserie 16 33 Job en zijn pa, kinderprogr , 
16 43 Kinderkrant-verleden; 17 05 Skippy jeugdse-
rie, 17 30 Tijdsein aktualiteiten, 18 00 Nieuws, 18 18 
ik weet het beter, spelprogr 18 45 Black Beauty, 
jeugdsene 1910 Hobby TV, vrijetijdsmag , 19 37 
Overal en nergens: niemand diei met me huilde, dok 
20 07 Was getekend, sene portretten 
20 19 Dieren uit het Wilde Westen, natuurdok 
21 14 Hollands glorie, dok 
21 43 Multiple choise, kwis 
22 08 Praise, religieuze gezangen 
22 38 882882, praatprogr 
23 08 Lied 
23 13 Sprekend over Identiteit en geschiedenis, dok 
serie 
23 43 Nieuws 

Ned. 3 
08 53 Nieuws; 09 00 Schooltelevisie; 18 00 Nieuws; 
18 19 The Ed Sullivan Show, kompilatiesene, 18 50 
Studio sport; 19 20 Lingo, woordspel 
19 50 The Flying Doctors, dokterssene 
20 42 SOnja op iokatie, praatprogr 
21 33 Mad about you, komische serie 
22 00 Nieuws 
22 15 Studio sport joernaal 
22 30 Nova, aktualiteiten 
23 00 Den Haag Vandaag 
23 21 Alle mensen zijn ongelijk, dok 
00 11 Natuurmoment 
0016 Nieuws 

27 WIJ - 3 JUNI 1993 



EEN FILM PER DAG 

VRIJDAG 11 JUNI 
T V 1 
17 30 Boes, tekenfilmserie, 17 55 Tik tak; 18 00 
Nieuws; 18 10 Mooi en meedogenloos, serie, 18 35 
Skippy, familiesene, 19 03 Buren, serie, 19 25 Mede-
deilngen; 19 30 Nieuws. 
20 00 Prinsheerlijk in Bel Air, serie 
20 50 De Fabriek, serie 
21 40 Tropical Heat, aktieserie 
22 25 Tips voor trips 
22 30 Nieuws 
22 55 Dangerous curves, sene 

TV2 
20 00 Vlaanderen Vakantieland, West-Vlaanderen en 
Moezel 
20 40 Koningin Fabiola: 30 jaar aandacht, gelegen-
heidsprogr 
21 25 Tips voor trips 
21 30 Nieuws 
22 00 Wicked, film 

VTM 
17 00 Tekenfilm, 17 05 Love Boat, sene, 18 00 
Nieuws, 18 05 Magnum, detektivesene, 19 00 
Nieuws; 19 30 Rad van Fortuin, spelprogr 
20 00 Vakantiekriebels, zomermag 
20 35 Come in Spinner, miniserie 
21 30 Booker, pilootaflevering 
22 30 Nieuws 
22 55 Kommisar Schimanski, politieserie 

Ned. 1 
17 53 Nieuws; 18 00 Nieuws; 1815 Sesamstraat, 
dromen/voorstellen 18 33 Jeugdjoernaal; 18 43 Het 
klokhuis; 19 02 Star Trek, the next generation, SF-
sene, 20 00 Nieuws 
20 25 Op zoek, praatprogr 
21 22 Sporen: liever de lusten, dok 
22 03 Between the lines, dramasene 
22 58 In de herhaling, ambulance 
23 47 Nieuws 

Ned. 2 
13 00 Nieuws; 17 35 Lekker leven, lekker lijnen, 
afslankkursus, 18 00 Nieuws; 18 22 Candid Camera, 
verborgen kamera, 18 48 America's funniest home
video's, gekke video's ,1915 Milieu- en toerismeprijs, 
reportagesene, 19 25 Dierenmanieren, dierenmag , 
20 00 Dingbats, kriptogramspel, 
20 34 BLind date, spelstiow 
21 20 Lach mee met André, terugblik 
22 00 In the heat of the night, misdaadsene 
22 51 De TV-dokter, tips 
22 57 Bras de fer, film 
00 42 Nieuws 

Ned. 3 
08 53 Nieuws, 10 00 Schooltelevisie; 11 00 Schooltv-
weekjoernaal; 18 00 Nieuws; 1815 Werken aan 
werk, dok , 18 45 Politieke partijen; 18 54 Studio 
sport; 19 23 Tom en Herrie, muziekprogr 
20 00 Pinkpop Back Smeets, dok sene 
20 25 Hoog tijd, toneel 
22 00 Nieuws 
22 15 Studio sport joernaal 
22 30 NOVA 
23 00 Gesprek met de minister-president 
23 10 Na de repetitie, film 
00 26 Nieuws 

Urbanus als centrale figuur In de komedie Hector. Zondag 6 juni op n /1 , 
om 20U.45. 

ZATERDAG 5 JUNI 

GIANT 
Episch familiedrama (uit 1956) over het 

leven van een Texaanse veefokker en de 
opkomst van de oliebarons. De kracht p^ » r^. I M / A 
van de film zit in de visuele uitwerking en D A R L I N G 
in de fascinerende akteursprestatie van 
James Dean. Het was zijn laatste film. 
(VTM, om 22u.) 

ment, waarin flauwe grappen over mas
turberen en vrouwen versieren de boven
toon voeren. Amenkaanse film van John 
Hughes uit 1985. (TV 2, om 22u.) 

WOENSDAG 9 JUNI 

ZONDAG 6 JUNI 

HECTOR 
Kaskraker en tevens debuutfilm van 

Stijn Coninx met en rond een erg leuke 
Urbanus Met fraaie muziek van Jan De 
Wilde. (TV 1, om 20u.45) 

MAANDAG 7 JUNI 

A SHOW OF FORCE 
Ondanks een goede rolbezetting (Amy 

In/ing, Robert Duvall en Andy Garcia) 
skoort deze politieke triller (1990) van de 
Braziliaanse regisseur Bruno Barreto niet 
erg hoog. De film is gebaseerd op het 
boek Murder Under Two Flags, over de 
moord op twee studenten in Puerto Rico. 
(BBC 2, cm 22u.) 

