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DE TOEKOMST IS BEGONNEN

D

E Volksunie-bijeenkomst van zondag j I te Wachtebeke betekende veel meer dan een zomerse
familiereunie, ook al had het daar op het eerste
zicht de schijn van Natuurlijk leende de omkadering zich biezonder voor de opgewekte noot van
animatie en weerzien, maar uit de boventoon klonk
de ernst van het politieke bedrijf „Wachtebeke '
krijgt binnen de Volksunie een blijvende betekenis
Het IS immers daar dat de Volksunie haar Europees en Vlaams staatsvormend projekt heeft bekend gemaakt
Dit land beleeft een post-St -Michielstijd, het is een federaal
land geworden De twee grote regio s die de federatie vormen
staan grotendeels op eigen benen, dragen eigen verantwoordelijkheden, beheren eigen geld Hun (deel-)staatshoofden
ontmoeten mekaar zonder betutteling van de federale overheid, ZIJ reizen naar het buitenland en sluiten er akkoorden
zoals soevereine staatsleiders doen
Dit IS een totaal nieuwe situatie, zo nieuw dat men in het
buitenland moeite heeft om het te geloven Maar ook in het
eigen land is blijkbaar met iedereen mee met deze hoge
snelheidstrein In behoudsgezinde knng probeert men af te
remmen, daar wordt federalisme met
separatisme verward Dit in tegenstelling tot ongeduldige Vlaamse ,,bewegingen" waar de nieuwe staatsvorm
geen kansen gegund wordt omdat
deze met ver genoeg gaat of schoonheidsvlekjes vertoont Of omdat men
alle heil verwacht van een big-bang, de
totale ontploffing van het resterende
staatsverband
Laat dit een sumiere schets zijn van
de toestand waarin dit land zich midden
1993 bevindt
Hoe reageren de politieke partijen op
de situatie'' Aan Vlaamse zijde hebben
de zogenaamde St -Michielspartijen
zich in hun zorg om het akkoord met te laten stranden vrij
koest gehouden Te Wachtebeke deelde voorzitter Bert Anciaux mee dat ,,we vanaf vandaag geen blad meer voor de
mond moeten nemen De gijzelingspenode is voorbij " En een
blad voor de mond nemen deed de voorzitter dan ook met
Hoe de andere St -Michielspartijen hun toekomst zien is
onze zorg met, dat zij op zoek zijn naar een tweede adem is
duidelijk Buiten deze partijen blijft de VLD, goed geholpen
door de media, verder ,,de show stelen" Die partij blaast zich
op tot de reddende engel die zo vlug mogelijk verkiezingen wil
om door haar gewicht mogelijke koalitiepartners tot haar
programma te verplichten Het kan zo uitdraaien, maar het
blijft afwachten Vooral afwachten of de door haar zo hoog
geprezen burger er beter van wordt Het V Blok neemt het
voortouw van het separatisme maar blijft verder, getuige haar
TV-programma's en drukwerken, de bevolking in voor- en
tegenstanders van de migranten indelen Rossem gaat van
dag tot dag vreemder Eigenlijk weten deze partijen weinig te
vertellen hoe zij de toekomst van de Vlaamse regio zien
Deze schets speelt zich af in een sfeer van almaar groeiende

twijfel over de ernst waarmee sommige politici met macht en
verantwoordelijkheid omgaan Als in een land op hetzelfde
ogenblik zoveel parlementaire onderzoekskommissies aan
het werk zijn dan zit er wat fout Zoveel is duidelijk i Terecht
stelde voorzitter Anciaux te Wachtebeke ,,Laat ons zelf het
voorbeeld geven, laat ons zelf tonen dat wij het eerlijk menen,
dat we echt proberen er iets goeds van te maken "
Laten wij dus alles wat tot nu toe fout ging als de laatste
stuiptrekkingen van een oud regime beschouwen, als de ngor
mortis van een versleten, aftands Belgisch bestuur En laten
WIJ opnieuw beginnen, vanuit de wetenschap van wat voorbij
IS en werken aan de eigen toekomst Voor de demokratische
Vlaams-nationalisten is deze zondag j I in Wachtebeke de
toekomst begonnen
Daar heeft de VU haar Europese en Vlaamse Staatsvormende Krachtlijnen bekend gemaakt Later deze week maakt de
partij haar maatschappelijke toekomstvisie bekend Beide
luiken vormen samen de krachtlijnen voor morgen
Op het staatsvormende vlak gaat alle aandacht naar de
uitbouw van Vlaanderen als een moderne regio, een gemeenschap van 6 miljoen mensen die zelf beslissen wat goed voor
ze IS Europees wordt gebouwd aan een federatie van
volkeren en regio's een nieuwe ordening voor Europa Ja, dit kan utopisch
klinken Maar wat gisteren en vandaag
nog met mogelijk was, zal het morgen
zijn Dat heeft de Volksunie na veertig
jaar ombouwen van België bewezen
Heeft de overkoepeling ,,België" in
deze samenhang dan nog zin '> Dat zal
moeten blijken tijdens een komende
dialoog tussen Vlaanderen en Wallonië
De vu-tekst is duidelijk „Het komt
Vlaanderen en Wallonië toe, in rechtstreekse onderhandelingen van volk tot
volk en zonder Belgische bevoogding,
te bepalen wat zij in de toekomst nog
samen willen doen "
Brussel is zo'n voorbeeld van iets samen doen Brussel
moet zijn biezonder tweetalig statuut binnen Vlaanderen
blijven behouden, Vlaanderen en Wallonië moeten het hoofdstedelijk gewest op voet van gelijkheid verder besturen
Tevens moeten Vlaanderen en Wallonië de problematiek van
de Sociale Zekerheid uitklaren, Brussel-Halle-Vilvoorde splitsen, eigen fiskaliteit verwerven en federaliseren wat kan en
moet Het mislukken van zo'n dialoog kan een bedreiging van
het federalisme betekenen en leiden tot het uiteenvallen van
België
Over deze uiterst belangrijke staatsvormende problematiek,
waar verleden zondag te Wachtebeke gesproken werd, en de
maatschappelijke toekomstvisie die op komst is wordt in
september '93 een algemeen ledenkongres gehouden Uit
deze konfrontatie van ideeën moeten méér rechtvaardigheid,
meer demokratie en een betere levenskwaliteit groeien
Dat IS bouwen aan de toekomst, laat andere partijen het
plezier te redetwisten over het sluitingsuur van de herbergen
Maurits Van Liedekerke
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INHOUD
Paul Van Grambergen voelde
minister Claes aan de tand
over Zaïre. Claes gaf toe dat
het wapenembargo tegen
onze oud-kolonie vanuit Zuid-Afrika
omzeild wordt.
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Het jaarrapport van het Sipriinstituut geeft een overzicht
van de militaire ellende op de
aardbol.
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Johan Sauwens begint de
Walen serieus op de zenuwen te werken. De VUminister stelt vervelende
vragen over de federale spoorwegen.
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Zal de Belgische basketbalploeg erin slagen haar
^ P ° ' ^ ° P ^^ Europese
kampioenschappen van
de kwalijke naam die ze in eigen
land draagt te zuiveren?

Jjl ƒ ^ Het was een drukke week
I
3 voor de Vlaamse premier
I 1^^ Van den Brande. Spitaels,
Lubbers, Picqué en Chabert passeerden de revue.
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In Dendermonde werd de
kunstenaar-leraar, WIJmedewerker en kultureel
ambassadeur van Vlaanderen Harold Van de Perre gehuldigd.

De recente cijfers over de
geldstroom in de Sociale
Zekerheid van Vlaanderen naar Wallonië blijven
schokken.
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ln Wachtebeke stelde de
VU Vlaamse Vrije Demokraten haar Europese en
Vlaamse staatsvormende
krachtlijnen voor.
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tanten vierden in Wachtebeke het Feest van de
Toekomst. Onze reporter
ter plaatse brengt verslag uit.
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(omslag Esa & R. Szommer)

BEZWARENDE
FOTO'S
Niemand twijfelt eraan dat de bezwarende
en al dan niet benarde foto's van SP-politici
(en andere politici) waarvan volgens Hei
Laatste Nieuws Patsy Sörensen fiet bestaan
onthulde en ven/olgens weer ontkende, geen
verzinsel zijn van de betreffende joernalist
van Het Laatste Nieuws, een oude rot in het
val<. De woordelijke publikatie van het telefonisch onderhoud van de joernalist met de
verantwoordelijke van het opvangcentrum
voor prostituees Payoke in de krant van
maandag gaf hieromtrent zekerheid.
Sörensen werd echter wel in de luren
gelegd omdat de joernalist haar gekonfronteerd had met informatie over de foto's afkomstig van een (voor de lezers) onbekend
gebleven tipgever van Het Laatste Nieuws.
Volgens De Morgen zou deze tipgever VLDkamerlid Hugo Coveliers zijn, die als VUkamerlid ook al regelmatig met onthullingen
in de sfeer van roze balletten uitpakte. Het
Laatste Nieuws stelde het voor alsof ze
slechts bevestiging voor die informatie zocht,
en legde naderhand „de onthulling" in de
mond van Sörensen.
Na „onthullingen" over SP-betrokkenheid
in Humo had eerder reeds VU-voorzitter Bert
Anciauxde opdoeking gevraagd van de kommissie voor de mensenhandel. Nogal wat SPen andere politici bleken immers boter op het
hoofd te hebben. Er cirkuleerden geruchten
van aktieve medewerking aan de vrouwenhandel, door bvb. arbeidskaarten ter beschikking te stellen, tot trouw bordeelbezoek. Een
SP-lid die op de afdeling Latijns-Amerika van
het ministerie van Buitenlandse Zaken werkte, door Sörensen als handlanger van de
vrouwenhandel omschreven werd, en zelf
verklaard had dat prostitutie van eksotische
dames als een vorm van ontwikkelingssamenwerking beschouwd kan worden, werd
prompt uit het SP-ledenbestand geschrapt.
In die kontekst was de vraag van Anciaux
natuurlijk niet dom: wanneer er schuldigen in
een onderzoekskommissie zetelen, kan je er
zeker van zijn dat het onderzoek weinig
rezultaat zal boeken. Of zich zal beperken tot
het toedekken van wat niet geweten mag zijn.
Uitspraken van politici als Landuyt (SP) en
Van Parys (CVP), dat deze geruchtenstroom
zware schade toebrengt aan de politiek in het
algemeen, klinken vals. Het enige antwoord
dat de politici kunnen geven is meehelpen de
onderste steen boven te halen, zelfs als dit
ten koste gaat van politieke karrières.

VERHOFSTADT
Guy Verhofstadtwon met glans (bijna 70%)
de verkiezingen om het voorzitterschap van
de VLD. Hij versloeg Herman De Croo overtuigend. De eerste ging door voor de kandi-

De Italiaanse Lega Nord zorgde voor een elektorale aardverschuiving. Op de
foto maken de nieuwe burgemeester van Milaan Marco Formentini en Legaleider Umberto Bossi het zegeteken. Naast Milaan, waar de Lega 36 van de 60
gemeenteraadszetels inpalmt en de socialisten geen enkele zetel in hun
vroeger bolwerk meer overhouden, verovert de Lega Nord ook de burgemeestersjerps van Vercelli, Novara, Pavia en Pordenone. De Lega wint ook in tal van
kleinere steden met percentages boven de 60, en haalt de meerderheid in de
provincieraden van Pavia (70%), Gorizia (54%) en Mantua (53%). Het is nu maar
de vraag of deze ongelofelijke groei niet te snel gaat voor de jonge federalistische partij, partner van de VU in de EVA en de Regenboogfraktie van het
Europees Parlement.
(foto Reuter)
daat van de vernieuwing die onder zijn impuls
bij de liberalen werd doorgevoerd. De tweede
kreeg vooral steun van de liberalen van de
oude stempel.
Bij deze volgens velen historisch genoemde verkiezingen kwamen ongeveer 36.000
VLD-kiezers opdagen, minder dan de helft
van de VLD-leden. Er waren vreemd genoeg
3.160 blanko stemmen. Dit grote aantal blanko's werd toegeschreven aan de wat ongelukkige opstelling van het stembiljet.
Op het ogenblik dat we deze regels schrijven waren de stemmen voor het VLD-partijburo nog niet geteld. Heel het VLD-sekretariaat en de sekretarissen van de parlementsleden waren naar verluidt opgeroepen om de
telling zo snel mogelijk tot een goed einde te
brengen. Van de oud-VU-ers zouden ex-VUvoorzitter Gabriels en ex-VU-kamerfraktieleider Coveliers zonder veel problemen verkozen zijn als partijbestuurslid. Uitslagen van
andere gewezen VU-ers die kandidaat waren
voor het VLD-partijbestuur waren nog niet
bekend.
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SNELRECHT
Minister van Justitie Wathelet (PSC) staat
vrij geïsoleerd met zijn wetsontwerp over
snelrecht. De Orde van Advokaten noemde
zijn werk overbodig en gevaarlijk. De versnelling van de rechtsprocedure die Wathelet met
zijn voorstel nastreeft, kan perfekt binnen het
huidige rechtssisteem, zegt de Orde. Maar
dan moet het rechtssisteem wel goed funktioneren, met voldoende mensen en middelen.
Bovendien brengt het ontwerp de rechtsbescherming van de burger in gevaar. Ook de
Liga voor de Mensenrechten noemde het
ontwerp-Wathelet „een pleister op een houten been".
Wathelet wilde met zijn ontwerp paal en
perk stellen aan de kleine kriminaliteit die
welig tiert in de steden. Een verdachte van
een klein misdrijf moet volgens het ontwerp
binnen de twee weken voor de rechter gebracht worden, die een eindbeslissing neemt.
Gedurende die tijd is de verdachte van z'n
vrijheid beroofd.
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DOORDEWEEKS

BRUSSELSE...
De Vlaamse Volksbeweging verrichtte in
Brussel een onderzoek naar de kennis van
het Nederlands in de warenhuizen. Voor
ingewijden is het geen geheim dat het met
het Nederlands in winkels en warenhuizen in
de hoofdstad maar pover gesteld is. De
rezultaten bevestigden grotendeels wat eigenlijk al geweten is. Toch konden de WBonderzoekers nog merkwaardige vaststellingen doen.
Hoewel de onderzoekers in de warenhuizen zeer duidelijk, langzaam en luid Nederlands spraken met kassiers, bedieners en
rekkenvullers, gebeurde de eerste aansprekingen door personeelsleden in het Frans. Na
een uitdrukkelijk verzoek om in het Nederlands verdergeholpen te worden, bleek 53%
niet in staat om de klant in het Nederlands te
woord te staan.
Uit het onderzoek blijkt wel dat de Nederlandsonkundigen meestal gegeneerd zijn
voor hun gebrek aan taaiservice. Maar wie
zelf al eens gaat winkelen in Brussel, weet
hoe vernederend de verdere afwikkeling van
deze voor Nederlandsonkundige personeelsleden vervelende affaire kan zijn. De W B onderzoekers bevestigden de verschillende
variaties: 37% bleef hardnekkig Frans praten.
In de meeste gevallen alsof er geen vuiltje
aan de lucht is, soms ook op onbeschofte
wijze. Kassiers deden alsof ze niets hoorden,
gaven het bevel en Frangais!, of zegden
gewoon (in het Frans) dat ze geen snars
Nederlands begrijpen. Het kwam verder voor
dat de WB-onderzoekers aan de arm meegeduwd werden naar een kollega, of dat er
door de winkel geroepen werd of er soms
iemand Nederlands verstond. Opmerkelijk is
dat men in het Nederlands nog het minst
vaak terecht kan (16%) bij wie zich met het
onthaal bezighoudt.

