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AANBEVOLEN HUIZEN 

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

Tel. 02/582.13.12 
02/582.04.10 

Verdeler 
VOLKSWAGEN AUDI - PORSCHE 944 

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

Personenwagens, vrachtwagens en carrosserie 

Adverteren in WIJ 
rendeert 

02/219.49.30 

Probeer eens! 

H^ 
N.V. ZAKENKANTOOR 
HERMAN STEENHOUDT 

1 STATIONSPLEIN, 
9500 GERAARDSBERGEN 

Tel. (054) 41 30 44 

Woonkrediet 
steeds iets beter! 

PVBA 

J. BORREMANS-COCK 
& KINDEREN 

Algemene Bouwondernemingen 
Gentsestraat 238 

9500 Geraardsbergen 
Tel. 054-41.25.89 
Wij bouwen voor u 
sleutel op de deur 

SCHOENEN 

NERoflisJEL^ 

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

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

A 

y 
FDEVRIESE^ 
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baron ruzettelaan 78 
^ 8310 brugge 4 A 
l ^ b a a n brugge-oostkamp^| 
• ^ 050/35 74 04 J É H 

Kostuums naar maat 

HERENKLEDING 

rmees 
Steenhouwersvest, 52 

ANTWERPEN 

nv de winne-fabrisac 
< 

^ / migrostraat 128 
\ / IB 9200 schoonaarde 

dendermonde 
052/42 33 04 - 42 39 16 

drukkerij 

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

U bent van harte welkom bij 

Karel Van den Berghe B.V.B.A. 
VLOER en MUURTEGELS 
— Steeds ruime kortingen 
— Kwaliteitsprodukten 
— Uitstekende service 
— Keuze uit meer dan 600 soorten 

GENTSESTEENWEG 377 9300 AALST 
(200 m voor de Vijfhuizen) 
Tel. 053/70.06.64 

AIGLE 
TRETORN 
RCMVIIIOV 

BAMA 

adidas 
C3UMA 

(tjabor) 

JËD 
«'.'••• 11-'- m 

diadoiö 
MEPHISTO 

TR«PS 
SEBAGO 

Docksides 

SEBAGO 

AMIIIOKIX 

26 kleuren 
20 kleuren 
6 kleuren 

WEEK-END altijd open 
Woensdag gesloten 

'Di t jaa/i teAug Inet IVIEEST aantaH 

fcCfiu/icM vai\ gans de. K U S T 



VERNIEUWEN 
VOOR DE TOEKOMST 

N
AAR buitenuit werd het voorbije CVP-kongres door 
twee manifestaties gekleurd, het protest van de 
opvoeders en ,,de opstand" van de vrouwelijke 
kongresgangers Daardoor raakten de echt grote 
tenna s een beetje op de achtergrond, later op de 
week werden de bijkomstigheden van de harde 
feiten gefilterd Er werd naar het CVP-kongres 
uitgekeken, de partij worstelt met ideeenmoeheid, 
overdreven inmenging van haar standen, koud-en-
warm-blazen in tal van dossiers, is afgevlaktdoor de 
onbarmhatige slijtage van overal mee te besturen, 

mee te regeren en kompromissen te sluiten Ook de machtige 
CVP, die ooit zoveel Vlamingen wist te bekoren, moest op den 
duur tot een vale verzameling moegestreden beroepspolitici 
verworden Dat de partij de drang naar vernieuwing voelde 
mocht dan ook met venwonderen, haar kongres was dus ook 
belangrijk voor het verdere politieke leven in Vlaanderen en 
België 

Of de genomen beslissingen omtrent de verhouding tot de 
belangengroepen, de aanwezigheid van vrouwen en jongeren 
e a gevolgen zullen hebben zal moeten blijken bij de eerstvol
gende verkiezingen Alhoewel de vraag groot is of de bevriende 
vakbondsleiders, ziekenfondsers en 
Boerenbonders hun macht zo maar zul
len inleveren Binnen de CVP is daar 
reeds onnoemlijk veel over gebakkeleid, 
gedreigd, gestemd, of het dit keer ge
meend IS moet dus afgewacht worden 

Belangrijker zijn de uitspraken over 
het al dan met invoeren van nieuwe 
belastingen en bezuinigingen, iets wat 
onvermijdelijk samenhangt met de koali-
tie die de CVP met de PS vormt De 
Waalse socialisten hebben geen oren 
naar bespanngen en dus gaat de CVP 
mee in dezelfde zak van politici die de 
Belgische boel maar laten draaien Het
zelfde moet gezegd worden van de PS-
moeilijkheden inzake onopgeloste fraude-dossiers 

Zeggen dat men een vernieuwingskongres houdt en op 
hetzelfde ogenblik al dit leed (reken daar nog het gescharrel in 
en rond Justitie bij) dragen is ondankbaar Men kan met bij 
achterban en publiek op zoek gaan naar vertrouwen en 
tegelijkertijd veel duistere dossiers blijven dekken Het is zeer 
de vraag of de CVP-kongresgangers een antwoord hebben 
gekregen op deze knelpunten 

Waann de CVP-top, bij monde van de eerste minister, zich 
wel geëngageerd heeft is de afwijzing van nieuwe belastingen 
Het kon moeilijk anders, premier Dehaene was in zijn Rerum 
Novarum-toespraak te Waregem een stap te ver gegaan en 
diende dus gas terug te nemen Hoe hij dat zal weten te rijmen 
met zijn met besparingsgezinde koalitiegenoten is een andere 
zaak, maar terugkeren op de gedane beloften kan zelfs 
Dehaene zich met (meer) veroorloven 

Tegen deze achtergrond was het CVP-kongres dus met 
onbelangrijk voor de verdere verhoudingen in dit land dat nu 

toch wel duidelijk in twee brokken uiteenvalt Sommige kom-
mentatoren noemden het CVP-kongres een ,,on-kommunautair 
kongres", maar is dat wel juist'' Kan er in dit land nog iets on-
kommunautair zijn'' Zeker als er over begrotingen, besparin
gen, uitgaven en belastingen gesproken wordt spuwt de 
kommunautaire draak als vanzelf zijn vuur Het nationaliteiten-
konflikt in België is reeds geruime tijd een financieel konflikt 
geworden De duidelijke uitspraken van de eerste minister 
zullen - als ze gemeend zijn, tenminste - ongetwijfeld nog 
een staart krijgen en dreigen verkiezingen dichterbij te brengen 
dan venwacht Of het zou moeten zijn dat dit kabinet gered 
wordt door de deus ex machina van een plotse ekonomische 
heropleving 

Met enige verbazing hebben wij ook gehoord dat de Vlaamse 
minister president Van den Brande op het CVP-kongres de 
welzijnssektor meer geld heeft beloofd Ook wij vinden dat de 
opvoeders ,,beter verdienen", maar hebben toch onze vragen 
Beloften hebben vaak meer kwaad dan goed gedaan, zo is het 
reeds weken aanslepende konflikt het gevolg van te licht 
gedane beloften Inhaaloperaties wat lonen en tewerkstelling 
betreft zijn er wellicht nodig maar van de sektor mogen ook 
inspanningen gevraagd worden Zo kan administratieve sa

menwerking tussen de kleinere instellin
gen kostenbesparend werken 

Welke bronnen de Vlaamse regering 
moet aanboren om geld voor de wel
zijnssektor te vinden is ons met meteen 
duidelijk, maar denken dat alle heil uit 
verkoop van overheidsbedrijven (pnvath 
zeren) zal komen lijkt ons als wonder
middel met het beste van het beste Men 
kan iets maar een keer verkopen en wat 
zal men bedenken wanneer volgend 
seizoen weer andere sektoren in de 
straten van Brussel gaan betogen "> 

Ondertussen is het binnen de Volks
unie ook met stil gebleven Gestaag 
werkt de partij aan de vernieuwing van 

de twee voorname pijlers van haar programma het kommu
nautaire en het sociale Het eerste luik werd deze week in de 
verschillende arrondissementen besproken, op de partijraad 
van zaterdag a s wordt de diskussie afgerond Nu een post-
Sint-Michielstijd aanvangt is afstellen van het programma op de 
nieuwe toestand meer dan nodig Eens dat gebeurd is roefit de 
VU-voorzitter de basis naar Wachtebeke (20 juni a s) voor een 
Feest van de Toekomst, daar zal het staatsvormend projekt na 
St -Michiels bekend gemaakt worden Later wordt de sociale 
pijler aangevat 

Het IS natuurlijk uitkijken naar wat de demokratische Vlaams-
nationalisten voor nieuws over beide onderwerpen zullen bren
gen Een zaak is reeds zeker het heeft alles met de toekomst 
van het nieuwe Vlaanderen te maken, het nieuwe Vlaanderen 
dat uit zoveel strijd en staatshervormingen is geboren is het kind 
van de Volksunie, zij laat het nu met in de steek i 

Maurits Van Liedekerke 
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INHOUD 

7
Minister van Justitie Wathelet 
sluit een herziening van het 
proces van Irma Lapiasse niet 
uit. Senator Jan Loones licht 

het simbolisch belang hiervan toe. 

9 
De VDBH trok met een han
delsdelegatie naar China. 
Hans De Belder bericht van 
achter de muur. 

M 0^ Hugo Schiltz meent dat 
• I l ^®^ voortbestaan van Bel-
I ^J gië af zal hangen van haar 

nuttigheidswaarde voor 
de ene of andere deelstaat. 

11 De nieuwe onthulling van 
joernalist Hugo De Ridder 
over Zevenborre roept 
weer veel vragen op. 

M f^ Een Dimarso-enquête 
T J wijst uit dat de Vlaamse 

I f^ editorialisten weinig in
vloed uitoefenen op de 

Vlaamse publieke opinie. 

M ma De regionalistische wind 
T w\ waait door Europa. In 

I W Spanje wist de PSOE van 
Felipe Gonzales deson

danks stand te houden. Maar in 
Italië verpletterde de Lega Nord van 
Umberto Bossi de tegenstand. 

18 
In zijn derde deel over de 
Slaven vertoeft Karel Jan-
zegers bij Kroaten, Ser
viërs en Makedoniërs. 

0 \ é \ De hoofdredakteur van 
^ ^ Ons Erfdeel, Jozef Deleu, 
^ ^ ^ J nam nooit een blad voor 

de mond. In zijn Monolo
gen trekt de salonfahige rebel weer 
hard van leer tegen de Vlaamse 
heilige huisjes. 

^ ^ m De bekerfinale tussen 
JM\ Standard en Charleroi 

| | ^ " Y was de laatste wedstrijd 
van scheidsrechter Al-

phonse Costantin. Het was geen 
onopgemerkt afscheid. 

(omslagfoto Photo News) 
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Donderdagochtend kwamen negen opvarenden van de Engelse tanker British Irenf bij een aanvaring met het Panamese 
ertsschip Western Winnereven voor Oostende op de Noordzee om het leven. De tanker, gevuld met benzine, brandde 
volledig uit. Over de oorzaak van de aanvaring tast men nog in het duister. Engelse loodsen legden de schuld in de 
schoenen van de Belgische overheid. Volgens hen moest er op de plaats van de aanvaring, het loodsstation A1, vroeg of 
laat een ongeluk gebeuren, omdat er in die buurt veel zandbanken zijn. De Belgische overheid zou al jaren geleden 
gevraagd hebben om de loodsboot veiliger te stationeren. De plannen daartoe zouden door geldgebrek nooit zijn 
uitgevoerd. De direkteur van het zeewezen noemde dit echter goedkope kritiek. Voor de Vlaamse kust bevinden zich een 
zestigtal zandbanken. Waar men de loodsen ook aan boord neemt, er zullen steeds zandbanken in de buurt liggen. 

(foto vum) 

VLUCHT VOORUIT 
De zo gekende gunstige wind waaide ver

leden week een totdantoe vertrouwelijk ge
bleven nota van VU-senator Hugo Scliiltz 
richting Belang van Limburg. In die nota 
waarschuwe Schiltz de Volksunie voor een 
kommunautaire vlucht vooruit. Op de VU-
Partijraad van zaterdag a.s. zal gedebatteerd 
worden over het nieuwe staatkundige projekt 
van de VU na Sint-Michiel. 

Schiltz IS de mening toegedaan dat de VU 
eerst het Sint-Michielsakkoord een kans 
moet geven vooraleer van de zelfstandigheid 
van Vlaanderen een centraal tema te maken. 
Volgens de ko-voorzitter van de dialoog van 
volk tot volk geeft het Sint-Michielsakkoord 
Vlaanderen de instellingen en de middelen 
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om een optimale graad van zelfbestuur te 
verwerven in het kader van een Belgische 
unie. 

„Vlaanderen is een deel van België en 
meer dan sommigen willen erkennen", aldus 
Schiltz. „Het bestaan van de Belgische orde
ning is vooralsnog de enige ultieme bescher
ming van de Vlaamse grenzen en van de 
machtspariteit voor de Vlaamse minderheid 
In Brussel. Wie de Belgische federatie op
blaast, neemt deze bescherming weg tenzij 
men niet-demokratische hipotesen In over
weging neemt" 

Schiltz vindt het inhoudelijk beleid in Vlaan
deren en het onontkoombare gesprek met 
Wallonië prioritair. Tijdens deze onderhande

ling kunnen de restbevoegdheden, het res-
pekt voor de tweeledigheid, het definitief 
aanvaarden van de niet-inmenging en een 
betere Brusselse struktuur op de agenda 
geplaatst worden. 

De gewezen VU-vice-premier en minister 
van Begroting vreest dat wanneer de VU toch 
voor een of andere omfloerste vorm van 
separatisme opteert, het niet de VU of het 
Vlaams Blok, maar wel de Van den Brandes 
en de jonge VLD-ers zullen zijn die het 
maneuver zullen leiden als „ooit de dag komt 
dat het ontbreken van een zichtbare meer
waarde voor de Vlamingen en een samen
loop van krisisomstandigheden toch de Bel
gische feitelijkheid doen springen." 



DIRK DEMEURIE 

Dirk Demeune volgt Koen Baert op als 
algemeen sekretaris van het IJzerbedevaart-
komitee. In VU-middens is Demeurie geen 
onbekende. Hij was voorzitter van de afdeling 
Deerlijk. Trouwe lezers van onze rubriek Uit 
de regio weten dat deze VU-afdeling mede 
onder de impuls van Dirk tot één van de 
aktiefste in Vlaanderen uitgroeide. 

Demeurie is ex-kabinetsmedewerker van 
gewezen minister van Ontwikkelingssamen
werking André Geens (toen VU, nu VLD), en 
h\\ was ook lid van de VU-Partijraad en het 
VU-Partijbestuur. Tot voor zijn benoeming als 
sekretaris van het IJzerbedevaartkomitee 
was hij als stafmedewerker verbonden aan 
het Lodewiji< Dosfelinstituut. 

Demeurie treedt in funktie eind augustus. 
Hij nam ontslag uit al zijn funkties bij de VU. 
De redaktie wenst Dirk het allerbeste toe in 
zijn nieuwe job. 

CVP-KONGRES 
Het afgelopen tweedaags CVP-kongres 

onder het motto Diciiter bij de mensen was 
volgens de ACV-krant Hef Voll< „organizato-
risch en intioudeliji< geen hoogvlieger". Het 
zogezegd vernieuwingskongres werd eigen
lijk beheerst door drie feiten. 

Ten eerste was er het incident met de CVP-
vrouwen. Een amendement van de kamer-
fraktie om alle bestaande verdeelsleutels bin
nen de partijstatuten af te schaffen, wat ook 
de bescherming van de vrouwen ongedaan 
maakt, werd met 64% van de stemmen aan
vaard. Hierop verlieten de vrouwen, de vrou
welijke CVP-ministers op kop, de kongres-
zaal. Dichter bij de mensen, maar niet dichter 
bij de vrouwen, klonk het. 

Een tweede nieuwswaardig feit vormde de 
belofte van premier Dehaene dat het nu 
gedaan zou zijn met nieuwe belastingen te 
heffen. Men moet inderdaad al verduiveld 
vindingrijk zijn om nog iets te vinden waar 
belastingen op geheven kunnen worden. 

maar kom: Dehaene gaf het kongres gelijk 
dat er een grens is aan de belastingdruk. 
Toch wilde de premier interne verschuivingen 
niet uitsluiten. 

Dehaene gaf alvast een prachtig nummer
tje kongres bespelen weg. De lijst van fiskale 
en parafiskale verhogingen die zijn kabinet al 
doorvoerde is zeer indrukwekkend. Komt er 
dan op het kongres zoals venwacht gemor, 
dan zeg je toch gewoon dat het nu wel 
genoeg is en de CVP-achterban is weer voor 
een tijdje gesust. 

Tenslotte keurde het CVP-kongres nipt een 
voorstel goed om alle kafees en dancings 
verplicht te laten sluiten om drie uur 's nachts. 
Als politiek vernieuwend programmapunt kan 
dit tellen. De CVP wil de mensen nog sneller 
in slaap wiegen. 

KABINEHENTREIN 
In de Congreskrant, een bijlage van het 

CVP-ledenblad Zeg lazen we de aankondi
ging dat de kabinettentrein op het CVP-
kongres passeert. „In het licht van het kon-
grestema „Politiek dicht bij de mensen" leek 
het ook wenselijk het federale en regionale 
regeringsbeleid dichter bij de mensen te 
brengen. Daartoe wordt zaterdag een kabi
nettentrein georganizeerd waarbij alle kabi
netten van CVP-ministers aanwezig zijn op de 
drie deelkongressen met een stand vol doku-
mentatie en informatie." 

De leden van een ministerieel kabinet wor
den door de overheid betaald. Het is geen 
geheim dat op de kabinetten vaak werk 
gedaan wordt dat veeleer met het eigenbe
lang van de minister en diens partij te maken 
heeft, dan met het algemeen belang. Deze 
gewoonte moet streng afgekeurd worden. 

Doordat de CVP haar tien kabinetten (5 
federale, 4 Vlaamse, 1 Brussels) ten tonele 
voert op een kongres, stelt ze op overheids
kosten ekspliciet de diensten van deze kabi
netten ter beschikking aan haar kaderleden 
en mandatarissen. Hoe wil men op deze wijze 
wat doen aan het rotte beeld dat de mensen 
van de politiek hebben, waar ellebogenwerk, 
gevlei en lange armen nodig zijn om iets 
gedaan te krijgen ? 

Een vernieuwingskongres onder de titel 
,,Politiek dicht bij de mensen" ? Politiek dicht 
bij de CVP-mensen, zeker I 

DE LIJN 
Wie verleden week vrijdag met de bus 

wilde rijden, was eraan voor de moeite. Het 
personeel van de Vlaamse ven/oersmaat-
schappij De Lijn staakte. Hoewel de vakbon
den nooit nalaten te wijzen op de belangrijke 
sociale funktie van het openbaar vervoer, 
werd de stakingsaktie enkel gevoerd om 
personeelseisen af te dwingen, en was de 
reiziger weer het slachtoffer. Biezonder erger
lijk was bovendien dat de avond voor de 
staking een raamovereenkomst bereikt werd 

tussen direktie en vakbonden. Minister Sau-
wens (VU) van Verkeer keurde de staking van 
het gemeenschappelijk vakbondsfront in 
scherpe bewoordingen af. 

In WIJ van 27 mei haalden we reeds de 
achtergronden van dit sociaal konflikt naar 
voor en venwezen we naar de positieve rezul-
taten die De Lijn kan voorleggen en de 
nieuwe initiatieven waaraan gewerkt wordt. 

Sauwens stelde in een persmededeling 
n.a.v. de stakingsaktie dat dergelijke stakin
gen enkel de druk tot privatizering van be
paalde diensten verhoogt. Sauwens maakte 
bekend dat hij opdracht gaf om de kostprijs 
van de uitbating van lijnen in eigen regie en 
van verpachte lijnen (thans 60-40-verhou-
ding) na te gaan, en om te onderzoeken of de 
technische dienst van De Lijn geheel of 
gedeeltelijk geprivatizeerd kan worden. 

VERONTSCHULDIGD 
Er gaat nu echt bijna geen week voorbij of 

minister van Defensie Delcroix (CVP) duikt in 
deze kolommen op. Deze week raakte be
kend dat Delcroix zich vorige maand veront
schuldigde bij de Britse regering, omdat 
België aan de vooravond van de Golfoorlog 
tegen Irak weigerde granaten te leveren aan 
Groot-Brittannië. Delcroix flaterde met dit ei
gengereid optreden - hij verontschuldigde 
zich in eigen naam - opnieuw, want de 
beslissing om geen granaten te leveren was 
er een van de ganse regering. 

Het zal dus niemand venwonderen dat de 
toenmalige defensieminister Coëme (PS) en 
de VU, die toen in de regering zat en daar 
rezoluut de pacifistische kaart trok, tegen de 
ekskuzes van Delcroix protesteerden. Coëme 
weet de ekskuzes van Delcroix aan diens 
politieke onen/arenheid. 

Volgens VU-voorzitter Bert Anciaux is Del
croix blijkbaar ongevoelig „voor het vredes-
streven dat in Vlaanderen aanwezig is en dat 
aan de bazis lag om deze oorlogswapens 
niet te leveren". Anciaux stelde verder dat 
Delcroix zijn boekje te buiten gaat en ons op 
het internationale terrein belachelijk maakt. 

BOETEN 
De Gazet van Antwerpen meldde dat minis

ter van Justitie Wathelet (PSC) een vijfjaren
plan voor Justitie en het gevangeniswezen 
opgesteld heeft. Er hangt een prijskaartje van 
20 miljard frank aan vast. Vermits niemand 
gelooft dat het budget van Wathelet met dit 
bedrag verhoogd zal worden, werd naar 
andere middelen gezocht: een verdubbeling 
van de gerechtsboeten. 

Het plan van Wathelet bevat o.m. de bouw 
van twee nieuwe gevangenissen, één in Brus
sel en één in Andenne. Er zouden bovendien 
drie nieuwe rechtbanken komen, en de auto-
matizering van de rechtbanken wordt veral
gemeend. 
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KORTWEG 

• Het ministerie van Sociale Zaken 
beloofde tijdens de voorbije Le-
venslijn-akties van VTM in 1991 en 
1992 in totaal 33 miljoen frank. Philip
pe Busquin in '91 en Laurette Onl<e-
liriK, als plaatsvervangster van minis
ter Moureaux, in '92, allen PS-minis-
ters, kwamen de cheque overhandi
gen. Van de twee reuzencheques is 
echter nog geen frank betaald. 

• Volgens het Uberaal Verbond van 
Zelfstandigen (LVZ) kunnen fraude 
en witte-boordenkriminaliteit, zeker 
op een ogenblik dat de straatkri-
minaiiteit de gemoederen danig 
bezighoudt, geen prioriteit van Justi
tie vormen. Volgens het LVZ zou dit 
van een omgekeerde klassejustitie 
getuigen. 

• „Brussel is een gewest zoals beide 
andere". Aan het woord is de Brus
selse mister Europe, CVP-gewestmi-
nister Jos Chabert op RTL-TVi. 
Chabert voegde daar zelfs aan toe 
dat hij met die uitspraak ook het 
standpunt van zijn partij vertolkte. 