DINSDAG 8 JUNI 

WEIRD SCIENCE 
Twee seksueel gefrustreerde tieners 

kreëren met hun komputer de vrouw van 
hun dromen (Kelly LeBrock). Ondanks de 
speciale effekten is dit vrij boertig amuse-

Julie Chnstie kreeg een Oscar voor 
haar rol van een jonge vrouw die na 
enkele mislukte relaties trouwt met een 
Italiaanse aristokraat. Deze film van John 
Schlesinger (1965) beschrijft de onder
gang van de Bntse „New Wave" uit de 
sixties. (TV 2, om 22u.05) 

DONDERDAG 10 JUNI 

DE BLONDE 
VALSTRIK 

Parfumfabnkant Yves Montand trekt 
zich terug op een verlaten eiland en wordt 
er lastig gevallen door Catherine Deneu-
ve. Een leuke Franse komedie van Jean-
Paul Rappeneau uit 1975 (TV 2, om 
22u.) 

VRIJDAG 11 JUNI 

OPERATIE JUDAS 
Franse film van Gérard Vergez (1985) 

over de intriges en spanningen binnen de 
verschillende geheime diensten. On
danks hun tegengestelde belangen blij
ven twee jeugdvrienden ook in de moei
lijkste momenten mekaar trouw. Met Ber
nard Giraudeau, Angela Molina en Chns-
tophe Malavoy. (Ned. 2, om 22u.57) 
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MENGELWERK 

HERSENBREKER 
OPGAVE 181 
HORIZONTAAL 

6 Zo'n beloning is te laag (4) 
7 Deze aanduiding hoort bi) muziek waann 

elke variatie ontbreekt (8) 
8 Monumenten met een voetstuk (12) 
9 Die hoeft mets te betalen (11) 

11 Hok dat op de loop kan gaan"? (3) 
12 Uitermate volgzaam (3) 
13 't Tocht wel, maar daar krijg je eetlust van 

(4) 
14 Hoogtepunten (7) 
16 Onderricht (3) 
17 Een verlengde noot blijft hetzelfde klin

ken (3) 
19 Hier wordt een grootspraak gedaan (7) 

WEEDE LIJS 
WINNAARS M 
10 J UIS 

ET 
E INZENDINGEN 

- William Van Daele, Koekelberglaan 82, 
1000 Brussel 
- A Declerq, Turnhoutsebaan 51, 3271 
Scherpenheuvel-Zichem 
- Johan Depestel, Jan Hyoenstraat 10, 
8800 Roeselare 
- André Desmet, Mandelvijver 20a, 8720 
Wakken 
- R Falkena, Haadstraat 4, N-9244 CN 
Beetsterzwaag 
- Walter Jacobs, Hoge Aardstraat 16, 
2610 Wilrijk 
- Rita Verlinden-Van Dievel, Kanonniers
weg 43, 2820 Bonheiden 

Urbain Criel, Veldstraat 37, 9988 Wa-
ten/liet 
- Dina Hostens, Kwekersstraat 27, 8000 
Brugge 
- Amanda Belmans, Parklaan 5, 3290 
Diest 
- H Hollanders, Guldenroedenstraat 30, 
9030 Mariekerke 
- Dirk Ruymbeke, Kardinaal Cardijnlaan 
31, 9150 Kruibeke 
- Rudy Maes, Nijverheidsstraat 15,9950 
Waarschoot 
- M Martens, Engelstraat 79, 8480 Ich-
tegem 
- Linda de Meester, Martelaarslaan 164, 
9000 Gent 
- Louis Moris, Swetmolenstraat 14,3020 
Herent 
- Jeroen Storme, Kwekerijstraat 13, 
8460 Oudenburg 
- Gabriel Vandenbroucke, Augustijnen
straat 18, 8900 leper 
- Jan Vandooren, Moeistraat 48, 9830 
St -Martehs-Latem 

12 

8 

9 

3 

7 

4 5 

1 

6 

•^H • 1 
2 

• ^ • • 

• 
16 1 

19 

Ĥ 
13 

^ ^ ^ ^ ^ 1 14 

17 18 

• 1 
15 

11 

10 

• 

VERTIKAAL 

1 Verstrooid (8) 
2 Stukken grond nabij bedrijven waar van 

alles wordt verbouwd (11) 
3 Is dit de bergplaats voor een halssie-

raad"? (11) 
4 Wel een tegenvaller, maar je mag toch 

weer eten en dnnken (13) 
5 Voortreffelijk denkvermogen (9) 

10 Geneeskrachtige specerij (4) 
12 Zacht en vrijgevig (4) 
15 Hier is moedwil in het spel (5) 
18 Een momentje' (4) 

OPLOSSING 179 
Horizontaal: 2 zuiden, 7 gezwind, 8 
suste, 9 nuchterling, 11 ontdoen, 13 
iemand, 14 vergist, 17 rustdag, 19 
Jezuietenstijl 

Vertikaal: 1 luidsprekers, 3 dorstig, 
4 node, 5 deskundig, 6 zwachtels, 
10 enkeitjes, 12 knaagt, 15 input, 16 
troep, 18 tong 

Johan Depestel uit de Jan Hyoen
straat 10 in 8800 Roeselare wint een 
prijsje. Zijn gele brieficaart met de 
juiste oplossing van opgave 179 werd 
uit de itorrekte inzendingen geloot. 

Wij verwachten uw gele briefkaart 
met de oplossing van opgave 181 ten 
laatste maandag 21 juni op de redak-
tie: Barrikadenplein 12,1000 Brussel. 

SATERDAG 

AHASVERUS 
„Cirkusschool van ondergang gered", 
las Ahasverus 
Dank zij mmister Delcroix? 