.WARENHUIZEN
Interessant om weten is verder de uitsplitsing van de onderzoeksrezultaten volgens
winkelketen. Colruyt stak met kop en schouders boven de konkurrentie uit. Slechts 2 van
de 22 aan de tand gevoelde personeelsleden
kregen een onvoldoende voor Nederlands.
Delhaize en GB zitten in de middenmoot.
Ongeveer 50% van hun personeelsleden
haalde een voldoende. Unie doet het nog
slechter met 62% onvoldoendes. En helemaal aan het staartje bengelen Dial en Nopri:
in 73 respektievelijk 81% van de gevallen kan
je er niet in het Nederlands terecht. De W B
merkte wel op dat er tussen de verschillende
vestigingen van eenzelfde keten grote verschillen bestaan.
Om aan deze wantoestanden in de warenhuizen een mouw te passen kan geen beroep
gedaan worden op de taalwetten. Dit zeer
verdienstelijke onderzoek van de W B bewijst
nochtans dat de psichologische ingesteldheid van de neringdoeners in Brussel tegenWIJ - 24 JUNI 1993

Een Pakistaanse VN-soldaat loopt voor het vernielde huis van de Somalische
l<rijgsheer Mohammed Farah Aidid in Mogadisjoe. VN-troepen maakten verleden week jacht op Aidid. Zijn huis werd vernield en zijn hoofdkwartier werd
veroverd, maar de man zelf bleef onvindbaar. Tijdens de gevechten werd ook
een huis van een hulporganizatie getroffen. Een Somalisch personeelslid van
die organizatie kwam hierbij om, acht anderen werden gewond. Bij de akties
kwamen ook een tiental VN-blauwhelmen om.
(foto afp)

over de tweetaligheid van de Belgische, Europese en Vlaamse hoofdstad nog heel wat te
wensen overlaat. De W B kondigde een pamflettenaktie aan in Vlaanderen, waar de winkelketens hun grootste omzet boeken. Wedden dat de Nopri-, Dial- en Unic-filialen het
eerst aan de beurt zullen zijn?

ASTRID
Juicht trikolore vlaggezwaaiers, want prinses Astrid komt weer in België wonen. De
dochter van prins Albert en prinses Paola, en
haar drie kinderen Amédéo, Maria Laura en
Joachim mist haar familie en haar land. Ook
haar echtgenoot aartshertog Lorenz wil wel
gratis komen wonen in het land van de
dappersten der Galliërs.
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Gratis jawel, want de prinselijke familie
mag haar intrek nemen in een huisje vlakbij
het koninklijk paleis van Brussel, ter beschikking gesteld door de koninklijke schenking.
Onbemiddeld is Lorenz nochtans niet. Het
hof kondigde trouwens aan dat hij zijn funkties in de internationale financiële sektor zal
blijven uitoefenen.
Wanneer Boudewijn en Fabiola nog eens
met de metro reizen, en in de met kunstlicht
verlichte gangen de vuile handen schudden
van enkele van de honderden daklozen die
Brussel telt, of boven een kom warme en/vtensoep in Poverello met een schuin gezicht
vierde wereld-verhalen aanhoren, kunnen ze
maar beter een mooi smoesje bedenken voor
het geval iemand hen vraagt of ook Astrid en
Lorenz zich misschien geen huurappartementje kunnen veroorloven.

KORTWEG
• Niet te geloven en toch waar: in de
VS werd een museum geopend dat
volledig gewijd is aan de gewezen
Amerikaanse vice-president Dan
Ouayle.
• PSC-voorzitter Gerard Deprex
werd betrapt op rijden onder invloed.
Er werden twee pv's opgesteld: één
wegens dronkenschap achter het
stuur, en één wegens smaad aan de
politie.
• Op voorstel van zijn partijgenoot,
minister van Justitie Wathelet, worden allerlei boeten prompt vanaf 1
september 50% duurder. Op 1 januari
zullen de boeten zelfs het dubbele
bedragen van vandaag. De maatregel vormt een onderdeel van een
vijflarenplan voor justitie.
• Omdat de boekhouding van Rossem op niets trok zal de partij enkele
miljoenen minder overheidssteun krijgen. Een van de gevolgen hiervan is
dat de partij van Jean-Pierre Van
Rossem in Vlaanderen niet opkomt
voor de gemeenteverkiezingen van
volgend jaar.
• Volgens de Bond Beter Leefmilieu
zou er na de grote regenval van
verleden week op minstens twintig
stranden van de Vlaamse kust een
zwemverbod moeten afgekondigd
zijn indien de Europese richtlijnen
inzake zwemkwaliteit gehanteerd
zouden worden.
• Ongeveer 70.000 jongeren uit het
middelbaar onderwijs spijbelen wel
eens. Vrijwel de helft van de ouders
helpt de spijbelende zoon of dochter
door een ekskuus te verschaffen.
• Vlaams minister Johan Sauwens
(VU) kondigde aan dat hij nog meer
legerdomeinen wil beschermen,
ook al is dat tegen de zin van de
federale defensieminister Delcroix
(CVP). Sauwens kondigde aan dat hij
zich zal houden aan de adviezen van
de bevoegde Vlaamse administratie.
Indien die nog militaire domeinen
aanduidt als waardevol, zal de minister de beschermingsprocedure starten.
• De bemanning van het bevoorradingsschip de Zinnia bekloeg zich
over de penibele omstandigheden
waarin ze in een droogdok in Mombasa moet leven. Het luchtverversingssisteem werkt daar immers niet. De
militairen wilden hun intrek nemen in
een goedkoop hotel, maar de legerleiding gaf daarvoor geen toestemming. Defensie noemt de bemanning
verwende kinderen. Ze geniet immers
wel van het luchtverversingssisteem
in de haven van Kismayo. Alleen
tijdens het onderhoud in Momt3asa
deelt de bemanning de levensomstandigheden van de 850 manschappen, hoofdzakelijk para's, die aan de
VN-operatie deelnemen,

VAN GREMBERGEN:
„DE KOGEL VOOR MOBUTU!
Tijdens de plenaire Kamerzitting van 17
j.l. stelde Paul Van Grambergen enkele
vragen m.b.t. de toestand in Zaïre aan
minister van Buitenlandse Zaken Willy
Claes.
Paul Van Grembergen wees erop dat de
toestand in Zaïre met de dag dramatischer
wordt. In de VS zou men nu al spreken van
het gevaar van een nieuw Liberia. Het
Amerikaanse Congres denkt aan bepaalde
boycotmaatregelen, onder meer inzake
wapenhandel.
We hadden het met Van Grembergen
over zijn mondelinge vraag.

jj

president van Panama, die met drughandel
fortuin vergaarde, door de VS werd aangepakt. Dat staatshoofd werd echter militair
vanuit de VS onder handen genomen. Ik zie
de dag nog niet komen waarbij de VS fi/lobutu
met militair geweld uit zijn paleis ontvoert."

• Hoe is de Belgische houding ten opzichte van de „dubbelregering" die Zaïre volledig onbestuurbaar maakt. Hoe staat de
federale regering tegenover de vertegenwoordiging van Mobutu-gezinden in internationale organisaties?
„Minister Claes geeft toe dat de problemen
van officiële vertegenwoordiging zich voor• Zijn er nog altijd wapenleveringen aan doen bij elke internationale vergadering. De
ambassadeur van het betrokken land stelt
Zaïre?
gewoonlijk de delegaties samen. De EG her„Dat is ook de vraag die ik aan Willy Claes haalt bij elke gelegenheid sistematlsch dat ze
stelde. Hij geeft toe dat de situatie in Zaire er uitsluitend de Tshishekedl-regering erkent
inderdaad niet op verbetert. Claes zegt datDit is echter niet het geval bij de meeste
we verder moeten gaan met positieve maat-Afrikaanse landen, die het hAobutu-regime
regelen en sankties ten overstaan van Zaïre.blijven steunen."
Uit liet antwoord van de minister werd ook
duidelijk dat het wapenembargo schijnbaar
vanuit ZuidAfrika wordt omzeild, ondanks • Dit is wat Willy Claes ervover vertelt.
maatregelen van de Zuid-Afrikaanse rege-Maar denkt u niet dat de EG meer druk op
Mobutu zou kunnen uitoefenen, en zo
ring. Waarschijnlijk zijn bij deze wapentrafieken Russische piloten en vliegtuigen betrok-diens afzetting bespoedigen ?
ken. Het Is volgens Willy Claes voor de Zuid- „Toen ik de minister Interpelleerde over
Afrikaanse regering vrijwel onmogelijk die een eventuele mogelijkheid tot strategische
terugtrekking van l^obutu in het buitenland,
wapenhandel te beletten."
was z'n antwoord bijzonder bondig. Claes zei
dat dit niet aan de orde Is, en dat l^obutu niet
• Denkt u daar ook zo over?
zinnens Is Zaïre te verlaten."
„De wapenleveringen vertrekken vanuit het
Zuidafrikaanse „Thuisland" Bophutatswana.
• En vindt u dit een bevredigend antDeze thuisstaat is door ZuidAfrika als vollewoord ?
dig soeverein erkend, maar internationaal
door de andere staten niet erkend. Dit maakt „Neen, persoonlijk denk Ik dat één van de
inderdaad dat ZuidAfrika niet kan en niet wil hoofdproblemen van Mobutu is hoe hij een
deel van z'n persoonlijk fortuin kan redden,
optreden, maar anderzijds betekent dit dus
ook dat de dubbelzinnigheid daarover blijft en hoe hij z'n eigen lijf en goed met dat van
bestaan. In het kader van de nieuwe ordeningeen aantal familieleden kan inbrengen In de
die voor ZuidAfrika moet tot stand komen zal een of andere staat die hem een vrijgeleide
bezorgt. Aanvankelijk leek Frankrijk daarvoor
dit dus moeten opgelost worden."
een geschikt land, maar ook daar Is de
• U stelde de minister ook een vraag over publieke opinie vijandig geworden tegenover
de vermeende grondstoffenhandel en - deze rover, zodat dit uitgesloten moet worden geacht En alhoewel Mobutu zelf een
smokkel uit Zaïre.
diktator is zoekt hij zich niet te vestigen in een
,, Claes beweert dat het diamant vla onkonland met een diktatoriaal regime."
ventionele wegen vanuit Zaïre in andere landen belandt Om sukses bij de bestrijding van
de diamantensmokkel niet In het gedrang te• Wat moet er dan volgens u met Mobutu
brengen wil de minister echter niet te ekspll-gebeuren ?
ciet zijn. Eigenlijk wordt dit een onderzoek „ De beste oplossing zou zijn dat een
naar kriminaliteit en smokkel, waarbij eeninternationaal gerechtshof Mobutu ter dood
president van een staat zich van deze krimi- veroordeelt wegens schending van mensennaliteit en smokkel bedient om zichzelf te rechten. De dood met de kogel."
verrijken. Herinner u ondertussen ook dat de
(ts)
WIJ - 24 JUNI 1993

REPLIEK

PERSSPIEGEL
„De verkiezing van Guy Verhofstadt tot
VLD-voorzitter is zeker geen verrassing, zij
heeft evenmin de historische draagwijdte die
sommigen eraan willen toekennen
Want wie zich met door handige shows,
vlotte boekjes en simpele slogans laat verblinden, maakt zich geen illuzies uiteindelijk
IS de burger Verhofstadt weinig meer dan een
van die door hem bekritizeerde politici die, als
mm of meer louche verkopers van tweedehands auto's, meer beloven dan ze in werkelijkheid kunnen leveren
Tussen praatjes en praktijk staan immers
nog een paar realiteiten in de weg "
Standpunt. 21 juni.
„Het beleid heeft blijkbaar geen lessen
getrokken uit de laatste verkiezingen in
plaats van tegemoet te komen aan de sociale
noden, wordt er meer en meer tegemoetgekomen aan de eisen van het Vlaams Blok en
wordt het racisme aangewakkerd "
Annemie Willems. 17 juni.
„Een kritisch kijker is iemand die selektief
naar film en televisie kijkt en in staat is het
geziene te begrijpen, te doorzien en te waarderen De school kan hierin een belangrijke
rol spelen
Geweldfilms gaan verbieden is ingaan tegen het pnncipe van vrije meningsuiting, een
begrip dat in een demokratisch land hoog
moet worden gehouden"
Björn Rutgeers, iicentiaat Icriminologie.
18 juni.
„Men moet zich met langer blind staren op
de acceptatie en integratie van vluchtelingen
De problematiek werd in het verleden te veel
vanuit de autochtone bevolking benaderd,
zonder daarbij de vluchteling zelf te betrekken "
Guido Deraecif. 19 juni.

GAZET VAN AKTWESPEN
„De echte proef op de som volgt pas na de
parlementsverkiezingen Verhofstadt zal dan
moeten aantonen dat het met alleen in lichtvoetige politieke geschriften en op partijcongressen anders kan, maar ook op de zware
akkers van de Wetstraat Dan zal trouwens
blijken dat Verhofstadt zijn zwaarste slag nog
altijd moet leveren Voor een definitief oordeel IS de feestroes van het voorbije weekeinde dus nog veel te vroeg "
Jan Veestraeten. 21 juni.
„De ronde van de staatshen/orming eindigt
volgende maand Deze ronde Wat er nu
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gereden wordt is immers geen eindpunt in de
Vlaamse ontvoogdingsstrijd De Vlaamse minister-president Luc Van Den Brande heeft al
de ritten van een volgende ronde op papier
staan en ook de federale regeringsleider
Jean-Luc Dehaene heeft voldoende realiteitszin om te beseffen dat met deze staatshervorming het laatste woord met gesproken is Dat
bewustzijn leeft ook in de Volksunie De
jongeren uit het VU-peleton zijn vol ongeduld
ZIJ willen meteen terug de fiets op voor een
nieuwe confederale en wellicht separatistische koers De meer ervaren rondemannen,
zoals Hugo Schiltz, pleiten evenwel voor
enige behoedzaamheid omdat er ook morgen enig koersinzicht vereist is als Vlaanderen ook zijn laatste ronde wil winnen "
Jan Veestraeten. 15 juni.

worden in een nieuwe lerarenopleiding De
kao-voorstellen die de minister ter tafel legde
voor de leraren, getuigen nog met van zulk
een visie Maar in het ondenwijs krijgt men wel
eens meer tijd tot september "
Guy Tegenbos. 17 juni.
,,Bijna een jaar geleden liep de zogenaamde dialoog van gemeenschap tot gemeenschap, een aangelegenheid van partijen, op
de klippen Nu praten de gemeenschappen
op een andere manier met elkaar, van regering tot regering Binnenkort met de legitimiteit van de rechtstreeks verkozen raden achter zich Er verandert iets ten gronde De
nieuwe machtsstrukturen worden uitgetekend "
Dirlc Aciiten. 16 juni.

Het Nieuwsblad HET LAABIE NIEUWS
„Eigenlijk werd Verhofstadt tot voorzitter
verkozen met een stemmenpercentage dat
perfekt vergelijkbaar is met dat waarmee
Herman Van Rompuy CVP-voorzitter werd of
Frank Vandenbroucke een verlenging kreeg
van zijn SP-mandaat Maar noch in de SP,
noch in de CVP werd uitbundig gereageerd
op de voorzittersverkiezing Verhofstadt daarentegen loopt rond in een echte overa/inningsroes Waarom"?
Omdat De Croo het mogelijk maakte de
strijd voor het voorzitterschap als een echte
race voor te stellen Omdat De Croo het
experiment van de rechtstreekse verkiezing
door de partijleden tot een echt sukses maakte"
Dirk Achten. 21 juni.

De Standaard
,,De beproefde partijpolitiek staat voor de
ontbolstenng De opgekropte spanning, de
frustraties, verdrongen door maanden vol
Smt-Michielsakkoord, kunnen eindelijk naar
boven komen Het is tijd voor de ontlading,
want het mag allemaal weer Daarom is
zoveel gekef over het partijgeld mogelijk
Een wrange SP voelt zich in het nauw
gedreven Een verharde CVP verkleint de
maneuverruimte met de eis van een fiskale
stop Het incident over de partijfinancienng is
het vege teken dat het politieke klimaat voor
een verandering staat Premier Dehaene zal
de veiligheid van zijn Sint-Michielsakkoorden
missen"
Dirl( Achten. 15 juni.
„Het onden/vijs heeft ook een New Deal
nodig met zijn leraren Een nieuwe visie op de
professie van leraar, die ook kan verwerkt
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„Van Rossem krijgt ongetwijfeld de straf
die hij verdient, maar nu moet ook werk
gemaakt worden van de aanpak van andere
misbruiken met overheidsgelden door wie
dan ook Een haast onbeperkte en gulle
subsidie IS nooit een waarborg geweest voor
een verantwoord gebruik van overheidsmiddelen Beloning naar werk zou ook in de
politiek moeten kunnen In dat geval zou Van
Rossem nooit aan de bak zijn gekomen "
Laurent Panneels. 15 juni.

HETVOLK
,,De door de samenleving vertrapte vrouwen rekenen erop dat de commissie met een
ernstig rapport naar buiten komt, zodat parlement en gerecht maatregelen kunnen nemen
om de mensenhandel aan banden te leggen
Het milieu van de prostitutie -dat in de marge
toch een sociale rol vervult- moet worden
bevrijd van zijn mets ontziende aasgieren En
België moet vooral zijn titel van 'draaischijf
van de mensenhandel' zo snel mogelijk te
grabbel gooien"
Leo iVlarynissen. 17 juni.