• Het Vlaams Blok dient in de Vlaam
se Raad opnieuw een rezolutie in 
over de onafhanketijkheld van 

-Vlaanderen. Enkele weken geleden 
werd een dergelijke rezolutie niet in 
ovenweging genomen omdat de in
houd ervan niet tot de bevoegdheden 
van de Vlaamse Raad behoort. Dit 
vormde de aanleiding tot zware inci
denten met Blok-raadsleden, die 
door voorzitter Vanvelthoven voor
waardelijk geschorst werden. In de 
peilingen legden de rellen het Blok 
echter geen windeieren: de partij 
ging deze maand 1 % vooruit. 

• Koning Osaöetf) bracht deze week 
een bezoekje aan de Leeuw van 
Waterloo. Ze was vergezeld van de 
afstammeling van de Wellington die 
er in 1815 samen met de Pruisen 
Napoleon Bonaparte versloeg. Het 
zonnige vorstelijk bezoekje werd ver
stoorde door een eenzame Napo
leon-fan, die „Vive Napoleon" riep. 

• Bobby SIngh blijft nog een jaar. 
De politieke vluchteling van Kortes-
sem die niet erkend werd, en voor wie 
de gemeente een referendum organi-
zeerde, kreeg van minister Tobback 
(SP) een verblijfsvergunning voor één 
jaar, en van minister Detiège (SP) een 
arbeidsvergunning voor zijn werk op 
de kansarmenboerderij „De Wroe-
ter". Singh, fizisch gehandikapt, 
kwam in '89 reeds in België aan, en is 
intussen perfekt geïntegreerd. 

NAAR HERZIENING PROCES 
IRMA LAPLASSE ? 

Verleden week liet de minister van Justi
tie aankondigen dat hij een herziening van 
het proces Irma Laplasse niet uitgesloten 
acht. Deze Vlaamsgezinde vrouw werd op 
het einde van de tweede wereldoorlog 
gefusilleerd omdat ze zeven verzetslieden 
zou verklikt hebben aan de Duitsers. Pro
fessor Karel Van Isacker maakte verleden 
zaterdag bekend dat een kroongetuige in 
het proces Laplasse meineed zou ge
pleegd hebben. Minister Wathelet grijpt nu 
dit „nieuw feit" aan om te onderzoeken of 
het proces moet herzien worden. We vroe
gen senator Jan Loones, die zich samen 
met gewezen VU-senator Guido Van In al 
geruime tijd voor het dossier Laplasse 
inspant, naar een reaktie. 

• De minister van Justitie zegt over een 
nieuw feit te beschikken. Maar is dat nieuw 
feit wel zo nieuw als Wathelet laat uitschij
nen? 

„Eigenlijk niet Professor Karel Van Isacker 
heeft in /wee boeken haarfijn het dossier van 
Irma Laplasse, met alle gebeurtenissen van 
die septemberdagen 1944 in Oostduinkerke 
uitgepluisd. Vooral met het tweede boek was 
daarmee reeds onomstotelijk de onschuld 
van deze Vlaamse moeder bewezen. Ieder
een die dit boek wil lezen, zoals trouwens 
ieder rechtgeaarde streekgenoot, weet dat 
Irma Laplasse geen rechtvaardig proces 
heeft gehad. Daan/oor hebben wij geen 
rechtzetting door een kroongetuige nodig." 

• Waarom is de minister van Justitie dit
maal dan wel bereid om de zaak Laplasse 
voor herziening vatbaar te verklaren ? 

„Zonder twijfel is hierbij de dwingende en 
zelfs nauwelijks verholen aanmaning van de 
gezaghebbende pater Van Isacker, daarin 
gevolgd door de grootste Vlaamse krant. De 
Standaard, met een standpunt van gewezen 
WIJ-redakteur pvdd, van bepalend belang 
geweest 

Let wel: Justitieminister Wathelet heeft en
kel toegezegd het dossier te zullen opvragen, 
en een gesprek te hebben met prof Van 
Isacker. Daarna kan hij al of niet beslissen 
een aanvraag tot herziening te richten aan het 
Hof van Kassatie. Als Kassatie de herziening 
toestaat volgt nog een nieuwe procedure 
voor een Hof van Beroep." 

• Volgens professor Luc Huyse is het 
hoogstwaarschijnlijk de eerste keer dat 
een repressie-proces mogelijk heropend 
wordt. De veroordeelde Irma Laplasse 
heeft er zelf echter niets meer aan. Maar 
kan aan de herziening van haar proces een 
symbolische betekenis gehecht worden ? 

„Ongetwijfeld. In de eerste plaats heeft 
natuurlijk de mooie familie van Irma Laplasse, 
haar twee kinderen en vele kleinkinderen, 
recht op volledig eerherstel. Maar daarnaast 
zou deze herziening tegelijk slaan op de 
zovele andere en gelijkaardige monsterpro
cessen uit de repressieperiode. De politieke 
sfeer waarin dit alles mogelijk is geweest, 
wordt bijvoorbeeld ook op doordringende en 
wetenschappelijke wijze geschetst door 
priester en auteur WiUried Pauwels in zijn 
boek „De verdachten van september 1944." 

• Denkt U dat straks ook amnestie nog 
mogelijk wordt? 

„Van auteur Wilfried Pauwels, eveneens 
aanwezig op de recente Pinksterzondagher
denking waar Van Isacker zijn aanklacht 
formuleerde, hoorde ik dat hij werkt aan een 
nieuwe repressiestudie, op basis van nooit 
eerder gezien archiefmateriaal. Misschien, 
wie weet, komt er op die wijze vernieuwde 
druk op het amnestiedossier Vanuit het Bel
gisch parlement kan ik echter niet anders dan 
vaststellen dat alleen reeds het woord am
nestie een onvoorstelbare onverdraagzaam
heid aan het licht brengt, niet in het minst bij 
de, ook Vlaamse, socialistische frakties." 

• Samen met gewezen VU-senator Guido 
Van In zet U zich al geruime tijd in voor de 
zaak van de onterecht terdood veroordeel
de Irma Laplasse. De mogelijke herope
ning van de zaak werd nochtans bekomen 
na een mondelinge vraag van een Vlaams 
Blok-kamerlid. Heeft de VU zich op de 
valreep de kaas van het brood laten eten ? 

„Dat nu de zaak zou worden herbekeken is 
natuurlijk niet het gevolg van een vraag in de 
Kamer Wat niet wegneemt dat ikzelf dol
graag die vraag als eerste had gesteld. Mijn 
eerste grote spreekbeurt, in de retonka in het 
Veurnse kollege, ging reeds over Irma La
plasse, vanuit haar geschreven oorlogsdag 
boek dat ik in mijn vaders buro had gevon
den. En ik was van plan, in afspraak met de 
VU-kollega 's aan de zaak en de zogenaamde 
nieuwe feiten, een brede en gemotiveerde 
interpellatie te wijden in de plenaire vergade
ring van de Senaat Het reglement van de 
Kamer laat echter toe korter op de aktualiteit 
in te spelen. Ook minister Wathelet, die zich 
notabene voor zijn verklaring moest laten 
vervangen door de minister van Financiën 
Maystadt (denk aan de Dodengang) heeft 
daarvan gebruik gemaakt Maar zoals ge
zegd : vooraleer het dossier zal zijn afgerond, 
tot de vrijspraak van Irma Laplasse, Is er nog 
nood aan jarenlange inzet, politieke en juridi
sche. Wij werken verder" 

(pdj) 
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PERSSPIEGEL 
knack 

"Onbehaaglijk stemt ook het inzicht dat al 
deze beloken missen in de kelders of achter
tuinen van de Wetstraat tot geen praktische 
suksessen hebben geleid Het land staat 
integendeel voor een financieel en politiek 
faillissement, tenwijl de heren alsmaar bezig 
zijn met het uitwissen van de sporen die naar 
hun ontmoetingsplaatsen leiden Er bestaat, 
als we Hugo De Ridder goed begrijpen, in het 
land een route van de geheimhouding waar
langs politieke toptoeristen van de ene mis
lukking naar de andere ijlen ' 
Frans Verleyen. 2 juni. 

De Standaard 
,,Wat heeft de Vlaamse Beweging gedaan, 

naast het doordringen in het centraal macht
sapparaat' Langzaam, stap voor stap, alle 
bevoegdheden terugnemen die het Vlaamse 
volk in 1831 in een keer werden ontroofd, 
eerst de taal, dan een aantal kulturele be
voegdheden, dan de gewestelijke en nu ook 
de restbevoegdheden, zodat de Belgische 
staat alleen nog een aantal bevoegdheden 
overhoudt haar toegewezen door de samen
stellende volkeren 

Het zou dus beter zijn artikel 25 (van de 
grondwet red) te vervangen door volgende 
tekst "alle machten gaan uit van de volke
ren die van oudsher op het Belgisch grond
gebied verblijven, namelijk het Vlaamse, 
Waalse en Duitse volk", artikel 25ter als volgt 
aan te passen "De federale overheid is 
slechts bevoegd voor de aangelegenheden 
die de dekreten van de deelraden haar uit
drukkelijk toekennen", en ven/olgens de rest 
van de grondwet hierop af te stemmen 

Deze tekst is duidelijker, stemt beter over
een met de werkelijkheid en valt in ieder geval 
te verkiezen boven de halfslachtige en ver
warrende omschrijving van de machten in de 
nieuwe grondwet na de derde staatshervor
ming De vraag is echter of het allemaal nog 
wel de moeite loont De Belgische grondwet 
bevat immers nog veel andere artikelen die 
strijdig zijn met het volkenrecht en de Belgi
sche staatsstruktuur is zo onlogisch opge
bouwd (en blijft dat ook na de derde staats-
hen/orming), dat het te venwachten valt dat 
zowel grondwet als Staat bij de eerste zucht 
van de komende volkenrechtelijke storm 
weggeblazen wordt" 

Dirk Hoebeel(, jurist en licentiaat Europees 
Recht. 1 juni. 

„Vlaanderen en Wallonië gaan ieder hun 
eigen weg inzake onderwijsbeleid De dis-
kussies in Vlaanderen over de schaalvergro
ting in de hogescholen, over de eindtermen 
en de basisvorming, over de lerarenopleiding 
enz vertonen meer gelijkenissen met de 
Nederlandse situatie dan met de Waalse Dat 
kan geen venwondering wekken De staats
hervorming kwam er om dit mogelijk te ma
ken ( ) 

Opvallend is ook dat de Vlaamse leraars
vakbonden eergisteren aankondigden vol
gende week prikakties te voeren voor een 
nieuwe loonoverenkomst, maar daaraan met
een toevoegden dat zij het pedagogisch 
gebeuren en de eksamens geenszins zullen 
verstoren De Waalse leraarsbonden hadden 
en hebben minder skrupules Die staakten 
enkele jaren geleden weken lang en aarzel
den zelfs met de eindejaarseksamens te 
blokkeren om hun eisen kracht bij te zetten " 
Guy Tegenbos. 3 juni. 

„Er IS een minderheid van Vlamingen die 
wegens het onrecht dat ons volk is aange
daan nog altijd revanche wil nemen Dat is 
met de drang van de meerderheid, hoewel er 
ook daar velen zijn die de vraag stellen naar 
de meenwaarde van België 

Deze vraag heeft mets met racisme of 
egoïsme te maken Want zeldzaam zijn zij die 
solidariteit afwijzen Ook met de solidariteit 
met de oude buur die Wallonië is Maar 
daarvoor is het Belgisch verband met onmis
baar " 
Hugo Schlltz. 3 juni. 

DEiVIOF^aEINI 
„De geschiedenis herhaalt zich nooit, tenzij 

als een karikatuur De algemene wet waaraan 
de grote historische evenementen zijn onder
worpen, gaat ook op voor het kleinere gebeu
ren, in casu de grote onthullingen van Hugo 
De Ridder Het kan met elke keer prijs zijn, 
want Zevenborre is Poupehan met De com
motie rond de besloten reunies van de topfi
guren van CVP en PSC ten huize van de 
bejaarde Arthur Gilson in de Brusselse rand 
verrast En zeker de reaktie van Wilfned 
Martens lijkt met in verhouding tot de gereve
leerde feiten ( ) 

De fout van zowel Martens als De Ridder is 
dat ze de illuzie wekken -misschien geloven 
ze er nog in ook- dat de selekte CVP-PSC 
klub bij machte was om beslissingen te 
forceren Die tijd is er misschien ooit geweest, 
maar nu al geruime tijd voorbij en uit de 
opiniepeilingen blijkt met dat die meteen zal 

terugkomen De opwinding rond Zevenborre 
kadert bijgevolg in een nostalgie naar die 
tijden die allicht voorgoed voorbij zijn " 
Standpunt. 4 juni. 

„Indien de kristendemokratie terug wil naar 
het laissez faire, laissez aller uit de tijd van 
Daens -dat ze het dan zegt Ook aan de eigen 
achterban in de kristelijke areidersbeweging 
Er IS dan ook reden te over om te vermoeden 
dat de campagne tegen de GIMV de voorbo
de IS van een veel omvattender offensief De 
koerswijziging inzake openbaar initiatief be
antwoordt aan een strategie die in sommige 
kristendemokratische knngen reeds geruime 
tijd opgeld maakt En die allicht de noodzake
lijke voorbereiding vormt voor een koalitie-
wisseling - binnen een maand of zes, wan
neer we ons met langer serieus hoeven te 
houden omwille van het Belgische EG-voor-
zitterschap" 
Standpunt. 3 juni. 

DE NIEUWE GAZET 
„Poupehan, dat kleine Waalse dorpje waar 

de top van de christelijke zuil het herstelbe
leid uittekende en nog wel wat, wil journalist-
auteur Hugo De Ridder ereliiurger maken 
wegens de grote bekendheid die hij het dorp 
heeft geschonken Deze eer zal hem in Ze
venborre, onooglijk gehucht in St Genesius 
Rode, wel met te beurt vallen, nu blijkt dat de 
CVP-top daar al zo'n tien jaar in het diepste 
geheim overlegt met de top van de PSC Hoe 
ze samen het land moeten besturen, de 
macht verdelen, formateur Verhofstadt op zijn 
bek laten gaan en meer van dat fraais" 
Luc Van Der Kelen. 3 juni. 

HETLAAMENIEUWS 
„Dat de eerder goedgekeurde teksten over 

de staatshervorming al in het Staatsblad zijn 
verschenen zonder dat de bijhorende en 
noodzakelijke gewone en buitengewone wet
ten waren goedgekeurd door Kamer en Se
naat IS met meer dan een drukkingsmiddel en 
een poging om de vermoeiende en krakende 
coalitie alleszins doorheen de vakantie te 
loodsen Premier Dehaene beseft duidelijk 
dat hij met meer in staat zal zijn om de 
verschillende families langer onder een poli
tiek dak te houden Zij zijn te verdeeld over 
het te voeren beleid en zijn ook doodsbang 
voor de gevolgen van de harde en onverant
woorde belastingverhogingen die premier 
Dehaene over de bevolking doet neerdalen " 
Laurent Panneels. 2 juni. 
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HORIZON 

LEVEN ACHTER DE MUUR 
China ligt hier vér vandaan en vanuit Vlaanderen gezien, 
vraagt men zich wel 'ns af: wat heb ik daar nu in 
godsnaam mee te maken ? Vér van mijn bed en met alle 
Chinezen, maar niet met dezen lezer, wiens prioriteiten 
vanzelfsprekend veel naderbij liggen dan Peking, Shan-
gai of Hong Kong. 

Edoch. Zoals ik vorige week reeds schreef: voor het 
einde van deze eeuw zullen de 1,7 miljard Chinezen 
voelbaar meetellen. Het loont de moeite even na te 
denken over wat er achter de Chinese muur aan het 
gebeuren is. 

Alles begon toen grote roerganger Mao in 1976, nog 
geen twintig jaar geleden, verdween en de macht in feite 
overliet aan de ondertussen 88 jaar geworden Deng 
Xiaoping die vier grote hervormingen lanceerde die 
vandaag hun effekt begin
nen te sorteren : de land
bouwer kreeg meer ver
antwoordelijkheid, de in
dustrie moest de nadruk 
gaan leggen op verbruiks-
goederen en lichte indus
triegoederen, er diende 
meer onderzoek en tech
nologie te komen en het 
leger moest hervormd 
worden. 

Vooral in de ekonomi-
sche sektor waren deze 
nieuwe aksenten snel 
voelbaar mede ten gevol
ge van de invoering van 
enkele Speciale Ekonomi-
sche Zones (SEZ), door de 
invoering van een begin 
van marktekonomie na zo
veel jaren dor en vruchte
loos marxistisch dirigisme en door een nieuwe open-
deur-politiek ten opzichte van het Westen. 

Wij kennen China vooral omwille van het ontbreken 
van de ,,5de hervorming" die volgens ons — en volgens 
grote delen van het Chinese volk — evenzeer nodig is 
nl. de invoering van demokratie en respekt voor de 
rechten van de mens en van de volkeren. 

Wat de houding van Peking tegenover Tibet betreft 
stoort het ons almaar te moeten horen dat dit een zuiver 
interne Chinese kwestie is waarover wij niet eens een 
zienswijze mogen hebben (zeggen de Chinese diplo
maten ons!). 

Niet anders ligt de staatshouding tegenover het 
vroegere Formosa (Taiwan) dat wordt bestempeld als 
,,Een land (China) met twee systemen". 

Weldra zal deze houding haar scherpe kanten tonen 
wanneer Hong Kong terug zal keren naar het vasteland, 
zoals voorzien in het akkoord van 1989, door niemand 

minder dan de stoere Margaret Tatcher ondertekend. 
Een laatste dergelijk twistpunt is nog steeds het grens
geschil met het GOS, al zijn de betrekkingen met de 
oude USSR sedert het bezoek van Gorbatsjov aan 
Peking ook gevoelig veranderd. 

Een andere soort van internationale dossiers waar
mee China te maken heeft zijn de relaties met de VSA 
die aan Peking slechts handelsvoordelen (en de status 
van Meest Begunstigde Natie) toekent op voorwaarde 
dat de Chinese kommunisten grondige toegevingen 
doen inzake de mensenrechten en de behandeling van 
degenen die vechten voor meer persoonlijke vrijheid en 
demokratie en tegen de korruptie van het overheidses-
tablishment (Dus ook hier!). En tenslotte is er de 
verhouding met Japan, deze andere ekonomische reus, 

met wie China de verde
ling vna de invloed in Zuid-
Oost-Azië heeft aangevat. 

Inderdaad, veel van wat 
hierboven staat samenge
vat en dat tot nu toe het 
kader vormt van China's 
belangrijkste diplomatieke 
kenmerken, wordt in een 
spektakulaire ekonomi
sche stroomversnelling 
opgeslorpt die zelfs de 
oude Confucius-filosofie 
van de doorgaans wijze 
Chinees, levensgevaarlijk 
kompromitteert. 

Ten noorden van Hong 
Kong ontwikkelt zich se
dert ongeveer tien jaar een 
ekonomisch wonder. De 
zuidelijke Chinese provin-

(föto AFP) cies groeien ieder jaar met 
meer dan 12 a 13%, er worden t' allenkante havens, 
vliegvelden, steden, autostrades gebouwd, spektakulai
re kantoorgebouwen opgericht en allerhande hoog
technologische investeringen verricht, fortuinen ge
maakt op korte tijd. The far west! Met een vriendelijke 
zelfzekerheid en met gegarandeerd sukses zodat de 
Westerling er toch even bij duizelt, en dit alles met lage 
lonen, buiten konkurrentie... 

Als Vlaams-nationalist zie ik bovendien ook dat het 
enorme Chinese Rijk langzamerhand omplooit en de 
gedaante krijgt van kleine, steeds autonomere provin
cies, op maat van ons, met ca. 10 min. inwoners, 
zelfbewust van hun identiteit en zeker van hun toe
komst. Zo zelfstandig mogelijk en er op uit om in het 
Westen gelijke partners te vinden. 

Jawel: Vlaanderen heeft zin, ook in het Verre Oosten ! 

Hans De Belder 
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FEDERALISME M O E T " 
MEERWAARDE HEBBEN 

A
NNO 1993 stelt de Belgische 
Grondwet dat België met lan
ger een unitaire maar een fe
derale staat IS Het voorstel 
van bijzondere wet ter vervol
lediging van de federale 
staatsstruktuur dient konkreet 
dit grondwetsartikel in te vul
len „De bevoegdheidsverde
ling inzake wetenschappelijk 
onderzoek, buitenlandse han

del en landbouw krijgt een duidelijke en 
logische omschrijving De resterende en pa
rallelle bevoegdheid van de federale Staat 
ter zake werd ingeperkt Er werden nieuwe 
bijkomende bevoegdheden overgeheveld 
Belangrijk zijn de aanvullende bevoegdhe
den zoals de impliciete en strafrechterlijke 
bevoegdheden bvb inzake milieurecht Ver
der geeft het voorstel gestalte aan de recht
streekse verkiezingen en werking van de 
Raden en de deelregeringen en bepaalt het 
de onverenigbaarheden " 

TERRITORIAUTEIT 
„Politiek belangrijk is het doortrekken van 

het territorialiteitsbeginsel voor het aktief en 
passief kiesrecht Dit is met het geval voor 
de Europese en federale parlementsverkie
zingen voor Halle-Vilvoorde De VU had het 
liever anders gezien en ook een groot deel 
van de Vlamingen De kritiek van bepaalde 
Vlaamse kringen als zou dit de hele hervor
ming waardeloos maken is onterecht en 
verkrampt Langs Franstalige kant bestaat 
de mogelijkheid om de uitoefening van de 
gemeenschapsbevoegdheden over te dra
gen aan gewestelijke instellingen Dit beli
chaamt de verschillende meerderheidsop
vattingen in Vlaanderen en Wallonië De Vla
mingen wensen voorrang te geven aan de 
gemeenschap en eenheid van gewest en 
gemeenschap, De Franstaligen wensen de 
gewestelijke realiteit sterker te beklemtonen 
De Vlaamse Raad, de W/aalse Raad en, in 
mindere mate, de Franse Gemeenschaps
raad zullen beschikken over „konstitutieve' 
autonomie Het Brusselse Hoofdstedelijk 
Gewest beschikt hierover met Dit is een 
belangrijk element van de volwaardigheid 
van de deelstaten in het federale beheer De 
splitsing van de provincie Brabant heeft ge
volgen voor de organisatie, de werking en 
de financiering van het Hoofdstedelijke ge
bied en zijn instellingen De provinciale in
stellingen, taken en bevoegdheden werden 

bijgevolg zoveel mogelijk toevertrouwd aan 
het Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeen
schapskommissie " 

FISKALE AUTONOMIE 
„Wat de financiering betreft werden 

hoofdzakelijk drie aanpassingen doorge
voerd De opbrengst van het kijk- en luister
geld werd volledig overgedragen aan de 
Gemeenschappen Opcentiemen kunnen 
door de gewestinstanties worden geheven 
en komen de Gemeenschappen toe Er 
worden bijkomende middelen voorzien voor 
de deelstaten ten einde de bijkomend over
gedragen bevoegdheden te financieren De 
deelstaatmiddelen worden gedeeltelijk en 
progressief gekoppeld aan de groei van het 
BNP met een gewaarborgd minimum gelijk 
aan 2% op jaarbasis De financiering van de 

Vorige week werd in de Senaat 
het dossier van de staatsiiervor-
ming verder afgeweritt. Senator 
Schiltz onderstreepte dat deze 
liervorming, die aan de Viamln-
gen zelfbestuur geeft hem na 35 
jaar politiei(e inzet voldoening 
geeft. Eindelijl< i(an Vlaanderen 
als volwassen gemeenschap de 
dialoog aangaan met de andere 
Europese volkeren. 

deelstaten blijft daarmee hoofdzakelijk be
rusten op een dotatiesisteem Maar vermits 
deze dotaties in bijdragen gewaarborgd 
zijn, zijn de deelstaten onafhankelijk van de 
federatie Het voorstel bevat ook enkele 
maatregelen voor de waarborgen van kor-
rekte naleving van de taalwetgeving " Aldus 
H Schiltz 

TOEKOMST 
„Als Vlaamsnationalist en federalist ben ik 

fier dat dit slechts mogelijk is geworden 
door de bereidheid, onder meer van de VU 
om in alle omstandigheden - ook al werd 
ze er elektoraal met voor beloond - haar 
verantwoordelijkheid op te nemen Een 
staatsstruktuur kan evenwel geen doel op 
zich zijn ZIJ put haar legitimiteit alleen uit de 
meen^aarde die zij oplevert voor haar bur-

(foto WIJ) 

gers en als groep Er blijven nog geschil
punten uit te praten, meer bepaald met be
trekking tot de fiskale verantwoordelijkheid 
en de gelijkwaardigheid van de Vlamingen 
in Brussel Ook binnen de Europese Unie 
gaan stemmen op voor een opbouw vol
gens federalistische methodes Of België 
blijft bestaan zal afhangen van haar nuttig
heidsgraad voor de ene of andere deelstaat 
Ook dient een antwoord gegeven op de 
volgende vragen Is er tussen Vlamingen en 
Walen een konsensus mogelijk ove de bud
gettaire politiek die moet gevoerd worden "> 
Kan er een objektieve analyse gemaakt wor
den van de zogenaamde inkomensparadox, 
die ertoe leidt dat het beschikbaar inkomen 
per hoofd in Vlaanderen bruto stijgt maar 
netto daalt in vergelijking met Wallonië 

Zal Brussel op alle nivo's een thuis bieden 
aan de meerderheid van de Belgische be
volking'^ Zal de Belgische Politieke Unie 
een hulpmiddel of een hinderpaal zijn om 
de belangen van de Vlamingen op Euro
pees nivo korrekt en met de nodige energie 
te laten gelden "^ De hervorming die wij nu 
doorvoeren laat ons toe het gesprek over 
deze en andere punten te voeren, hoffelijk 
en vredelievend, maar met de legitimiteit 
van een verkozen Parlement en een verko
zen Regering achter ons " Tot zover de 
door alle senatoren en aanwezige journalis
ten gesmaakte tussenkomst van senator 
Schiltz 

(ge) 
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WETSTRAAT 

RAADSELS IN ZEVENBORRE 

O
p de jongste gemeenteraad 
van het Noordbrabantse Tre-
melo had burgemeester Louis 
Haegemans (SP), naar aanlei
ding van de goedl<euring van 
de rel<ening 1992 met een 
overschot van 145 miljoen, be
langrijk nieuws voor de ge
meentenaren. Op 14 mei 1994 
krijgt de Damiaangemeente 
hoogstwaarschijnlijk het be

zoek van paus Johannes Paulus II, in het 
kader van de zaligverklaring van de melaat-
senpater. De geplande feestelijkheden gaan 
de gemeente een bom geld kosten, een 
beetje overschot op de rekening is daarom 
mooi meegenomen, aldus de burgemees
ter. 