Kust niet tevreden: 
kommer en kwal 

VW bouwt in Z.-Amerika 
aan Colorado-kever 

Biografie van Kim II Sung 
blijl(t short story 
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HET PARTIJBESTUUR DEELT MEE 

Senator Jan Loones heeft reeds een hele strijd voor het kustbehoud achter de 
rug. Dat deze niet beslecht is wordt nog maar eens bewezen I (foto wu) 

Het partijbestuur van de Volksunie steunt 
ten volle Gemeenschapsminister Johan Sau-
wens in zijn beslissing om het militair do
mein van Lombardsijde te beschermen. 
Dit past tenvolle in de bescherming van onze 
Vlaamse kust waar de VU reeds lang voor 
ijvert en nog onlangs een aktie voor onder
nam onder de slogan „De Vlaamse kust is 
niet te koop". 

Voorzitter Bert Anciaux verklaarde niet ge
diend te zijn met de kommentaar en het 
bemoeizieke optreden van federaal minister 
van Landsverdediging Leo Delcroix. 

Eens te meer vindt een Belgisch minister 
zich geroepen om een Vlaamse kollega tot de 
orde te roepen wanneer deze niets anders 
doet dan de eigen bevoegdheden konse-
kwent uit te oefenen binnen het kader van het 
Vlaams regeerakkoord. Na het op het matje 
roepen van de Vlaamse minister-president 
door het Hof, is dit eens te meer een bewijs 
dat het Belgische establishment het erg 
moeilijk heeft zich neer te leggen bij de 
groeiende autonomie van Vlaanderen. 

De houding van Delcroix verwondert de VU 
ten zeerste gezien de minister, in antwoord 
op een vraag van VU-senator Jan Loones 
over de toekomst van de militaire domeinen, 
onlangs had gesteld dat „De Gemeenschap
pen en Gewesten ... bevoegd zijn om de 
passende maatregelen te treffen opdat het 
algemeen belang voorrang zou krijgen t.o.v. 
het partikulier belang." 

Hoe zouden wij in Vlaanderen normen en 
verplichtingen inzake landschapsbescher
ming opleggen aan partikulieren, wanneer de 
Belgische overheid zelf weigert de meest 
schitterende stukjes natuur te bewaren en ze 
integendeel ten prooi gooit aan de belangen 
van enkele promotoren. Dat is pas politieke 
ongeloofwaardigheid. 

De uitspraken van CVP'er Delcroix zijn ten 
andere een stevige kaakslag voor de Vlaam
se administratie en voor de Milieu- en Natuur
raad Vlaanderen die met veel deskundigheid 
dit dossier hebben voorbereid. De woordkeu-

Deze zomer reist de Europese Volkshogeschool 
naar Macedonië. Hier volgen alle gegevens. 

Reisdata- maandag 2 augustus 93: om 12u. 
vanuit Zaventem naar Skopje. Maandag 16 augus
tus 93: vanuit Skopje terug naar Zaventem. 

Verblijfplaats: Hotel Radika in het Nationaal Na
tuurpark aan het Mavrovo-stuwmeer (1.287 m. 
hoogte), gelegen op 6 km van de verbindingsweg 
Skopje-Ohnd op ca. 100 km van de Macedoonse 
hoofdstad Skopje De pas heropende Albanese 
grenspost Debar ligt op zo'n 35 km vandaar. Dit is 
één der mooiste plekjes van de Balkan. 

Zo'n 80 km verder ligt het bekende Ohrid, dicht bij 
de Grieks-Macedoonse grens, met een kristalhelder 
meer - 348 km groot; met een eeuwenoude abdij, 
hét centrum van Macedoons-Ortodokse kerk. Wat 
verder kunnen we het kultuurhistorische Struga 
beleven, waar een Europees poeziefestival wordt 
gehouden tijdens ons verblijf Hopelijk zal onze 
Vlaams-Macedoonse dichtbundel dan klaar zijn. 

Reis en verblijfsprijs. 24.000 fr Inbegrepen: 
- vliegtuigreis Zaventem-Skopje en terug, 
- busverplaatsing Skopje-hotel Radika en terug; 

ze en taalgebruik van de federale minister 
getuigen daarbij van slechte smaak. 

Wat de kritiek op het mediatiek optreden 
van minister Johan Sauwens betreft is de 
heer Delcroix ten andere zeer slecht ge
plaatst gezien zijn mislukte poging om goed
koop mediasukses te halen op de kap van 
onze blauwhelmen die, met gevaar voor het 
eigen leven, ingezet worden om de vrede in 
de wereld te handhaven. 

Bert Anciaux 
algemeen voorzitter VU 

- het volledig verblijf in hotel Radika, zonder de 
drank! 

- vijf busuitstappen o.m. Skopje, Ohrid, Albanië 
enz. 

- een speciale reisverzekering; 
- de onkosten met betrekking tot de politiek-

kulturele ontmoetingen; 
- dokumentatiebundel enz. 
Voorbereidingsvergadering: zondag 4 juli om 

14U.30 in de Abdij van Kortenberg, Abdijlaan 22, 
Kortenberg, te bereiken vanaf de oude verbindings
weg Leuven-Brussel (met zover van de gelijklopen
de E40, afrit Sterrebeek-Nossegem) tegenover de 
Rijkswachtkazerne de straat inslaan! Een drankje, 
wat lichtbeelden, videofilm en muziek. Het program
ma wordt dan nader toegelicht en je vragen beant
woord. 

Natuurlijk kun je al wat Macedoonse kennis 
venwerven. Lees van A. den Doolaard (schrijvers
naam voor C. Spoelstra): ,,De Herberg met het 
Hoefijzer" (1933), „Oriënt Express" (1934), „De 
Bruiloft der Zeven Zigeuners (1939). 

Wie gaat er mee ? Tot hiertoe betoonden reeds 
een 40-tal personen hun aktieve belangstelling. 