LIBERATION
„Onze kommumkatiemaatschappij verandert voor onze ogen geleidelijk in een pedagogische maatschappij De televisie is een
school, de krant is een school, de straat is
een school Vroeger zag je de mensen 's
ochtends naar het veld vertrekken, later gingen ze in hun blauwe kiel naar de fabrieken,
nu gaan ze allemaal met hun boekentasje
naar school"
iVllchel Serres, Frans socioioog. 17 juni.
pvdb

HORIZON

SIPR11993: TERUG NAAR HET OOSTFRONT?
leder jaar publiceert het Internationaal Instituut voor
Vredesonderzoek uit Stockholm (SIPRI) een jaarboek.
Meer dan over vrede wordt daarin gesproken over de
aan gang zijnde oorlogen.
Zo telt SIPRI in 1992 nog steeds 30 grote konflikten
die, met uitzondering van de twist tussen Indië en
Pakistan over Kashmir, allemaal burgeroorlogen waren.
De UNO die gespecialiseerd is in betrekkingen tussen
de Staten, staat daarmee eigenlijk voor een gedeelte
buiten spel. Nochtans is het aantal blauwhelmen, belast
met,,peace keeping", van 15.000 gestegen naar 48.000
in 12 operaties m plaats van 8. De totale kost daarvoor
ligt nu reeds op 1,2 miljard dollar. Men kan zich de vraag
stellen of,,peace keeping" wel de ideale formule is en of
niet méér nadruk moet gelegd worden op preventieve
diplomatie en op krisismanagement, maar dat is
voor een volgende keer...
Ook de NAVO heeft grotere uitgaven gedaan: circa 500 miljard dollar (waarvan 60% door de VSA).
Ook China en Japan deden hun militaire uitgaven
stijgen terwijl het GOS kollektieve
tussenkomsten
heeft verricht in Ossetië,
Georgië en Moldavië.
Het rapport stipt aan dat
in 5 oorlogslanden vrede
heerst, namelijk in El Salvador, Ethiopië, Koeweit,
West-Sahara en Oeganda
terwijl 5 nieuwe konflikten
zijn bijgekomen, namelijk
in Azerbeidjan, Tadjikistan,
Laos, Indië-Pakistan en in
Bosnië. Daarmee blijft het
aantal op 30 konflikten
zoals vorig jaar. In Bosnië
zijn ondertussen meer dan 100.000 mensen om het
leven gekomen en 1,6 miljoen personen uit hun woonplaats verdreven.
Het rapport begint zich zorgen te maken over de
eisen die de Moslim-landen zullen beginnen te stellen
en over het gevaar van vergelding dat het konflikt
gevoelig zou kunnen uitbreiden.
Vorige week vroeg een Oostenrijkse vriend mij: ,,Wat
zullen jullie doen als de Serven ooit Slovenië of Oostenrijk moesten aanvallen?". Zo teoretisch is deze vraag
dus al lang niet meer...
Het jaar 1992 was van belang omwille van de internationale akkoorden die tot stand zijn gekomen omtrent
wapenbeheersing en samenwerking inzake internationale veiligheid. Zo valt aan te stippen : de Konventie van
Parijs die in januari 1993 het einde in het vooruitzicht
stelde van chemische en biologische wapens. Vervolgens het Start ll-Verdrag van januari 1992 waarin VSA en
Rusland zich verbonden om hun kernladingen tot 3000
te beperken. Vervolgens stip ik aan dat het aantal

kernproeven nooit lager lag dan in 1992 tenwijl anderzijds nog tal van moeilijkheden rijzen inzake toepassing
van het non-poliferatie-akkoord in sommige ontwikkelingslanden. Op zichzelf is dit een zeer ernstig probleem.
Een steeds weerkerend hoofdstuk in het SIPRI-verslag betreft de internationale wapenhandel. In 1992 was
die met 25% gedaald. Ook in 1992 verminderde deze
handel met eveneens 25%. Dit was essentieel het
gevolg van de daling der uitgaven in de Sovjetunie. In
1990 voerde Rusland 34% van alle wapens uit, in 1991
daalde dit naar 18%, in 1992 naar 11%. Hiermee is de
grens van de rekonversie van militaire naar burgerlijke
industrie blijkbaar langzamerhand bereikt. China begint
ondertussen steeds méér uit te voeren : in 1992 reeds
8% van het totaal. De
grootste wapenuitvoerder
ter wereld is tegenwoordig
de VSA met 46%.
Het aandeel in de wapenhandel van de EEG is
van 20% naar 26% gestegen. In de orde zijn hiervoor
verantwoordelijk:
Duitsland, Frankrijk en het
Verenigd Koninkrijk; samen goed voor 85% van
de EEG-uitvoer.
Aan de invoerzijde is het
merkwaardig vast te stellen dat sedert 1992 Europa
het meest invoert (36%),
gevolgd door Azië (30%)
en tenslotte het MiddenOosten dat tot nu toe als
de belangrijkste invoerder
gold, met ,,slechts 22%".
De lektuur van het SlPRI-jaarverslag kan worden aangevuld met het zopas verschenen boek Just War and the Golf War van de
Amerikaan Georges Weigel. Hierin wordt de teorie van
de rechtvaardige oorlog uiteengezet. Zij sluit aan bij de
traditionele katolieke doktrine en antwoordt op de vraag
of het Westen niet de morele plicht heeft eventueel
gewapenderhand een eind te maken aan de genocide
in ex-Joegoslavië.
De teorie van de rechtvaardige oorlog legt zowel de
voonwaarden vast waaronder een land zich in de strijd
kan werpen als de regels waaraan het zich tijdens de
strijd zou moeten houden. Dit boek werd in een recent
weekblad besproken en de auteur besloot met de
vaststelling dat ,,de Koude Oorlog een tijd was waarin
het Westen rammelde met de sabels maar ze nooit
hoefde te gebruiken, terwijl het post-koude-oorlogtijdvak een tijd zou kunnen worden waarin daadwerkelijk militair ingrijpen noodzakelijk wordt."
Wordt dit het tijdvak van real-politiek, eerder dan van
pacifistisch politiek moralisme? Dieu Ie veut? Terug
naar het Oostfront?
Hans De Belder
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BRITSE INVASIE ?
Het incident tussen de federale minister
van Landsverdediging en minister Sauwens
verstoorde eveneens de rust op de parlementaire banken. Senator Loones interpelleerde
namens de VU-fraktle minister Delcrolx.
De felle reaktie van minister Delcrolx kwam
uitgebreid in het nieuws. Het partijbestuur
van de Volksunie nam het met dat een
Vlaamse minister op het matje geroepen
werd door een Belgische minister. Uit de
tussenkomst van senator Loones blijkt dat de
beslissing van minister Sauwens geen eenmansaktie is. „Zodra er sprake was van het
verdwijnen van het militaire kamp te Lombardsijde Is In brede kring de roep naar
Integrale bescherming van dit gebied als
natuurgebied gerezen. Die oproep wordt gesteund door de publieke opinie, provincie en
gemeente, alle politieke partijen, plaatselijke
gezaghebbers en natuurwetenschappelijke
instellingen. Voor zijn aktie venvees minister
Sauwens naar het Vlaams regeerakkkoord
dat onder meer een aktie voor duinenbescherming bevat Ook de Mina-raad pleitte in
een advies van 6 mei 1993 unaniem voor een
snel optreden om de landschappelijke waarde van bepaalde gebieden te beschermen.
Enkele maanden geleden startte de Vlaamse
regering een onderzoek welke militaire domeinen voor bescherming in aanmerking
kwamen. Het gaat om een hele lijst verdeeld
over de diverse provincies. In 1986 werd voor
de eerste keer een militair domein in Oostakker omgezet in beschermd landschap..."

KLOWN
Toen Jan Loones een tijdje terug de vraag
stelde aan minister Delcrolx of de Gemeenschappen en Gewesten bevoegd zijn voor
gedesaffekteerde domeinen zelf maatregelen
te nemen was het antwoord positief. Bovendien werd reeds eerder een stuk van het
domein van Lombardsijde geklasseerd. Een
advies van de Raad van State (24 augustus
1984) betreffende deze problematiek geeft
Sauwens de nodige armslag.
Jan Loones: „Ik zie dus niet In waarom de
federale minister stelt dat een Vlaamse minister buiten zijn boekje is gegaan. Hij stelde
ook dat Sauwens gezondigd zou hebben
tegen het principe van overleg. Naar mijn
mening was in deze zaak geen overleg noodzakelijk. De politieke beoordeling over de
emotionele manier van optreden van de minister blijft voor mij het belangrijkste. Een
kollega een klownesk optreden venvijten is
onverantwoord. De reaktie van de minister
was evenzeer een belediging voor het grondige werk verricht door de Dienst Monumenten
en Landschappen. Het ging hier niet over
stuntwerk maar wel over een degelijk voorbereid rapport van 21 pagina's."
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doeleinden als militair domein kan behouden. Jan Loones waarschuwde de minister
Groot-Brittannië niet te beledigen, door op
een mogelijk invasie te zinspelen.

MOBUTU
MOORDT VOORT

Nelly Maes over onze houding tegenover Zaïre: „Wij mogen ons niet laten
lamleggen door de politiek van Frankrijk",
(foto WIJ)
Senator Loones stelde vervolgens een
reeks konkrete vragen aan de minister van
Landsverdediging. Op welke wettelijke basis
is de reaktie van de minister gestoeld ? Is het
normaal dat militaire domeinen niet in de
gewestplannen staan afgebeeld ? De marinebasis is een open ruimte, een witte vlek op het
gewestplan. Dat wil niet zeggen dat er geen
bestemming is. Kan de minister een Vlaams
minister de toegang verbieden op een terrein
dat te koop wordt aangeboden ? Welke is de
basisfilosofie van een CVP-minister die een
oude marinebasis, gelegen in een beschermd natuurgebied, te koop aanbiedt,
wetend dat de bescherming gesteund is door
de meest brede kringen, zowel toenstische,
wetenschappelijke als militaire?
In zijn vrij hooghartig antwoord stelde de
minister dat hij in laatste instantie nog steeds
de marinebasis op basis van strategische

Zowel in Kamer als in Senaat kloeg de VUfraktle de dramatische toestand in Zaïre aan.
In de Senaat vestigde Nelly Maes de aandacht op het opnieuw oplaaiende etnisch
geweld in Zaïre. Vanaf augustus 1992 vielen
honderden slachtoffers In Klvu en Shaba. Dit
geweld breidt zich nu uit naar andere provincies door de provokaties van Mobutu. Er zijn
pogingen om Kivu te destabiliseren. De vervanging van het hoofd van het leger en de
goeverneur veroorzaken grote onrust. Totnutoe hebben de lokale autoriteiten de rust
kunnen bewaren en bleven de plunderingen
en onlusten grotendeels uit. De vervanging
van het hoofd van het leger heeft de spanningen aangewakkerd en verontrust de Rwandese vluchtelingen. Op basis van dit feitenmateriaal vroeg senator Maes aan staatssekretaris
Derycke of de federale regering hien/an op
de hoogte is; wisselen de Belgische ambassadeurs onderling gegevens uit? In hoeverre
steunt België het demokratizeringsproces in
Kivu?
Derycke antwoordde dat de regering perfekt op de hoogte was van deze toestanden,
mede door ambassades van Kinshasa, Kigali
en Bujumbura die deze gebeurtenissen op
de voet volgen. Op aandringen van de Belgische regering heeft de sekretaris-generaal
van de VN besloten een humanitaire missie
naar Zaïre te sturen. Ook binnen de EG wordt
een aktie voorbereid. Maar half tevreden met
dit antwoord pleitte Nelly Maes voor doeltreffende akties.
„ Wij mogen ons niet laten lam leggen door
de houding van Frankrijk. De VS oven/vegen
sanktles tegen het regime. Ik herinner overigens aan de belofte van minister Claes om
het persoonlijk fortuin van Mobutu te bevriezen. Hoe zal de regering dit konkreêt realiseren ? De VS plannen ook sanktles met betrekking tot de uitvoer van kobalt, koper en
diamant en leggen de nadruk op het belang
van de demokratizering die onmogelijk blijkt
zolang het leger van Mobutu een ordeloze
bende blijft. Ik hoop dat ons land spoedig de
houding van de VS zal volgen en dat wij
blijven aandringen op het respekt voor de
mensenrechten in Zaïre. Tot nu toe werd
immers het demokratizeringsproces In Zaïre
alleen met woorden gevoerd."

Jan Loones: „Een minister die een
kollega klownesk optreden verwijt
handelt onverantwoord".
(foto wu)
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In de Kamer werd minister Claes door Paul
Van Grembergen aan de tand gevoeld. Lees
daarover onze rubriek Kortweg op biz. 7.

WETSTRAAT

NMBS: SOCIALE HANGMAT?
Johan Sauwens, Vlaams minister van Verkeer, klom afgelopen week in de pen om te
protesteren tegen het nieuwe tienjarenplan
van de spoonwegen, zoals dat momenteel ter
tafel ligt. De VU-minister eiste in zijn brief dat
de federale verkeersminister Coême meteen
orde op zaken zou zetten. Uit de vertrouwelijke nota van de NMBS blijkt immers dat de
verhoudingen Vlaanderen-Wallonië wat de
investeringen voor de komende tien jaar
betreft, omslaan van 53,62-46,38 procent in
1991, naar 49,48-50,52 procent nu. Dit tenwijl
de NMBS volgens Sauwens 54 procent van
zijn inkomsten haalt uit Vlaanderen, 12 procent uit Brussel en slechts 34 procent uit
Wallonië.
Onze minister reageerde niets te vroeg. De
benadeling van Vlaanderen inzake de spoorwegpolitiek dateert niet van vandaag. Enkele
weken geleden stelde kamerlid Jan Caudron
aan alle nationale excellenties de vraag naar
het aantal ziektedagen van de vastbenoemde
personeelsleden, per geslacht en per taalrol,
in hun respektievelijke ministeriële diensten.
Verrassende resultaten kwamen aan de
oppervlakte. Hoewel het aantal Vlaamse personeelsleden hoger is dan het aantal Waalse,
ligt het totaal aantal ziektedagen in elk ministerie, zonder uitzondering, beduidend hoger
bij de Franstaligen.

TGV:
VOORDEEL
Zo zijn de Waalse werknemers bij de
NMBS 20% dagen meer ziek dan hun Vlaamse kollega's. Waalse spoorwegarbeiders zijn
4,19% van de werkdagen afwezig, Vlaamse
slechts 3,87%. Het lijkt er sterk op dat het
sociale vangnet in het zuiden van het land
eerder een hangmat geworden is.

den als in Wallonië, waar de sluiting van
verlaten stations nochtans noodzakelijk is.
De reeds lang gevraagde investeringen in
de zogenaamde IJzeren Rijn worden op de
lange baan geschoven. De West-Oost goederentrafiek wordt volledig afgehandeld op
de lijn Charleroi-Luik i.p.v. over de Vlaamse
lijn De Panne-Gent-Antwerpen-Neerpelt Het
goederenverkeer dat vertrekt uit de haven
van Antwerpen naar Duitsland wordt omgelegd langs het Waalse Montzen. De IJzeren
Rijn laat men letterlijk links liggen.
De frekwentie van de reizigerstreinen ligt
veel hoger in Wallonië, ten/vijl de treinbezetting in Vlaanderen 30% hoger ligt Het aantal
reizigerstreinkilometer bedraagt hier slechts
één derde van dat in Wallonië, tenvijl Vlaanderen 77% meer inwoners telt"

De frekwentie van de reizigerstreinen
ligt In Wallonië hoger dan In Vlaanderen, waar detreinbezetting dan nog 30
% hoger ligt.

(foto archief)

Wallonië: het voordeel ervan voor Vlaanderen is miniem. Het valt trouwens af te wachten
of de lijn naar Antwerpen er zal komen. Als je
ziet dat de eerste besparingen die worden
gedaan als gevolg van budgettaire moeilijkheden, in Vlaanderen gebeuren, nl. de afschaffing van de tunnelaanleg in Lembeek,
dan stemt dat al tot nadenken.
Besnoeiingen gebeuren daarenboven volgens het wafelijzerprincipe. Drukke lijnen en
stations in Vlaanderen moeten dicht, opdat er
toch evenveel stations zouden gesloten wor-

~

Wat de personeelspolitiek betreft stelt Willy
Gillis dat deze in deze tijd van hoge werkloosheid speciale aandacht verdient. Hij schat dat
zo'n dertigduizend ekstra Vlamingen werk
zouden vinden in de overheidssektor, wanneer de werkverdeling tussen Vlaanderen en
Wallonië de juiste (bei/o/Wngs)verhoudingen
zou weerspiegelen.
Willy Gillis: „In de A/MSS is de situatie het
ergst van allemaal. De taalkaders, waardoor
bij wet wordt bepaald dat voor de indeling
van betrekkingen per taalgebied het wezenlijk belang van die taalgebieden in acht moet
worden genomen, worden nog steeds niet
gerespekteerd. De SERV beveelt een verdeling 61,5N-3a,5F aan. De NIVIBS hanteert een
verdeelsleutel van 52,5N-47,5F in het hoofdbestuur.
Daarenboven werden voor de centrale
werkplaatsen, die nog meer jobs vertegenwoordigen, nog nooit taalkaders uitgevaardigd. Deze werkplaatsen verzorgen het onderhoud van alle treinstellen. Hier gaan terug
honderden jobs aan Vlaanderen verloren.