Eén en ander werd alleen officieus mee
gedeeld. In de namiddag zou de kerkvorst 
per helikopter arriveren op het terrein van 
de modelvliegtuigklub Dakota in het ge
hucht Ninde. Daar zou de paus het huis 
waar Jozef De Veuster, de latere Pater Da-
miaan, geboren werd met een bezoekje ver
eren. Van daar ^moet de pausmobiel z'n 
hoogwaardige passagier naar de Vinneweg 
vervoeren, waar de massa zich met een 
ambitieus opgezet spektakel zal mogen ver
meien. De bekende podiumbouwer Hedwig 
De Meyer uit het naburige Werchter werd 
met dat doel al gekontakteerd. Hij moet een 
tribune bouwen voor 12.000 personen. Bur
gemeester Haegemans kon de gemeente
raadsleden geruststellen: bij de aankoop 
van tribunekaarten zullen de inwoners van 
Tremelo alleszins de voorkeur krijgen. 

Wat heeft deze lange inleiding nu in he
melsnaam te maken met het Poupehan-
achtige schandaal van Zevenborre, zit U 
zich nu al 1.400 karakters lang af te vra
gen? 

ACHTERDOCHT " 
Op het eerste zicht, en ook bij nader 

toekijken, niets. Maar toch: schandalen als 
dat van Zevenborre zouden achterdochtige 
burgers ertoe kunnen verleiden te denken 
dat ongeveer alles wat in dit land beslist 
wordt eerst enkele geheimzinnige sluis-
wachters in gesloten cenakels gepasseerd 
is. Zou het bvb. niet kunnen dat Maystadt, 
Wathelet en Deprez bij de voorbereiding 
van het voor kristendemokraten niet onbe
langrijke pausbezoek aan Vlaanderen geëist 
hebben dat ook een Franstalige van kristelij-
ke signatuur een oogje in het zeil van de 
voorbereidselen kan houden? Is het alleen 
toeval dat naast gewezen VEV-baas Vaast 
Leysen ook de gewezen PSC-minister Jo
seph Michel aangeduid werd als nationale 

Martens zit de regering IWartens VIII voor. In Zevenborre was Wilfried er, tot 
verrassing van de PSC-gesprekspartners, op zekere keer niet meer bij. 

(foto VUIUI) 

In een voorpublikate in het week
blad Knack lichtte journalist 
Hugo De Ridder een tipje van de 
sluier op over zijn nieuwste Wet
straat-roman „De strijd om de 
16". Het boek wordt zeker en vast 
opnieuw een best-seller. De voor-
publikatie van hoofdstuk 12 in 
Knack deed alvast heel wat stof 
opwaaien. Daarin wordt de lezer 
meegetroond naar Zevenborre, 
een idyllisch dal tussen Sint-Ge-
nesius-Rode en Eigenbrakei dat 
zijn naam dankt aan zeven in 
elkaar overlopende vijvers en 
bronnen. Daar staat het huis van 
PSC-minister van Staat Artliur 
Gilson, dat al jarenlang als gehei
me schuilplaats gebruikt wordt 
door Vlaamse en Franstalige top-
politici van kristendemokratische 
huize. Ze bespreken er in alle rust 
en stilte de problemen van het 
land. En één van de Zevenborre-
se bronnen mondt uit in Laken. 

kommissaris van het ontvangstkomitee ? 
Wie weet heeft in Zevenborre een ideetje 

van de voorzitter van modelbouwvliegtuig-
klub Dakota, om de paus na zijn aankomst 
te vergasten op een demonstratie met mlni-
Agustaatjes, al geen bakzeil gehaald? Of 
werd de opwerping van Deprez, die ver
zuchtte dat het voornemen van de Tremelo-
se SP-burgemeester Verhaegen om zijn 
dorpsbewoners voorrang te geven bij de 
kaartenverkoop nogal sterk zweemt naar het 
ook in bisschoppelijke kringen verderfelijk 
genoemde eigen volk eerst-phncipe, al met 
door Dehaene rezoluut als overdreven van 
tafel geveegd? 

Ook deze veronderstellingen zijn natuur
lijk overdreven. Maar over wat er allemaal in 
Zevenborre, waar al minstens tien jaar ge
heime besprekingen doorgaan, beslist is, 
daar hebben we (voorlopig nog) het raden 
naar. De Ridder noemt in zijn nieuwe boek 
naar verluidt nog zeven andere verscholen 
dorpen of gehuchten waar de parlementaire 
demokratie geen flauw benul van heeft. 
Daarom vallen er bij de Zevenborre-story 
wel ernstiger bedenl<ingen te maken dan 
deze in onze inleiding. Het bestaan van de 
Zevenborre's is ronduit onrustwekkend te 
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WETSTRAAT 

noemen Maar het hoeft nog met rampzalig 
te zijn 

Laat ons wel wezen Informele bijeenkom
sten zijn schenng en inslag in het politieke 
bedrijf Lobby's allerhande trachten aan rijk-
gevulde tafelen hun belangen te vrijwaren of 
aandacht te krijgen voor nieuwe bekommer
nissen Talrijke partijvoorzitters werden ei
genlijk pas verkozen als gevolg van informe
le vergaderingen van de top van de betref
fende partijen De keuze van de ministers in 
een regenng vormt een van de geheimen uit 
de Belgische politiek waar iedereen mee 
leert leven maar waar openheid geschuwd 
wordt als de pest Patsituaties in politieke 
partijen en tussen politieke partijen onder
ling worden opgelost dankzij gesprekken en 
vergaderingen buiten het weten van de pu
blieke opinie om Woordvoerders en politici 
organizeren lunches met joernalisten of 
hoofdredakteurs om politieke agendapunten 
te toetsen, de reakties te peilen of goedwil 
af te smeken Recepties, tennispartijtjes, 
wandelgangen in kongressen, aktiviteiten 
van service-klubs, het vormen zovele ge
legenheden waar informeel politiek bedre
ven wordt 

Erger is het gesteld wanneer bijeenkom
sten zoals die van Poupehan of Zevenborre 
mm of meer gestruktureerde besluitvor-

mingskanalen zouden worden waar beslis
singen achter de rug van demokratisch ver
kozen organen doorgedrukt worden In die 
zin IS de reaktie van gewezen premier Mar
tens op het uitlekken van het geheim van 
Zevenborre wel zeer bedenkelijk Als zoiets 
ook al uitlekt, is politiek bedrijven in België 
met meer mogelijk, verklaarde de CVP-politi-
kus 

ONMISBAAR 
Knack-direkteur Verteyen hekelde Martens 

terecht voor deze uitspraak Want wat de 
gewezen eerste minister zegt, komt er op 
neer dat geheimhouding integer en onmis
baar IS om een land te besturen Martens 
suggereerde inderdaad dat bijeenkomsten 
zoals die in Zevenborre onmisbaar zijn voor 
het funktioneren van de Belgische politiek 
en daardoor oirbaar zijn Dat is de wereld 
op z n kop een demokratie kan immers 
met leven zonder openbaarheid Doorzich
tigheid, kennis en informatie vormen de 
hoekstenen van de demokratie 

De uitspraak van Martens leidt ook tot 
een andere bedenking indien volgens Mar
tens politiek bedrijven in België zonder Ze-

venborre's en Poupehans onmogelijk is, 
kan men zich afvragen of we nog wel in een 
demokratie leven Als deze staat met anders 
kan funktioneren dan door het parlement en 
de regenng op kruciale momenten in gehei
me samenkomsten buitenspel te zetten, zijn 
de verkozen vergaderingen en de demokra-
tische regeringen dan nog meer dan peper
dure poppenkasten met verborgen mario
nettenspelers en een geheim poppenscena-
no'7 

Vanuit Zevenborre werd, zo onthult De 
Ridder, trouw verslag uitgebracht aan het 
koninklijk paleis, in casu aan de kabinets
chef van de koning, Jacques Van Ypersele 
de Strihou Men kan besluiten dat voor wie 
het standpunt van Martens over het Belgi
sche politieke bedrijf deelt (de deelnemers 
aan de vergaderingen van Zevenborre'' Zij 
die en/an wisten maar met aanwezig wa
ren ' ZIJ die erover geïnformeerd werden en 
deze kennis voor eigen voordeel gebruik
ten ' ) het voortbestaan van België zwaarder 
weegt dan het demokratisch funktioneren 
van de gemeenschap In de verslagen over 
het CVP-kongres lazen we nergens welke 
kristendemokraten tegen Zevenborre m op
stand kwamen De stoutsten deden dat wel
licht in de wandelgangen 

(pdi) 

'^"-^'<^ < /UDNATE DES 7 FONTAINES 
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PERS 

DE MACHT VAN DE 
VLAAMSE EDITORIALISTEN 

litici en wie 

OORAL in de Franstalige pers 
wordt af en toe eens uitgehaald 
naar de machtspositie die de 
Vlaamse editorialisten heten uit 
te oefenen op de Vlaamse pu
blieke opinie. Bezuiden de taal
grens kan men voortaan gerust 
zijn: die invloed wordt schro
melijk overdreven, en wordt ei
genlijk vooral uitgeoefend op 
de Vlaamse (en Franstalige) po-
zich in hun zog beweegt. 

Het rechtse aartskonservatieve maand
blad Nucleus liet een onderzoek uitvoeren 
naar die invloed. We werden op dat onder
zoek opmerkzaam gemaakt door een uit
voerig artikel in La Libre Belgique. In de 
Vlaamse pers lazen we er geen woord over, 
maar dat heeft wellicht te maken met de 
weinig lovende rezultaten van het onder
zoek. 

VUM-EDITORIALEN 
BELANGRIJKST 

Nucleus liet het peilingsburo Dimarso 500 
Vlamingen telefonisch ondervragen over de 
Vlaamse kommentaren en hun dagbladge
woontes. De gewezen senaatsfraktieleider 
van de CVP Bob Gijs leverde in Nucleus de 
kommentaar bij de cijfergegevens. Er wer
den enkele opmerkelijke rezultaten geno
teerd: zo bekijkt, doorbladert of leest één 
Vlaming (boven 18) op vijf nooit een dag
blad. Ongeveer 40% van de Vlamingen is 
wel een dagelijks krantenlezer. 

Per krant bekeken skoren de bladen van 
de Vlaams Uitgeversmaatschappij (VUM), 
nl. Hef Nieuwsblad, De Gentenaar en De 
Standaard, het hoogst. Volgens het onder
zoek heeft ongeveer een kwart van de Vla
mingen de kans om via de kranten van deze 
Standaard-groep kennis te nemen van de 
politieke standpunten die deze kranten ver
dedigen. Voor de andere kranten is dit ge
voelig minder: 13% voor Hef Laafsfe 
Nieuws/De Nieuwe Gazet, 9% voor de Ga^ 
zet van Antwerpen, iets meer dan 8% voor 
Hef Volk, 6% voor Het Belang van Limburg 
en nog geen 2% voor De Morgen. 

De kans krijgen wil nog niet zeggen dat 
de lezer die kans ook grijpt. Ruim 12% leest 
altijd de editorialen in de krant, wanneer ze 
die in handen krijgen. Ook hier bestaan er 
weer grote verschillen tussen de kranten 
onderling. Beschouwd per dagblad, berei
ken de editorialen van de VUM-kranten 12% 
van de Vlaamse bevolking. Geen enkele van 
de andere onderzochte krantengroepen be
reikt met zijn politieke kommentaren 5% van 
de Vlamingen: Het Laatste Nieuws 4,4%, 
Gazet van Antwerpen 4,2%, Het Volk 4%, 
Het Belang van Limburg 2,6% en De fi/lor-
gen 1,8%. Van deze laatste krant leest on
geveer elke lezer altijd of meestal het hoofd
artikel. Bij de VUM-kranten, de Gazet van 
Antwerpen en Het Volk leest één op twee 

Een Interessant onderzoek, ge
publiceerd in het meinummer van 
het maandblad Nucleus, gaat na 
welke invloed de kommentaar-
schrijvers in de Vlaamse dag
bladpers op de Vlaamse publieke 
opinie uitoefenen. Die invloed 
blijkt volgens het onderzoek 
schromelijk overdreven te zijn. 
Een ander onderzoek, gepubli
ceerd Sn het tijdschrift Communi
catie, leert dat de leesbaarheid 
van de Vlaamse editorialen nog 
heel wat te wensen overlaat. 

regelmatige lezers het hoofdartikel, bij het 
Belang is dat slechts 40%, en de liberale 
krant Het Laatste Nieuws is wat dit betreft 
de rode lantaarn: slechts één op drie regel
matige lezers van de liberaal geïnspireerde 
populaire krant leest altijd of meestal het 
hoofdartikel. 

De invloed van de kommentaarschrijvers 
op de Vlaamse burgers is dus niet bijster 
groot. De onderzoekers gingen vervolgens 
na of de kommentaarlezers het doorgaans 
eens zijn met de stellingnames in de editori
alen van hun dagblad. Gemiddeld de helft 
van de lezers van een editoriaal bleek het 
met de inhoud van het kommentaarstuk 
eens te zijn. De andere helft houdt er een 
andere mening op na dan de editorialist. 

De verdwijning van WIJ uit het radio
persoverzicht is voor de verspreiding 
van het Demokratisch Vlaamsnationa-
lisme veel erger dan sommigen den
ken, (foto R. Szommer) 

LEESBAARHEID 
Waar het onderzoek van Dimarso niet 

naar peilt, is de leesbaarheid van de Vlaam
se editorialen. Een onderzoek uitgevoerd 
door Greef Riebbels van de Universiteit van 
Gent dat werd gepubliceerd in het KUL-
tijdschrift voor massamedia en cultuur Com
municatie, deed dat wel. Hiervoor werden 
enkele leesbaarheidsformules toegepast op 
de hoofdartikels verschenen tijdens 3 wille
keurige weken verspreid van eind 1989 tot 
eind 1990. j . 
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DEZE WEEK IN 

België baas 
Op 1 juli wordt België voor zes 

maanden voorzitter van de Europese 

Gemeenschap. Daarover een dossier 

in drie afleveringen. 

In het eerste luik peilt Paul Goossens 

naar verwachtingen en mogelijkheden 

en heeft hij een gesprek over het 

voorzitterschap met premier Jean-Luc 

Dehaene. Hij trekt ook na welke 

problemen Denen en Britten met de 

EG hebben. 

Voorts leest u een interview met 

Karel van Miert, de Europese 

Kommissaris voor konkurrentiebeleid 

en krijgt u inzicht in de knelpunten 

van pohtie, justitie en ekonomie. 

Deze week in Knack. 

Man slaat door 
Michael Douglas speelt in „Falhng 

Down" de keurige middenklasse-

Amerikaan die plotseUng razend om 

zich heen slaat. 

Een dubbelinterview, met de akteur 

en met regisseur Schumacher, deze 

week in Weekend Knack. 

En verder... 
• De defusie van Antwerpen • 

Het CVP-kongres • Met minister 
Claes in Azië • Joegoslavië reageert 

driest op de internationale 
verdeeldheid • De Elisabeth-

wedstrijd • Hamlet in Antwerpen • 
Trunks in natuurfilms • Motorcross: 
gesprek met Stefan en Harry Everts. 

4 MAGAZINES IN 1 : 
KNACK + WEEKEND 

+ TELE KNACK+TALENT (de 
betere personeelsaanbiedingÊii) 

ELKE WOENSDAG TE KOOP 

t 

De editorialisten van de Vlaamse dagbladen bereikten een veel groter publiek 
via het radiopersoverzicht dan via hun krant. (foto VUM) 

De onderzoeksrezultaten leren dat de 
leesbaarheid van de hoofdartikels sterke 
verschillen vertoont, zowel tussen de kran
ten onderling als tussen de editorlalen In 
dezelfde krant. Toch wordt aan de hand van 
de zgn. interpretatleschaal van flesch een 
voorzichtige, zeker aan de hand van boven
genoemde Dimarso-studie voorspelbare, 
konkluzie getrokken: enkel de Gazet van 
Antwerpen, Het Volk en De Morgen bevat
ten editorialen die onder de kategorie Xame-
lijk moeilijk vallen, d.w.z. begrijpbaar voor 
wie hoger sekundair onden/vijs volgde. Alle 
overige editorlalen zijn moeilijk \e begrijpen, 
d.w.z. begrijpbaar voor lezers met een nivo 
vanaf hoger niet-universltair onderwijs. De 
toepassing van een andere formule, nl. die 
van Lamers, op de editorlalen leert dan 
weer dat alle kranten kommentaarstukken 
bevatten voor lezers van hoger secundair 
onden/vijsnivo. 

De auteur besluit: Op zich zijn de rezulta-
ten niet zo bijster goed, vermits het hier 
toch gaat over massakranten die zich niet in 
de eerste plaats richten tot hooggeschool
den. De Vlaamse dagbladen overschatten 
blijkbaar schromelijk het nivo van hun le
zers: slechts de intellektuele toplaag wordt 
volgens deze rezultaten met sukses bereikt 
Misschien worden de editorialen wel zo wei
nig gelezen omdat ze zo moeilijk zijn ? 

De DImarso-enquête werpt tenslotte een 
licht op de Invloed van het Persoverzicht op 
de BRTN-radlo. Dit luikje van het onderzoek 
Is niet zonder belang. In Inten/iews met het 
Agalev-ledenblad Bladgroen Heten BRTN-ra-
diojournallst Jos Bouveroux en zijn televisle-
kollega Siegfried Bracke hierover al opmer
kelijke uitspraken noteren. Volgens belde 
journalisten zouden de kommentaren in de 

pers wellicht niet meer geschreven worden, 
wanneer de BRTN-radlo haar persoverzicht 
zou afschaffen. 

RADIO-
PERSOVERZICHT 

Ook voor ons weekblad is het nuttig de 
rezultaten van dit deel van het onderzoek 
nauwgezet onder de loep te nemen. Wan
neer WIJ vanaf eind augustus een veertien
daags blad voor VU-leden wordt, Is de kans 
zeer groot dat het Eerst d/f-editorlaal voor
goed uit het persoverzicht van donderdag
ochtend verdwijnt. 

De Dimarso-peiling bracht aan het licht 
dat ongeveer 52% van het totaal aantal res
pondenten wel eens naar het radlo-pers-
overzlcht luistert. En 22% van de Vlamingen 
luistert dagelijks naar het overzicht van de 
hoofdartikels in pers na het halfachtjournaal 
op Radio 1. Dit alleen al wijst erop, aldus 
Bob GIjs, dat politieke boodschappen uit de 
kranten een veel grotere verspreiding krij
gen via de radio dan langs de kranten zelf. 

Het blijkt bovendien volgens het onder
zoek, dat het aantal respondenten die ver
klaren al van een bepaalde joernallst ge
hoord te hebben, tussen twee tot acht keer 
groter Is dan het aantal respondenten die 
ooit de krant doorbladeren of lezen waarin 
de betrokken journalist schrijft. Daarom zou 
de verdwijning van WIJ van het radio-pers
overzicht voor de verspreiding van het de-
mokratisch Vlaamsnatlonallstisch gedach-
tengoed veel erger zijn dan door sommigen 
totnogtoe gedacht. 

(pdj) 
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WIJ IN EUROPA 

HET FILIPISME WINT IN SPANJE 
Er is dus toch nog een land waar de 

socialisten geen pluimen laten. Wie sprak van 
een Europees fenomeen, komt bedrogen uit 
na de verkiezingen van zondag in Spanje. 
Tegen alle opiniepeilingen in won Felipe 
Gonzales voor de vierde achtereenvolgende 
keer de verkiezingen. Met zijn 159 zetels 
verloor hij weliswaar de absolute meerder
heid (die 176 zetels bedraagt) maar de ver
deeldheid van de oppositie maakt het hem 
niet zo moeilijk een minderheidsregering te 
vormen. Uiteindelijk ligt hij 18 zetels voor op 
de konsen/atieve alliantie van Aznar, een 
allegaartje van liberalen, kristen demokraten, 
rechts en extreem rechts. Zelfs de steun van 
de Belg Wilfried Martens op een bijeenkomst 
in het socialistische bastion Sevilla heeft dus 
niet echt geholpen... 