EUROPESE VOLKSHOGESCHOOLREIS 
NAAR MACEDONIË - 1993 
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UIT DE REGIO 

NAAR EEN BESTURENFUSIE IN HET 
LIMBURGS HOGER ONDERWIJS 

BRABANT 
JUNI 

4 ZUUN: Gespreksavond over Ex-Joegoslavië 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. IWet 
o.m. bezoek Parlement, middagmaal in pari. restau
rant, toeristische rondrit te Brussel, bezoek aan 
geuzebrouwerij 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 w/elkom. Org.: VU-
Vossem. 
13 VLEZENBEEK: 11de Aardbeienjogging. In
schrijven vanaf 13u.30. Start om 15u. Info: Gust 
Crabbé (02/532.01.74). Org.: De Vrede. 
20 AARSCHOT: Fietshappening. Vertrek Statie
plein om 14u. Deelname 100 fr., koffietafel inbegre
pen. Info: Willy Salaets, 016/56.06.09. Org.: VU-
Aarschot. 
27 AARSCHOT: Dauwtocht. Vertrek om 6u. op de 
parking voor het oud gemeentehuis van Langdorp. 
Deelname 100 fr., koffietafel inbegrepen. Info: Willy 
Salaets, 016/56.06.09. Org.: VU-Aarschot. 

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-
kord! 

Er zijn omlopen en versnaperingen 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 vorige edities krijgen hun 
persoonlijke voorinschrijving op hun adres. 

Info: 02/532.01.74 na 14 uur. 

Gedeputeerde Jef Van Bree wil met zijn voorstel 
tot een besturenfusie van het hoger niet-universitair 
ondenA/ijs een alternatief bieden voor het plan van 
de Vlaamse Ondenwijsminister Luc van den Bos
sche om te komen tot grotere netoverschrijdende 
gehelen in het hoger niet-universitair onderwijs. 

Het oorspronkelijke plan Van den Bossche houdt 
in dat alle hogescholen worden samengevoegd om 
te komen tot een nieuwe inrichtende macht en raad 
van bestuur. 

Na de mededeling van het Vrij Ondenwijs dat het 
hiermee niet akkoord kan gaan en alleen voorstan
der is van samenvoeging binnen het eigen net, 
komt gedeputeerde Van Bree met een nieuw voor
stel. Ook omdat men anders volgens de gedepu
teerde tot een tweestrijd komt tussen het Vrij Onder
wijs enerzijds en het Gemeenschapsonderwijs an
derzijds dat het Provinciaal Ondenwijs zou opslok
ken. In Limburg stelt zich dit probleem zeer sterk 
doordat het Provinciaal Onderwijs met zowat 3.223 
studenten en een patrimonium van ongeveer 2 
miljard zeer goed is uitgebouwd. ,,Dit kan toch 
moeilijk gratis worden afgestaan, zeker als de 
Provincie moet blijven instaan voor de lasten zoals 
de afbetaling van de leningen en de vergoedingen 

LIMBURG 

JUNI 

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

ANTWERPEN 

JUNI 

4 HEIST O/D BERG: Kaas- en Wijnavond in Zaal 4 
van het Kultureel Centrum Zwaneberg. Vanaf 20u. 
Deelname: 300 fr.p.p. Gastspreker is Bert Anciaux. 
Org.: VU-Groot-Heist i.s.m. Groot-Putte. 
4 BOOISCHOT: Deelname aan het gewestelijk VU-
avondfeest. Inlichtingen en inschrijvingen bij dr. Jan 
Moons, tel. 015/22.23.83. 
6 KONTICH: Voetzoektocht VKK doorheen Kontich 

van het onderhoudend personeel", aldus Van Bree. 

EEN KOMPROMIS 

Na de afwijzing van het voorstel-Van den Bossche 
door de Guimardstraat stelt gedeputeerde Van Bree 
een kompromis voor. Deels ook omdat de gedepu
teerde tijdens zijn besprekingen met het Vrij Onder
wijs in Limburg gevoeld heeft dat er wel degelijk 
bereidheid was tot samenwerking. 

Het kompromis bestaat erin dat er geen fusie 
komt van de hogescholen, zoals in het oorspronke
lijk plan, maar dat er een fusie komt van de besturen 
van de hogescholen zodat de eigenheid van elk net 
gewaarborgd wordt, nu en in de toekomst. Volgens 
gedeputeerde Van Bree kan dit op basis van 
wederzijds vertrouwen en respekt. 

Binnen dit voorstel van besturenfusie kan tevens 
op basis van de inventaris die opgemaakt is van de 
bestaande overlappingen, nagegaan worden hoe 
en wanneer er kan gesaneerd worden. 

Indien men niet tot een kompromis komt aldus de 
gedeputeerde stevent men af op een sisteem met 
twee onderscheiden ondenA/ijsnetten en missen we 
een historische kans. 

voor groot en klein. Inschrijving ts. 12 en 13u. In zaal 
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 
ondenwerp 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 Ingrid De 
Wilde met de fiets naar China. Diaprojektie met 
uitleg en belevenissen. Om 20u. in zaal Cambuus, 
Heidestatieplein. Deelname: FW-leden 100fr., met-
leden 250 fr. Org.: FW-Kalmthout. 

22 KALMTHOUT: FW-Kalmthout bezoekt het Ru
bens Cantoor, samen met FW-Berchem. Om 
l lu.30 stipt aan het Rubenshuis te Antwerpen. 

22 SINT-KATELIJNE-WAVER: Bert Anciaux vertelt 
over ,,ervaringen tijdens één jaar VU-voorzitter-
schap". In Parochiecentrum Elzestraat, Clemen-
ceaustraat 111, om 20u. Org.: VU-Katelijne-Waver. 

ADVERTENTIE: 

Het O.C.M.W. van Wijnegem legt een wervingsreserve aan van verzorgend personeel voor de Dienst 
Gezins- en Bejaardenhulp. 

Voor Rustoord Rustenborg wordt gezocht naar verplegend en verzorgend personeel. 