Over deze toestand en de gevolgen ervan
had WIJ een gesprek met Willy Gillis, voorzitter van de NMBS-cel van het W O (Verbond
van Vlaams Overheidspersoneel) Wij vroegen hem o.a. of het V.V.O., na de staatshervorming, nog een belangrijke taak te vervullen heeft. „Als je de cijfers van het ziekteverzuim bekijkt, als je weet dat de taalkaders
nog altijd niet worden gerespekteerd en dat
de topfunkties nog overwegend in Waalse
handen zijn, waardoor Wallonië konstant
wordt bevoordeeld, dan is mijn antwoord
overbodig",siek hij.
W. Gillis: „Hoewel het V.V.0. met een
teruglopend ledenaantal kampt - de jeugd
is niet echt meer geïnteresseerd om een
verantwoordelijke taak binnen het Verbond
op te nemen - is haar rol zeker nog niet
uitgespeeld. Vlaanderen wordt nog steeds
benadeeld. De TGV bvb. is een projekt voor

VERDIENSTELIJK

Het ergste is dat de grote vakbonden met
deze scheefgegroeide situatie akkoord gaan
en geen akties ondernemen om eraan te
verhelpen. Het WO wordt trouwens niet toegelaten tijdens belangrijke onderhandelingen
met de NMB&top. Onze leden verdienen in
hun ogen geen vertegenwoordiging. Dat is
ergerlijk."

De TGV is een projekt voor Wallonië.
Het voordeel voor Vlaanderen Is miniem,
(toto archief)
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Tot slot stelt de WO-man dat hier voor de
Volksunie ook in de toekomst een belangrijke
taak is weggelegd. Zij moet de belangen van
de Vlaamse werknemers op politiek vlak
blijven verdedigen. In die optiek vind hij de
aktie van minister Sauwens zeer verdienstelijk.
Erwin Vermeire
Philip Van Den Bossche
WIJ - 24 JUNI 1993

WETSTRAAT

VLAANDEREN ONTVANGT

A

CHTER de rijke tafel in de
sjiel<e Warande in Brussel
prijl<te de Nederlandse oranje-blanje-bleu naast de leeuwevlag.
Minister-president
Lubbers, vergezeld van zijn
staatssekretaris Piet Dankert
en de Nederlandse ambassadeur in België, hoefde die
dag zijn boterhammetjes niet
mee te nemen naar zijn werk.
De Vlaamse premier Van den Brande en
diens kollega's Weckx, Kelchtermans en
Sauwens trakteerden de Nederlandse gasten op een etentje.
Daags voordien hadden de Waalse premier Spitaels en Van den Brande al hun
mooiste glimlach tevoorschijn gehaald, om
elkaar voor flitsende fotografen, dit keer onder een rode haan en een zwarte leeuw,
langdurig de handen te schudden.
En donderdag stond Van den Brande opnieuw in het centrum van de belangstelling,
toen hij gastheer speelde voor Charles Picqué (PS) en zijn partijgenoot Jos Chabert
(CVP), beiden minister van het Brussels
stadsgewest. Van die gelegenheid maakte
de Brusselse Vlaming Chabert vreemd genoeg gebruik om openlijk afstand te nemen
van de Vlaamse VU-minister Sauwens. Die
had naar aanleiding van zijn verhuis naar
het Martelaarsplein gesuggereerd dat plein
voortaan Vlaams Plein te noemen. Ook andere Vlaamse ministers gaan er in de toekomst nl. hun intrek gaan nemen. Maar
volgens Chabert zijn de Vlaamse Brusselaars het daar zeker niet mee eens.

GROTE TOP
What a wonderful world, moet de bijna
48-jarige zichzelf minister-president noemende Maneblusser verleden week gedacht
hebben. De Standaard zette verleden donderdag de recente „internationale" kontakten van de Mechelse senator op een rijtje:
eind mei was Luc in Noord-Amerika voor
een „promotiereis voor Vlaanderen", verleden week wisselde hij van gedachten met
Spitaels, Picqué, Chabert en Lubbers, en
straks vliegt de voorzitter van de Vlaamse
eksekutieve naar het Verre Oosten, om in
zeven dagen verschillende investeringsseminaries te houden in drie landen. En daarna vindt de „Grote Top van de Regionale
Regeringen van het Belgisch Koninkrijk"
plaats.
Een niet onaardige agenda voor de wat
houterig sprekende advokaat die zijn karrière begon op de juhdische dienst van het
WIJ - 24 JUNI 1993

De Nederlandse minister-president moest verleden week woensdag geen
boterhammetjes meenemen naar zijn werk. Van den Brande had hem uitgenodigd voor een etentje in de Warande.
(foto F. oe luiattre)
ACV Gewest Brussel. Sedert hij in La Libre
Belgique een konfederaal België in het vooruitzicht stelde, kan Van den Brandes politieke toekomst niet meer stuk. In het jongste
nummer van Vlaanderen Morgen schreef
Vi'es
Desmet:
„Volksunie-voormannen
stonden prompt hun leidende Vlaamse rol
af aan de nieuwe held, op Vlaamse zangfeesten werd hij als nieuwe heilige begroet

De Vlaamse premier Van den
Brande had verleden week de eer
hoog bezoek te mogen ontvan*
gen. Eerst kwam zijn ambtgenoot
Spitaels „Et pour les Wailons la
même chose" zeggen, 's Anderendaags glom Van den Brande
omdat hij met de Nederlandse
minister-president Lubbers afgesproken had de Waterverdragen
voor het jaareinde te deblokkeren. En donderdag werden Picqué (PS) en Chabert (CVP) ontvangen, respektlevelijk voorzitter
van en minister in de hoofdstedelijke gewestelijke eksekutieve.
en het wachten is nu op de Vlaamsnationale
groupies, luisterend naar de namen Nele en
Katelijne, die hun voorman gillend opwachten aan de poorten van zijn kabinet."
Het zal je als VU-er maar overkomen:
jarenlang toeken voor die hervorming van
de staal in federale zin. En als ze er dan is.
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hoe onvolmaakt ook, gaat zo'n zuilzetbaasje
met de eer lopen. Want het is slechts dankzij het verdragsrecht dat Van den Brande
internationale sier maakt en bovendien ernstig genomen wordt. Dat verdragsrecht is
bovendien slechts één van de hefbomen die
Vlaanderen in handen kreeg om zichzelf te
besturen. Andere, zoals de toekenning van
de residuaire bevoegdheid of de rechtstreekse verkiezing van een Vlaams parlement, zullen het zelfbestuur nog versterken.

BINNENHUISARCHITEKT
Federalisme werd van vies woord bon
ton. Het is de VU die destijds moederziel
alleen dit woordje op de politieke agenda
plaatste. Het is in grote mate aan de VU te
danken dat de droom een heel stuk werkelijkheid wordt. Net nu Van den Brande de
vruchten plukt van wat de VU gezaaid heeft,
mee bedacht en mee gerealizeerd heeft,
vecht de partij een strijd op leven en dood
uit. Op het ogenblik dat Van den Brande
Vlaanderen toelacht vanop het federale balkon, zien in Gent drie gemeenteraadsleden
de Volksunie niet langer zitten omdat ze niet
de Vlaams-nationale standpunten huldigt .
Deze week maakt het jonge VU-bestuur
haar nieuwe profiel van Vlaamse binnenhuisarchitekt bekend. Het kwetst dat de drie
mandatarissen uit de Arteveldestad daar
niet eens op wilden wachten.
(pdj)

NIEUWE TRANSFERCIJFERS
BLIJVEN SCHOKKEN

D

E splitsing van de Sociale Zekerheid bevoordeligt Vlaanderen (sterk), vernietigt Wallonië
en doodt België" Zo schrijft
Trends in de inleiding bij een
artikel waarin de nieuwe cijfers
van Ekonomie-professor Paul
Van Rompuy over de transfers
in de Sociale Zekerheid toegelicht worden
De nieuwste gegevens blijven
inderdaad schokken in het decennium '81
tot '90 geeft de naar inkomsten en uitgaven
geregionalizeerde opsplitsing van de Sociale Zekerheid voor Vlaanderen een gekumuleerd overschot van 896 miljard frank Wallonië het in dezelfde penode een gekumuleerd verlies zien van 550 miljard frank
Brussel liet een gekumuleerd negatief saldo
van 73 miljard noteren De Vlamingen droegen van '81 tot '90 dus 896 miljard meer bij
aan de Sociale Zekerheid dan dat ze ervan
terugkregen

INKOMENSPARADOKS
De nieuwe cijfers van Van Rompuy bevestigen ook de tesis van de inkomensparadoks hoewel de Vlamingen een hoger primair inkomen hebben dan de Walen, eindigen ze met een lager netto beschikbaar
inkomen, nadat het pnmair inkomen de taksatie- en overdrachtensluizen gepasseerd
IS Trends In 1985 nog hielden Vlamingen
van een gemiddeld primair inkomen van
423 000 frank, na enerzijds belastingen en
anderzijds overdrachten van de staat naar
de partikulieren toe in het kader van de
Sociale Zekerheid, een netto beschikbaar
inkomen van 360 000 frank over De gemiddelde Waal startte met 393 000 frank en
hield uiteindelijk 373 000 frank over
In 1990 puurde de Vlaming uit een pnmair
inkomen van 564 000 frank een netto beschikbaar inkomen van 484 000 frank De
gemiddelde Waal dook daar net onder door
479 000 frank over te houden van 496 000
frank primair inkomen
De inkomensparadoks is dus weggesmolten Hoewel Het pnmair inkomen groeide in
die periode in Vlaanderen met 33% in Wallonië slechts met 26% Bovendien verbergen deze cijfers het feit dat Wallonië verhou-

dingsgewijs méér overheidspersoneel telt
dat minder bijdragen betaalt dan prive-werknemers
Trends maakte verder een realistische
denkoefening over een regionale splitsing
van de sociale zekerheid Vlaanderen behoudt z'n uitgaven in de sociale zekerheid
zoals thans het geval is, maar neemt z'n
regionaal aandeel in de direkte nationale
subsidienng van de sociale zekerheid over
De Vlaamse regenng zou dan in 1990 een
surplus gehaald hebben van 122 miljard
frank Wanneer deze som gebruikt zou worden om de patronale bijdragen te verminderen, dan zouden deze zakken van 31,2%
naar 21,4%
Mutatis mutandis zou Wallonië een deficit
oplopen van 69 miljard frank Tenzij men
biezonder drastisch zou bezuinigen, zouden
de patronale bijdragen in Wallonië omhoog
moeten naar 43,8% Oostduitse toestanden

Het weekblad Trends publiceerde verleden week nieuwe gegevens over de transfers in de Sociale Zekertieid. Volgens professor Paul Van Rompuy (KU Leuven) greep alleen al in de Sociale
Zekerheid in de jaren tachtig een
transfer plaats ten nadele van
Vlaanderen van bijna 900 miljard •
frank. Louter In 1990 stroomde
122 miljard frank naar het zuiden.
liggen dan voor Wallonië om de hoek,
schrijft Trends Het blad besluit Wie pleit
voor een volledige splitsing van de sociale
zekerheid hanteert buskruit De uitgelokte
dinamiek kan slechts leiden tot het einde
van de monetaire unie, tot de begrafenis
van het koninkrijk België In onze achtertuin
ontstaat een sociale en industriële woestijn

VALSE
ARGUMENTEN
Overigens dient opgemerkt dat volgens
de studie Vlaanderen in de sociale zekerheid steeds meer het Waalse konsumptiepatroon begint te volgen Deze inhaalbeweging begint vooral in de pensioenen en de
ziekteverzekering op te vallen Dat is een
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gevolg van de vergrijzing die in Vlaanderen
het snelst om zich heen grijpt Minister van
Pensioenen Willockx (SP), notoir tegenstander van de splitsing van de SZ, was er als
de kippen bij om er na de bekendmaking
van de studie op te wijzen dat de vergrijzing
tot gevolg zou hebben dat er over dertig
jaar geld zal terugvloeien naar Vlaanderen
Een andere klok werd geluid door VUminister Johan Sauwens, die een groep professoren waaronder Van Rompuy opdracht
gaf om de noord-zuid-transfers in de sociale
zekerheid te onderzoeken Sauwens wil dat
in eerste instantie de met objektief verklaarbare verschillen blootgelegd en weggewerkt
worden Toch vindt Sauwens met buskruit
spelen op termijn onvermijdelijk Hij vraagt
zich af „hoelang Vlaanderen, gezien de
konjunkturele terugval, dit nog zal blijven
nemen "
Inderdaad, jarenlang werd nietsdoen verantwoord met het argument dat er geen
tegensprekelijke studies bestaan over die
transfer Ven/olgens werd er op gewezen
dat Wallonië vroeger, en daarmee wordt de
tijd bedoeld toen Vlaanderen en het Nederlands in België letterlijk mets te betekenen
hadden, het Vlaamse dialekten uitstotende
volkje uit het noorden des lands onderhield
En nu komen verkeerd verlichte geesten
aandraven met het argument dat we beter
zouden zwijgen omdat we binnen dertig jaar
wel eens opnieuw voordeel zouden kunnen
putten uit de federale sociale zekerheid Aan
die argumenten hebben de Vlamingen vandaag geen boodschap
De splitsing van de SZ is trouwens veel
meer dan een centenkwestie het is ook en
vooral de vraag naar een eigen aanpak en
organizatie van de sociale vangnetten die
boven de noemer sociale zekerheid staan
VU-voorzitter Anciaux voor de VU is de
politieke optie dat elke gemeenschap haar
eigen sociaal beleid kan voeren het allerbelangrijkste Vlaanderen moet, naar eigen inzichten en behoeften, en volgens de eigen
verzorgingsmodellen een sociaal sisteem
kunnen opbouwen Dit alles binnen een Europees solidariteitsmechanisme en gemeenschappelijke
minimumnormen
Anciaux
wees erop dat hoe langer de Franstaligen
een ernstige diskussie over de splitsing blijven afwijzen, hoe luider in Vlaanderen de
roep tot federalizering van de sociale zekerheid zal weerklinken
(pdj)
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VU-KRACHTLIJNEN

EUROPESE EN VLAAMSE
STAATSVORMENDE
KRACHTLIJNEN
De Volksunie is de drijvende kracht geweest in de totstandl(oming van het SintMichielsal(koord. Door de uitvoering van dit akkoord wordt een aanzienlijk deel van het
nagestreefde zelfbestuur verwezenlijkt. Zonder de jarenlange strijd van de partij en haar
strategisch en taktisch optreden, zowel voor als na de jongste verkiezingen, zou de
federalisering nu niet zo ver gevorderd zijn.
Verdere perspektieven en mogelijkheden voor Vlaanderen worden geopend. Op korte
termijn wenst de VU, via een grondige federale dialoog tussen Vlaanderen en Wallonië, het
Vlaams beleid méér en beter gestalte te geven. Op lange termijn blijft de totstandkoming van
de Europese Politieke Unie en het zelfstandig Vlaanderen binnen dit federaal Europa van
Volkeren en regio's het streven van de Volksunie.

EUROPESE FEDERATIE
EUROPESE POLITIEKE UNIE
Met de éénentwintigste eeuw in ziclit wordt tiet de hoogste tijd dat
de politiel<e partijen hun optreden kaderen in het vormen van de
Europese Politieke Unie. De Volksunie wil daar, als eerste partij in
Vlaanderen, nu meteen aan beginnen.
Deze Europese Politiel<e Unie is een schitterend en zinvol politiek
streven. Onder meer het ergerlijk falen van Europa in Bosnië, haar
machteloosheid, besluiteloosheid en verdeeldheid, bewijzen dit. Deze
toestand is de ontkenning van Europa. De meenwaarde van de
Europese Politieke Unie, gestruktureerd volgens de integraal-federaiistisciie opbouw is duidelijk aan te geven.
De meerwaarde van een federaal Europa van volkeren en regio's is
de verscheidenheid aan enkelingen, regio's en volkeren, hun plaats
doen vinden als natuurlijke samenstellende delen. Een doorgedreven
federalistische instelling, met vrijheid en vrede als sleutelwaarden,
moet de garantie vormen voor het voortbestaan en openbloeien van
deze verscheidenheid.
Het wederzijds respekt van volkeren en regio's moet uitmonden in
een soc/a/e meerwaarde. Zich als individu kunnen ontplooien in relatie
tot zijn volksgemeenschap is voor de Volksunie een fundamenteel
rr)ensenrecht. Behoren tot een volksgemeenschap geeft aan de mens
zijn wortels en fundamenten, kuituur, solidariteit. Enkelvoud wordt
meen/oud, „Einzelgang" wordt samenhang. Behoren tot een volk is
een positief gegeven waarin elk individu naar zijn eigenheid in vrijheid
kan groeien en waarbij de gouden normgeving van verdraagzaamheid en humanitas wordt gehanteerd.