BIPOLARISATIE 
De regionale/nationale partijen zagen het 

zo aankomen: dé grote vraag was of Spanje 
na drie legislaturen Gonzales een konserva-
tief-rechtse regering zou krijgen, met onder 
meer oud-Franquisten. Dat was de hoofd
vraag bij deze verkiezingen. Hierbij speelden 
de nationalisten en regionalisten geen rol. 
Enkel de Convergencia i Unio en zijdelings 
de Baskische PNV werden soms geciteerd 
als mogelijke koalitiepartners van Gonzales, 
mocht die de volstrekte meerderheid verlie
zen. De Convergencia i Unio was goed voor 
17 zetels (verloor er één) en de PNV bleef 
stabiel op 5 (hoewel op een winst van min
stens 2 werd gerekend). Ze kunnen de nu 
versterkte Gonzales misschien vanuit de op
positie steunen in ruil voor een verbetering 
van het autonomiestatuut. 

KATALONIE 
De Convergencia i Unio van Jordi Pujol 

deed het goed: ze won 130.000 stemmen, 
maar verloor één zetel. Jordi Pujol en zijn 
bondgenoot, de kristen-demokraat Duran i 
Lelde, lieten meteen al weten de regering te 
willen steunen vanuit de oppositie, en zei te 
wachten op een initiatief van de socialisten. 
Dat is meteen goed voor een (nipte) meerder
heid in de Cortes. Toch is Convergencia niet 
geheel gelukkig met het resultaat: men had 
op winst gerekend. Daar komt bij dat de 
socialisten de eerste partij zijn geworden in 
Katalonië, en dat steekt de nationalisten de 
ogen uit. Ook zij zijn slachtoffer van het 
gevecht der twee groten. Maar ook Esquerra 
Republicana de Catalunya, de progressieve 
independentisten van de jonge charismati
sche leider Angel Colom, boekte winst 
(180.000 stemmen) en komt terug in de 
Cortes met één verkozene. Ze waren sinds 
1986 met meer vertegenwoordigd. 

v - \ 

De steun van de Belg Wilfried IMartens leverde de konservatieve alliantie van 
José Maria Aznar geen overwinning op. («oto efe) 

BASKENU\ND 
De grote verliezer is ongetwijfeld de politie

ke arm van ETA, Herra Batasuna: zij verliezen 
twee van hun vier zetels in de Cortes. Maar 
ook Eusko Alkartasuna verloor één van zijn 
twee zetels. In stemmenaantal uitgedrukt 
maakt dat niet veel, (12.000 stemmen of 2% 
verlies voor Herri Batasuna en 11.000 stem
men (of 2%) voor E.A. Er verdween ook een 
partij, de Euskadiko Esquerra van de populai
re Bandres i Molet die niet meer opkwam. 
Noemenswaard is dat ook in Baskenland de 
socialisten méér haalden dan de traditionele 
Baskische Nationalisten van Arzallus. Ook 
dat is psychologische een zware dobber. 

en absolute koploper in stemmen in de 
provincie Cadiz, verliet met slaande deuren 
de partij. Hij was het niet eens met de 
beslising om in de hoofstad Sevilla een 
bestuurskoalitie te vormen met de konserva-
tieven, en kwam nu met een eigen lijst op. Ze 
halen geen van beiden een zetel, maar Parti-
do Andalucista die vier jaar geleden een 
opmerkelijke entree in de Cortes maakte met 
twee zetels, verdwijnt er weer uit. Er wachten 
moeilijke tijden. 

GALICIE 

ANDALUCIA 
De Partido Andalucista maakt een moeilij

ke tijd door. De zeer populaire Pedro Pache-
co, burgemeester van Jerez de la Frontera, 

De nationalisten zijn in dit land steeds erg 
verdeeld geweest, en hebben nooit enige rol 
van belang gespeeld tenzij in de vorige 
regionale legislatuur waar de Partido Nacio-
nalista Galego met twee zetels ook twee 
ministers in de Galicische regering hield. Ze 
werden daarvoor niet beloond, en verloren 
op slag hun twee zetels bij de verkiezingen 
die erop volgden. Twee jaar geleden besloot 
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die partij ziclizelf te versmelten met El Blo-
que, een koalitie van „harde" nationalisten 
en alternatieven. Deze lijst haalde nipt de zo 
venwachte zetel niet: met 8% van de stem
men verdubbelden ze hun aantal stemmen, 
en dat is w/él hoopvol voor de toekomst. 

CANARISCHE 
EIU\NDEN 

De Coalicio Canaria verdrievoudigde haar 
aantal stemmen, en komt op 206.000 (26%), 
wat meteen goed is voor vier volksvertegen
woordigers ( + 3). Een opmerkelijk resultaat, 
dat de goede score bij de vorige regionale en 
Europese verkiezingen bevestigt. Ze hadden 
daar gehoopt op 5 zetels, in Spanje een 
belangrijke grens, aangezien dat het minimu
maantal is om een politieke fraktie te kunnen 
zijn. Niettemin is de euforie in Tenerife groot: 
deze jonge partij maakt een snelle en kon
stante opgang. 

AFSPRAKEN 
Het meest beduidende van deze verkiezin

gen is wellicht dat Felipe afspraken zal moe
ten maken. De socialisten die hun volstrekte 
meerderheid kwijt zijn, moeten uitkijken naar 
partners, die hem eventueel slechts vanuit de 
oppositie zullen steunen. Hoe dan ook zal hij 
uitkijken naar de nationalisten/regionalisten. 
De Convergencia, die met 17 zetels de nume
riek belangrijkste partij is in de Cortes, heeft 
zich al voor de verkiezingen aangediend. Dit 
„verheft" alle anderen, want als er aan het 
autonomiestatuut zal gesleuteld worden, zal 
het met enkel aan dat van Kataloniè zijn, maar 
ook aan het statuut van de andere, en dat 
haalt hen allen uit de numerieke marginaliteit 
waarin ze zich in de Cortes totnogtoe bevon
den. Opmerkenswaard is toch ook de totale 
verdwijning van de CDS. Deze centrum-link
se partij had in 1986 19 zetels, in 1989 14 en 
verdween nu totaal van de kaart met slechts 
1,76% van de stemmen. Ze ging dé ge
sprekspartner worden van Gonzales mocht 
die zijn meerderheid vertiezen, maar onbe
grijpelijk politiek gemaneuvreer, het ontslag 
van de ,,historische" leider Adolfo Suarez, 
interne verdeeldheid hebben die hoop ge
smoord. Al bij al zijn de nationalisten in 
Spanje tevreden met de uitslag. Jaak Vande-
meulebroucke maakte al een afspraak met 
hen in de herfst om te praten over lijstvorming 
voor de Europese verkiezingen. De EVA heeft 
op dit moment 3 Europarlementsleden: de 
Katalaan Barrera, de Andaluciër de los San
tos en Isidoro Sanchez van de Canarische 
eilanden. 

Herman Verheirstraeten 
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DE LEGA NORD 
VERPLEÏÏERT 

Met 40% van de stemmen in Milaan, 
21% in Turijn, 40% in Padua heeft de Lega 
gehaald wat door velen werd gevreesd: 
ze werd de eerste partij in Noord-ltalië. 
Van de kristen-demokraten bleven 
slechts splinters over, en de socialisten 
verdwenen praktisch van het toneel (min
der dan 2% i). Hiermee bevindt niet alleen 
de Lega, maar heel Italië zich in een 
nieuwe politieke faze, waarvan niemand 
de afloop kent. 

Umberto Bossi was in 1989 de enige 
senator van de Lega Lombarda, maar liet 
steeds meer van zich horen door zijn 
agressieve uitspraken over de gang van 
zaken in de Italiaanse politiek. Hij be
schreef die als totaal korrupt, en hield de 
bevolking voor dat zij door hun verkoze-
nen bedrogen werden waar ze zelf bij
stonden, dat miljarden in bodemloze put
ten verdwenen en dat de zakken van de 
politici met handenvol geld volgestopt 
werden. Hiermee werd Bossi het enfant 
terrible van de Italiaanse politiek, een rol 
die de fulminerende Marco Pannella van 
de Italiaanse Radikalen hem tien jaar 
geleden had voorgedaan. Hij leerde ech
ter lessen van wat met Pannella was 
misgegaan: de provokaties a la Ciccioli-
na, pornoster llona Staller, werden op de 
duur niet ernstig genomen door de bevol
king. En misschien bovenal: Pannella 
vergat ook zijn partij te struktureren en er 
een massabeweging van te maken. Bossi 
ging gestaag tewerk en bleef maar -
nogal overdreven populistisch soms -
hameren op dezelfde nagel, namelijk het 
leeghalen van de zakken van de mensen 
uit het noorden om het in de bodemloze 
put van het maffioso zuiden te dumpen. 
Het legde hem geen windeieren. De Lega 
Lombarda klom naar 19% in de eigen 
regio. Intussen werkte Bossi aan de tot
standkoming van de Lega Piemonte, Li-
guna, Emilia Romagnola, Toscana en 
gooide het op een akkoord met de reeds 
bestaande Liga Veneta van Rochetta. Hij 
kreeg een stevige steun in de rug door de 
losbrekende schandalen waarbij vrijwel 
geen enkele politikus van de traditionele 
partijen werd gespaard, zelfs niet de al 
zalig verklaarde Andreotti. Nu de Lega 
verheven is op het altaar van de ministra-
belen breekt er een nieuwe periode aan. 
Wint hun kandidaat Fornnentini op 20 juni 
de tweede ronde van de verkiezingen in 
Milaan - hetgeen nogal waarschijnlijk is 

iwt^ 

De strijd tegen de mafia legde de 
Lega Nord geen windeieren. 

- , dan bestuurt zij de hoofdstad van het 
noorden, en de financiële hoofdstad van 
Italië. Vele ogen zijn erop gericht wat de 
Lega daar zal van terecht brengen. 

De Lega is ook lid van de EVA. Nu 
hebben ze twee Europarlementsleden. 
Mochten de cijfers van vonge zondag zich 
bevestigen in juni volgend jaar, dan zullen 
ze met 15 en meer Europarlementsleden 
zijn. Voonwaar een nieuw gegeven. 

(hv) 
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Maar met alleen Op 20 jum verwachten wij, Patrik, Bert, 
Annemie en Chris u allen op het groot Volks(unie)feest te 
Wachtebeke 

Wat we willen vieren is simpel het emde van een moeiza
me en vermoeiende strijd, onze strijd, en het begm van een 
mooi en vreedzaam verhaal, het 'echte verhaal dat nu pas kan 
beginnen' 

Want hoewel er nog enkele seneuze appels te schillen zijn, 
kan niemand ontkennen dat Vlaanderen haar toekomst nu ein
delijk met een opgelucht gemoed tegemoet kan zien En dat dat 
voor een heel groot deel aan ons, de Volksunie, te danken is 
Ook al zeggen we het zelf 

Op ons feest van de toekomst willen wij-vieren met u dus 
vieren En daarom zullen we het niet alleen over politiek 
hebben maar zullen muzikale attrakties, spelletjes, een komisch 
duo en een wielerwedstrijd van deze dag een onvergetelijke 
bijeenkomst maken Breng uw kinderen mee, zodat zij het 
kunnen navertellen 

De Volksun ie . Wij vieren. 
vu 

Zondag, 20 juni 1993, Provinciaal Domein Puyenbroeck te Wachtebeke 

Deuren 10 u Afspraak in de tent 15 u Voor inlichtingen of uw gratis toegangskaarten 

VU-sekretanaat, 02/219 49 30 of 02/217 35 10 (fax) 



VOLKEN EN STATEN 

EEN JAAR VOLKSNATIONALE STRIJD/i 7 

DE SLAVEN /3 
KROATEN EN SERVIËRS 

Over geen enkel Europees volk heeft ons in 
1992 zoveel informatie bereikt als over de 
Kroaten en Serviërs, die eenzelfde standaard
taal (Servo-Kroatisch) spreken maar dat nu 
niet meer willen weten. 

Toch zal onze berichtgeving over hen niet 
in verhouding staan met die informatieom-
vang. 

SOMBERE 
SAMENVAÏÏING 

Men kan de toestand als volgt samenvat
ten. De Serviërs in Bosnië weigeren, samen 
te leven met de beide andere Bosnische 
groepen (Kroaten en ,,mohamedanen"). Zij 
spelen onder één hoedje met Servië dat via 
zijn „Joegoslavisch" leger stelselmatig op
rukt. Overal waar ze binnendringen of baas 
worden drijven ze alle niet-Serviërs uit en 
venwoesten de kultuurmonumenten die kun

nen doen vermoeden dat daar anderen dan 
Serviërs gewoond hebben. Zij beogen niet 
alleen de aansluiting van alle Servisch-Bosni-
sche gebieden bij Sen/ië maar ook van gebie
den die er als eilanden in verstrooid liggen. Zij 
veroveren geleidelijk gebieden die onderlin
ge verbindingen uitmaken plus al wat ze 
verder nog bemachtigen kunnen. 

De mohamedanen (dit zijn afstammelingen 
van Kroaten en Sen/iërs die ooit de Islam 
hebben ,.omhelsd") zijn, evenals de Kroaten, 
slechts met lichte wapens uitgerust en dus 
geen partij voor de bovendien veel talrijker 
Joegoslavische troepen. Over 't algemeen 
gedragen Kroaten en mohamedanen zich als 
bondgenoten. Soms bevechten zij ook el
kaar. Waarschijnlijk willen de Kroaten (die 
nog in oktober 1991 aan geen aansluiting bij 
Kroatië dachten) uit het verloren geachte 
Bosnië-Herzegovina halen wat er nog te ha
len valt. Want het Westen geeft bij alle gruwel 
over nieuwe KZ-kampen, buiten palavers en 
papieren protesten, geen krimp. Heel de 
wereld vindt de ,,etnische zuiveringen" he
meltergend maar niemand doet er wat tegen. 

Het is te voorzien dat, wanneer de Serviërs 
van Bosnië-Herzegovina méér dan hun deel 
binnen hebben, zij tot „vrede" bereid zullen 

gevonden worden. Blauwhelmen zullen dan 
de bloedige veroveringen op het terrein be
vestigen. Het is de beste manier om een 
volgende Balkanoorlog voor te bereiden. 

ENKELE 
BIEZONDERHEDEN 

Het is onbegonnen werk, hieraan met cij
fers, data en plaatsnamen, biezonderheden 
toe te voegen over de (honderdduizenden) 
vluchtelingen en verdrevenen, de (tiendui
zenden) stelselmatig verkrachte vrouwen en 
gekwetsten allerhande, de (duizenden) do
den. Ook de kermisrondjes van de EG-minis-
terraad en de Verenigde Naties verdienen 
weinig meer dan misprijzen. Of moeten we 
het hebben over wapenstilstanden die nau
welijks een dag later al weer stuk geschoten 
worden ? 

Toch nog enkele droge feiten. Op 15 janua
ri '92 erkent de EG (eindelijk) Kroatië, in zijn 
door Joegoslavië getekende grenzen, als 
onafhankelijke staat. Frankrijk wil wachten 
met het aanknopen van diplomatieke betrek
kingen totdat het er zeker van is dat de 

(lees verder biz. 20) 

'h 

i 

„Sta niet toe dat ze ons ombrengen" . Met deze slogan onderstreepten onlangs de kandidaten van de „Miss Belegerd 
Sarajevo"-wedstrljd hun vredeswil. Ondertussen ging de Servische beschieting van de stad „rustig" door. (foto AP) 
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20 JUNI E.K.: 

TE WACHTEBEKE 
GROOT VOLKS(UNIE)FEEST 

BERT NODIGT U T 
De 'WU BLUVEN !'-aktie was een sukses. Dat is in de eerste 

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

Onderlussen 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, ümgresseren doen 
we onmiddellijk na de zomervakantie, op 11 en 12 september. 
Maar zolang wil ik niet wachten om jullie eens allemaal te 
vergasten op een ontspannen en feestelijke bijeenkomst. 

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

domein van Puyenbroeck, voor een groot feest. 

We noemen het „Het Feest van de Toekomst" omdat wij op die 
dag aan iedereen die het wil weten — en 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 
rekieatiepark. 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, ... 
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MAAR VERGEET ONZE AFSPRAAK 
OM 15.00 u. NIET ! 

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

Om 15 uur start het politiek praatkaffee Hugo Schiltz. Maurits 
Coppieters, Vic \nciaux en Johan Sauwens worden aan de tand 
gevoeld over — bijna — 40 jaar Volksunie en hun doen en laten 
in de partij. VPM-presentator halter Demeyere interviewt verder 
ook Geert Lambert, Annemie Van de (^asteele en Patrik Vankrun-
kelsven. Niet te missen dus 

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

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

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

VOOR MEER INLICHTINGEN, BEL HET VU-SEKRETARL\AT: 02/219.49.30 

file:///nciaux
file:///nciaux


VOLKEN EN STATEN 

(vervolg van biz 18) 

(Servische) minderheden met alleen op pa
pier goed behandeld worden (Iedereen kent 
de gulle wijze waarop Frankrijk zijn Vlaamse, 
Bretoense, Duitse en andere minderheden 
behandelt) 

Begin maart roept Bosnie-Herzegovina zijn 
onafhankelijkheid uit, tegen de zin van zijn 
Sen/ische inwoners weliswaar In mei sluit de 
KVSE Joegoslavië uit, als straf voor zijn 
gedrag in Bosnie-Herzegovina, de VSA roe
pen hun ambassadeur terug 

Op 8 juni beslissen de VN duizend blauw
helmen te sturen om de luchthaven van de 
Bosnische hoofdstad Sarajevo te bescher
men, teneinde de aanvoer van voedsel en 
geneesmiddelen te beveiligen 

In juli oppert de EG de mogelijkheid Bos
nie-Herzegovina op te delen in etnisch be
paalde autonome gewesten 

Bij dit alles hebben wij het nog met gehad 
over de drijverijen van de Serviërs in Kosovo 
en in de Vojvodina Batsjka Voor eerstge
noemd gebied venwijzen wij naar het hoofd
stuk „Randvolkeren" waann sprake is van de 
Skipetaren 

Het tweede komt nog zelden in het nieuws 
Ook daar nochtans gedraagt de kommunisti-
sche Servische regenng zich chauvinistisch 
en impenalistisch In dit gebied, waar de 
Sen/iers slechts dank zij stelselmatige recen
te kolonizatie een nipte meerderheid behalen 
boven Hongaren, Roemenen en vele andere 
volksgroepen, worden onderwijs en gerecht 
toenemend door Belgrado in handen geno
men Dit komt o a neer op het inperken van 
het gebruik van de moedertaal, als die met in 
het Servisch is 

De administratieve grenzen van de streek 
waar vooral Hongaren wonen, worden in 
februari plots zo gewijzigd dat die in een 
administratief gemengde streek terecht ko
men 

Vele niet-Sen/ische dienstplichtigen be
schouwen de Servische aanvalsoorlogen met 
als hun zaak en duiken onder of proberen uit 
te Wijken De militaire politie legt dan beslag 
op de goederen van het gezin 

Het dient gezegd dat de Serviërs die de 
Vojvodina al eeuwen bewonen met gediend 
Zijn met de arrogante en terrorizerende hou
ding van hun door Belgrado vrij recent inge
voerde volksgenoten 

Hoe dan ook, vanaf 6 mei 92 begint een 
ware terreurkampanje tegen al wie met Ser
visch IS in de Vojvodina herhaalde nachtelij
ke telefonische dreiging, inbraken, toeeige-
ning van huizen, uitgeslagen ruiten, uitda
gende politiepatroeljes Het zijn voorboden 
van de zoveelste „etnische zuivering' Volle
digheidshalve dient hier aan toegevoegd dat 
op dit punt de Kroaten met vrij uit gaan, zij het 
in mindere mate en natuurlijk met in de 
Vojvodina 

MAKEDONIERS 
Over de Makedomers is er in 1992 heel wat 

te doen Het gaat in het biezonder om de 
Slavische bewoners van de voormalige Joe
goslavische deelstaat Makedome Einde 
1991 had ook deze zich voor onafhankelijk
heid uitgesproken De ex-kommunistische 
president Gligorov had zelfs weten te bedin
gen dat de Joegoslavische troepen zich uit 
zijn gebied terugtrokken 

De EG heeft de Oosteuropese volkeren 
een aantal voorwaarden gesteld om erkend 
te worden als staat een onafhankelijkheids-
verklanng op grond van vrije, geheime verkie
zingen, demokratische instellingen, waarbor
gen voor minderheden, enz Makedome vol
doet aan al deze voonwaarden Toch volstaat 
dit met Onder druk van Griekenland wordt er 
een voonwaarde aan toegevoegd het mag 
met „Makedome" heten Vele Grieken vrezen 
dat een onafhankelijk Makedome binnen de 
kortste keren de huidige Griekse provincie zal 
opeisen Daar woont inderdaad een kleine 
Slavische (Makedomsche) minderheid, die 
door de Griekse overheid als onbestaande 
wordt behandeld Dat het hier om meer dan 
een hersenschim gaat bewijzen de kersverse 
Makedomsche bankbiljetten, waarop een ge
bouw in Thessaloniki (Gnekenland) prijkt 
Anderzijds blijkt de anti-Makedomsche stem
ming onder het Gnekse volk echt te leven Op 
2 maart komen duizenden te Brussel voor het 
EG-gebouw betogen En in Sydney (Austra
lië) komen met hetzelfde doel wel 50 000 
uitgeweken Grieken op straat Tegelijkertijd 
(toevallig ' ) protesteren een half miljoen Grie
ken in Thessaloniki tegen de erkenning van 
Makedome 

Wat meer is sedert begint maart '92 past 
Griekenland een gedeeltelijke blokkade toe 

op alle goederenverkeer naar Makedome 
Ook visa worden slechts met mondjesmaat 
uitgedeeld 

De Makedomsche regering probeert waar
borgen te geven, mondelinge, schriftelijke 
verzekeringen, tot zelfs in de nieuwe grond
wet De Grieken laten zich met vermunten 
De andere EG-lidstaten ergeren zich aan 
deze houding in toenemende mate 

Als balsem op de wonde van de met
erkenning moge de erkenning door buurland 
Boelgarije gelden Nochtans is het officiële 
Boelgaarse politiek, de Makedomers als 
Boelgaren te beschouwen Daaraan is mets 
veranderd maar voorlopig maken de Boelga
ren daar geen punt van 

Meer gevaar dreigt van de Serviërs Die 
bewonen een noordoostelijke kleine uithoek 
van de republiek Makedome en hebben op 9 
februan hun „autonomie" uitgeroepen Met 
Bosnië voor ogen, is een mens met gerust 
over de mogelijke gevolgen 

In de loop van het jaar '92 volgen erkennin
gen door Slovenië, Kroatië, de Filippijnen, 
Litouwen, Turkije en Rusland 

Omdat Nederland binnen de EG biezonder 
ijveng de erkenning van Makedome bepleit, 
ontstaat een Griekse hetze tegen dit land, wat 
meer is tegen zijn produkten En dat voor 
een EG-land' Het middelmatige België blij
ven zulke onaangename incidenten be
spaard, dank zij ons wijs buitenlands beleid 

Op het einde van het jaar '92 is Makedome 
door de EG nog steeds met erkend De meer 
dan een miljoen Gneken die op 10 december 
in Athene lucht geven aan hun chauvinisme 
mogen tevreden zijn 

K.J. 