Inlichtingen en voorwaarden: tel. 353.36.41. 

De kandidaturen dienen voor 30 juni 1993 toe te komen op het O.C.M.W., Koolsveldlaan 94, 2110 
Wijnegem. 
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UIT DE REGIO 

OOST-VLAANDEREN 
JUNI 

4 SINT-LIEVENS-ESSE: Kaas-, Wijn-, Bier- en 
Maatjesavond. Vanaf 19u.30 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. 
12 SINT-GILLIS-WAAS: Invullen van belastings
aangifte. Van 14U.30 tot 16 u. bij Romain De Grave, 
Eeckbergstraat 20 (tel, 770.70.62). Gratis en dis-
kreet advies. 
18 TERJODEN: Kunsttentoonstelling van Ed De 
Buck en Marie-Paule Nolf, in de parochiezaal van 
Terjoden. Opening met woord van Jan Van der 
Burght om 20u.30. Met receptie. Open op 19/6 van 
15 tot 20u., op 20/6 van 10 tot 13 en van 15 tot 20u. 
en op 21/6 van 15 tot 18u. Org.; Vlaamse Kring 
i.s.m. VTB-VAB Erembodegem-Terjoden. 
19 GAVERE: 11de Zomerbarbecue. Vanaf 19u.30 
in zaal Nova, Steenweg 82 te Asper. Kaarten aan 
500 fr., kinderen 250 fr. Inschrijven tot 15/6 bij 
bestuursleden van VU-Groot-Gavere. 
22 NINOVE: Optreden van het gezelschap Maria 
Teil: muziek, zang en humor. Om 14u.30 in zaal 
Berg en Dal, Brusselstraat. Org.: VWG-Ninove. 

ZOEKERTJES 
- GEZOCHT - Vr. geboren 29.07.70. Hoger 
sekundair onderwijs, afdeling personenzorg. Zoekt 
werk in de omgeving van Brussel. 0/Ref: 920157. 
Voor inlichtingen: Volksvertegenwoordiger Etienne 
Van Vaerenbergh (02/519.86.94), van 7u.30 tot 15u. 

- GEZOCHT - Vrouw (°11.10.68), hoger secun
dair onderwijs. Kennis van daktilo. Zoekt werk in de 
omgeving van Brussel. 0/Ref. 920374. Voor inlich
tingen : Volksvertegenwoordiger Etienne Van Vae
renbergh, 02/519.86.94 (7u.30-15u.) 

- GEZOCHT - 35-jarige 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). 

Adverteren in WIJ 
rendeert 

02/219.49.30 

Probeer eens! 

DAENSDAG TE AALST 
Op zondag 13 juni a.s. gaat in Aalst de jaarlijkse 

Daensdag door. Deze dag heeft dit jaar wel een 
biezondere betekenis. Hierbij het programma, wij 
raden onze lezers uit de Denderstreek aan deze 
manifestatie bij te wonen. 

PROGRAMMA 

9u.30: Samenkomst aan het Daensmonument 
(Sint-Annabrug) waarna bloemenhulde. 

9U.50 Optocht naar de Sint-Martinuskerk met 
fanfarebegeleiding door De Terjodenaren. 

10u. Plechtige euchahstieviehng in de Sint-Marti
nuskerk met homilie door e.h. Ludo Collin, sekreta-
ris-archivaris van het bisdom Gent. Muzikale omlijs

ting door het Sint-Martinuskoor en organist Kristiaan 
Van Ingelgem. Gelegenheidsteksten van Hans 
Slagmulder. Herdenkingsprentje met tekst van An
ton van Wiiderode. 

11 u. Akademische zitting in de vernieuwde feest
zaal van het Sint-Jozefskollege (Pontstraat). Venwei-
koming door Herman Slagmulder, voorzitter Pries
ter Daensfonds en door schepen Gracienne Van 
Nieuwenborgh. Gastspreker: Karel Hemmerechts. 
Muzikaal optreden door Cantate Domino o.l.v. e.h. 
Michael Ghys. Uitreiking van de Driejaarlijkse Pries
ter Daensprijs door Stijn Coninx, regisseur Daens-
film. Voorstelling van het boek Lexicon van de 
Daensistische Beweging door Frans Van Campen-
hout. Presentatie van de akademische zitting: Kris 
Yserbyt. 

GROEN IERLAND TE LEDE 

Op vrijdag 4 juni om 20u. opent in zaal Soetekinte 
Lede de reizende tentoonstelling Groen ierland, 
Gouden t\art... 

Welkomstwoord door Geert Henderickx, voorzit
ter van vzw Priester Daens. 

Opening door Johan Sauwens, minister van Bui
tenlandse Handel van de Vlaamse Regering. 

Receptie, aangeboden door John Martin NV en 
Kerrygold. 

De tentoonstelling is open: vrijdag 4 juni vanaf 
20u., zaterdag 5 juni van 15 tot 21 u., zondag 6 juni 
van 10 tot 12 en van 15 tot 21u. 

Tijdens het lerland-weekeinde wordt u in de 
gelegenheid gesteld om kennis te maken met Ierse 
kwaliteitsprodukten, ze te proeven en te kopen: 
Guinness Bier, verse oesters en St.Jacobsschel-
pen, gerookte en gemarineerde zalm, forel, kippers, 
whiskey, likeuren, honing, cakes, wollen en hand
gemaakte pulls en kleren, enz... 
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UIT DE REGIO 