In de ideaal-konstruktie van de Europese Politieke Unie heeft de
klassieke ,,staat" haar betekenis verloren. Essentieel is dat ieder
bestuursniveau - gemeente, volksgemeenschap, Europa - de
optimale graad van zelfbestuur heeft, m.a.w.: beslist en uitvoert wat
op dit bestuursniveau kan en moet.
De Volksunie wil die Europees handelende Vlaams-Nationale partij
zijn die gelooft in de uitbouw van regio's en volksgemeenschappen.
Logischerwijze wil de Volksunie komaf maken met het staatsnationalisme en met de strukturen die deze staatssoevereiniteit belichamen
en uitoefenen.
IJveren in Vlaanderen voor minder België, meer Vlaanderen en
meer Europa wil dus ook zeggen meer Bretagne en minder Frankrijk,
meer Schotland en minder Groot-Brittanië en overal meer Europa.
Optimaal ware dat de soevereine staten gelijktijdig de politieke
beslissing van hun opheffing zouden organiseren. Dit lijkt utopisch, en
de dooddoener „irrealistisch" ligt voor de hand. Verlies aan staatssoevereiniteit'^/oor alle lidstaten van Europa betekent dat de bestuursniveaus die men behoudt zullen moeten werken in verschillende
richtingen; horizontaal van het ene individu naar het andere, van de
ene gemeenschap en regio naar de andere. Vertikaal van wijk en
gemeente uit naar de bovenstrukturen.

EEN ANDER EUROPA

Vertrekkend van volkeren en regio's moet demokratisch worden
uitgemaakt welke de tussenliggende bestuursniveaus zijn en hoe de
bevoegdheidsverdelingen op deze verschillende niveaus tot stand
worden gebracht.

De huidige Europese Gemeenschap beantwoordt geenszins aan
het ideaal van een federaal Europa. Bureaukratie, centralisme, ondoorzichtigheid van de besluitvorming, richtlijnen en nog eens richtlijnen maken Europa tot een technokratisch systeem, een monsterkomputer die modellen en cijfers spuwt, uropa gaat aan de mens zijn
verzuchtingen en zijn herkenbaarheid voorbij. Het verzet tegen de
huidige Europese uitbouw is gewettigd.
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VU-KRACHTLIJNEN
de steden Wenen, Praag, Boedapest in elke steen getuigen van hun
historisch Europees karakter
Door deze politieke visie op Europa als kerngegeven van haar
staatsvormende opdracht te beschouwen wil de VU de einders van de
politieke horizon in Vlaanderen verplaatsen
August Vermeylen formuleerde terecht Vlaming zijn om Europeeer
te worden Het eerste deel is in belangrijke mate ingevuld Naast het
voltooien daarvan is er nu een tweede tocht voor de Vlaamsnationalisten Deze tocht is inter-nationaal, sociaal en federaal
Dit IS dus een oproep en een programma om de staatsoorlogen, de
moordpartijen, de genocides, de valse vaderlandsliefde, de oude
staatsbelangen en egoismen achter zich te laten
Dit IS dus een nieuwe ordening van Europa In die ordening is België
overbodig

NEDERLAND
Er IS ook Nederland Er moeten verschillende politieke tussenschakels mogelijk zijn tussen de volkeren en regio's en de Europese
Politieke Unie De Volksunie, als Europese federale partij, hecht zeer
veel belang aan kulturele, maatschappelijke, ekonomische en politieke samenwerking met Nederland
• De kulturele samenwerking:
Vlaanderen en Nederland zijn herkenbare komponenten van de
eeuwenoude Nederlandse Kultuurgemeenschap en vormen samen
een taalgebied als dusdanig erkend door de Europese Gemeenschap
De Volksunie wenst dat de bestaande Nederlandse Taalunie wordt
vervangen door een Nederlandse Kulturele Unie zodat met alleen taal
en letteren maar ook kuituur in de ruimste betekenis gezamenlijk
worden behartigd
Vlaanderen en Nederland moeten de handen ineenslaan om de
uitdaging van de vnje uitwisseling met de ons omringende kuituren
gelijkwaardig tegemoet te kunnen treden Behoud en ontplooiing van
Daarom wil de Volksunie
de kulturele en taalkudige identiteit van de Nederlanden in het
1 een volwaardig verkozen Europese Regering,
integrerende Europa is voor de VU een absolute prioriteit
2 een volwaardige Europese Kamer, proportioneel samengesteld
Nederland en Vlaanderen moeten een gemeenschappelijk internaen rechtstreeks verkozen in kieskringen die samenvallen met de
tionaal kultureel beleid voeren Daarnaast moet inzake onderwijs en
regio's,
wetenschappelijk onderzoek de meest verregaande integratie worden
3 een Senaat van de regio's en volkeren met paritaire samenstelnagestreefd
ling
De gezamenlijke zorg van de Nederlandse Kulturele Unie moet
Op deze wijze moet ook Vlaanderen aan de Europese Politieke Unie
vanzelfsprekend ook gaan naar Frans-Vlaanderen
vorm geven en deelnemen
Het komitee van de regio's dat op dit ogenblik en als gevolg van • De ekonomische samenwerking:
Het veilig stellen van arbeid en welvaart in onze beide regio's moet
Maastricht vorm krijgt moet de revolutionaire cel worden die zich
opwerkt tot Senaat en waar de bondgenoten uit Andalusie, de Lander, een gezamenlijke opdracht zijn De parlementaire Benelux-Raad moet
aldus omgevormd worden om te beantwoorden aan de staatsvorm na
Wales, Korsika, Sardinië mekaar vinden
De Europese Raad, samengesteld door de 12 lid-staten, moet het Sint-Michielsakkoord
Dit heeft voor gevolg dat de Vlaamse parlemensleden in de
verdwijnen De huidige staten zijn een hinderpaal voor het bereiken
van een echte Europese Unie en hun invloed moet dus beknot Benelux-Raad moeten zetelen als Vlaamse en met langer als Belgische parlementsleden
worden
Niet de staten, wel de volkeren en regio's moeten de basis vormen Deze nieuwe „VlaWaNeLux" kan bovendien een voorafspiegeling zijn
van de Europese federale opbouw Vlaanderen moet dan ook de van het Europa van regio's en volkeren
De Benelux-konventie in verband met de grensoverschrijdende
dynamische motor worden van het Komitee van de Regio s om het uit
te bouwen tot een volwaardige Senaat
samenwerking dient maksimaal te worden aangegrepen om de
Dit Europa moet al zijn kuituren, de talen inbegrepen, eerbiedigen integratie met Nederland te bevorderen
• De politieke samenwerking:
en bevorderen
De VU pleit hier voor een pragmatische aanpak, rekening houdend
Een rechtvaardige spreiding van de welvaart veronderstelt een
versterkt regionaal en sociaal beleid, waarbij de Europese Instellingen met historisch gegroeide vooroordelen en met de bestaande tegenrechtstreeks kontakt opnemen met de regio s om met hen samenwer- stellingen en gevoeligheden
kingsakkoorden op te stellen
Nederland en Vlaanderen moeten elkaar vinden in de Europese
De Volksunie wil tevens dat de Europese Politieke Unie de Politieke Unie
staatkundige thuishaven wordt van de Scandinavische landen, de Het op te richten Komitee van de regio's is hierbij het platform voor
Baltische dneling. Polen, de vele centraal-Europese volkeren van wie realisatie van deze politieke samenwerking
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VLAAMSE STAATSVORMING
STREEFDOEL
De Volksunie heeft zeer veel tijd en energie gestoken in het
bekomen van meer zelfstandigheid voor Vlaanderen.
De VU heeft dit niet gedaan omw/ille van de strukturen op zich, wel
omdat Vlaanderen het recht heeft zelf zijn huishouding te organiseren
en omdat zij er vooral naar streeft een nieuwe invulling te geven aan
Vlaanderen. De uitvoering van het Sint-Michielsakkoord geeft ons die
kans. Dit akkoord is een belangrijke stap in het verdere federaliseringsproces. Het is niet het einddoel.
De VU heeft de federale omvorming van de Belgische staat slechts
als een voorafspiegeling van een Europees federalisme beschouwd.
Het einddoel is en blijft een zelfstandig Vlaanderen binnen een
federaal Europa van volkeren en regio's. Geen op zichzelf teruggeplooid Vlaanderen met muren er omheen, wel een Vlaanderen dat een
federatie aangaat met de rijke verscheidenheid van volkeren en
kultuurregio's in Europa. Katalanen, Schotten, Basken, Slovaken,
Nederlanders, Walen... zijn daarin onze partners.
Door de dinamiek van een eigen gekozen Vlaams parlement zullen
bijkomende bevoegdheden naar de gewesten en gemeenschappen
overgeheveld worden. Door de overname van federaal gebleven
bevoegdheden van België door Europa komt deze stap naar zelfstandigheid in Europa er onvermijdelijk. Maar er is meer: de Volksunie
blijft deze evolutie aktief bevorderen.
Op het internationale - in het bijzonder Europese - forum wil de
Volksunie dat Vlaanderen, voor de eigen bevoegdheden, een rechtstreekse stem in het kapittel heeft.

NOODZAKELIJKE DIALOOG
De venwezenlijking van het Sint-fi^ictilelsakkoord geeft Vlaanderen
de demokratische instellingen en middelen om Vlaanderen te vertegenwoordigen en te begeleiden in dit proces. Hoe snel en in welke
mate een demokratische Euro-pese Unie, gestruktureerd volgens de
federalistische beginselen, zal venwezenlijkt worden, is niet te voorspellen.
De instrumenten die we door de jongste staatshervorming in
handen krijgen moeten we volop aanwenden en door doelbewuste
Vlamingen bemannen. Het ven/vorven zelfbestuur moeten we maksimaal gebruiken om het welbegrepen belang van de Vlamingen te
bevorderen.
De eigen Vlaamse instellingen moeten voluit de kans krijgen om het
Vlaams beleid infioudelijk méér en beter gestalte te geven, Vlaanderen internationaal bekend te maken, te vertegenwoordigen en het
onomkoombaar gesprek met Wallonië verder te voeren. De nieuwe
Grondwet maakt dit gesprek trouwens onvermijdelijk (o.m. de restbevoegdheden).
De financiële solidariteit (met de inkomensparadoks), het respekt
voor de tweeledigheid op federaal niveau, de verbetering van de
Brusselse struktuur moeten nu in een solide federale dialoog rechtstreeks uitgepraat worden. De toestand is bovendien gunstig. In
Franstalige kringen is men beducht voor het verbreken van de
Belgische Unie. Dit biedt de mogelijkheid te onderhandelen op basis
van wederzijds belang.

SOCIALE ZEKERHEID
Elke mens moet over een menswaardig inkomen beschikken.
Daarom heeft iedereen recht op een levensminimum. De Europese
solidariteit moet hier zorg voor dragen. Eenmaal dit gewaarborgd
moet elke gemeenschap uit haar eigen werkkracht en initiatief de
vruchten plukken.
Vlaanderen moet zijn eigen sociaal beleid uitbouwen. De federalisering van de Sociale Zekerheid Is daan/oor nodig. Dat de huidige
Belgische Sociale Zekerheid voor een deel misbruikt wordt en
bovendien geïnstitutionaliseerd profitariaat mogelijk maakt is een
bijkomende reden tot federalisering. Een eerlijke en doorzichtige
solidariteit moet mogelijk blijven.
In afwachting van een waarachtig sociaal Europa van Volkeren en
regio's bepleit de VU het behoud van dezelfde basisuitkeringen voor
Vlaanderen en Wallonië.

VLAAMS-BRABANT
Een doorgedreven Vlaams beleid in Vlaams-Brabant blijft prioritair.
De grenzen van Vlaanderen liggen vast.
De splitsing van de provincie Brabant kan een permanente en
doorgedreven verfransingsmachine stopzetten. Alle Vlaams-Brabantse gemeenten, inklusief ,,de zes", vallen volledig onder de voogdijvan
de Vlaamse regering. De Vlaamse Regering moet kordaat optreden
tegen elke schending van de taalwetgeving. Een Vlaams, sociaal en
groen beleid beschermt de eigenheid van Vlaams-Brabant.

De Volksunie wil aktief meewerken aan deze rechtstreekse dialoog:
door ondubbelzinnig het voortouw te nemen bij de verdediging van de
Vlaamse belangen, dat door geen enkel Belgisch belang mag worden
geschaad en door de verdediging van de konfederale staatsvorm. Het
komt Vlaanderen en Wallonië toe, in rechtstreekse onderhandeling
van volk tot volk en zonder Belgische bevoogding, te bepalen wat zij in
de toekomst nog samen willen doen.

De splitsing van het kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde is
een absolute prioriteit.
Een strenge grondpolitiek en het stelselmatig tegengaan van een
Franstalige imperialistische kultuurpolitiek moet uitmonden in een
Vlaamse en groene leefomgeving.
Voor de VU zijn alle inwoners van Vlaanderen Vlaming, ze moeten
zich dus inschakelen in de Vlaamse gemeenschap. Kennis van de taal
en het naleven van de openbare orde zijn onontbeerlijk om tot een
goede verstandhouding te komen.
In Vlaanderen moeten anderstaligen zich in hun relaties met de
overheid inschakelen in het eentalig bestuurd Vlaanderen. Faciliteiten
worden dus uitdovend.
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BRUSSEL
Het kiezen voor de stap naar Vlaamse en Waalse zelfstandigheid in
Europa, houdt ten aanzien van Brussel vanzelfsprekend duidelijke
konsekwenties in.
De VU weigert uitdrukkelijk Brussel aan zijn lot over te laten. Het
uittekenen van de relatie Vlaanderen-Brussel is een belangrijke
prioriteit voor de Volksunie. De leefbaarheid van Brussel, en dus
vanzelfsprekend voor de inwoners van deze stad, moet hierbij
centraal staan.
Brussel kan geenszins zijn sociale en urbanistische problemen aan.
De stad zit inderdaad met enorme problemen: vele inwoners kunnen
de huurprijzen niet meer betalen of staan op straat, kantoorzones
rukken op, vervreemding neemt toe, de a-sociale spekulatie van
buitenlandse beleggingsfirma's is onvoorstelbaar, kriminaliteitsbestrijding is prioritair, het verkeer loopt in het honderd, enz. Vanuit de stad
of het Hoofdstedelijk Gewest initiatieven nemen blijft altijd een
ongelijke strijd.
Ook ekonomisch, sociaal en kultureel blijft Brussel afhankelijk van
de omliggende regio, dus van Vlaanderen. Brussel is als onafhankelijke entiteit onleefbaar.
Door de Belgische onmacht en de Waalse onverschilligheid blijven
er voor de VU slechts twee alternatieven.
Van een Europees Distrikt heeft de Brusselse bevolking niet veel
heil te ven/vachten. Europa, althans de bestaande Europese Gemeenschap met haar centralistische instellingen, heeft nog geen interesse
betoond voor de sociale problemen van de stad. Bovendien brengt dit
geen oplossing voor de uitdijende problemen in de rand.
Alleen Vlaanderen kan een daadwerkelijke helpende hand uitsteken. De band tussen Brussel en Vlaanderen verstevigen is ongetwijfeld de enige mogelijkheid die voor beide verrijkend zal werken .
Voor Vlaanderen is Brussel interessant wegens zijn Europese en
internationale ekonomische troeven. Brussel is voor Vlaanderen de
poort op de wereld. Voor de VU zijn er bovendien historische banden.
Zij wenst dit deel van de gemeenschap niet aan zijn lot over te laten.
Tot slot heeft Vlaanderen er alle belang bij dat het niet met een
onleefbare en onveilige stad in zijn midden zit. De problemen voor
Vlaams-Brabant zijn trouwens maar oplosbaar door de oorzaken in
Brussel zelf aan te pakken.
Voor de VU ligt de toekomst van Brussel dan ook in een zelfstandig
Vlaanderen, waarbij Vlaanderen bereid is zijn volle verantwoordelijkheid op te nemen en te investeren in héél Brussel.