Bosnlers^ 
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VOS-KONGRES KIEST 
VOOR SOCIALE DIENSTPLICHT 

Tijdens het tweejaarlijks Landelijk Kongres, 
dat ditmaal te leper werd gehouden op 5 juni 
) I, heeft het Verbond VOS belangrijke beslui
ten goedgekeurd Deze handelen in hoofd
zaak over een verplichte gemeenschaps
dienst tussen 18 en 30 jaar onder twee 
uitdrukkelijke voorwaarden nl een geïnte
greerd opvoedings- en begeleidingsprojekt 
van overheidswege gencht op Vlaamse bur
gerzin en staatsmankunst enerzijds en ander
zijds de invoering van sociale defensie in 
Vlaanderen en de opnchting van een Vlaam
se en Europese Politiemacht 

Gepleit werd ook voor het begrip „sociale 
dienstplicht als alternatief voor „gemeen
schapsdienst' 

TWEE DOSSIERS 
Tijdens de slotzitting, die bijgewoond werd 

door meer dan 150 VOSsen uit heel Vlaande
ren alsook door het bijna voltallige kollege 
van Burgemeester en Schepenen van leper 
en zeer opmerkelijk ook door de voorzitter 
van Pax Christi Vlaanderen, de heer A Thijs, 
werd in een aktualiteitsresolutie geëist 

1 De onmiddellijke overheveling van het 
„dossier gemeenschapsdienst' van de fede
rale ministers van Binnenlandse Zaken en 
van Landsverdediging naar de gemeen
schappen 

2 De onmiddellijke terugtrekking van de 
Belgische Blauwhelmen uit ex-Joegoslavie 
en dnngend initiatieven, in het kader van het 
Belgisch voorzitterschap van de EG, tot uit
bouw van een Europese Politiemacht ter 
vervanging van alle Blauwhelmen 

VOS vraagt ook dat de Vlaamse Raad nog 
voor 1 juli deze twee dossiers op de agenda 
zou plaatsen 

De kongresrede werd gehouden door Lio
nel Vandenberghe, voorzitter van het IJzerbe-
devaartkomitee, die van het forum dat door 
VOS werd geboden dankbaar gebruik maak
te om enkele ideeën omtrent oorlog en vrede 
verder te ontwikkelen dan hem mogelijk is op 
de jaarlijkse IJzerbedevaart 

Zo stelde hij o m de volgende paradoks 
vast Waar bleven de Vlaamsgezinden bij de 
pacifistische akties tegen de plaatsen van de 
raketten'^ En als ze er waren werden ze 
verweten mee te heulen met het linkse 
kamp 

Herman Vandezande werd opnieuw verkozen ais algemeen voorzitter van het 
Verbond VOS. „„.o oann) 

VANUIT DE REGIO'S 
Volgens Vandenberghe is de oorsprong 

van geweld vaak kompleks maar zijn er 
enkele duidelijke oorzaken aan te duiden nl 
schending van de mensenrechten, onder
drukking van de ene bevolkingsgroep door 
een andere, gesloten nationalisme, vormen 
van racisme zoals het uitsluiten van groepen 
op grond van huidskleur, afkomst, persoon
lijkheidskenmerken, ideologie, opinie, gods
dienst, enz 

In verband met het konflikt in ex-Joegosla-
vie waarschuwde hij voor schijnheiligheid die 
erin bestaat de schuld alleen bij de Sen/iers te 

leggen Het verenigd Europa moet dan ook 
een vrede-handhavende, vrede opbouwen
de en vrede-stichtende werking op regionale 
basis uitwerken 

Tot slot moet ook worden vermeld dat door 
de Raad van Beheer voor de volgende funk-
ties werden verkozen H Vandenzande tot 
algemeen voorzitter, F Verheyen en K Baert 
tot ondervoorzitters, H Van Hemeiryck tot 
algemeen sekretaris en W Van Stappen tot 
penningmeester en dit voor een termijn van 
zes jaar 

Met dit kongres wil VOS vooral een aanzet 
geven voor een maatschappelijk debat bin
nen Vlaanderen over het geheelvan specifiek 
Vlaams-pacifistische opdrachten 
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MONUMENTEN 

RESTAUREREN, STAP VOOR STAP 
Minister Johan Sauwens kwijt zich behoor

lijk van zijn taak als verantwoordelijke voor 
monumenten en landschappen in Vlaande
ren. Maar daadwerkelijke inzet voor het be
houd van ons erfgoed blijkt meer dan ooit 
geen gemakkelijke opdracht, wij herinneren 
even aan het onbegrijpelijke dispuut met 
minister Delcroix over de bescherming van 
een legerdomein aan de kust. Toch gaat 
Sauwens ongestoord door, en gelijk heeft hij. 

OELEGEM 
Op 16 april j. l. tekende hij het voorstel tot 

rangschikking als landschap van de Antitank-
gracht en het Fort van Oeiegem, een site die 
gelegen is tussen de Schelde en het Albert-
kanaal in de gemeenten Stabroek, Kapellen, 
Brasschaat, Brecht, Schoten, Schilde en 
Ranst. De antitankgracht is ongeveer 33km 
lang en wordt thans beheerd door het depar
tement Leefmilieu en Infrastrutuur. Het Fort 
van Oeiegem werd in 1984 m erfpacht gege
ven aan de Vlaamse Jeugdbond voor Natuur
studie en Milieubehoud-Natuur 2000. 

De natuurwetenschappelijke waarde van 
het antitankkanaal ligt hem in de rijke ver
scheidenheid aan zeldzame fauna en flora 
die er dank zij het nog zuivere water kunnen 
gedijen. 

Het Fort van Oeiegem is een nagenoeg 
ongeschonden voorbeeld van de forten van 
de tweede verdedigingsgordel rond Antwer
pen. Omwille van de historische waarde werd 
dit fort door minister Waltniel in 1991 op het 
voorontwerp van lijst geplaatst om als monu
ment te beschermen, in '87 schonk de Ko
ning Boudewijnstichting 400.000 fr. om de 
eerste fase van restauratie mogelijk te ma
ken. 

Zopas ook werd onder det titel Samen 
investeren in val<l<undig restaureren door het 
Bestuur Monumenten en Landschappen een 
nieuwe brochure verspreid. 

DAM OPWERPEN 
in het Woord Vooraf ze\. minister Sauwens 

de problemen die met restaureren gepaard 
gaan op een rijtje. Monumentenzorg beoogt 
niet alleen bewaring van erfgoed maar ook 
verhoging van de leefkwaliteit. Restauratieve 
ingrepen moeten met nodige omzichtigheid 
en vakmanschap gebeuren. Restauratie is op 
de eerste plaats arbeidskwalitatief en staat in 
schril kontrast met het beperkte aanbod van 
degelijke opleidingsvormen die de over
dracht van kennis en techniek moeten waar
borgen. 

Johan Sauwens maakt de problema
tiek van beschermen en restaureren 
toegankelijk voor het grote publiek. 

(foto WIJ) 

Johan Sauwens: „Restauratie is tevens 
arbeidsintensief. Daarenboven zet de pre
mieregeling de eigenaars tot investeringen 
aan en werkt op die manier een tioog tewerk-
steltingseffekt in de f^and. Zo fiebben be
trouwbare studies uitgewezen dat tiet inves
teren van één miljard in de partikuliere monu
mentenzorg niet minder dan 2.800 onmiddel
lijke arbeidsplaatsen sctiept" 

De geldende premieregeling wordt nu op 
een sterk vereenvoudigde leest geschoeid. 
Zo ruimen de oude subsidie- en premierege
lingen plaats voor een stelsel dat voor de 
partikuliere en openbare sektor - op het 
premiepercentage en de aanvraagprocedure 
na - identiek is. 

J. Sauwens: „Getrouw aan mijn beleids
verklaring „Een Vlaams monumenten- en 
landscfiapsbeieid" meen ik tiiermee een dam 
op te werpen tegen het gevaar voor een 
ontierstelbare bres in ons erfgoed. Slectits 
via het behoud in de oorspronkelijke omge

ving en via een geaktualiseerde bestemming 
kunnen we naar de toekomst toe een samen
hangend beeld van onze Vlaamse woon- en 
werkkultuur ophangen." 

De brochure Samen investeren in vakkun
dig restaureren wordt aan de hand van voor
beelden uitgelegd dat in restauratie met 
zachtheid meer te bereiken valt dan met 
geweld. 

Onder de titel Het restauratiedossier van A 
tot Z wordt stap voor stap uitgelegd hoe de 
voorbereiding van de werken het best ge
beurt, de rol van de ontwerper is daarbij zeer 
groot. 

Boeiend om lezen is het hoofdstuk Restau
reren : in vakmanschap investeren. 
Daarin wordt o.m. geantwoord op de vraag 
wat als restauratief werk beschouwd wordt en 
welke de specifieke kenmerken van binnen-
en buitenrestauratie zijn. 

Het laatste hoofdstuk Van premieaanvraag 
tot uitbetaling: de procedure stap voor stap 
belicht het indienen van de aanvraag, het 
toekennen van de premie en de uitvoering 
van de werken. Zowel restauraties in de 
openbare als in de partikuliere sekor komen 
aan bod. 

In de bijlagen staat o.m. Het Charter van 
Venetië afgedrukt, een internationale over
eenkomst uit 1964 die bepaalt wat historische 
monumenten moet begrepen worden en hoe 
ze bewaard en gerestaureerd moeten wor
den. Verder de besluiten tot toekenning van 
een overheidspremie en voorbeelden van 
verbintenissen tussen partlkulieren en over
heden die willen restaureren. 

De brochure besluit met een nuttige-adres
sen-lijst waar per provincie en per ondenwerp 
informatie kan bekomen worden. 

Samen investeren in vakkundig restaure
ren in een pracht van een brochure, niet 
alleen om de vele mooie kleurenillustraties 
maar vooral om de verhelderende informatie 
voor wie daadwerkelijk of als liefhebber bij 
monumentenzorg betrokken is. De brochure 
bewijst dat minister Johan Sauwens in sa
menwerking met de bevoegde administratie 
zijn taak ernstig opneemt en de problematiek 
van beschermen en restaureren van monu
menten voor het grote publiek toegankelijk 
maakt. 

En dat is heel wat anders dan klownesk, 
potsierlijk stuntwerk... 

(mvl) 

- Samen investeren in vakkundig res
taureren. Uitg. Bestuur IVIonumenten en 
Landschappen, afd. Pers en Voorlichting, 
Zandstraal 3 in 1000 Brussel 
(02/209.27.13). 42 biz., geïllustreerd. 
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BOEKEN 

EEN SALONFAHIGE REBEL 

GRATIS 
VOOR WIJ-LEZERS 

SAMEN INVESTEREN 
IN VAKKUNDIG 
RESTAUREREN 

WIJ-lezers die interesse hebben voor 
de nuttige brocliure Samen Investeren 
in vakkundig restaureren kunnen deze 
gratis bel<omen. 

Het volstaat een (gele) briefkaart te 
sturen naar I-laai meer uit WIJ, Barrika-
denplein 12 in 1000 Brussel. Fax kan 
ook: 02/217.35.10 

Het orakel van Rekkem, De Vlaamse Kul-
tuurpaus, het zijn twee minder fraai klinkende 
epiteta die men wel eens hoort wanneer de 
naam Jozef Deleu wordt uitgesproken. De 
man is, aldus een neutralere omschrijving op 
de achterflap van Monologen met Jozef De
leu, schrijver en kultuurpolitikus, afgevaar
digd-bestuurder van de Vlaams-Nederlandse 
Stichting Ons Erfdeel, en hoofdredakteur van 
de door die stichting uitgegeven tijdschriften. 

Filip Rogiers noleerde deze monologen 
van Deleu. Het rezultaat is een lezenswaardig 
en kritisch panorama van het Vlaamse kul-
tuurbeleid in ruime zin. Deleu trekt er zoals 
we van hem gewoon zijn heerlijk van leer 
tegen van alles en nog wat. Tegen bepaalde 
vormen van nationalisme bvb.: leder land is 
per definitie bekrompen als het zichzelf als 
het middelpunt van de wereld beschouwt 
(biz. 21). 

Deleu zoekt naar een normaal en aan
vaardbaar Vlaams nationalisme. De persoon
lijkheid en het werk prevaleren altijd op de 
nationaliteit (blz.21). Enkele andere citaten, 
weliswaar uit hun verband gerukt: Het predi
kaat „Vlaming" is voor mij gewoon een 
toevoeging aan mijn eigennaam, en Wie van 
de werkelijkheid van het nationale een myte 
maakt, is een gevaarlijk persoon. Wie die 
werkelijkheid negeert, is het niet minder (bIz. 
22). Er valt met elke taal een stuk eigenheid 
weg (bIz. 23). Wie zich bewust is van zijn 
identiteit, heeft geen behoefte aan kreten als 
,, Vlaanderen leeft I", „Wat we zelf doen, doen 
we beter" of „Eigen volk eerst" (bIz 26). Het 
verschijnsel van de schaalvergroting in de 
wereld, van de grote verbanden en unies, 
heeft een tegenbeweging in het leven geroe
pen die zich in toenemende mate uit in 
grauwe vormen van nationalisme. De dikta-
tuur van de grote verbanden heeft thans af te 
rekenen met de diktatuur van de versplinte
ring, op basis van nationalisme (bIz. 25). 

W\e deze citaten op een rijtje zet, weet dat 
Deleu genuanceerd denkt over het nationali
teitenvraagstuk. Genuanceerd denken wordt 
een mens niet steeds in dank afgenomen. 
Daarom vindt Deleu het nuttig zijn standpunt 
in de nationalisme-diskussie ekspliciet uit te 
leggen: Er ontstaat soms een vreemdsoorti
ge verwarring omtrent mijn houding in deze 
materie. Dat komt omdat ik mijn verwachtirh 
gen altijd hoger stel dan wat er op het terrein 
van de Vlaamse emancipatie gerealizeerd 
wordt. Enerzijds ben ik als kultuurflamingant 
de natuurlijke medestander van de flamin
ganten, omdat ik opkom voor de volledige 
emancipatie van Vlaanderen, t^aar ander
zijds ben ik ook hun tegenstander, omdat ik 
kategorisch weiger me te laten opsluiten in 
een nationalistisch keurslijf dat me hindert bij 
het ademen en het bewegen (bIz. 41). 

Deleu spaart zijn kritiek op de Vlaamse 
beweging niet, zoals hij trouwens geen enke
le lange teen spaart. De Vlaamse Beweging is 
voor een deel leeggebloed en ingenomen 
door figuren met onvoldoende intellektuele 
bagage, omdat er zich geen anderen meer 
aandienden (bIz. 48). Ze heeft verzuimd tijdig 
en in alle openheid een groot demokratisch 
Vlaams projekt te ontwerpen Rijk geworden 
achtte men alles voor bekeken en opgelost 
(bIz. 50). 

Nationalisme en Vlaamse beweging zijn 
natuurlijk met de enige tema's die Deleu 
onder handen neemt. Hij hekelt ook de ver
zuiling (Spaarbanken of verzekeringsmaat
schappijen zijn al lang niet meer kristelijk, 
socialistisch of liberaal. Het zijn kommerciële 
instellingen die op winst uit zijn. Winst maken 
op zich is honorabel, maar niet als men 
daarvoor religieuze en ideologische motie
ven misbruikt. Het is de taak van de intellek-
tuelen om deze onzindelijkheid voortdurend 
te ontmaskeren, bIz. 62), of de kerk (Het zou 
bijvoorbeeld moediger zijn van kardinaal 
Godfried Danneels indien hij eens publieke
lijk zou zeggen dat de standpunten van de 
paus omtrent de geboortenregeling en de 
geboortenbeperking onhoudbaar zijn. Het 
zou moediger zijn om voor de kamera einde
lijk eens te zeggen dat het een fundamenteel 
onkristelijke houding is vrouwen uit het pries
terambt te weren, bIz. 63). 

Ook het neo-liberalisme, Vlaamse naïeviteit 
in de Heelnederlandse samenwerking, het 
letterenbeleid, de kunstsponsoring, de nieu
we konservatieven, etc. worden tegen de 
haren ingestreken. Jozef Deleu doet ons 
denken aan de kollegeleraar die met veel 
liefde voor z'n vak, gepassioneerd en met 
een wijde blik zijn leerlingen meer tracht bij te 
brengen dan kennis. Zoals hij als salonfahige 
rebel op de voorpagina van Monologen staat 
afgebeeld, keurig pakje, modieuze das, wat 
wilde haren, met de handen in de broekzak
ken m een grasgroen opschietend tanweveld 
staand, nodigt hij uit om te reageren op de 
vele prikkels die hij toedient. Je beseft dat hij 
geen vrede zal nemen met vrijblijvende kli-
chees of bevooroordeelde ekskuzes. Moest 
Vlaanderen meer van dit slag mensen tellen, 
Deleu zou geen kultuurpaus of orakel meer 
genoemd moeten worden, maar een van de 
kanunniken zonder pleinvrees. 

(pdj) 

- Monologen met Jozef Deleu. Filip Rogiers. 
Ultg. Kritak, Leuven, 1993, 129 bIz, 598 fr. 
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DAG COSTANTIN 

S
CHEIDSRECHTERS zijn ook 
maar mensen en zeker Alphon-
se Costantin. Versta ons met 
verkeerd: de man bezet onmis
kenbare en zelfs vele kw/alitei-
ten. Maar hij was er zich w/el 
terdege van bewust. Vandaar 
onze terughoudenheid. Costan
tin was vooral rond de jaren 
tachtig een zeer omstreden fi
guur. Als referee speelde hij het 

spektakel mee en eiste bij momenten de 
vedettenrol op. Hij heeft in zijn beginjaren 
meer dan één wedstrijdresultaat beïnvloed. 
Hij speelde ooit ZviarXe Piet met gele en 
rode kaarten. Veel werd Costantin vergeven. 
De man was van Italiaanse afkomst en had 
een zuiders temperament. Met de jaren 
heeft hij ingezien. Alhoewel nooit helemaal. 
Daarom ook heeft hij nooit de internationale 
top gehaald. Hij was geen Ponnet en ook 
geen Van Langenhove. Al liet hij zich wel 
door laatstgenoemde inspireren. 

NIET DE SLECHTSTE 
Costantin maakte graag babbeltjes met 

de spelers maar zijn probleem was dat deze 
daar niet noodzakelijker kalmer of wijzer 
door werden. Ook Costantin werd door de 
spelers enkele malen als beste scheidsrech
ter naar voor geschoven. Alhoewel we er 
moeten aan toevoegen dat de konkurrentie 
voor die onderscheiding met de jaren min
der zwaar werd. Het peil van de arbitrage in 
België is immers gezakt. Zoveel is zeker. De 
generaties moeten mekaar almaar vlugger 
aflossen en doordat scheidsrechtersloopba
nen minder lang duren dan voorheen is de 
spoeling grote refs vanzelf dunner gewor
den... 

Eigenlijk voelden we zondag in het Van
den Stockstadion mee met Costantin. Pre
cies in zijn afscheidsmatch deinsde hij terug 
voor zijn grote verantwoordelijkheid. Als hij 
de bal op de stip had gelegd zou Charleroi 
mogelijk op voorsprong zijn geklommen en 
had de wedstrijd helemaal anders kunnen 
aflopen. 

Het sierde de verliezende partij dat zij het 
feit in de wedstrijdkommentaren vermeldde 
maar er verder geen banbliksmes of venwij-
ten aan toevoegde. Charleroi hield de wed
strijd inderdaad tof. Al werd het daan/oor 
natuurlijk met beloond... 

Meer dan een schouderklopje levert zulks 
niet op en daar zijn profvoetballers door
gaans met tevreden mee. Maar goed: exit 
Costantin dus. Weer wat minder kleur en 
naar we vrezen nog wat minder spektakel 

op onze velden... Het ga Alphonse goed. Hij 
was inderdaad niet van de slechtsten. Inte
gendeel zelfs. 

VEEL TE HARDE 
FINALE 

Het moest gezegd en geschreven wor
den : zondag 6 juni was een historische dag 
voor ons of beter voor het Waalse voetbal. 
Standard en Charleroi in de nationale beker
finale. We moesten tot 1956 teruggaan om 
een gelijkaardig Waals duel te vinden. Toen 
stonden op de Heizel Racing Doornik en CS 
Verviers tegenover elkaar. Er kwam nauwe
lijks volk kijken want de strijd om de verzil
verde pot stelde toen weinig of niets voor. 
De Europacup II bestond immers nog niet 
en de interesse van de klubs was zo „ma-

De bekerfinale Standard-Charle-
roi was de laatste wedstrijd van 
scheidsrechter Alphone Costan
tin. De gestelde leeftijdsgrens 
dwingt hem tot de aftocht. De 
man nam geen onopgemerld af
scheid. iUet een paar omstreden 
beslissingen oriënteerde hij (nog 
maar eens?) de wedstrijd. Hij 
onthield Charleroi vlak voor de 
rust een schoolvoorbeeld van 
een strafschop. Hij liet Leonard 
met geel weglopen nadat deze 
Suray had uitgeschakeld. Het 
weze zo. 

tig" dat de Bond besloot de bekerkompeti
tie voor zeven jaar stop te zetten. In 1964 
was de toenmalige Gantoise de eerste 
ploeg die de beker van België van de „he
dendaagse tijden" won en daar een Euro-
pacupmatch tegen de Londense West Ham 
United aan overhield. 