WEST-VLAANDEREN 
JUNI 
4 IZEGEM: Wandeling met start aan het Vlaams 
Huis. Org.: FW-lzegem. 
5 WAREGEM: Kunstgalerij Lana, Stormestraat 51. 
Van 5 tot 30/6 tentoonstelling van de schilderijen 
van Marleen Haertjens. Dagelijks van 13u.30 tot 
18U.30. 's Zaterdags 10-18u.30, 's zondags 14-17u. 
Dinsdag gesloten. Vernissage op 4/6 om 19u. 
6 IZEGEM: Vlaams Huis om 13u.30: verzamelen 
voor wandeling te Poperinge, o.l.v. M. Verfaillie; 
Org.: Wandelklub Vlaams Huis. 
9 ROESELARE: Zoektochtin het Sterrebos. Om 
14u. aan Sterreboek. Meebrengen: Balpen en bij 
slecht weer laarsjes. Inkom 50 fr. Org.: Vlanajo-
West-Flandria. 
13 IZEGEM: Vlaams Huis om lOu.: Kaarting. Org.: 
Kaartersklub De Vlaamse Vrienden. 
21 IZEGEM: Busreis naar Lier en bezoek aan het 
steenbakkenjmuseum te Rumst. Org.: VWG-lze-
gem. 
23 WENDUINE: Wilfried Vandaele interviewt Anna 
Nijsters, TV-korrespondente in de VS. Om 20u. in 
Wielingen, Graaf Jansdijk te Wenduine. Inkom 50 fr. 
Org.: Kring Vlaanderen Morgen i.s.m. DF, WF, 
Vermeylenfonds en Gemeentebestuur De Haan. 

VU-ZEDELGEM WIL INTEGRAAL BEHOUD 
VAN VLOETHEMVELD 

ZOEKERTJE 
- 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. 

Voor de VU van Zedelgem maken twee deelas-
pekten reden uit tot het integrale behoud van 
Vloethemveld: enerzijds als natuurgebied en ander
zijds als historische belangrijke site. 

Natuurlandschappelijk beschouwd gaat het niet 
enkel en alleen over het militair domein, maar 
Vloethemveld in zijn totaliteit vanaf de Diksmuidse 
Heirweg op Zedelgem tot aan De Os en de Ezel op 
Snellegem. M.a.w. een bosdomein van 280 ha. De 
VU is voorstander voor het behoud van de omhei
ning van het huidig militair domein en het uitbreiden 
van de wandeldreef errond langs de buitenkant tot 
een gesloten geheel. Het militair domein moet een 
nieuwe bestemming krijgen met een edukatief en 
landschapsgericht karakter, waarbij het als provin
ciaal centrum zou moeten fungeren. Natuurgerichte 
tentoonstellingen en regionale opleidingen over 
fauna en flora passen in deze edukatieve visie. 

Verder is de organisatie van natuurbeheersklas-
sen een groeiende noodzaak: enerzijds de natuur 
bestendig saneren en anderzijds een onderzoeks-
funktie meegeven. 

Historisch is deze site meer dan belangrijk omdat 
op Groot-Zedelgem weinige lokaliteiten archiva-
risch teruggaan tot 1296. 

NOORTWEGHE 

Vandaar ook de ijver voor het integraal behoud. 
Konkreet betekent dit voor de Zedelgemse Volks
unie de bescherming van de gebouwen in het 
domein Vloethemveld, die historisch van Vloethem
veld gemaakt hebben wat het nu is. De prachtige 
hoeve Noortweghe kan daarin niet ontbreken. De 
twee boswachterswoningen evenmin: enerzijds te 
Snellegem (Woudweg naar Zedelgem) opgericht in 
1777 door het Sint-Janshospitaal en later in 1871 
het boswachtershuis waar een volle eeuw de bos
wachtersfamilie Baert heeft gewoond. 

ANNA NIJSTERS 
IN WENDUINE 

De onderhand bij het grote publiek bekende TV-
korrespondente Anna Nijsters groeide op in Wen
duine, na middelbaar ondenwijs in Oostende ging zij 
in Utrecht joernalistiek studeren. Via de Nederland
se omroep kwam zij als korrespondente in Wash
ington terecht en sinds de Golfoorlog werkt zij ook 
voor de nieuwsuitzendingen van de Vlaamse open
bare televisie. 

Anna Nijsters is terug in haar vaderland en komt 
op verzoek van de kring Vlaanderen Morgen naar 
Wenduine, daar zal zij op woensdag 23 juni a.s. 
geïnterviewd worden door Wilfried Vandaele. Deze 
onbetwistbaar boeiende gespreksavond gaat door 
in Wielingen, Graaf Jansdijk te Wenduine. Het 
gesprek start om 20. Toegangsprijs 50fr. 

Anna Nijsters nu eens niet vanuit Washing
ton, maar in Wenduine. 

Binnen het militair domein dringt de VU erop aan 
de Ferme Bocca te beschermen, privaat laatst 
bewoond door de familie Sinnaeve-Packo. De be
strating van de weg Vloethemveld kan zijn kasseika-
rakter niet verliezen. Al deze gegevens dragen ertoe 
bij om de integrale aanpak als doel te stellen. De 
historische Vossenbarm op Snellegem, aangelegd 
door de broeders van het Sint-Janshospitaal, is voor 
het vruchtbaar maken van deze regio zo belangrijk 
dat verdere afgraving volledig moet gevrijwaard 
worden. 

Inschrijven bij: Rik Keyaerts, E.P. Mon. 2.29, Belli-
ardstraat 97-113, 1047 Brussel. Tel. 02/284.28.35 
(voormiddag), fax: 02/284.91.44. 

Tot 50 personen kunnen mee! De inschrijvings-
data en de betalingsdata zijn strikt op te volgen 
gezien de relatief lange periode nodig voor bestel
ling van vliegtuigtiketten enz. 

De bedoeling: Een stukje Europa-der-Volkeren 
bewerkstelligen door 'n verbroedering/verzustering 
en het doorgronden van het Balkanprobleem. Dit 
alles geschiedt op een sportieve, ontspannende en 
vormende wijze vanuit ons Vlaams-nationaal ge-
dachtengoed. 

Het landschappelijk en het historisch element 
kunnen volgens de Volksunie niet gescheiden wor
den ; het één is een aanvulling van het andere. 
Versnippering in deze materie kan met. 