We bepleiten echter geenszins een anneksatie van Brussel door
Vlaanderen.
De bijzondere situatie van Brussel is geen hinderpaal. Brussel moet
zijn bijzonder tweetalig statuut binnen Vlaanderen behouden.
De huidige Hoofdstedelijke Gewestinstellingen moeten verder ten
volle hun rol en verantwoordelijkheid behouden. Op deze wijze wordt
Brussel doet Vlamingen en Franstaligen, op voet van gelijkheid,
verder bestuurd.
De Franstalige gemeenschap kan via de CCF verder haar kuituur en
ondera/ijs ondersteunen. Voor de VU moet de Vlaamse Gemeenschap
echter verantwoordelijk tekenen voor een doorgedreven welzijnsbeleid voor heel Brussel. De VU is ervan overtuigd dat wanneer
Vlaanderen erin slaagt van zijn hoofdstad een leefbare stad te maken,
elke Brusselaar eveneens het belang van de Vlaamse inbreng zal
en/aren. Een grote slagkracht op sociaal-maatschappelijk vlak is
hierbij zonder meer cruciaal. Dit geldt des te meer daar de meeste
stedelijke problemen niet strikt kommunautair oplosbaar zijn. We
denken hierbij aan: veiligheid en kriminaliteitspreventie, druggebruik,
kansarmoede, werkloosheid, woningnood.
Voor de VU mag het gebrek aan financiële middelen voor de
Franstalige gemeenschap in Brussel geen reden zijn om deze stad te
laten verkommeren en hierdoor de zware sociale problemen te
transporteren naar het Vlaamse hinterland. Ook uit eigenbelang moet
Vlaanderen meer financieel investeren in zijn hoofdstad.
Bij de splitsing van het kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde
wordt voorzien in een gegarandeerde vertegenwoording van de
Brusselse Vlamingen bij de Kamer-verkiezingen.
tot slot is het voor de VU onontbeerlijk om een rationeel en
der'nokratisch beleid binnen Brussel mogelijk te maken en korruptie
en machtsmisbruik tegen te gaan, dat de 19 Brusselse gemeenten en
OCMW's worden samengevoegd én tegelijk ook politiek, administratief en sociaal gedecentraliseerd worden naar de wijken toe. Ook hier
willen we werken volgens het integraal-federalistisch principe. Wat
beter op een grotere schaal uitgevoerd wordt, wordt vanuit de
gemeenten overgeheveld naar het hoofdstedelijk gewest. Wat beter
lokaal behandeld wordt, moet overgeheveld worden naar de wijken
(deelgemeenteraden).

GEEN BELGISCH TABOE
Als federalistische partij wil de Volksunie bewust Vlaanderen in
internationale verbanden ontplooien. Vandaar het federaal Europa
van volkeren en regio's waarin we als Vlaanderen onze plaats
opeisen.
België kan hierin als tijdelijke tussenschakel blijven bestaan, indien
de Franstaligen dit niet onmogelijk maken en dit een meerwaarde
oplevert voor de Vlamingen. Bij de beoordeling van deze meenwaarde
zijn Brussel en de Vlaamse rand rond Brussel in hoge mate bepalend.
De VU wenst dan ook dat na het Sint-Michielsakkoord de noodzakelijke dialoog tussen Vlamingen en Walen spoedig tot resultaten leidt.
Deze dialoog moet handelen over: de federalisering van de Sociale
Zekerheid; het respekteren van de eigen territorialiteit en de splitsing
van het kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde; het toekennen
van eigen fiskaliteit en financiële verantwoordelijkheid; het versterken
van de positie van de Vlamingen op alle niveaus in Brussel; het
federaliseren van justitie, spoora/egen, ontwikkelingssamenwerking,
de overblijvende federale elementen van gemeente- en OCMWbeleid, de inrichting van de ondergeschikte besturen; een doorgedreven begrotingssanering.
Indien deze gesprekken mislukken, dan wordt de politieke meerwaarde van een Belgische Politieke Unie voor de Vlamingen negatief.
Dan leidt de mislukking van het federalisme onvoonvaardelijk tot het
uiteenvallen van België. Met de totstandkoming van een zelfstandig
Vlaams parlement beschikt Vlaanderen over het instrument bij uitstek
om m dat geval de Belgische federatie op een demokratischgelegitimeerde wijze te verlaten.
Wachtebeke, 20 juni '93
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VU-FEEST

FEEST VAN
Het Feest van de Toekomst lokte zondag
20 juni 2000 VU-leden en simpatisanten naar
Puyenbroeck, het prachtige provinciaal domein m Wachtebeke Reeds in de late voormiddag waren tientallen families opgedaagd
en onmiddellijk na de middag was het volop
aankomen en een plaatsje veroveren in de
tent waar een schitterend podium opgetimmerd stond
Op de grasmat, onder een milde zon,
strooide de Lazy City Jazz-band vrolijke New
Orieans-klanken en zocht het steitenlopend
paar van de Cirko-dromers z'n wankele weg
tussen verbaasde kleuters en ander „klem
volk" dat wat vlug naar het spnngkasteel
wou
Bi] VUJO kon op rollen naar
Bosnië
worden gefietst, een volwassen oefening
voor de Vredesfietseling van deze zomer Het
spektakel heeft het publiek alvast geleerd dat
ere-senator Oswald Van Ooteghem, een
Flandrien gelijk, op de fiets nog zeer wel uit
de voeten kan
Elke rit kostte 20fr, wie aantrad kreeg een
tombolabiljet en kon een echte velo winnen,
geschonken door Johan Sauwens, de minister van de Fiets Er bleken zo n 600 km te zijn
gereden De winnaar werd pas na het spektakel bekend gemaakt, kwestie van er de spanning in te houden
Tussendoor werd het publiek aangesproken door Lowietje-van-WIJ, een onven/alste
pierrot, die naar nieuwe en naar steunabonnementen hengelde en, bleek achteraf, met

De gewezen parlementsleden (hier W. Desaeyere, M. Coppieters en Mik
Babyion) werden bedacht met een Staatsblad waarin de federalisering zwart op
wit afgekondigd wordt.
sukses Lowietje liet dan ook geen mens met
rust
Aan de VU-sekretariaatswinkel konden
,,lijfjes' {T-shirts in t Vlaams) met het embleem-van-de-dag-op gepast en gekocht
worden, bij de winkel van de buren lagen
parapluus, stikkers, vlaggen-tjes, brochures,
boeken, enzovoort op kopers te wachten
De jongens van het Vlaamse Kruis zaten op
slachtoffers te wachten, tevergeefs Wie goe-

Ondertussen had Walter Demeyere - van
Cijfers-en-Letters, weet je wel - zich in de
praatstoel genesteld om zijn politiek praatkaffee te openen Werden achtereenvolgens aan
de tand gevoeld Annemie Van de Casteele
en Patnk Vankrunkelsven, Vic Anciaux en
Hugo Schiltz, Johan Sauwens, en m een
konfrontatie over Vroeger & Nu Maurits Coppieters en Geert Lambert

WIÜE VAN KORTRIJK
De prachtige fiets, geschonken door
minister Sauwens, werd te Wachtebeke
gewonnen door Steven Moerman Deze
dertienjarige „Witte van Kortrijk was met
zijn ouders, leden van de plaatselijke VUafdeling en buren van de afdelingsvoorzitter, naar het Toekomstfeest gekomen
Steven is een verwoed fietser en dus
beproefde hij zijn geluk op de rollen,
vulde het bonnetje in en won de prachtige
tweewieler

Enkele items Annemie over „de vrouwen ', Patnk over „zijn moeilijke familienaam ', VIC over ,,de taaitoestanden in de
Brusselse grootwarenhuizen', Hugo over
,,Leve België , Johan over „de militaire domeinen", Maurits over zijn vroegere uitspraken omtrent ,,de verburgerlijkte VU"

Moeder Moerman, die namens de VU in
de stedelijke Raad van het Gezin zetelt,
wist ons deze week te melden dat zoonlief
geen haarbreed van de fiets wijkt, hij rijdt
er mee naar school en koestert hem als
een kleinood De fiets kwam op tijd want
Steven was zijn oude tuig ontgroeid, hem
was ,,tegen de komende grote vakantie
een nieuwe beloofd Steven had er reeds
maanden naar uit gekeken Zondag ging
te Wachtebeke zijn droom in vervulling
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de zaken deed was de brouwer, maar dat had
u wel kunnen raden
Ondertussen draaiden de kamera's van
BRTN, VTM en de eigen VNOS maar door,
beeldig naast mekaar, de VU-voorzitter wist
met waar eerst antwoorden
BIJ bosjes stroomde het volk toe, de tent
hep vol, te vlug bleek, zodat de zijwanden
opgerold werden en vanop de grasmat meegeluisterd werd naar het voortreffelijke duo
Harp en Kontrabas De twee jongens tokkelden rustige klanken uit hun instrumenten

Vraagstaart Demeyere gooide dus geen
beleefdheidsvraagjes op het tapijt maar
maakte er bijwijlen een gewetensonderzoek
van Het publiek kon de vrijmoedigheid waarderen
Dan was het tijd voor de oud-parlementsleden, ZIJ die mee aan de kar van het federalisme hadden geduwd Het was een blij weerzien Mik Babyion, Georgette De Kegel, Willy
Desaeyere, Paul Van Gansbeke, Luk Vanho-
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TOEKOMST
renbeek, Firmin Debussere Hugo Draulans
Walter Luyten Bob Maes Jef Thys, Jef Van
Bree, Oswald Van Ooteghem Frans Baert,
Maurits Coppieters, Pieter Leys (Jan Wannyn had zich laten verontschuldigen) Ook
gewezen senator Guido Jansegers werd m
de hulde betrokken Zij en achteraf ook de
huidige parlementsleden ontvingen een in
gekaderd eksemplaar van het Staatsblad
waann in drie talen de federalizenng van
België wordt afgekondigd Het publiek be
dacht allen met een warm applaus'
Vervolgens was het de beurt aan VU
voozitter Bert Anciaux die in een krachtige
toespraak een overzicht gaf van de huidige
politieke toestand en de stapstenen uitzette
voor de toekomst van Vlaanderen en de
Volksunie Vervolgens schetste Anciaux een
overzicht van de lange weg die door de
Vlaams-nationalisten was afgelegd eer het zo
ver kon komen Hij dankte allen in de Volks
unie die meegeholpen hebben om de staats
hervorming van vandaag mogelijk te maken
In een adem stelde Anciaux waar het nu
om gaat
„Onze droom is een waarachtig Vlaanderen, een zelfstandig Vlaanderen in een Euro
pese Politieke Unie We willen een Vlaande
ren binnen een federaal Europa van volkeren
en regio s Dat is ons echte doel, daar wijken
we met van af
Want ons uitgangspunt blijft federalisme
Europees federalisme Gemeente, Vlaande
ren en Europa zijn de bestuursniveaus die
echt levensnoodzakelijk zijn Federeren is
binden federeren is het zoek naar positieve
samenwerking naar zoveel mogelijk alleen

In de tent was het bakje vol
doen en toch zo veel mogelijk samen Fede
ralisme breekt met af maar bouwt op Federa
lisme maakt van verscheidenheid rijkdom
En verder moeten in dit gesprek tussen
Vlamingen en Franstaligen het volgende aan
bod komen het respekt voor het grondgebied en de splitsing van het kiesarrondisse
ment Brussel Halle-Vilvoorde, het toekennen
van eigen fiskale en financiële verantwoorde
lijkheid, het versterken van de positie van de
Vlamingen op alle niveaus in Brussel het
federaliseren van justitie, spoon/vegen ont
wikkelingssamenwerking, de overblijvende
federale elementen van gemeente- en
OCMW beleid, de inrichting van de ondergeschikte besturen, een doorgedreven begro
tmgssanenng
De voorzitter besloot met te zeggen ,Wij
zijn hier vandaag tot bouwen aan de toekomst en feest te vieren Misschien wel een
beetje om onszelf te bestoefen Maar vooral
omdat we vandaag de kans krijgen om echt
met onze opdracht te beginnen Omdat we
vandaag de kans krijgen om onze gemeen
schap onze gemeenten ons Europa inhoud
te gaan geven

Het warme applaus dat voorzitter Bert An
ciaux ten beste kreeg betekende een hart
onder de riem voor allen die in de Volksunie
verantwoordelijkheid dragen in deze toch wel
beroerde maar boeiende politieke periode
die Vlaanderen op dit ogenblik meemaakt
blijven en standhouden
Het applaus betekende met het einde van
een prachtige familiedag want binnen in de
tent speelde Stampen en Dagen voor de
liefhebbers op de grasmat werd in familie en
afdelingsverband nagekaart en een stevige
pint gedronken in het spnngkasteel werd
verder getuimeld en op de rollen kwam
Bosnië wat dichterbij Omringd door familie
en vrienden streelde een Kortrijkzaanse blon
dekop van 13 de prachtige tweewieler die hij
net gewonnen had

Ik voel me vandaag gelukkig, met alleen
omdat ik het al een jaar uithoud als voorzitter
maar vooral omdat we vanaf vandaag geen
blad meer voor de mond moeten nemen De
gijzelingspenode is voorbij Vanaf nu kunnen
we echt bouwen aan de toekomst
Eerder op de dag had de voorzitter aan de
pers het Vlaams en Europees staatsvormend
projekt van de VU voorgelegd Deze belang
rijke tekst wordt in ons weekblad integraal
afgedrukt

Voorzitter Anciaux tijdens z'n toespraak,
(foto s K van Caimere, Wevako)

En gelukkig waren ook de 2000 aanwezi
gen omdat nogmaals aangetoond werd dat
de Volksunie leeft en dat zij bovendien zicht
op de toekomst heeft
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DE KAUKASIERS
Hoe het komt, weten we niet. Vast staat dat
de naam „Kaukasiërs" vroeger - meer dan
nu - gebruikt werd om het blanke ras aan te
duiden. Het is vanzelfsprekend niet in deze
betekenis dat wij het woord hier gebruiken.
Wij bedoelen wel degelijk de bewoners van
het Kaukasus-gebergte.

GEORGIERS
De burgeroorlog tussen voor- en tegenstanders van president Gamsachoerdia
woedt het hele jaar 1992 door. De berichten
in de internationale pers over doden, gewonden en andere verwoestingen zijn overtalrijk.
Een poging tot verklaring van de diepere
oorzaken hebben wij niet aangetroffen.
Wel is het zo dat in het voorjaar Edward
Sjevardnadze president wordt, jawel, de
vroegere Sovjet-minister van Buitenlandse
Zaken en oud-KGB-baas. Maar zijn gezag
blijft betwist. Een grote rol schijnt de demokratle In heel deze twist niet te spelen. De
politiek die de pas onafhankelijke Georgiërs
voeren tegenover de Abchazen en de Osseten, volksgroepen binnen de grenzen van de
vroegere Sovjet-republiek Georgië, is eerder
chauvinistisch dan nationalistisch te noemen.
Men kan hoogstens vermoeden dat de
strekking Sjevardnadze toegeeflijker ingesteld Is tegenover de Russen dan die rond
Gamsachoerdia. Misschien Is dit de verklaring voor het akkoord dat Georgië en Rusland
einde mei sluiten over drie Russische vlootsteunpunten in Georgië en over de oorlogsbodems die daar onder Georgisch toezicht
verblijven.