Maar zondag dus Standard en Charleroi. 
Dat de Rouches in de eindstrijd stonden 
was niet meer dan logisch. De Luikse klub 
had haar stamplaats in de nationale top al 
eerder opnieuw opgeëist en spitste al enke
le maanden alle aandacht toe op de beker
kompetitie. Charleroi was een ander ver
haal. De Zebra's schakelden bijna de ganse 
Belgische elite uit op hun weg naar de 
finale. AA Gent, Club Brugge, Beveren en 
Anderlecht gingen voor de Waalse bijl. // 
faut Ie faire. Vooral de dubbele ovenwinning 
tegen Anderlecht verbaasde ons voetbal-

•4 

S^lt 

Henk Vos stuurde Charleroi naar huis. 
(foto VUM) 

volk. Voeg daar in dezelfde week nog een 
kompetitiezege tegen dezelfde tegenstander 
aan toe en u begrijpt dat de ploeg van 
Waseige een onmogelijke prestatie neerzet
te. Anderlecht driemaal kloppen in goed 
twee weken. Een Anderlecht dat bovendien 
had verkondigd dat het de dubbel absoluut 
wilde binnenhalen. Een betrachting die 
moest ven/vezenlijk worden omdat het naar 
zijn eigen zeggen „het eerste echte eksa-
men voor trainer Boskamp gold". Hij is dus 
glansrijk gezakt en meteen zijn zeer veel 
twijfels gerezen. Of de man wel voldoende 
gedegen discipline bezit om een legertje 
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overvoerde profs scherp te houden Of de 
zoveelste keuze van Michel Verschueren 
met gauw een paar van zijn voorgangers zal 
moeten ven/oegen wanneer de nieuwe 
kompetitie op gang wordt geschoten' Wait 
and see maar we kunnen de lezer verzeke
ren dat men er in Anderlecht met echt ge
rust in IS 

CHARLEROI DUS 
Het weden/aren van de Carolo's, zoals ze 

liefkozend worden genoemd, is simptoma-
tisch voor het hedendaagse topvoetbal De 
klub verkeerde in de herfst van 1991 in 
hoge sportieve nood Het degradatiespook 
woonde op Mambour De kentenng kwam 
met Peruzovic De door Anderlecht ge
wraakte trainer vond de remedie om de 
fantasierijke en ongedisciplineerde Walen in 
een keurslijf te rijgen Hij deed ze zweten tot 
ze geen bier meer durfden dnnken en het 
behoud werd alsnog verzekerd Onder Pe
ruzovic kwamen ook Par Zetterberg en Oli
vier Suray voorgoed aan de oppervlakte 

Zetterberg werd door Anderlecht op zeer 
jonge leeftijd in Zweden opgespoord Hij 
meldde zich onmiddellijk als een groot ta
lent Grandioze techniek Schitterend spelin
zicht Een talent van de zeldzaamste soort 
Pierre Hanon, die hem bij Anderlecht een 
paar jaar onder handen nam en doorgaat 
voor een groot kenner, voorspelde hem de 
internationale top Maar op het ogenblik van 
de doorbraak werd Par afgestopt door Aad 
de Mos die in de Zweed geen brood zag 

Te weimg kracht, te weinig fysiek, met echt 
gezond Afvoeren dus beval de autoritaire 
Nederlander Anderlecht was wel zo slim 
Zetterberg voor een paar jaar naar Charleroi 
te versassen Om hem te laten rijpen en te 
zien of dat grote talent met alsnog zou 
doorbreken Wat inmiddels is geschied 

Eigenlijk was Zetterberg de voetballer van 
het seizoen '92-93 en hij werd door zijn 
medespelers ook als dusdanig bekroond 
Zetterberg lag ook aan de basis van de 
suksesvolle kampagne van Sporting Charle
roi en trainer Waseige noemde hem „mon 
petit genie" Het wil wat zeggen Toch is het 
met zeker dat Zetterberg naar Anderlecht 
terugkeert Wanneer u deze regels leest zal 
de beslissing wellicht al gevallen zijn Maar 
de denkpistes naar die eventuele beslissing 
blijven merkwaardig of hij wel hard genoeg 
IS, of hij wel voldoende ballen afpakt, of hij 
dne wedstrijden in een week kan spelen, of 
hij naast Degryse zal kunnen gedijen Enzo
voort Dat hij de grote klasse bezit en in een 
flits een wedstrijd kan beslissen wordt met 
moeite aangenomen Zetterberg is dus nog 
duidelijk geen „wereldgozer als Crasson, 
Walem, Dewolf en Rutjes Het zij zo Maar 
het blijft voor ons erg dat Charleroi, met een 
publiek waar andere klubs alleen maar kun
nen van dromen, dreigt al zijn smaakmakers 

in één enkel tussenseizoen te verliezen Su
ray vertrekt alvast richting Anderlecht Peru
zovic beval hem daar destijds warm aan 
omwille van zijn veelzijdigheid De jonge 
Ardennees, het Waalse voetbal „is" inder
daad in opmars, kan verdedigen en aanval
len en IS bovendien beresterk Janevski, het 
brem van de verdediging, wordt mogelijk 
door Club Brugge opgeëist om voor meer 
geld naar het Turkse Trabzonsport te wor
den versast Het is bijna met te geloven En 
toch Voetbal herleid tot droge cijfers, tot 
ritselende bankbiljetten 

OPEN VRAGEN 
In de jongste finale werd het Charleroi 

van trainer Waseige - is er wel een betere 
trainer dan deze intelligente en beheerste 
Luikenaar' - door onmogelijke tegensla
gen overmand Doelman Gulyas viel uit voor 
de match Janevski werd al na twintig minu
ten uitgeschakeld door een ongelukkige val 
en Suray overleefde een tussenkomst van 
de potige Leonard met De ontreddering 
was in de tweede helft totaal en geen mens 
mocht zich daarover verwonderen Standard 
greep toen zijn kans Professioneel, been-
hard, doeltreffend maar zonder de minste 
glans De Rouches treurden daar met om 
Integendeel Het was tien jaar geleden dat 
ze nog een trofee hadden gewonnen De 
honger was groot en de vreugde navenant 

Blijft nu de vraag of Standard in de ko
mende weken zijn elftal verder zal kunnen 
uitbouwen en hoe die spelers zullen reage
ren die tot een grote inleveringsaktie wer
den opgeroepen Achter alles blijft het een 
vreemde toestand In het ene kamp zegt de 
voorzitter van Charleroi dat de klub aan het 
suksesvolle seizoen nauwelijks een paar 
miljoentjes overhoudt en Standard verkon
digt luidop dat het zo met verder kan Dat er 
moet worden ingeleverd om op hetzelfde 
niveau verder te kunnen draaien 

Hoe moet het dan met al de andere klubs 
gesteld zijn die het me veel minder ovenwin
ningen en veel minder volk moesten rooi
e n ' 

Flandrien 

STEFFI 
EN 
SERGI 

Steffi Graf en Sergi Bruguera hebben Ro
land Garros gewonnen Dat de Spanjaard in 
de finale van Courier won was een verras
sing Niet dat Bruguera nog iemand van zijn 
talenten had weten te overtuigen maar een 
Grand Slam-tornooi winnen is met iedereen 
gegeven Bovendien was Courier Roland 
Garros zo'n beetje als zijn wingebied gaan 
beschouwen Op gravel is de Amerikaan 
dubbel moeilijk te kloppen en in de vier 
eerdere duels met Bruguera had Courier 
altijd zonder grote moeite aan het langste 
eind getrokken Maar de tronen wankelen 
dezer dagen snel in het herentennis Vrijwel 
niemand schijnt nog bekwaam drie seizoe
nen aan de top stand te houden De molen 
van tornooien draait twaalf maanden De 
lichamelijke en geestelijke belasting moet 
enorm zijn Het wordt ook voor de besten een 
verhaal van vallen en opstaan 

Bij de dames is dat voorlopig nog anders 
Steffi Graf won in Parijs haar twaalfde Grand 
Slam-titel Ook zij voelt zich best van al thuis 
op gravel Toch bezorgde Mary Jo Fernan
dez, tegen wie ze eerder al tienmaal had 
gewonnen, haar meer last dan haar lief was 
Er moest ook bij afwezigheid van Monica 
Seles „gestreden" worden voor de ovenwin-
ning Seles is anders nog met aan wederop
treden toe De beste tennisspeelster van 
deze tijd herstelt maar moeizaam van de 
messteek die een fanatieke gek haar toe
bracht Ook op Wimbledon zou Monica nog 
met te zien zijn Waardoor de overwinning 
van wie dan ook onvermijdelijk minder glans 
zal afstralen. 

ADVERTENTIE 

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

MENU'S 
AAN 950 

en 1.600 fr. 

WOENSDAG EN 
ZONDAGAVOND 

GESLOTEN 
Inclusiefprijs voor 

BANKETTEN 
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TELEVISIE 

TV1 
17.00 Kelly, jeugdserie; 17.25 Vuurtoren, kinder-
progr.; 17.55 Tik Tak; 18.00 Nieuws; 18,10 Gered 
door de bel, komische serie; 18.40 Vlaanderen vakan
tieland, West-Vlaanderen en de Moezel; 19.20 Joker
en lottotrekking; 19.30 Nieuws. 
20.00 Caravans, serie 
20.35 Mrs. Lambert remembers love, TV-film 
22.10 Nieuws 
22.30 Sport op zaterdag 
22.45 Money, power, murder, TV-film 

TV2 
15.15 Sport extra: Atletiek 
20.00 België-Zweden, baskbetbal 

TV1 
09.00 Samson; 10.00 Eucharistieviering; 11.00 De 
zevende dag, praatcafé; 16.30 De jaclit op de amfora, 
jeugdserie; 17.00 Jonge veeaerts, serie; 17.50 Sam-
soncllps; 17.55 Tik Tak; 18.00 Nieuws; 18.10 Won-
derjaren, komische serie; 18.35 Unter southern skies, 
dok. serie; 19.00 De Cosby show, serie; 19.25 Mede
delingen; 19.30 Nieuws. 
19.45 Sportweekend 
20.15 Mr. Bean, humor 
20.45 Boerenpsalm, film 
22.25 Nieuws 
22.45 Ziggurat, kunstprogr. 

TV2 
14.55 Sport extra: atletiek 
19.50 GP F1 van Canada, autorennen 

TV1 
17.30 Boes, tekenfilmserie; 17.52 Samsonclips; 17.55 
Tik tak; 18.00 Nieuws; 18.10 Mooi en meedogenloos, 
serie; 18.35 Skippy, familieserie; 19.03 Buren, serie; 
19.25 Mededelingen; 19.30 Nieuws. 
20.00 Secrets, serie 
20.25 Lucky chances, avonturenserie 
22.00 Prinsheerlijk in Bel Air, komische serie 
22.25 Tips voor Trips, vakantietips 
22.30 Vandaag 
22.55 Uitzending door derden 

TV2 
20.00 Tijd voor Koen, licht klassiek 
20.30 Uitzending door derden 
21.30 Tips voor trips, vakantietips 
21.35 Nieuws 
22.10 Time Bandits, film 

VTM 
17.00 Super 50; 18.00 Nieuws; 18.05 Robin of Sher
wood, aktieserie; 19.00 Nieuws. 
19.30 Benidorm, serie 
20.00 The young Indiana Jones chronicles, serie 
20.50 The Boston Strangler, film 
22.55 Nieuws 
23.20 The adolescents, film 

VTM 
17.00 Tekenfilm; 17.10 Star Trek, the next genera
tion, serie; 17.55 VTM-sport; 18.00 Nieuws; 18.10 
The A-team, aktieserie; 19.00 Nieuws. 
19.30 Benidorm, serie 
20.00 Studio Gaga, spelprogr. 
20.40 De ware vrienden, serie 
21.10 A ghost in Monte Carlo, TV-film 
22.50 VTM-Nleuws 
23.15 I love you, Alice B. Toklas, film 

VTM 
17.00 Tekenfilm; 17.05 Love Boat, serie; 18.00 
Nieuws; 18.05 Magnum P.I., serie; 19.00 Nieuws; 
19.30 Rad van Fortuin, spelprogr. 
20.00 Vakantiekriebels, zomermag. 
20.55 Zomerrust, serie 
21.25 Melrose Place, serie 
22.15 Nieuws 
22.35 Telefacts, aktualiteiten 
23.25 The Cowra breakout, serie 

Ned. 1 
08.00 Alles Kits, kinderprogr.; 17.53 Nieuws; 18.00 
Nieuws; 18.15 Sesamstraat, geboorte/dood; 18.33 
Jeugdjoernaal; 18.43 Piano lessons, animatieserie; 
19.02 De uitdaging, spelprogr.; 20.00 Nieuws. 
20.25 Splash, film 
22.15 Paradijsvogels, reeks portretten 
22.45 NK Schaken, samenvatting 
23.06 Koyaanisqatsi, film 
00.37 Nieuws 

Ned. 1 
11.56 lOS-magazine; 15.38 Joden onder de Islam, 
dok.; 16.05 Het verschil, portret; 16.27 Kerkepad; 
17.53 Nieuws; 18.00 Nieuws; 18.09 Nijntje, tekenfilm
serie; 18.15 Sesamstraat, stelen; 18.35 Teenage 
health freak, jeugdserie; 19.04 Pole tot pole, dok.; 
20.00 Nieuws. 
20.15 De IHolland Super show, uitvindingen 
21.13 Brandpunt, aktualiteiten 
21.43 Prime suspect, politiesene 
22.44 Daar ben ik het levende bewijs van, dok. 
23.42 Nieuws 

Ned. 1 
17.53 Nieuws; 18.00 Nieuws; 18.15 Sesamstraat, 
verkleden; 18.33 Jeugdjoernaal; 18.43 Het Klokhuis; 
19.02 Roseanne, komische serie; 19.29 Gezond de 
zomer door, gezondheidsmag.; 20.00 Nieuws. 
20.25 Dierentuinen in Europa: Frankrijk, dok. 
21.22 Hier en nu, aktualiteiten 
22.03 Ha, die pa!, komische reeks 
22.34 Dokument: Uit het oog, uit het hart, dok. 
23.14 Hercule Poirot, serie 
00.06 Miniatuur 
00.11 Nieuws 

Ned. 2 
13.00 Nieuws; 16.20 Samson, kindermag.; 17.00 
B.O.O.S., jeugdmag.; 17,30 Club Veronica; 18.00 
Nieuws; 18.20 Top 40, hitparade; 18.50 Step by step, 
serie; 19.20 Veronica reisgids, vakanliemag. 
19.50 De Wrekers, misdaadserie 
20,40 Back tot the sixties, terugblik 
21,10 Veronica music beach tour, The Golden Earring 
22,45 Rosemary's baby, film 
01,00 Nieuws 

Ned. 3 
08.53 Nieuws; 16.35 Studio sport; 17.28 Streetwise, 
jeugdserie; 18.00 Nieuws; 18.18 Met fluwelen klauw, 
dok.; 18.50 Studio sport; 19.20 Lingo, woordspel; 
19.44 Het Oude Noorden, dramaserie. 
20.12 Oppassen!, komische serie 
20.40 Finkers, teatershow 
21.30 Per sekonde wijzer, kwis 
22.00 Nieuws 
22.15 Studio sport 
22.45 NOVA, aktualiteiten 
23.20 De wereld van Boudewijn Büch, reisverslag 
23.55 Museumschatten 

Ned. 2 
08.53 Nieuws; 12.00 Masters of the game, Jesus Gil; 
12.25 Peter Stuyvesant, impressie WK windsurfen; 
12.53 Nieuws; 13.00 Omrop Fryslan; 17.10 Geheu-
genkursus, teleac; 17.40 Knoop in je zakdoek, infor
matief progr.; 18.00 Nieuws; 18.10 The A-team, serie; 
19.00 America's funniest home videos, videobloo-
pers; 19.20 Exotisch koken, teleac. 
19.50 A family of spies, miniserie 
21.25 Het zijn toch weer die Hollanders, kreatieve 
Nederianders 
21.55 Skinheads USA: soldaten van de rassenoor-
log, dok. 
22.20 De natuurgids, teleac 
22.35 Geld- en effektenhandel, teleac 
23.05 De opkomst van het Verre Oosten, teleac 
00.05 Nieuws 

Ned. 3 
08.00 Villa Achterwerk, kinderprogramma; 12.00 Hel 
Capitool, debat; 17.10 Studio sport; 18.00 Nieuws; 
18.10 Studio Italia; 18.35 Socutera; 18.45 Studio 
sport; 20.00 Nieuws. 
20.16 Lopende zaken, berichtgeving 
20.51 French & Saunders, serie 
21.25 Part time God, dok. 
22.50 TV-teater: De Egmond-variaties, dramaserie 

Ned. 2 
13.00 Nieuws; 17.00 Bekijk het maar, kinderprogr.; 
17.29 Ken je de witneusmakako?, dok.; 18.00 
Nieuws; 18.22 The Teenage Hero Turtles, tekenfilm
serie; 18,49 Tros Kieskeurig, konsumentenprogr,; 
19,18 America's funniest home videos, leuke video's. 
19,47 Derrick, misdaadserie 
20.53 Schone Schijn, komische serie 
21,27 Loeki Knol In jeans, show 
21.58 Tros Aktua, aktualiteiten 
22.31 In kort geding, dok. serie 
22.54 De wereld rond reizen, vrije tijd en vakantie 
22.59 Fifty fifty, praatshow 
23.49 Nieuws 

Ned. 3 
08.53 Nieuws; 18.00 Nieuws; 18.19 Parabolic people, 
Amerika; 18.22 The essential story of Europe: Italië, 
dok. serie; 18,55 Studio sport; 19.25 Open deur TV, 
mag;; 19.46 TV-nomaden, jongerenmag. 
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 
23.21 Haenen voor de nacht, humor 
00.07 Nieuws 

WIJ - 10 JUNI 1993 26 



TELEVISIE 

TV1 
17 30 Boes, tekenfilmserie, 17 52 Samsonclips, 17 55 
Tik tak; 18 00 Nieuws; 18 10 IMooi en meedogenloos, 
serie, 18 35 Skippy, familieserie, 19 03 Buren, serie, 
19 25 lUededelingen; 19 30 Nieuws. 
20 00 Secrets, serie 
20 25 Hemei en Aarde, praatshow 
21 25 NV De Wereid, reportagemag 
21 55 Verrassende verteliingen. De lunch 
22 25 Tips voor Trips 
22 30 Vandaag 
22 55 Uitzending door derden 

TV2 
20 00 Van Nu en Straks, Cynel Buysse 
20 25 Kijk uit!, verkeerstips 
20 30 iMijn hart is voi muziek, dok serie 
21 25 Tips voor trips, vakantietips 
21 30 Nieuws 
22 00 Biack moon rising, film 
23 40 Sport extra: triatlon Brasschaat 

VTM 
17 00 Tekenfilm, 17 05 Love Boat, serie, 18 00 
Nieuws, 18 05 lUagnum P.I., serie, 19 00 Nieuws; 
19 30 Rad van Fortuin, spelprogr 
20 00 Vakantiekriebels, zomemiag 
20 30 Ttie Flying Doctors, ziekenhuissene 
21 20 Ein Schloss am Wörthersee, serie 
2215 Nieuws 
22 50 Special squad, politieserie 
23 40 Kortvlaams, kortfilms 

Ned. 1 
17 53 Nieuws; 18 00 Nieuws; 1815 Sesamstraat, 
toveren, 18 33 Jeugdjoernaal, 18 43 IHet klokhuis; 
19 02 Tussen kunst en kitsch, antiekmag , 20 00 
Nieuws. 
20 25 Vrouwen, reeks kortverhalen 
21 12 Avro televizier, aktualiteiten 
21 53 Birds of a feather, komische sene 
22 29 De tijd staat even stil, terugblik 
2314 Cheers, komische reeks 
23 43 World of golf, kursus 
00 08 Nieuws 

Ned. 2 
13 00 Nieuws, 16 25 Geen grotere gave, jeugdfilm, 
1715 Samson, kinderprogr , 18 00 Nieuws; 18 20 
Countdown sixties, popmag ,18 45 Empty nest, ko
mische sene, 1915 De heilige koe, automag 
19 45 Back to the sixties, luchtig progr 
20 15 De staatsloterijshow, spelshow 
21 55 Nieuwslijn, aktualiteiten 
22 25 De Wrekers, spionagesene 
23 10 Snooker met Dennis Taylor, inten/iew 
23 40 Op zoek naar de bronnen van de beschaving, 
teleac 
23 45 Nieuws 

Ned. 3 
08 53 Nieuws; 11 00 Schooltelevisie; 18 00 Nieuws; 
1818 Gekleurd verleden, geschiedenis van Surina
me, dok 18 54 Studio sport; 19 24 Van gewest tot 
gewest, reportages, 20 00 Brooklyn Bridge, komische 
sene 
20 27 Zelfkant, sene 
21 23 Frans Bruggen repeteert... 
22 00 Nieuws 
22 15 Studio sport joernaal 
22 30 Nova, aktualiteiten 
23 00 Den Haag Vandaag 
23 21 Het land van herkomst, dok sene 
23 51 Nieuws 

T V 1 

17 30 Boes, tekenfilmserie 17 52 Samsonclips, 17 55 
Tik tak; 18 00 Nieuws; 1810 Mooi en meedogenloos, 
sene, 1835 Skippy, familiesene, 1903 Buren, sene, 
19 25 Mededelingen; 19 30 Nieuws. 
20 00 Secrets, sene 
20 25 Derrick, krimisene 
21 25 'Allo, 'Allo, komische sene 
21 55 Op de koop toe, konsumentenprogr 
22 25 Tips voor Trips 
22 30 Vandaag 
22 55 De Nieuwsjongens, komische sene 
23 20 Sport Extra 

TV2 
20 00 Belgiê-Rusland, basketbal 
21 30 Tips voor trips, vakantietips 
21 35 Nieuws 
22 00 The Moderns, film 

VTM 
17 00 Super 50; 18 00 Nieuws, 18 05 Magnum P.I., 
sene, 19 00 Nieuws; 19 30 Rad van Fortuin, spel
progr 
20 00 Vakantiekriebels, zomermag 
20 30 Baywatch, sene 
21 30 Missing pieces, film 
21 20 Jake and the Fatman, sene 
2315 Nieuws 
23.50 Bay Coven, TV-film 

Ned. 1 
17 53 Nieuws; 18 00 Nieuws; 1815 Sesamstraat, 
maaltijden, 18 33 Jeugdjoernaal; 18 43 Het klokhuis; 
19 01 PS de ruimte, dok , 19 33 Gezicht in Nederiand, 
Meppel, 19 51 Politieke partijen; 20 00 Nieuws. 
20 25 De bedrieger bedrogen, TV film 
22 06 Je zaak of je leven, dok 
23 02 Dertigers, dramasene 
23 53 Nieuws 

Ned. 2 
1300 Nieuws; 1600 Nieuws; 1607 Het kleine huis 
op de prairie, sene, 16 56 Een zomer met Selik, sene, 
17 22 Peter, sketch, 17 30 Tijdsein I, aktualiteiten, 
18 00 Nieuws; 18 18 Ik weet het beter, spelprogr , 
18 45 Dierengedrag, dok , 19 13 Highlight; 19 41 De 
stelling, diskussieprogr , 20 16 Peter, sketch 
20 25 Olie op het water, ongelukken met olietankers 
22 08 Tijdsein, aktualiteiten 
22 38 Socutera 
22 43 Wings over the world, dok 
23 33 Nieuws 

Ned. 3 
08 53 Nieuws, 10 30 Schooltelevisie; 17 35 Alfred J. 
Kwak, tekenfilmserie, 18 00 Nieuws; 1817 Terug naar 
de natuur, 18 50 Studio Sport; 19 22 Lingo, woord
spel, 19 50 Zeg 'ns aaa, komische sene 
20 17 Twee voor twaalf, kwisprogr 
21 00 Het landsgesprek, debat 
21 50 Now, dok sene 
22 00 Nieuws 
2215 Studio sport joernaal 
22 30 Nova, aktualiteiten 
23 00 Den Haag vandaag 
23 21 Law and order, misdaadsene 
00 07 Museumschatten 
00 16 Nieuws 

T V 1 

17 30 Boes, tekenfilmsene, 17 52 Samsonclips, 17 55 
Tik Tak; 18 00 Nieuws; 18 10 Mooi en meedogen
loos, sene, 18 35 Skippy, familiesene, 19 03 Buren, 
sene, 19 25 Mededelingen, 19 30 Nieuws. 
20 00 Secrets, sene 
20 25 De huisdokter, sene 
21 10 Panorama, aktualiteiten 
2210 Diamant, reportage 
22 25 Tips voor Trips 
22 30 Vandaag 
22 55 Uitzending door derden 

TV2 
20 00 Van Nu en Straks, P Van Langendonck en Karel 
Van de Woesti|ne 
20 25 Evora, ongekend wereldpatrimonium, dok 
21 25 Tips voor trips, vakantietips 
21 30 Nieuws 
22 00 Een vouw in het raam, film 

VTM 
17 00 Tekenfilm, 17 05 Love Boat, sene, 18 00 
Nieuws, 1805 Magnum, sene, 1900 Nieuws; 1930 
Rad van Fortuin, spelprogr 
20 00 Vakantiekriebels, zomermag 
20 30 Tien om te zien, show 
21 45 Rescue 911, reddingsoperaties 
22 30 Nieuws 
22 50 Lovejoy, sene 
23 45 The young riders, westernsene 