FRANS-VLAANDEREN 
LEERT NEDERLANDS IN 
VLAANDEREN 

Tal van jeugdige Fransviamingen studeren Ne-
deriands 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 ais Zeeuws-
Vlaanderen gastgezinnen worden gezocht voor een 
14-daags verblijf voor deze jonge Fransvlamingen. 

GASTGEZIN ALS LEVENDE TAALKURSUS 
VOVO (Vereniging Ontspanning Volksontwikke

ling Oostende) wil de koórdinatie 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 wei 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. 
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HATELIJK 
In WIJ (20 mei JI) komt zo maar even 6 

maal het Vlaams Blok ter sprake, weliswaar 
een keer zonder het bij name te noemen (biz 
7 in verband met een „onafhankelijke" raad 
van bestuur van BRTN) En telkens slaagt u 
erin dat op een even negatieve als hatelijke 
toon te presteren 

Ik begrijp natuurlijk het ongenoegen van de 
VU als ik de cijfers van de opiniepeilingen zie 
Maar ik geloof met dat die verkrampte opstel
ling t o V heel wat Vlaams-nationalisten uit
eindelijk de VU ten goede zal komen 

Trouwens een veel gevaarlijker tegenstre
ver IS de VLD Die partij zal nog heel wat VU-
kiezers aantrekken omdat die partij beschikt 
over politiek-technisch degelijk matenaal en 
strategische ervaring En nu hopen vele oud-
VU'ers dat die vernieuwde partij met die 
middelen heel wat kommunautaire proble
men gaat oplossen, waartoe de VU bij gebrek 
aan slagkracht met in staat is 

En wat het migrantenprobleem betreft ver
wacht ik dat de VLD minstens even doortas
tend zal optreden als het Vlaams Blok, omdat 
de VLD het ook zal aankunnen en het daarbij 
ook nog „demokratisch' kan doen lijken 

Samen met ongetwijfeld nog wel enkele 
andere WIJ-lezers hoop ik dat u dat hatelijk, 
eenzijdig en rancuneuze meehuilen met de 
meute t o v het Blok achtenwege laat 

Gabi Konings, Riemst 

BASKEN ~ 
De bewenng, in het artikel over de Basken 

(WIJ, 20 mei j I), als zou de PNV „enigszins 
te vergelijken zijn met onze VU" heeft mij toch 
„enigszins' de wenkbrauwen doen fronsen' 
Is de VU dan ook aartskonservatief, kleur- en 
smaakloos ' 

Ik meende nochtans dat de VU in het 
Europees Parlement gelieerd was met E A , 
de partij van ex-lendakari Carlos Garaikoe-
chea, De PNV daarentegen voerde bij de 
jongste verkiezingen propaganda met de kop 
van Wilfned Martens i De president van de 
laatste Baskische regenng in ballingschap, 
de PNV'er Leizaola, bracht zijn zoon indertijd 
met eens de Baskische taal bij 

Waar begin februan 92 in Bilbao honderd
duizend Basken betoogden tegen ETA, stap
ten op Paasdaag van dit jaar in hetzelfde 
Bilbao tussen de twee- en driehonderd leden 
en sympatisanten van Hern Batasuna, „de 
politieke vleugel van ETA", op achter het 
spandoek ,,independentzia" Hier was de 
telkens terugkerende slogan ,,ETA, Herria 
Zurekin 111" ETA, het volk staat achter U i 

Intussen werd in Parijs Philippe Bidart, de 
histonsche leider van de nationalistische 
bewgeing „IK' (IparretarraK, „Die van het 
Noorden") tot levenslange opsluiting veroor
deeld 

Opvallend was ook dat in februan in de 
kelder van een kaderlid van de vliegtuigfa
briek Dassault een wapenfabriek van ETA 
werd ontdekt 

De klap op de vuurpijl kwam op 26 februa
ri Ricardo Daene de Ynestrillas werd voor de 
uitspraak van een vonnis voor de moord op 
HB-parlementair Muguruza plots ,,onvoor
waardelijk en zonder borgsom" m vrijheid 
gesteld De Openbare Aanklager, die doods
bedreigingen had ontvangen, had nochtans 
153 jaar tegen hem geëist wegens mededa
derschap I Enkele dagen later kreeg de ETAr-
ra „Txiquierdi" 80 jaar gevangenis voor een 
aanslag waarbij een soldaat het leven verloor 
Willekeur waar het gaat om Basken i 

Als het van de PNV had afgehangen kon
den de bewoners van het Ibensch Schierei
land op dit ogenblik genieten van de geneug
ten van het Post-Franquisme i 

Jan Wieers, Geistingen 

De redaktfe ontvangt graag brie
ven voor de lezersrubriek Weder
woord. Naamloze brieven gaan 
de sciieurmand in, evenals 
sclield- en smaadbrieven. De an
dere publiceert zij, naargelang er 
plaats besciiikbaar 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. 

KOMMANDOSTIJL 
In WIJ (27 mei j I) stond een artikel over de 

TAK-prikaktie die de jarige faciliteiten in de 
randgemeenten aankloeg De objektiviteit 
van dit artikel is wel ver te zoeken De 
inleiding is een samenvatting van de persme
dedeling, maar de afsluiting ,,Maar dat men 
daarvoor in ware kommandostijl de woning 
van de Franstalige burgemeester van Sint-
Genesius-Rode moet overvallen, kunnen we 
slechts afkeuren ', is pure sensatie 

Hoe kunt u dit schrijven, als er niemand van 
u aanwezig was ' 

De rijkswacht was op de hoogte van deze 
aktie, dus was ze op het ergste voorzien BOB 
en helikopter volgden ons voortdurend, en de 
gemeentehuizen van de zes waren versterkte 
burchten 

Om onze aktie te kunnen uitvoeren, moest 
alles wel snel gebeuren, omdat de rijkswacht 
haast onmiddellijk ter plaatse kon zijn Onze 
eerste halte werd dan ook snel aangepakt, 
omdat er nog een paar huizen moesten 
volgen Vandaar dat alles in een zogezegde 
kommandostijl gebeurde 