ABCHAZEN
In Georgië verblijven niet alleen Russische
marine-eenheden; ook grondtroepen. Begint
september beschuldigt president Sjevardnadze deze troepen van inmenging; met
name van partij kiezen ten gunste van de
Abchazen. President Jeltsin beweert dat hij er
voor niets tussen zit. Het zou dus gaan om
een initiatief van de bevelhebber ter plaatse.
De Abchazen zijn niet de enigen om zich
gewapenderhand tegen het Georgische gezag te verzetten. Er zijn de (Zuid-)Osseten en
een bondgenootschap van niet nader genoemde kleine maar zeer krijgshaftige bergvolkeren.
Sjevardnadze dreigt er in oktober mee, zijn
ambt neer te leggen. Hij heeft de Indruk, zo
zegt hij, dat zijn beslissingen er toch niet toe
doen.
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De vroegere Sovjet-minister van Buitenlandse Zal(en Sjevarnadze inspekteert
Georgische vrijwilligers die gaan vechten tegen Abchazische rebellen.
(foto Reuter)

De Abchazen genoten in de Sovjetunie
enige autonomie binnen Georgië. De onafhankelijk geworden Georgiërs maakten met
dit statuut korte metten. Nu is het wel zo dat
de Abchazen In hun eigen land een minderheid (geworden) zijn: 18%, tegen 46% Georgiërs en verder nog Russen, Grieken en
Armeniërs. Maar het getuigt van een allesbehalve volksnationaal gedrag, dit kleine volk
als onbestaande te beschouwen.
De Abchazen zouden echter op hun beurt
geen Kaukasiërs zijn als zij zich deze behandeling zouden laten welgevallen.
In juli '92 komt het Abchazische parlement
bijeen om zich, zoals na de eerste wereldoorlog, opnieuw onafhankelijk te verklaren. Sjevardnadze noemt deze stap „een zware vergissing" en ,,een onwettelijke daad". De
afschaffing van autonomie voor de Abchazen
bedacht hij niet met dezelfde bewoordingen.
De Abchazen hebben het altijd moeilijk
gehad met de Georgiërs. Daarom hebben zij
zich al vroeg tot de Russen gewend om hen
te beschermen. Wat de op machtsultbreiding
gestelde Russen goed uitkwam. In augustus
'92 wendden zij zich opnieuw tot hen. De
Russen gaan er op in. Zij nemen in Abchazië
de kontrole over van de spoonweg die Moskou met de Georgische hoofdstad Tbilisi
verbindt. Het is de belangrijkste noord-zuidverbinding van Rusland met de Kaukasus.
Hoewel de Abchazen gering in aantal zijn,
venwen/en zij stilaan de kontrole over het naar
hen genoemde gebied, vooral langsheen
hun grens met de Russische federatie.
Dat bij dit alles weer eens vele doden en
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gewonden vallen, spreekt vanzelf. De hulp
van de Russen is natuurlijk slechts van taktische aard. Russische grondtroepen grijpen
niet in wanneer, rond half oogst, Georgische
strijdkrachten het Abchazische parlement bezetten en de Abchazische vrijheidsstrijders
naar het noorden van hun gebied terugdringen. De Russische regering waarschuwt zelfs
de „bergvolkeren" dat ze er beter aan doen,
de Abchazen niet te steunen tegen de Georgiërs.
Einde augustus Is de strijd nog steeds niet
beslist. Een bestandsakkoord wordt daags
nadien al geschonden. De Russen sturen
para's om volksgenoten en overlopers („Russen en russischtaligen") te beschermen. Einde oktober maakt de Russische zeemacht
bekend dat zij tegen de Georgische blokkade
in, de laatste drie maanden meer dan 20.000
mensen geëvakueerd heeft.
En zo gaat dat door tot op het einde van het
jaar.

OSSETEN
De oorlog die in 1991 tussen Georgiërs en
Osseten Is ontbrand, gaat In 1992 gewoon
door; zonder dat de Georgiërs er schijnen In
te slagen, Zuid-Ossetië volledig in de hand te
krijgen. Zonder dat, anderzijds. Noord- en
Zuld-Ossetië er toe komen, een enkele staat
te vormen.
In juli komt een gemengde Russisch-Georgisch-Ossetische militaire eenheid tot stand
die er moet op toezien dat er niet opnieuw
gevochten wordt.

VOLKEN EN STATEN
Maar ook in Noord-Ossetie (een deelstaat
binnen de Russische federatie) zit het met
pluis Daar wordt nnet het kleine maar erg
weerbare volk der Ingoesjen gevochten Begin november trekken Russische troepen
verschillende Noordossetische dorpen binnen om vechtende groepjes te ontwapenen

ARMENIERS
In 1992 vangt het vierde jaar aan van het
zware konflikt dat Armeniers met Azeners
uitvechten omwille van een oeroud Armeens
gebied, Opper-Karabach (in het Armeens
Artsakh) Het bevindt zich binnen het eveneens onafhankelijk geworden Azerbaidjan
Dit ontneemt Opper-Karabach zijn autonoom
statuut en maakt zodoende duidelijk dat het
met in het minst rekening wil houden met de
volslagen verschillende geaardheid van de
Armeniers Men bedenke dat de Azeners een
mohammedaans-Turks volk zijn, de Armeniers een Indo-Germaans kristelijk, met zelfs
een eigen alfabet

Rond midden-juni komt een Azerisch tegenoffensief op gang Met een honderdtal
Russische pantsen/vagens die zij konden „lenen" dringen de Azeners de Armeense enclave binnen en heroveren het verloren gegane
gebied
De Armeniers van Artsakh zingen het op
alle tonen zolang de internationale gemeenschap hen slechts als een „plaatselijke"
overheid behandelt en wezenlijk als een deel
van Azerbaidjan, zal er geen vrede komen
Daartoe is nodig dat Artsakh aan onderhandelingen kan deelnemen als het onafhankelijke staatje waartoe het zich uitgeroepen heeft
Dat de Armeniers op 6 juli het Karabachoverleg in Rome verlaten, kan ingewijden dan
ook met ven/vonderen
WIJ zullen met verder in biezonderheden
treden over wie waar gedood heeft of gedood
IS noch over wapenstilstanden die met veel
langer duren dan de tijd nodig om de inkt te
laten opdrogen waarmee ze op papier gezet
worden

De Tsjetsjenen nemen op 31 maart '92 de
kontrole over van alle voormalige sovjettroepen op „hun" grondgebied
BIJ de uitroeping van de onafhankelijkheid
der voormalige „autonome republiek Tsjetsjenie-lngoesjie (1991) was met duidelijk waar
de grenzen tussen het woongebied van de
beide volkeren hoorden te liggen Deze worden op 10 november officieel afgebakend
De verhouding tussen Ingoesjen en
(Noord-) Ossefen is veel slechter
Stalin (hij weer) had de Ingoesjen wegens
„besmetting door kontakt met de vijand"
(hun gebied was kortstondig door het Duitse
leger bezet geworden) naar Midden-Azie verbannen en hun land aan de Osseten toegewezen Toen de Ingoesjen als gevolg van de
destalinizering naar hun land terug mochten
komen, wilden de Osseten het met teruggeven Dit van toen af smeulende konflikt breekt
nu in alle hevigheid los
Tenwijl de aandacht van de wereld door de
presidentsverkiezingen in de VSA afgeleid is
drijven de Osseten, massaal geholpen door
(10 000) Russische militairen, daar een etnische zuivenng door die in mets voor die van
de Serviërs moet onderdoen En die bovendien geen enkele weerklank vindt in het
Westen De Ingoesjen worden aldus ten
tweeden male gedeporteerd, ditmaal weliswaar naar een eigen rompstaat
K.J.

Begin 1992 wordt het aantal doden sedert
1988 op duizend geschat Er is sprake van,
KSZE-waarnemers naar dat gebied te zenden
en er worden weer wat Russische troepen
teruggetrokken De Armeense regering, die
aanvankelijk Opper-Karabach als een deel
van Armenië opgeëist had, wijzigt haar standpunt ZIJ erkent nu de onafhankelijkheid van
Opper-Karabach en steunt diens verzoek,
aan te sluiten bij de GOS (Gemeenschap van
Onafhankelijke Staten)

ANDERE KAUKASIERS

In de eerste helft van de maand vallen
Armeniers een paar Azerische stadjes aan die
vlak bij de enclave Opper-Karabach liggen
Anderzijds worden plaatsen in de republiek
Armenië door Azeners onder zwaar geschut
gelegd Het konflikt breidt zich dus uit

KAREL DE GUCHT
TEGEN BELGISCHE DUITSERS

Russische troepen, die zich uit dit wespennest willen terugtrekken, worden door menselijke barrikaden van vrouwen en kinderen
in hun opzet verhinderd De Armeniers hopen
kennelijk, zoals al meermaals in het verleden,
op enige Russische bescherming tegen hun
Turk-mohammedaanse erfvijanden De rol
van die Russische troepen is echter vaak
dubbelzinnig
Op 13 mei komt zowaar de Veiligheidsraad
bijeen over het Armeens-Azensche konflikt
Het levert weinig op
Enkele dagen later starten de Armeniers
een offensief Dit heeft als doel, een landbrug
te slaan tussen Armenië zelf en de Armeense
enclave in Azerbaidjan Men vergete hierbij
met dat dit gebied oorspronkelijk Armeens
was en door stelselmatige Azensche kolonizering vervreemd geraakte Maar officieel is
dit een aanval van een Staat op een andere
en ziedaar, nu staat de internationale statenwereld in rep en roer de GOS, de KSZE, het
vreedzame Iran (dat zijn eigen Azeners onder
de knoet houdt) en natuurlijk Turkije, dat zelfs
met militair ingrijpen dreigt

Naast de Georgische burgeroorlog en de
Armeens-Azensche oorlog zijn er vooral de
wreedheden tussen (en vooral ten nadele
van) Ingoesjen en Tsjetsjenen

Op woensdag 16 juni j I kwamen de Kommissies voor de Buitenlandse Betrekkingen
van Kamer en Senaat samen om minister
Glaes en eerste-mimster Dehaene te beluisteren over de e k Europese Top te Kopenhagen en over de ondenwerpen waaraan België
voorrang wil geven, gedurende het halfjaar (1
juli - 1 januari) waarin het moet instaan voor
het voorzitterschap
De vergadering was openbaar en stond a
fortiori open voor Europese parlementsleden
De liberaal Karel De Gucht heeft eens te meer
geen gelegenheid laten voorbij gaan om te
laten blijken dat hij, als „Europeaan", alleen
bij Staten zweert en zich van volkeren mets
aantrekt
HIJ heeft in het Europese Parlement een
rapport uitgebracht over de wenselijkheid
van een eenvormige procedure voor de Europese verkiezingen Het viel met in goede
aarde Maar er is toch een desbetreffende
Europese nchtlijn uit voortgekomen Deze
stelt dat de verkiezingen proportioneel moe-
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ten gehouden worden, in
met het aantal inwoners,
Groot-Britlanme, waar de
bepaalde kiesknng de ene

verhouding dus
en met zoals in
winnaar in een
zetel binnenrijft

Welnu de heer De Gucht heeft het bestaan, op die vergadering de regering voor
de voeten te werpen dat zij deze regel met
eerbiedigt Het Sint-Michielsakkoord omvat
namelijk ook de bepaling dat de Europese
zetel, die België erbij krijgt, naar de Belgische
Duitsers zal gaan Voor De Gucht mag dit
met, want het aantal Belgisch-Duitse kiezers
IS ontoereikend voor een zetel Dat zij zodoende tenminste hun bestaan als Duitsers
in België erkend zien, kan hem blijkbaar geen
lor schelen Wij hebben hem ook nooit horen
kritiek spuien tegen de proportionele oververtegenwoordiging van de Walen in het Europese Parlement
De verklaring is eenvoudig De Gucht kent
alleen Belgen en binnenkort alleen Europeanen
K.J.
WIJ - 24 JUNI 1993

DENDERMONDE HULDIGT KULTUREEL AMBASSADEUR HAROLD VAN DE PERRE

„IK HEB DE VRIENDSCHAP ALS SALARIS"
Reeds voor hij door de Vlaamse regenng
tot kultureel ambassadeur was aangesteld
had de Stedelijke Kulturele Raad van Dendermonde plannen om de kunstenaar-leraar Harold Van de Perre te huldigen. De feestzitting
ging zaterdag j.l. in het stadhuis van Dendermonde door. Van de Perre, die ook een
gewaardeerde medewerker aan ons weekblad is, kwam in het nieuws dank zij de
internationale prijzen die de BRTN-televisieprodukties over Van Eyck, Breughel en Rubens te beurt vielen. Nog even in herinnering
brengen dat Van Eyck in Montecario met de
Grote Utriprijs en in Parijs met de Unescoprijs
bekroond (1990) werd. Sreug/ie/ontving in
Tokio de Grote Japanpnze en in Parijs de
Unescoprijs (1991), de Unescoprijs viel ook
de Rubens-film te beurt (1992). Een heel
palmares dus.

„ZIEN"
Harold Van de Perre werd op nieuwjaarsdag 1937 te Ninove geboren, groeide in het
nabijgelegen Okegem op maar woont in
Dendermonde, meer bepaald in wat er rest
van het Oude Klooster, de verdwenen abdij
van Zwijveke (St.-Gillis-Dendermonde). Van
de Perre is leraar beeldende kunsten aan St.Lukas (Gent) en raakte vooral bekend door
monumentaal tekenwerk, akwarellen en glasramen. Het grote publiek leerde hem echter
kennen door de ontelbare dia-voordrachten
die hij over Van Eyck, Breughel en Rubens
hield. Deze lezingen brachten hem niet alleen
in zowat alle parochiezalen en kulturele centra van Vlaanderen maar ook in Nederland,
Duitsland, Frankrijk, Zaïre, Burundi, Rwanda
en onlangs nog in Zuid-Afrika.
Met het essay Rubens, Profeet van de
tJloderne Kunst opende hij het debat over
„het anders kijken" naar kunst. Van de Perre
deed dat niet langer meer alleen vanuit de
wetenschap van de kunsthistorikus maar
door de ogen van de kunstenaar die door
eigen ervaring ziet hoe de schilder zijn werk
heeft opgebouwd, hoe hij beïnvloed werd
door de natuur en de tijd waarin hij leefde.
Van de Perre is in die ontleding verrassend
ver gegaan. Voor sommigen te ver, blijkbaar
omdat zij ,,het" zelf niet hadden „gezien"
maar nog meer omdat hij, de kunstenaar,
zich op een terrein begaf dat ,,niet van hem
is". Met voor-beelden uit de latere schilderkunst, uit de aktualiteit, uit de natuur, toonde
Van de Perre aan hoe profetisch het werk van
Rubens voor de moderne schilderkunst is
geweest.
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De lezingen en het boek, dat door de
provincie Oost-Vlaanderen in 1988 bel<roond
werd, mondden uit in drie televisiefilms, telkens 2 afleveringen. Daarin gingen Van de
Perre en realisator Anton Stevens dezelfde
v^^eg: mensen leren kijken naar kunst. Van de
Perre deed dat telkens met de gedrevenheid
van de kunstpedagoog; de leraar die veel
heeft nagedacht, veel heeft gelezen, veel
heeft vergeleken en aldus tot een eigen
originele visie kwam. Hij hield deze wetenschap niet voor zichzelf maar deelde ze mee
opdat velen zouden „zien". Dat leverde hem
in kommentaren de kritiek van schoolmeesterachtigheld op, sommigen noemden hem
zelfs oubollig, anderen belerend. Dat men
daar in het buitenland anders over dacht
bewijzen de internationale prijzen die de
kunstfilms te beurt vielen.

(foto vum)
ling beeldende kunsten van de A. Herzenuniversiteit van dezelfde stad. Het was dan
ook prettig door dhr. Constantin Barscht uit
St.-Petersburg te horen vertellen wat Van de
Perre er aan werk verzet.

AMBASSADEUR

ST,-PETERSBURG

C. Barscht: „De professoren en studenten
van onze kunstakademies applaudisseerden
al meerdere keren voor zijn lezingen. Meer
dan 60 miljoen toeschouwers keken onlangs
naar zijn films over Rubens die op het Russische kanaal van de Centrale televisie werden
uitgezonden. Er zijn krantenartikels over hem
verschenen en er is een televisiereportage
aan hem gewijd. Zijn akwarelschilderijen werden met groot sukses in het Dostojewskymuseum tentoongesteld. Nu werkt hij aan
een scenario voor een film over Andrej Roeblef."