Ned. 1 
17 53 Nieuws; 18 00 Nieuws; 1815 Sesamstraat, 
kwijt/zoek, 18 33 Jeugdjoernaal; 18 43 Het klokhuis; 
19 02 Ja, natuurlijk, dok , 20 00 Nieuws 
20 25 Jessica Fletcher, detektivesene 
21 17 Kenmerk, aktualiteiten 
21 55 Versieren, reeks over erotiek 
22 25 Passions of the soul, dok 
23 26 Nieuws 

Ned. 2 
10 00 Vrouw zijn, vrouwenprogr ,10 50 Nederiand 
zingt, koor- en samenzang, 13 00 Nieuws; 16 00 
Nieuws; 16 07 De familie Robinson, sene 16 30 Job 
en zijn pa, kinderprogr , 17 02 Zoutwaterpost, jeugd 
film, 17 30 Tijdsein, aktualiteiten, 18 00 Nieuws ,1818 
Ik weet het beter, spelprogr ,18 45 Black Beauty, 
jeugdserie 1910Hobby-TV 19 37 Mars voor Jezus, 
verslag 
20 02 En nu het goede nieuws, reportage over Albanië 
20 19 Beken en zeilen, dok 
21 12 Hollands glorie, dok 
21 42 Multiple choice, kwis 
22 05 Nederland zingt Vlaardingen, samenzang 
22 35 Wit begint, zwart wnit, praatprogr 
23 05 Wat is er aan de hand ' , kunstprogr 
23 35 Ued 
23 40 Sprekend over identiteit en geschiedenis, tele
ac 
0010 Nieuws 

Ned. 3 
08 53 Nieuws; 09 00 Schooltelevisie; 18 00 Nieuws 
1819 The Ed Sullivan show, kompilatiesene, 1850 
Tennis: Roland Garros, 19 20 Lingo, woordspel 
19 48 The Flying doctors, sene 
20 40 Sonja of lokatie, praatprogr 
21 30 Mad about you, sene 
22 00 Nieuws 
22 15 Studio sport joernaal 
22 30 NOVA, duiding 
23 00 Den Haag Vandaag 
23 21 Alle mensen zijn ongelijk, dok sene 
00 11 Natuurmoment 
0016 Nieuws 
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EEN FILM PER DAG 

VRIJDAG 18 JUNI 
T V 1 

17 28 Prins Valiant, tekenfilmserie 17 52 Samson-
clips 17 55 m tak, 18 00 Nieuws, 18 10 iUooi en 
meedogenloos, serie 18 35 Slcippy, familieserie 
19 03 Buren, sene 19 25 Mededelingen, 19 30 
Nieuws 
20 00 Secrets, sene 
20 25 Zeg 'ns AAA, l<omische serie 
20 50 De Fabriek, sene 
21 40 Tropical Heat, al<tieserie 
22 25 Tips voor Trips 
22 30 Nieuws 
22 55 Dangerous curves avonturensene 

TV2 
20 00 Vlaanderen vakantieland, zomertreinen en Nor 
mandie 
20 40 Dokument Arrlvederci Itaila, dol< 
21 30 Tips voor tnps, valcantietips 
21 30 Nieuws 
22 05 Bethune, film 

VTM 
17 00 Tekenfilm 17 05 Love Boat, sene 18 00 
Nieuws 18 05 Magnum, serie 19 00 Nieuws, 19 30 
Rad van Fortuin, spelprogr 
20 00 Vakantlekriebeis, zomermag 
20 40 Come In Spinner, minisene 
21 30 Booker, pilootaflevennig 
23 20 Nieuws 
23 55 SchimanskI, detektivesene 

Ned 1 
17 53 Nieuws, 18 00 Nieuws 1815 Sesamstraat 
beweging 18 33 Het jeugdjoemaai, 18 43 Het Klok
huis , 19 02 Star Trek, the next generation, SF sene 
20 00 Nieuws 
20 25 100 Wat", spelshow 
21 22 ijever de lusten, dok sene 
22 03 Between the Unes, dramasene 
22 58 In de herhaling, informatieve sene 
23 59 Nieuws 

Ned 2 
13 00 Nieuws, 17 35 Lekker leven, lekker lijnen, 
afslankkursus 18 00 Nieuws, 18 22 Candid camera, 
18 48 America's funniest home videos 1911 Mllieu-
en toerismeprijs, reportagesene 19 20 Dingbats, 
knptogramspel 19 53 Blind date, spelsf̂ ow 
20 39 Lach mee met Andre, terugblik 
21 20 Heatwave, film 
22 55 Dat willen we even kwljt, column 
23 00 TV-dokter 
23 07 Dokter Vimmen, film 
00 42 Nieuws 

Ned 3 
08 53 Nieuws, 10 30 Schooltelevisie, 18 00 Nieuws, 
1815 Werken aan werk, dok sene 18 45 Politieke 
partijen, 18 54 Studio sport, 19 23 Tom en Herrie, 
muziekprogr 
19 59 Tot zwijgen gedoemd, TV film 
21 24 Oerong, de film, het boek, de feiten, dok 
22 00 Nieuws 
22 15 Studio sport joernaal 
22 30 NOVA, aktualiterten 
23 00 Gesprek met de minister-president 
23 16 Het talent van morgen, dok 
23 46 Pinkpop Back Smeets, reportage 
0018 Nieuws 

Een scène uit Boerenpsalmvan Roland Verhavert. Zondag 13 juni op TV 1 
om 20U.45. 

ZATERDAG 12 JUNI 

ROSEMARY'S BABY 
De klassieke triller van Ira Levin werd in 

1968 prachtig verfilmd door Roman Po-
lanski Mia Farrow is een nietsvermoe
dende jonge vrouw wier man betrokken 
raakt bij een heksenknng en een duivels 
plan Rutti Gordon kreeg een Oscar voor 
de beste t»jrol (Ned. 2, om 22u.45) 

ZONDAG 13 JUNI 

BOERENPSALM 
Geslaagde verfilming door Roland Ver

havert (1989) van het boerenepos van 
Felix Timmermans Een overtuigend 
mengsel van melodramatiek, humor en 
ernst, met centraal de figuur van boer 
Wortel Goede vertolkingen van Ronny 
Waterschoot, Jef Burm en Ugo Pnnsen 
(TV 1, om 20U.45) 

MAANDAG 14 JUNI 

TIME BANDITS 
Zes dwerpn bewegen zich door tijd en 

ruimte en nemen een Engelse school
knaap mee op hun tocht door de geschie
denis Een avontuurlijk sprookje van Terry 
„l^onty Python" Gitliam uit 1981 (TV 2, 
om 22U.10) 

DINSDAG 15 JUNI 

BLACK MOON 
RISING 

SF-triller van Harley Cokiiss (1985) met 
Tommy Lee Jones, Linda Hamilton en 

Robert Vaughn Een tieroepsdief krijgt de 
opdracht een nieuwe superauto te stelen 
waarin geheime dokumenten werden ver
borgen (TV 2, om 22u.) 

WOENSDAG 16 JUNI 

THE MODERNS 
Nostalgische titm van Alan Rudolph 

(1988) over de Amenkaanse kunstenaars-
knngen in het Parijs van de jaren twintig 
Alles draait rond vervalsing en in die 
discipline komt Keith Carradine erg onge
loofwaardig over Goede rollen evenwel 
van John Lone en ünda Florentine (TV 2, 
om 22u.) 

DONDERDAG 17 JUNI 

EEN VROUW AAN 
HAAR VENSTER 

Anno 1936 wordt een Franse ambassa
deursvrouw in Gnekenland verliefd op 
een kommunistische verzetsstrijder en 
geeft haar luksueuze leventje op Deze 
Frans-ttaliaanse film van Pierre Granier-
Deferre uit 1976 is meer een vrouwenpor
tret dan een schets van een politiek woeli
ge penode Met Romy Schneider en Phi
lippe t^otret (TV 2, om 22u.) 

VRIJDAG 18 JUNI 

BETHUNE 
Kanadese biografische film van Philip 

Borsoss s(1990) over Norman Bethune, 
een dokter die in 1938 naar China trekt 
om zich bij het achtste leger van Mao te 
voegen Met Donald Sutherland en Helen 
Mirren (TV 2, om 22u.) 
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BIOS 

INGEMETSELDE VROUWEN 
Michelle Reiffer haalde een Oscarnomina

tie als beste aktrice voor haar vertolking van 
de zangeres Susie Diamond in The Fabulous 
Baker Boys, nadat ze ook reeds genomi
neerd werd voor beste vrouwelijke bijrol in 
Dangerous Liaisons, waar ze vermomd was 
als Madame de Tourvel. Ze sleepte een 
Golden Globe-nominatie in de wacht voor 
Married to tlie Mob, waar ze een mafioso-
vrouw is die alleen gaat wonen, en om haar 
volledig eer te doen, moeten we ook nog haar 
glansrol in The witches of Eastwicl< vermel
den. 

En nu is Pfeiffer er weer met een beklijven
de rol in Love Field, waarvoor ze dit jaar in 
Berlijn werd bekroond. 

MOOI 
In een tijd dat de filmrecensent verplicht is 

te kijken naar films waarin de meest gore taal 
wordt uitgebraakt, films waarin geweld wordt 
uitgebuit en waarin sferte seksscènes soms 
iets te ver gaan, is het een verademing om 
Love Field te gaan bekijken. 

Love Field is een prachtig drama spelend 
in de week dat president J.F. Kennedy werd 
vermoord. Lurene Hallett (Pfeiffer) is een 
platinablonde kapster uit Dallas, die net als 
Jacqueline Kennedy een kind heeft verloren. 
Ze houdt een plakboek bij van de Kennedy's 
en die dag zal de president naar Dallas 
komen. Ze overhaalt een gehandikapte 
vrouw in een rolstoel om mee te gaan kijken 
naar zijn aankomst, om zo op de eerste rij te 
kunnen staan. Door een toeval zal ze geen 
handje krijgen van Jacky. In het naar huis 
rijden, verneemt ze dat Kennedy is neerge
schoten. 

ON THE ROAD 
We volgen de gebeurtenissen na de moord 

langs televisieschermen op straten, pleinen, 
in winkels, bij mensen thuis. Lurene probeert 
haar man te overhalen om mee te gaan naar 
de begrafenis, maar krijgt een kategoriek 
neen te horen. Voor de eerste keer in haar 
leven zal Lurene in opstand komen en uitbre
ken. Ze neemt een greyhound-bus. Daar sluit 
ze vriendschap met de zwarte man Paul 
Cater (Dennis Haybert, schitterend, in een rol 
die voor Denzel Washington was bedoeld) en 
dienst dochtertje Jonell (de 6 jarige Stepha
nie McFadden die slechts met enkele zinnen 
dialoog, zeeën van emotie losweekt!). 

Paul is niet helemaal zuiver op de graat en 
later zal blijken dat hij Jonell, die zijn natuurlij
ke dochter is, heeft gekidnapt uit het wees
huis waar ze haar mishandelden. Lurene is 

Love Field, een verademing. 

een echte goeddoenster en hierdoor zal ze 
Cater, haarzelf en Jonell in problemen bren
gen. 

Regisseur Jonathan Kaplan maakt ook van 
de gelegenheidd gebruik om de rassendiskri-
minatie van die tijd (en nu) aan te klagen, in 
enkele scènes die zich in het (te voorspelba
re?, maar zijn klisjees er niet omdat ze 
dikwijls erg veel waarheid bevatten ?) Zuiden 
van de VS afspelen. Maar alles komt goed, of 
niet? 

De kritiek reageert verdeeld op deze film, 
maar deze is meestal van mannelijke kunne, 
en wij zijn er zeker van dat wanneer ze ergens 
een krop in de keel voelen komen, vele 
mannen beginnen roepen dat het sentimen
tele troep is. Deze man niet. Goed. 

DE KLUIZENARES 
De Belgisch-Engelse film The Anchoress 

van Chriss Newby beleefde zijn wereldpre
mière in Cannes en werd er op gemengde 
gevoelens onthaald. Begrijpelijk. Dit is het 
verhaal over de 15-jange Christine, die ver
liefd wordt op een prachtig gesneden Maria
beeld, en die zich in een kerkmuur laat 
inmetselen, om zo dichter bij de Moeder 
Gods te zijn. Door deze daad hoopt het 
meisje ook te ontsnappen aan de opdnnge-
righeid van een jonge, ambitieuze baljuw en 
een door eerzucht en machtswellust gedre
ven pnester. De film dringt door in de fanta-

(foto Archief) 

siewereld van een jong meisje, dat wel eens 
,.duivelse" dromen heeft maar toont ook de 
strijd tussen de wereldlijke en kerkelijke 
macht die hier wordt uitgevochten. 

De baljuw wil Christine als bedgenhoot, de 
priester sublimeert zijn seksuele gevoelens in 
het opdnngen van zijn eigen waanzin aan het 
meisje, terwijl hij hoopt met haar hulp geld te 
maken, wat hem naast kerkelijk ook wereldlijk 
aanzien moet geven. 

Als het meisje haar waarde voor hem 
begint te verhezen, zal hij haar trachten te 
raken, door het aanduiden van haar moeder 
als heks. Christine zal uiteindelijk aan haar 
kluizenaarsbestaan ontsnappen, nadat ze 
een tunnel heeft gegraven vanuit haar cel. Ze 
vindt onderdak in de hut van een herder. Ze 
besluit dan naar de bisschop te stappen, wat 
de baljuw en de priester willen beletten De 
bisschop zal haar echter veroordelen, maar 
opnieuw kan ze ontsnappen via een luik, om 
te verdwijnen in de gangen van een onder
aardse grot. 

Dit verhaal speelt zich af in de 14de eeuw 
en de kineast heeft, geholpen door de kame-
raman, dat dan ook tot in de kleinste details 
weergegeven, die kleur weet te schilderen 
met zelden geziene zwart-wit opnamen. Een 
cinefiele film, die de opmerking bij enkele 
mensen losmaakte: „Wie gaat daar naar 
kijken? En daar geeft het ministene 
30.000.000 fr. voor". Wij zouden zeggen 
,,terecht", want als dit soort films niet meer 
kan, is de echte filmkunst dood. 

Willem Sneer 
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MENGELWERK 

HERSENBREKER 
OPGAVE 182 
HORIZONTAAL 

3 Met dit handzaam gevormd lichaams
deel kun je dreigen of betogen (5) 

7 Hemels edelmetaal in de hof (11) 
8 Machinaal pak slaag'? (9) 
9 Kompliment voor bedrijvige oudere (4,3, 

4) 
10 Gezelschap met kw/ade bedoelingen (5) 
11 Zulke mensen hebben nooit eigen 

ideeën (7) 
12 Die beesten vlijen zich om je hals (6) 
13 Uit de weg gaan (5) 

VERTIKAAL 

1 Ook als hij zijn start weglaat, krijgt hij de 
eerste prijs (11) 

2 Op deze wijze is misschien wel een schat 
te voorschijn gekomen (11 

4 Gebeurt door de kou 
of van plezier (7) 

5 Is dit het natuurlijk 
bestaan' (11) 

6 Die kunnen het goed 
met elkaar vinden 
(8) 

7 Geslepen figuur (9) 
10 Dit IS een stuk van een stuk (6) 
14 Wat geweest of voorbij is (2) 

OPLOSSING OPGAVE 180 
Horizontaal: 4 lokmiddel, 7 bestuur
ders, 8 dwang, 9 rups, 11 uitge
doofd, 13 verbaal, 15 geïnd, 16 Den
der, 17 opium, 19 beetje, 20 via, 21 
aas 
Vertikaal: 1 kortaangebonden (of kort 
aangebonden), 2 smeuïg, 3 zebra
pad , 5 dader, 6 verduiveld, 10 doel
groep, 12 fluitist, 14 Adam, 18 ovaal, 
19 bars 

Jet Dubois-Maesen uit de Kasteel
straat 41 in 3620 Neerharen wint een 
prijsje. Zijn gele briefkaart met de 
juiste oplossing van opgave 180 werd 
uit de korrekte inzendingen geloot. 

Wij verwachten uw gele briefkaart 
met de oplossing van opgave 182 ten 
laatste maandag 21 juni op de redak-
tie: Barrikadenplein 12,1000 Brussel. 

SATERDAG 

AHASVERUS 
„CVP: politiek dichter bij de mensen", 
las Ahasverus 
iVlaar om 3u. buiten! 

Zetduivel: 
Dolle Wivina's 

CVP-voorzitter :„'t Is bijna 3 u., 
wij behandelen het laatste pint." 

Kwam Elizabeth zich in Waterloo 
verontschuldigen ? 

* Noord-ltalié gelegaliseerd 

Zetduivel: WK 
* V 

Dat Siemens moet 
afslanken is reeds Laaklaar 

Queen was een dagje Waterloops 
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UIT DE REGIO 

HET PARTIJBESTUUR DEELT MEE 
VU-voorzitter Bert Anciaux is verheugd dat binnen 

de Vlaamse Regering de bereidheid groeit om 
opnieuw in een open dialoog met de stakende 
opvoeders te treden 

Reeds op 1 juni II schreef de VU-voorzitter 
hierover een brief aan minister Wivina Demeester en 
haar kollegas De Batselier en Van den Brande 
waarin op basis van het laatste voorstel van de 
Vlaamse Regenng werd voortgebouwd om de op
voeders op belangrijke punten tegemoet te treden 
Met name stelde de VU, als regeringspartner, de eis 
om naast de personeelsuitbreiding in de gehandi-
kaptensektor tegen 1996 eveneens 30 banen in de 
thuislozenzorg, 150 in de bijzondere jeugdzorg en 
150 voor Kind en Gezin te voorzien 

Tegelijk stelt de VU dat, op het vlak van de 
looneisen en bovenop het 'ultieme' voorstel van de 
Vlaamse Regering, de lonen in de welzijnssektor 
moeten gekoppeld worden aan de af te sluiten KAO 
van de ambtenaren 

De VU hoopte met dit voorstel een bijdrage te 

leveren tot het herstel van de geloofwaardigheid van 
de politiek na de blunders die door verschillende 
beleidsmensen werden gemaakt de loze beloften 
van Lenssens, de onelegante uitval van Wivina 
Demeester en het strakke ultimatum van de Vlaam
se Regering 

De VU blijft, als loyale regeringspartner, haar 
voorstel 100 % steunen en meent dat het een 
degelijke basis vormt om tot een echte oplossing te 
komen 

Voorzitter Bert Anciaux wijst echter op het gevaar 
voor de opvoeders indien hun gerechtvaardigde 
eisen gekoppeld worden aan de politieke diskussie 
rond de pnvatisenngen en de beperking van de 
expansiesteun 

De VU wenst een onmiddellijke oplossing voor 
het dossier opvoeders, los van deze politieke dis
kussie De VU wijst erop dat ze de rol van de GIMV 
met wenst te beknotten Het is een maneuver van de 
CVP en VLD om de aandacht van het onfrisse KS-
dossier weg te nemen 

FRANS-VLAANDEREN LEERT 
NEDERLANDS IN VLAANDEREN 

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

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

GASTGEZIN ALS LEVENDE TAALKURSUS 

VOVO (Vereniging Ontspanning Volksontwikke
ling Oostende) wil de koordinatie op zich nemen 
voor het in kontakt brengen van Fransvlaamse 
studenten met Vlaamse gastgezinnen Voor de 
gastgezinnen wordt de voorkeur gegeven aan men

sen die een pedagogische opleiding hebben ge
had 

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

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

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

EUROPESE 
VOLKSHOGESCHOOL-
REIS NAAR MACEDONIË 

Precies 60 jaar nadat A den Doolaard zijn beken
de Macedoons-Albanese novellen schreef over dit 
prachtige deel van de Balkan, trekt - dit keer met 
een Fokker 28-vlucht die 2u 15 duurt - een groep 
Vlamingen voor een halve maand naar Macedonië 
Een stuk volksnationaal Europa ontdekken i 

Op maandag 2 augustus om 12u vertrek vanuit 
Zaventem naar Skopje en terug in Vlaanderen op 
maandag 15 augustus om 11u 

Een heel verbroederingsprogrmma werd uitge
werkt rond de kuituur de geschiedenis en de 
huidige problemen van de Macedoonse en Albane
se volkeren Daarrond sport- en bergtochten voor 
wie het wil, volkse ontmoetingen, het poeziefestival 
van Struga regenngsontvangst in Skopje, een 
bezoek aan Albanie,enz 

Het verblijf In het Kategorie A-Hotel Radika aan 
het Mavrovomeer, met zo ver van Ohrid en de 
Albanese grens Een voorbereidingsvergadering 
met lichtbeelden en film over dit gebied gaat door in 
de Oude Abdij van Kortenberg Abdijlaan 22, op 
zaterdag 4 juli om Uu 30 De reisprijs (vlucht, 
volledig hotelpension, busuitstappen, informatie
bundel, enz ) bedraagt 24 000 fr Inschrijven hier
voor kan je bij Rik Keyaerts, Europese Volkshoge
school, Europees Parlement - Mon 229, Belliard-
straat99 - 1047 Brussel Tel 02/284 28 35 (voor
middag) 

HIJ kan je ook meer inlichtingen verschaffen 

Iedereen die een sportieve, ontspannen Vlaamse 
groepsgeest wil delen kan mee Maar elkeen (jong 
én oud) kan in de groep zijn/haar eigen tempo 
ontwikkelen Tot hiertoe schreven reeds een 40-tal 
personen in - eens ,,de 50" bereikt wordt er 
onherroepelijk ,,afgesloten"' 

MET RODENBACHFONDS 
NAAR IERLAND 

FVK-Rodenbachfonds biedt aan zijn leden en 
andere geïnteresseerden een begeleide groepsreis 
aan naar Ierland m september 1993 

De prijs per persoon bedraagt 34 295 fr (half 
pension), met leden betalen 34 595 fr 

Inbegrepen zijn chartervlucht Brussel-Shannon-
Brussel, maaltijden heen en terug, rondrit per auto
car Nederlandse begeleiding, 7 overnachtingen in 
hotels op basis van tweepersoonskamers met bad, 
7 X Iers ontbijt, 7 x avondmaal, onkosten voor 
begeleider en chauffeur, al de vermelde bezoeken 
tenzij anders vermeld in programma, reisverzeke
ring, BTW en luchthaventaksen 

Niet inbegrepen zijn dranken en middagmalen 

Voor alle inlichtingen kan u zich wenden tot het 
nationaal sekretariaat van het Rodenbachfonds 
091/23 77 42 (vanaf 26 juni 09/223 77 42) 

Reserveren kan tot 1 juli 1993 

ANTWERPEN 
JUNI 

10 MECHELEN: WB-Gespreksavond met oud 
senator Walter Luyten over,,Verderfelijk Nationalis 
m e ' Of Echt Inter Nationalisme''' Om 20u in de 
bovenzaal van Equator, Meiaan 40 Info W Van Der 
Donckt, Hamerstr 4, tel 03/482 11 93 

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' 

13 ANTWERPEN: Busreis naar Frans-Vlaanderen 
met gewezen senator Walter Luyten Deelname 
500 fr voor de bus Meenemen knapzak voor s 
middags, een beetje Frans geld voor avondmaal 
naar keuze, en een luisterbereidheid voor de gids 
over kultuurgeschiedems Vertrek om 7u aan Hotel 

Holiday-lnn, Le Grellelaan 
03/440 31 93 

Info Eggermong 

14 KALMTHOUT: Nicole Dierckx en Ingnd De 
Wilde met de fiets naar China Diaprojektie met 
uitleg en belevenissen Om 20u in zaal Cambuus, 
Heidestatieplein Deelname FW leden 100 fr ,niet-
leden 250 fr Org FW Kalmthout 

22 KALMTHOUT FW Kalmthout bezoekt het Ru
bens Cantoor samen met FW-Berchem Om 
11 u 30 stipt aan het Rubenshuis te Antwerpen 

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

26 KAPELLEN: Braadfeest in zaal Muysbroeck, 
Binnenweg te Kapellen Aanvang 19u30 Gast 
arr voorzitter Koen Raets Org VU-Kapellen 
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UIT DE REGIO 

OOST-VLAANDEREN ^^^^ LEEUWEPENNING VOOR LOUIS BOSTEELS 

JUNI 

11 GENTBRUGGE: IJzerbedevaart-avond. Om 
20u. in de polyvalente feestzaal van het diensten
centrum Gentbrugge, Braemkasteelstraat 45. 
,,Moest de IJzertoren kunnen spreken" door Koen 
Baert. Org.: VOS-IJzerbedevaartwerkgroep Gent-
brugge-Ledeberg. 
12 SCHOONAARDE: Van 9 tot 12u. Hulp bij het 
invullen van uw belastingsaangifte ten huize van 
gemeenteraadslid Herman Van Den Abbeele, Los-
viieg 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 
15tot20u., op20/6van lOtot lSenvan 15tot20u. 
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. 
23 GENT: Lezing door prof. Ada Deprez over de 
vader van de Vlaamse Beweging ,,Jan Frans Wil-
lems". Om 14u.30 in zaal 410 van de RUG, ingang 
Blandijnberg, lift 4e verdieping. Org.: Seniorenaka-
demie VWG-Oost-Vlaanderen. Iedereen welkom. 
26 LOCHRISTI: Zestiende gastronomische barbe
cue van de Dr. Goossenaertskring Lochristi. Vanaf 
19u. in zaal Uyttenhove, Zavel 7. Inschrijven tot 21/6 
bij de bestuursleden. Deelname voor een volledig 
menu: 600 fr. 