Maar de rijkswacht was er nog sneller En 
bijna alle TAKkers werden opgepakt, zodat 
de andere huizen met konden aangepakt 
worden 

Daar u met aanwezig was, kon u natuurlijk 
met zien dat het de rijkswacht was die een 
ware kommandostijl gebruikte TAKkers wer
den zonder pardon over de grond ge
schuurd, en dan nog eens deftig afgeranseld, 
en dit alleen maar omdat ze voor hun Vlaams 
recht opkwamen Zou men deze komman
dostijl met beter afkeuren ' 

Het voetvolk, de mensen van de aktie, 
krijgen een slag in hun gezicht Terwijl de 
vooraanstaanden kritiek spuien en nergens 
zijn te bespeuren 

Kurt Ryon, Steenokkerzeel 

HERKOMST 
Mag ik iedere vakantieganger vragen om 

bij zijn bezoek aan musea, kerken, kastelen, 
hotels enz in het buitenland de gastenboe
ken te ondertekenen met duidelijke herkomst 
van de bezoeker Vlaanderen 

Als u die gastenboeken doorneemt zult u 
zien dat de Schotten en de Welshmensen 
altijd ondertekenen met ,,Scottish" of „Wa
les ' Sinds vonge zomer staan er in de Ierse 
gastenboeken nu ook bezoekers uit Vlaande
ren Was ik dan de eerste Vlaming die Ierland 
bezocht' 

H. Van Ransbeeck, Dendermonde 

WIJLEN WIJ 
Los van de zeer bedenkelijke wijze waarop 

het dossier WIJ door de partijraad is gejaagd, 
los van het feit dat WIJ een financiële aderla
ting betekent voor de partij, ben ik van 
mening dat het opdoeken van WIJ m z'n 
huidige vorm een onvergeeflijke psichologi-
sche blunder is van de partijtop In een 
krusiaal jaar, wanneer twee verkiezingen wel 
eens het definitieve lot van de partij zouden 
kunnen bezegelen maakt men met datgene 
kapot wat de partij nog enige uitstraling geeft 

Jaarljiks enkele miljoenen investeren in WIJ 
kan de partij dan financieel misschien wel wat 
pijn doen, maar de tientallen miljoenen die de 
VU de voorbije jaren m verkiezingskampanjes 
heeft gestoken hebben hun nut ook nog met 
bewezen i Of verwacht de partijtop misschien 
nog altijd alle heil van de verkoop van pluche 
knuffelleeuwtjes waann ze wellicht - alhoe
wel goedkoop gefabnkeerd in een of ander 
Aziatisch lage-loonland, en dus met bevor
derlijk voor de streekekonomie - toch ook 
miljoenen hebben geïnvesteerd ' 

R.S., Bonheiden 
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LEPEL & VORK 

Brugge bezoeken is ook 

kennis maken met het 

Vlaams 
Ontmoetingscentrum 

^ De Gulden Spoor 
rechtover uitgang parking 

't Zand 22 Brugge 
tel. 050.34 30 82 

dranken 
snacks 

restaurant 
zaal voor 50 pers 

Adverteren in WIJ 
rendeert 

02/219.49.30 

Probeer eens! 

aele 

gooJu^ni 3798v(ly>^'0''^ 
Zitpl.l.TlhCtl Iccs l -
jaal vooi 100 per
sonen Groepen 
en bussen op af
spraak tegen spe
ciale pn|zen - loc-
ristenmenu 295 fr. 

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

Banketbakkerij 

ANTWERPIA 
JOOST GOSSYE 

Geraardsbergsestraat 
38 
9300 Aalst 
Tel. 053-21.35.33 

Sedert 1910 
JAN PAUWELS-DE BRAUWER 

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

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

Caié %o.(A 9iote^ \ 
— Cawbitlwus — 

Kloosterstraat 3 • 3960 Bree 
089/47.28.97 

_MWn2;(t 
SL Jë 

'tboerenhof 
CAFE-RESTAURANT-FRITUUR 

Terras - Lunchroom -Coffeeshop 
Altamira stone griil 

Prijzen voor groepen 

op aanvraag. 

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

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

ten 

Overelnde 8 AS 
011/65.73.05- 65.89.40 

Bij vertonen van VU-iidkaart: 
één aperitief gratis. 

Brood-en 
banketbakkerij 

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

SPECIALITEIT VAN ALLE 
GELEGENHEIDSGEBAK 

Hostellerie 

pettm 
Oerenstraat 13 8190 Alveringem 

lel 058/288 007 

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

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

Oerenstraat 13 8690 Alveringem tel. 058/288 07 fax 058/289 381 



DEZE WEEK IN 
EEN DUBBELDIKKE 

PoupehanII 
Al jaren overlegt de top van CVP en PSC in het geheim over het 
bestuur van België. Dat gebeurt met medeweten van het Paleis. 

Hugo De Ridder onthult een nieuw Poupehan, deze week in Knack. 

Opvoedersgram 
Joos Wauters, stakingsleider van de opvoeders, haah uit naar de 
politiek: er is geen voeling meer met de zachte onderbuik van de 

maatschappij. Een interview met hem, deze week in Knack. 

Dossier drinken 
Hoe duur drinkt de Belg? Welke rol speelt het vat in de smaak van 
wijn? En turf in de smaak van whisky? Vond een goudzoeker de 

cognac uit? De antwoorden deze week in Weekend Knack. 

En verder 
Herman Van Rompuy onder vuur • Eksamens en faalangst • 

Verkiezingen in Spanje en Italië • De Japanse kroonprins trouwt' 
Beelden van Bosnië • Cannes '93 • Interview met Danny Bertels 

De wereld van de cheerleaders 

4 MAGAZINES INI: 
KNACK + WEEKEND KNACK + TELE KNACK 

+ TALENT (de betere personeelsaanbiedingen) 

ELKE WOENSDAG TE KOOP 