ZOEKTOCHT IN GENT 

De VU-afdeling Gent-Centrum-Zuid richt, traditie-
gelrouw, dit jaar weer haar suksesvolle Zoektocht 
in, van Pasen tot einde augustus. Voor 1993 heeft 
de afdeling terug een zeer Interessante, ontspan
nende en leerrijke tocht in petto, in een stadsge
deelte boordevol verrassingen op historisch en 
architektonisch gebied. Op een oude, roemrijke en 
kultuur-historische stad als Gent, raakt men nooit 
uitgekeken I 

De huidige zoektocht krijgt de passende titel 
Tussen Sint-Pietersabdij en Klein Begijnhof. 

Deelnemen kost slechts 150 frank. Er zijn weer 
veel prijzen te winnen. De prijsuitreiking zal, als naar 
gewoonte, plaats hebben op het groot jaarlijks 
leden- en vriendenfeest in de maand september. 

Aarzel niet en benut de kans om een mooi en 
boeiend stuk Gent te ontdekken met heel het gezin! 

Inschrijvingen en alle nuttige informatie bij de 
afdelingssekretaris R. Roels, Burggravenlaan 243, 
9000 Gent (091/22.72.37). 

(rr) 

Louis Bosteels en zijn eclitgenote samen met Lieven Dehandschutter bij het uitreiken van 
de erepenning. (foto Jodorep, sint-Nikiaas) 

,,Belgische eretekens heb ik steeds geweigerd, 
maar de Leeuwepenning aanvaard ik", zei Louis 
Bosteels, bestuurslid van de Davidsfondsafdeling 
Sint-Niklaas, toen hem de onderscheiding werd 
aangeboden. 

Louis Bosteels (77) ontving te Sint-Niklaas de 
Leeuwepenning omwille van zijn levenslange inzet 
voor de Vlaamse ontvoogding. De onderscheiding 
werd in 1987 ingesteld door de Wase Jonge Leeu
wen (WJL). „De kopstukken van de Vlaamse Bewe
ging krijgen genoeg pluimen. Met de Leeuwepen
ning willen we de verdiensten benadrukken van het 
voetvolk", aldus WJL-sekretaris Bernd Van Besauw. 

DF-afdelingsvoorzitter Leo De Meulenaer schets
te het portret van de laureaat op de uitreikingsplech-
tigheid. Dat de afdeling Sint-Niklaas nu ruim 500 
leden telt, is vooral aan hem te danken. 

E.h. Luc Wellens, voorzitter van de biblioteek He( 
Centrum dankte Louis Bosteels voor zijn rusteloze 
inzet. Vorig jaar was hij de spil van de vernieuwing 
van het filiaal aan de Kristus Koning-kerk. 

Namens de Vlaamse Bouworde sprak Louis Van 
Roy over de late „roeping" die de laureaat in zijn 
organisatie was. Pas zeven jaar geleden maakte hij 
zijn eerste bouwkamp mee. Sedertdien was hij 
aktief op wen/en in o.m. Rusland, Tsjechië en 
Kroatië. 

WJL-voorzitter Lieven Dehandschutter mocht de 
Leeuwepenning overhandigen. Hij noemde Louis 

EREMBODEGEM NAAR 
DIKSMUIDE 

De VU-afdeling Erembodegem reist met de bus 
naar de IJzerbedevaart en brengt nadien een be
zoek aan Kassei in Frans-Vlaanderen. 

Vertrek om 8 uur aan de kerk van Erembodegem-
Centrum. Terug: rond 19 uur. Prijs: 350 fr. 

Inschrijven bij Johan De Veylder, Marktweg 16 te 
9320 Erembodegem (053/78.65.65) of door over
schrijving van 350 fr. op rek.nr. 293-0414207-72 met 
vermelding ,,IJzerbedevaart". 

Bosteels een hardnekkig strijder voor rechtvaardig
heid, Vlaams, kristelijk en sociaal bewogen. 

In zijn dankwoord vertelde Louis Bosteels dat hij 
de tijd heeft meegemaakt toen het verboden was op 
school Nederlands te spreken. Dat heeft hem 
Vlaamsgezind gemaakt. Ondertussen is er veel 
veranderd ten goede, maar toch hebben organisa
ties als het Davidsfonds nog een zeer belangrijke 
taak. 

De uitreiking werd muzikaal opgeluisterd door het 
blokfluitensemble van Chris De Beer, Franky Bar
bier en de gebroeders Verdonck. 

BRABANT 

JUNI 

12 VOSSEM: 1ste Spagetti- en koude schotela
vond. In de nieuwe parochiezaal, St.-Pauluslaan 1 
(Centrum aan de kerk te Vossem-Tervuren). Keuken 
open van 17 tot 22u. Iedereen welkom. Org.: VU-
Vossem. 
13 VLEZENBEEK: 11de Aardbeienjogging. In
schrijven vanaf 13u.30. Start om 15u. Info: Gust 
Crabbé (02/532.01.74). Org.: De Vrede. 
16 ASSE: Vormingsavond ,,St,-Michiel uitgelegd", 
door Piet Van Schuyienbergh. Om 20u.in café Belle-
Vue, Gemeenteplein 6: Org.: Rodenbachfonds-
Brabant. 
19 LIEDEKERKE: Vlaamse Kring Pajottenland no
digt uit op zijn 14de Braadfeest. Vanaf 18u. in de 
Parochiezaal, Fabriekstraat 3A. 
20 AARSCHOT: Fietshappening. Vertrek Statie
plein om 14u. Deelname 100 fr., koffietafel inbegre
pen. Info: Willy Salaets, 016/56.06.09. Org.: VU-
Aarschot. 
25 LENNIK: Barbecue in de tuin van Huize Zwar-
tenbroek. Zwarten broekstraat 127? vanaf 18u. (bij 
slecht weer binnen) Org.: Pajottenlands Jongeren
centrum. 
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. 
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UIT DE REG O 

DE MIJLPAAL OPENT DEUREN IN HEUSDEN-ZOLDER 

Heusden-Zolder - In aanwezigheid van minister 
Johan Sauwens werd in Brugstraat 45 een tentoon
stellingsruimte met internationale allure geopend. 
Volgens de inititiefriemer Lutgart Maris, kunsthistori-
ka, is de galerij een dialoog tussen archeologie, 
etnologie en hedendaagse kunst van eigen en 
vreemde bodem. De verzameling, uniek in Vlaande
ren, met stukken van meer dan vierduizend jaar 
oud, bestaat uit autentieke voorwerpen (Romeins 
glas, antieke juwelen, Berberarchitektuurelementen 
en meubilair uit de 18de en 19de eeuw, geselek-
teerd en bestudeerd door specialisten. 

„Door deze verzameling tentoon te stellen en in 
harmonie samen te brengen met de hedendaagse 
kunst is de kunstgalerij wor de kunstliefhebber een 
mijlpaal in de konfrontatie met de kunst en de 
andere kuituren", aldus Lutgart Mans. De keuze van 
de naam heeft een dubbele betekenis. Enerijds 
omsluit de ruimte van de nieuwe kunstgalerij een 
hoogspanningspyloon en anderzijds willen de initia
tiefnemers een mijlpaal plaatsen in de kunstge
schiedenis in Limburg en ver daarbuiten. 

In zijn inleiding trok Fred Brouwers de parallel met 
de muziek: „Zoals in de muziek de verschillende 

genres in elkaar venveven zijn van klassiek over jazz 
en moderne muziek, zo is ook deze galerij een 
venveving van al het mooie. Wat mooi is is tijdloos ", 
omschrijft Fred Brouwers dit initiatief. In het gasten
boek stond een zeer typerende boodschap: „Wie in 
kunst gelooft is gelukkig, wie kunst aan anderen 
doorgeeft, is een apostel". 

Aan de tentoonstelling nemen verschillende kun
stenaars met grote namen van binnen- en buiten
land deel. Voorlopig is de galerij enkel geopend op 
vrijdag, zaterdag en zondag vanaf 14u. 

LIMBURG FIETSEN ROND DE WERELD TE DEERLIJK 
JUNI 

12 GENK: Vijfde tuinfeest met braai, limburgse 
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-Llmburg te St.-
Truiden. Org.: SMF-Limburg. 
16 TESSENDERLO: FW-TessenderIo bezoekt 
Kunst en Wijnhoeve Elzenbosch. Vertrek 17u.30 op 
de Vismarkt met eigen wagen (mogelijkheid tot 
meerijden). Deelname: 370 fr. p.p. te betalen bij 
inschrijving bij bestuursleden. 
20 BERINGEN: De afdelingen Beringen, Ham, 
Heusden-Zolder, Leopoldsburg en Tessenderio 
groeperen zich om naar het ,,Volksuniefeest" te 
Wachtebeke te gaan. Samenkomst op parking van 
Café-dancing Anglo-Palace, afrit Kwaadmechelen, 

40.000km fietsen, dat is de opdracht die op 
zondag 27 juni a.s. te Deerlijk weer moet 
volbracht worden in een poging om een 
sportieve prestatie met het Goede doel aan 
mekaar te breien. De opbrengst gaat naar 
gehandikapten, hulpbehoevenden en bewo
ners van het plaatselijke rustoord H.Familie. 

De Deerlijkse Dag van de Fiets gaat door 
op zondag 27 juni a.s. en wordt gereden 
tussen 7 en 19u. in het Gaverdomein. Elke 
omloop bestaat uit 2km, per km betaalt een 
renner lOfr. Maar hij/zij hoeft geen eenzame 
fietser te zijn want gezinnen, groepen en 
andere verbanden zijn van harte welkom. Wie 
geen fietsen heeft hoeft niet te wanhopen, de 
inrichters hebben er in alle maten en model-

WEST-VLAANDEREN 
JUNI 
10 BRUGGE: Poëzie en humor in het leven door 
Mieke Vandenberghe-Meeüs uit Roeselare. Om 
20u. in De Gulden Spoor, 't Zand 22. Org.: Informa-
tiva. 
13IZEGEM: Vlaams Huis om lOu.: Kaarting. Org.: 
Kaarlersklub De Vlaamse Vrienden. 
21 IZEGEM: Busreis naar Lier en bezoek aan het 
steenbakkerijmuseum 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. 
27 LENDELEDE: Tuinfeest met barbecue in de tuin 
van Werner Vandenhende, Gentsestraat 21. Deel
name: 350 fr.p.p., kinderen 180 fr. Aanvang: 
llu.30. Met inleiding door Chris Vandenbroeke en 
toespraak door senator Michiel Capoen. Org. VU-
Lendelede. 
30 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. 

len beschikbaar. Als daar zijn: tandems, 
bakfietsen, zgn. triporteurs, go-carts en dier-
gelijke. 

Ven/elen hoeft ook niet, want wie zijn beurt 
afwacht, wie op adem komt, wie geen zin 
heeft kan altijd kijken naar een demonstratie 
van nieuwerwetse ligfietsen en deelnemen 
aan een gratis tombola of zich de ogen 
uitkijken op de talrijke bekende (ook plaatse
lijke) Vlamingen. Voor wie dat met mocht 
volstaan kan soelaas vinden op de tonen van 
de Dirty Jumpers Brass Band. 

En ten slotte wordt een waardevol aanden
ken uitgereikt aan 5 eenzame fietsers, aan 5 
gezinnen en aan 5 verenigingen/wijken die 
het hoogste aantal kilometer samenfietsen. 
Een ereprijs wordt geschonken door Johan 
Sauwens, de minister van de Flets, een 
ereschaal door de gemeente Deerlijk. 

Wie meer inlichtingen wenst voor deze 
organisatie van de Deerlijkse Vlaamse Socia
le Dienst Ie Dien neemt kontakt op met Dirk 
Demeurie, Hoogstraat 156 Deerlijk 
(056/72.70.98). 

ZOEKERTJE 
- GEZOCHT - Vr. geboren 07 09.70. Licentiaat in 
de handels- en konsulaire wetenschappen. Zoekt 
werk in de provincie West-Vlaanderen. O/Ref: 
930102 Voor inlichtingen: Volksvertegenwoordiger 
Etienne Van Vaerenbergh (02/519.86.94), van 7u.30 
tot 15u. 

33 WIJ - 10 JUNI 1993 



WEDERWOORD 

WANSMAKELIJK 
Minister Tobback noemt VI. Blol<-kamerle-

den „krapuul", minister Delcroix noemt mi
nister Johan Sauwens onverbloemd ,,een 
clown". Is dat de nieuwe stijl van regeren? 

Johan Sauwens heeft overschot van gelijk 
dat hij die prachtige natuurgebieden zoals in 
Lombardzijde met verkwanselt aan bouwpro
motoren. Die en andere legerbases werden 
gekocht met het geld van de belastingbetaler 
en moeten terug gegeven worden aan de 
gemeenschap. Laat Vlaanderen nog wat 
groen! Of moet met de opbrengst de nieuwe 
zinloze kazerne in de stad van Spitaels be
taald worden ? 

Vlaanderen verdient beter! 

Wilfried Rosiers, Neeroeteren 

WIJ (1) 
Met spijt verneem ik dat WIJ zal worden 

omgevormd tot een veertiendaags partijle
denblad. In feite trekt de VU zich hiermee 
terug in een egelstelling. Mijns inziens zou 
het voor de partij en voor het Vlaams-nationa-
lisme veel vruchtbaarder zijn het blad om te 
vormen tot een open, pluralistisch tijdschrift, 
dat vertrekt vanuit het fundament van onze 
beweging: het Fronttestament. 

Het blad zou een forum moeten zijn waarin 
de ideeën van een zich steeds vernieuwende 
beweging kunnen uitgedrukt worden. Het 
moet een voorloper zijn in de beweging. 
Tema's als milieu, internationale verhoudin
gen, etische problemen enz. kunnen dan op 
een veel opener wijze besproken worden dan 
binnen het enge partij-omhulsel. 

WIJ moet blijven leven als een ideeënblad, 
een werkinstrument van het vooruitstrevende 
Vlaams-nationalisme, een bron van inspiratie 
en een forum voor debat. 

Frank Seberechts, Merksem 

WIJ (2) 
Als, meerdere tientallen jaren, lid van de VU 

en abonnee op WIJ, vraag ik met zoveel 
anderen dat ons weekblad zou blijven. Ik wil 
daarvoor een grotere financiële bijdrage leve
ren. 

De partijraad kan zoch zijn beslissing her
zien? 

Germain Lefever, Elverdinge 

WIJ (3) 
Helemaal akkoord met lezer H.J. Ombelets 

(WIJ, 13 mei j.l.). WIJ moet weekblad blijven, 
liefst onder een goedkopere vorm: op kran
tenpapier en formaat. 

Met 37 stemmen op 140, nog geen 30% 
van de stemgerechtigden, mag men zulke 
beslissingen niet nemen. 

Eddy Priau, St.Martens-Latem 

SATERDAG 

WIJ (4) 
Helemaal akkoord met de brief van Hen

drik-Jan Ombelets in het wedera/oord van 13 
mei; WIJ moet een weekblad blijven. Bij het 
overschakelen op een 14-daags blad, kun
nen we onze ideeën nog minder verdedigen: 
na een paar dagen zijn de mensen reeds 
vergeten wat ze gelezen hebben, daarom is 
een hogerefrekwentieverschijning steeds be
ter, ledere week zijn portie Vlaams-nationalis
me heeft toch meer effekt dan om de 14 
dagen! 

René Rogge, Deurie 

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

WIJ (5) 
Een blad als WIJ met vaste medewerkers, 

een vierkleurenkaft en elke week 38 biz. 
uitbrengen, is met leefbaar in zijn huidige 
vorm. 

Enige inspanning naar de publiciteitswe-
reld kan hierin verandering brengen. Momen
teel worden enkel kleine advertenties gepu
bliceerd en af en toe een paginavolle publici
teit. Jarenlang dezelfde aanbevolen huizen, 
van oude getrouwen. 

Voor een oplage van enkele duizenden 
moet in de advertentiewereld zeker belang
stelling bestaan. 

Karel Uyttersprot, Lebbeke 

Is het de redaktie reeds opgevallen dat de 
rubriek Minimaal in IHet Laatste Nieuws haast 
wekelijks gestoffeerd wordt met woordspelin
gen uit Saterdag ? Het is mij niet bekend wie 
de auteur is van Minimaal, maar zijn/haar 
leentjebuur spelen op kosten van WIJ begint 
een beetje op te vallen. Zo lees ik in HLN van 
23 mei j . l . : „Tijd voor enige sprokkels uit het 
VU-orgaan WIJ." En daar gaan wij dan met 
het overtikken van enkele goede vondsten. 

Zo is het gemakkelijk een rubriek vullen als 
een kwart ervan uit een ander blad wordt 
„gepikt". 

P.L., Hofstade 

NOG MEER 
OVER HET O W 

Onder de titel ,,De krijtlijnen van een be
middelaar" geeft WIJ (3 juni j.l.) een waarde
volle bijdrage over het OW. Dat is nodig want 
bij het kiezen van „meubels" voor het federa
le huis Vlaanderen is Vlaams overleg niet 
noodzakelijk overbodig. 

Bijgevolg moet duidelijk geweten zijn, 
waaruit het nieuwe Overiegcentrum moet 
bestaan, welke zijn taak is, wie recht heeft om 
als lid erkend te worden. Haar taak mag er 
niet in bestaan de rol van een partij te spelen 
of het toekomstgericht Vlaams partijwerk on
mogelijk te maken. 

Een voorbeeld. Na Sint-Michiel weten we 
dat het principe van de territorialiteit moet 
spelen. Zo bv. is er het land (het territorium) 
Vlaanderen met eigen grenzen. Daarin ligt 
het stedelijk gebied (gewest, zo sommigen 
dat beter vinden) Brussel-Hoofdstad. Het is 
duidelijk dat dit „gewest" alleen territoriale 
onderhandelingen met ons land (Vlaande
ren) kan voeren over bv. een tram die naar 
Vilvoorde leidt, enz. 

Er zijn andere voorbeelden (over brand
weer, zelfs over ophaling van vuil en allerlei 
milieuproblemen, waarbij moet rekening wor
den gehouden met de goede menselijke 
verhoudingen). In dat soort zaken zou een 
OW veel nuttig werk kunnen leveren. 

F.H., Schaarbeek 

ZOEKERTJE 

- TE KOOP - 1 appartement (130 mj met 
bureelruimte of winkel te koop (4,2 mio) of te huur 
(35.000,- fr.) te Sint-Lambrechts-Woluwe, Solleveld-
straat 2 (hoek Vervloesenstraat) - gelijkvloers -
dubbele garage. Zich wenden: André Lootens, Leo 
de Béthunelaan 125 b9, 9300 Aalst - tel. 
053/78.45.15. 
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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 

goomiOui^W jm-^^ravm^oem 
Zilplantscn tccst-
znnl voor 100 per
sonen Groepen 
en bussen op af
spraak tegen spe
ciale prijzen - toe
ristenmenu 295 fr. 

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

Adverteren in WIJ 
rendeert 

02/219.49.30 

Probeer eens! 

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 

Wekeli)kse rustdag vrijdag tot zaterdag 18 uur 
Jaarlijks verlof december De familiezaak met traditie 

Câ é %aali. 9ioteC ^ 
— Camb/tlMug — 

Kloosterstraat 3 • 3960 Bree 
089/47.28.97 

.HikWfe. 
Jê 

tboerenhof 
CAFE-RESTAURANT-FRITUUR 

Terras - Lunchroom -Coffeeshop 
Altamira stone gnil 

Prijzen voor groepen 

op aanvraag. 

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

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

ten 

Overelnde 8 AS 
011/65.73.05-65.89.40 

Bij vertonen van VU-lldkaart: 
één aperitief gratis. 

Brood- en 
banketbakkerij 

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

SPECIALITEIT VAN ALLE 
GELEGENHEIDSGEBAK 

Hostellerie 

yetettg 
Oerenstraal 13 8190 Alveringem 

tel 058/288 007 

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

WIJ bieden U 
14 luxueuze hotelkamers met alle denkbare komfort 

- Fijne Franse keuken a la carte en 8 menu s van 715 fr tot 1600 fr 
Een hart voor de kinderen eigen speelruimten en aangepaste menu s 

• Kamer (2 pers ) met uitgebreid ontbijt 2400 fr 
Eveneens pension en half-pension mogelijkheden 

- Week end verblijf en gastronomische weekends 
SEMINARIEMOGELIJKHEDEN conferentiezaal met alle nodige multifunctionele apparatuur 

Voor gratis informatiepakket nopens onze mogelijkheden 
Oerenstraat 13 8690 Alveringem tel 058/288 07 fax 058/289 381 



'Jf^^ TÜCAJW.^^ 

De oplossing : de telefooncentrales van Alcatel Bell. 
De Alcatel 1600 is de ideale telefoon 

centrale voor KMO's Er kunnen 4 tot 

64 toestellen worden op aangesloten 

Voor nog grotere bedri|ven, ontwierpen 

we de 5400 BCN Deze telefoon

centrale kan alle telefoonverkeer en 

gegevenstransmissie aan en vereist 

geen bi|komende en dure installaties 

Voor meer inlichtingen over deze 

centrales, bel 02/718.84.08 of fox 

02/718.84.22. 

Stap binnen in de ISDN-wereld 

van Alcatel Bell, de wereld van de 

communicatie 

A L C A T E L 

BELLTELEPHONE 