Voor het draaien van deze films vertoefde
Van de Perre herhaaldelijk in Rusland. De
kontakten die hij er had groeiden uit tot een
gastdocentschap aan het Repininstituut, de
akademie van St.-Petersburg en aan de afde-

Roeblef leefde tussen 1360 en 1430 en
staat bekend om zijn ikonen en wandschilderijen in Russische katedralen, het meest bekend is zijn Drievuldigheidsikoon (1411) in de
Tretjakovgalerij in Moskou. Hij is in zekere zin
te vergelijken met onze schilders uit die tijd.
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MUZEK
Eerder tijdens de zitting had de grafische
kunstenaar Raf Coorevits een beeld opgehangen van Zijn St -Lukaskollega Coorevits
maakte van de gelegenheid gebruik om in
een bijwijlen scherpe toespraak de toestand
van het huidige kunstondenwijs te ontleden
Vooral de teloorgang van de basisdisciplines
in dat ondera/ijs en het toegeven aan trendyinvloeden werden scherp gehekeld Gaston
Durnez verhaalde hoe hij voor het eerst in
kontakt met de kunstenaar was gekomen en
z'n vriend was geworden
Minister De Baetselier bracht de groet van
de Vlaamse regering en verduidelijkte waarom Van de Perre de titel van kultureel ambassadeur van Vlaanderen kreeg toegewezen
„HIJ beantwoordde perfekt aan de drie voorwaarden die werden vooropgesteld de kulturele kwaliteit, de internationale bekendheid
en reputatie, de Vlaamse identiteit of herkomst " Dendermondenaar De Baetselier
voegde er wat graag de titel „ambassadeur
van Dendermonde" aan toe

„SAU\RIS"
Van de Perre begon zijn dankwoord met
een suggestie aan het stadsbestuur, meer
bepaald i v m de herinrichting van het marktplein dat inderdaad het fraaie hart van de
ondeskundig verbouwde Denderstad is gebleven Interessant waren zijn aanvullingen
bij de toespraak van Constantin Barscht In
de week van zijn verblijf in Vlaanderen legde
de Rus tal van kontakten voor verdere kulturele uitwisseling tussen St-Petersburg en
Vlaanderen
Eer het zo ver is kunnen komen diende Van
de Perre meerdere malen over en weer te
pendelen tussen Vlaanderen en Rusland,
reizen en initiatieven die met door toelagen of
subsidies konden gedekt worden Van de
Perre - die met de gewoonte heeft een blad
voor de mond te nemen - sprak de wens uit
dat, wil de kulturele uitstraling van Vlaanderen in het buitenland vaste vorm krijgen,
ruggesteun vanwege de overheid met langer
kan uitblijven Tot nu gebeurde het werk
haast volledig met eigen beperkte middelen
Niet getreurd deelde de gevierde mee „Ik
heb de vriendschap als salans "
Nog aan toevoegen dat de vienng opgeluisterd werd door het voortreffelijke Dendermondse duo Mark Goossens, piano, en
Hilde Van Keer, viool
De hulde, aangekondigd als akademische
zitting, ging door in de sobere maar fraaie
Ros Beiaardzaal van het stadhuis, maar werd
uiteindelijk een ongedwongen, aangename
en haast familiale bijeenkomst Ook enkele
plaatselijke VU-mandatarissen waren aanwezig De redaktie van WIJ sluit zich aan bij de
vele lofwoorden aan het adres van haar
gehuldigde medewerker
(mvl)

PORTRET VAN...

LAMP, LAZARUS EN KRIS
Na een aantal geslaagde verzamelingen
van ondermeer de liedjes van De Elegasten,
Ann Chnsty en Louis Neefs, maar ook de
prilste suksessen van Presley, Will Tura en
Bobbejaan Schoepen, plus zes volumes van
„Hitreiders" (cfr Omroep Limburg) pakt Anola Express uit met een kleinkunstreeks Eind
tachtig startte Phonogram reeds met enkele
venwante uitgaven op langspeelplaat, maar
na Kor van der Goten en Jan De Wilde (die
ons vertelde hiermee met zo gelukkig te zijn)
werd de reeks stopgezet Dit keer worden het
er een twaalftal op straalplaat, en De Wilde en
De Bruyne zijn in de maak Inmiddels kunnen
de nog talrijke liefhebbers van goeie ouwe
kleinkunst evenwel genieten van de subtiele
humor die de liedjes van Lamp, Lazarus en
Kns kleurt Guido Van Hellemont en Wim
Bulens - n u respektievelijk werkzaam als
komponist voor televisie en producer van
Radio 1 (van folk tot Glouseau) - trokken in
de jaren zeventig rond als volwaardige kleinkunstenaars Soms als suksesvol voorprogramma van Zjef van Uytsel en andere groten ZIJ die hun optredens meemaakten kunnen het getuigen dit was het neusje van de
zalm, hoewel zij spijtig genoeg dan weer met
de financiële waardenng genoten Hét nummer van het trio dat sedertdien frekwent op
onze zenders werd gedraaid was De onverbiddelijke zoener, dat ook terecht deze verzamel-CD inluidt De Bruyne en van Helmont
zingen afwisselend voor, tera/ijl Bulens mt
koortjes en baslijnen grinnikend de achtergrond vult Gevoelvol en meeslepend gaat
het verder van Zou ik me te slapen leggen tot
Het feest, waarmee je de zo klok gezellig
twintig jaar terugdraait, en een zaaalige heimwee over je kan laten heengaan Met De
peulschil skoorden ze destijds een tweede
maal Hoewel ze met zijn drieën voor de
liedjes tekenden zong Kris het steviger werk
tenwijl Guido „tong-in-cheeck" onderhoudende juweeltjes te grabbel gooide Nu vijftien liedjes van toen op eén plaatje voor
amper 350 frank dit is een onbetwiste aanrader i

VERKEER ..
ANNEKE GRONLOCH
Begin jaren zestig, toen de tienerrock van
Bobby Vee, Tommy Roe en andere Jimmy's
naast de twist van Chubby Checker skoorden
was er in Nederland de Sunnaamse Anneke
Gronloch Bij ons waren haar liedjes dé
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voltreffers op huwelijksfeesten, bonte avonden en jeugdbals Kleinkunst bestond nog
met, en in het Nederlands zong je toen zoals
je gebekt was zij zong, hoorbaar vol heimwee, over het brandend zand van haar Paradiso aan de andere kant van de wereld Waar
ook Soerabaja ligt, om dan met venwante
Griekse boezoeki nog even Cimeroni te bezingen Deze vier,,gouden hits" verschenen
in een bij Phonogram-Nederland uitgebrachte reeks waar je ook Boudewijn de Groot, Rob
De Nijs, Dorus en de Blue Diamonds terugvindt Voor Anneke mocht het met blijven
duren de Beatles en het Merseygeweld
maakten een einde aan een romantische
puistjestijd

PAUL SEVERS:
HET ALLERBESTE
Eind jaren zestig slaagde de jonge zanger
Paul Severs er samen met zijn groep de
Cardinals in een plaatje te maken Ik ben
verliefd op jou Het werd meteen een sukses,
en Geen wonder dat ik ween op de ommekant de slow van de avond Twintig jaar trok
hij door het Vlaamse land met een opmerkelijk professionele show, schudde met regelmaat stevige meezingers uit zijn mouw, en
maakte vorig jaar met Zeg eens meisje meer
dan een knipoog naar de sixties Voor trouwe
fans heeft hij naast deze verzameling van
twintig hits zopas een nieuwe plaat uit het is
dus kiezen geblazen tussen oud en nieuw
werk

KERKORREL EN
STEE BOS
Op vakantie in Zuid-Afrika ontmoette Stef
Bos de ginds zeer suksesvolle zanger Johannes Kerkorrel Het klikte muzikaal tussen die
twee, en de CD Bloudruk is het resultaat van
deze samenwerking Bij ons verscheen als
voorsmaakje de singel Awuwa, wat zoveel wil
zeggen als ,,Zij wil dansen De singel kreg
nog meer pit door de Afrikaanse koortjes van
Tandie Klaassen Een veelbelovende introduktie op de CD waar we alvast naar uitkijken'
S.D.
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VEERTIEN JAAR LATER

O

NS basketbal schept nieuwe
moed. De Belgian Basketball
Lions (de BBL is niet voor niets
sponsor) willen in hun reeks
met Slovenië, Duitsland (dat
thuis speelt) en Estland stukken maken. Ze rekenen daarvoor op zeven spelers van Racing Mechelen - de bank van
de landskampioen is goed genoeg voor de nationale ploeg
waarmee duidelijk wordt hoe spannend het
er in de kompetitie aan toe gaat - , twee
cracks van Oostende, evenveel spelers van
Charleroi en Leuvenaar Herman Bruyninckx
die als dertigjarige het minst selekties achter
zijn naam heeft staan.

Zo'n Europees kampioenschap is natuurlijk niet onbelangrijk. De veel (en meestal
terecht) geplaagde basketbalsport kan er
een stuk geloofwaardigheid terugwinnen.
Het zou welgekomen zijn op het ogenblik
dat binnen de bond van voorzitter wordt
gewisseld. De Mechelse advokaat Philippe
Verreydt stapt na dertien jaar op en wordt
afgelost door Cyriel Coomans, een Limburger die een allesbehalve gemakkelijke opdracht wacht. Het werd al vaak gezegd en
geschreven en het is nog waar ook: om die
bond te kunnen leiden moet je eerst je
vader en moeder vermoord hebben. Zo
zwaar wegen de belangentegenstellingen
door, zo onverzoenlijk staan de partijen tegenover elkaar. De klubs en de spelers
trekken elkaar om de haverklap voor de
vierschaar van de bond en wanneer het
vonnis ze niet bevalt wordt ook de burgerlijke rechtbank ingeschakeld; Kwestie om wat
leven in de brouwerij te brengen. Philippe
Verreydt, een in wezen minzaam man, zag
het eigenlijk al een hele tijd niet meer zitten.
Hij mocht juridisch dan nog zo goed geschoold zijn, om de jarenlange machtstrijd
^üigenlijk ging het om een persoonlijke vete)
tussen Rudolf Van Moerkerke en Theo Maes
- om maar die twee te noemen - ongeschonden te overleven moe(s)t men een
driedubbele olifantenhuid bezitten of... uit
nog ruwer hout gesneden zijn. Verreydt bezat niet het ene en was ook niet het andere.
Daarvan werd geprofiteerd. Vraag is of Cyriel Coomans, ook advokaat en ex-voorzitter
van de overigens suksesvolle atletiekvereniging AV Toekomst, de bestaande tegenstellingen tussen enerzijds profs onderling en
anderzijds profs en amateurs zal kunnen
doorbreken. Of hij met andere woorden het
gezond verstand zal kunnen laten spreken.
Het zou prachtig zijn indien de nationale
ploeg hem in de komende dagen een hart
onder de riem zou kunnen steken. Het bas-
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Chicago Bull Scottle Pippen waagt een lay-up.
Veertien Jaar na Turijn 1979 wist
de Belgische basketbaipioeg nog
eens door te stoten naar de eindronde van het Europees landenkampioenschap. Een tornooi dat
het aantal deelnemers wei uitbreidde van twaalf tot zestien
maar dat kan niemand de basketbaliers verwijten vermits de grote
voetbalbroers in 1996 in Engeland een gelijkaardig truukje zullen proberen verkopen. Je zult
dan slechte papieren moeten tonen om er niet bij te zijn...
ketbal zit wel niet echt in de lift, maar komt
desondanks van alle kanten op ons af.

BULLS
CNN, Eurosport, zelfs onze eigenste dagbladen hebben de overwinning van de Chi-
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(foto ap)

cago Bulls met de onwaarschijnlijke Michael
Jordan - vijfenvijftig punten in één finalematch houdt een mens inderdaad niet voor
mogelijk - en de bizarre Scottie Pippen op
de Phoenix Suns van Charles Barkeley naar het heet een persoonlijke vriend van
God - inderdaad breed uitgemeten. De
media-evenementen dringen zich inderdaad
alsmaar nadrukkelijker op. Dat hebben bijvoorbeeld de deelnemers aan de US Cup,
de voorbereiding op het WK voetbal, moeten ondervinden. De vastgeroeste gewoonten van voetbaltrainers en coaches zullen
volgend jaar in Amerika gegarandeerd worden doorbroken. Het moet om van de Mundial een sukses te maken. Het soccer kan
zich geen Amerikaanse persboycot veroorloven. Vandaar dat de Fifa ook in deze
richtlijnen zal (moeten) uitvaardigen. Geen
deur zal lang kunnen gesloten blijven. De
verhalen voor en achter zullen immers belangrijker blijken te zijn dan het gebeuren
zelf. Amerikaanse perslui zijn er graag bij
wanneer sportvedetten God ontmoeten. Of
beter: God worden. Vragen worden daar
nooit bij gesteld.
Flandrien

SPORT

CHURCH ROAD
Church Road is de naam van de lange
avenue die leidt naar de Central Court\iar\ de
All-England Lawn Tennis and Croquet Club
en daar is het in de l<omende dagen te doen.
Wimbledon is welliciit de enige topkompetltie
die stand heeft gehouden tegen de oprukkende veramerikanisenng van het internationale sportgebeuren. In de voorstad van Londen wordt de traditie nog gerespekteerd.
Great mag dan nog zo beautiful zijn aan
Wimbledon gaan alle modetendenzen voorbij. Verder dan een elektronisch skorebord is
men in het groene heiligdom nooit willen
gaan.
Het kan gek klinken maar de aantrekkingskracht van de Internationale Open Engelse
tenniskampioenschappen is precies daarom
onvergelijkbaar groot. Wimbledontitels wegen veel zwaarder dan triomfen op Roland
Garros of Flushin Meadow. Martina Navratilova weet er over mee te spreken. Zij is met het
Engelse gras vergroeid. Al negen keer werd
ze door de hertogin van Kent gelauwerd en
ze mag dan al zesendertig geworden zijn; ze
droomt luidop van een tiende kampioenstitel.
Ze heeft er alles voor over en traint als gek.
Vorige week pakte ze in Eastbourne het
laatste trainingstornool mee. Het betrof haar
honderdvierenzestigste tornooizege. Een
mens vraagt zich af waar de ex-Tsjechische
de motivatie blijft halen. Ze is rijker dan de zee
diep is maar ze tennist nog steeds op haar
tandvlees. Ze schijnt echt onverzadigbaar.
Grote kampioenen worden wel degelijk voortgedreven door een uitzonderlijk karakter.

MUURVAST
Tot die galerij van grote kampioenen zal
Andre Agassi vermoedelijk nooit doordringen. De oven/vinnaar van vorig jaar sleept
zich dezer dagen voort op de courts. Hij zou
te zwaar wegen en week geworden zijn van
weelde. Een privé-vliegtuig, lijfwachten, Ferrari rijden: waarover kan men zich nog verwonderen? De titelverdediger is niet meer
vooruit te branden en wordt zelfs niet meer
onder de favorieten gerekend. Becker en
Stich nog wel. Duitsers houden blijkbaar
langer stand onder de verschroeiende publicitaire lampen van het tenniscirkus. Neem
Steffi Graf Altijd klagen van fisieke en mentale vermoeidheidsverschijnselen maar als ze
geklopt wordt is het meestal in een finale... Ze
wint eigenlijk vaker dan ze lacht.

Verder zal Wimbledon altijd gespreksstof
blijven opleveren. Het gras wordt er nog altijd
gelijk geknipt met het vergrootglas. De suppoosten zijn zelden jonger dan vijfenzestig en
bereid hun leven te geven voor hun job. De
toeschouwers kamperen geduldig en gedisciplineerd van daags tevoren buiten de muren van het stadion in de hoop alsnog een
ticket vast te krijgen. Ze eten aardbeien met
slagroom onder hun regenscherm en verklaren hun sportjaar voor geslaagd wanneer ze
het groenste gras ter wereld alsnog te zien
krijgen. Voor het overige strijken de winnaars
respektievelijk vijftien (bij de heren) en dertien
(bij de dames) miljoen op. We zijn bereid voor
minder een korte broek aan te trekken...

De 36-jarige Navratilova staat scherp voor Wimbledon. Verleden week won ze in
Eastbourne het laatste trainingstornool. Het was haar 164ste tornooizege.
(foto ap)
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De Belgische transfermarkt komt maar
moeilijk in beweging. Er wordt veel gepraat,
nog meer verondersteld en bijna niets gerealiseerd. De reden ligt voor de hand: het geld
is op en bijgevolg bezit niemand aas om wild
te vangen... Bovendien is ook het wild zeldzaam geworden. Het talent werd al eerder
gekoncentreerd in de topklubs. Noem maar
eens vijf topspelers op die met bij de Europees gekwalificeerden spelen (het geval Club
Brugge buiten beschouwing gelaten). Daarnaast bestaat er ook een gevestigde hiërarchie die blijkbaar door iedereen wordt aanvaard. Wanneer Standard zich meldt moet
Beveren loslaten. Wanneer Anderlecht op de
stadionpoorten klopt trekken andere gegadigden zich terug. Misschien is Ekeren de
uitzondering die de regel bevestigt. Mechelen en Antwerp informeerden tevergeefs achter Hofmans en Sabbadini. Niets van zegde
Germinal. Zoveel en geen frank minder. Mechelen, dat veel lawaai verkoopt maar eigenlijk (nog) niet verder geraakte dan de verplichte overgang van de vierendertigjarige (I)
Czernia, en Antwerp zouden hebben afgehaakt. Te duur.
Bovendien staan de meeste spelers ook
niet te dringen om van klub te veranderen. Zij
houden hun klubs aan bestaande kontrakten.
Wie een nieuwe overeenkomst moet afsluiten
dient meestal in te leveren. Daar zit dus
niemand op te wachten.
Inmiddels worden elders de laatste kampioenschappen afgefloten. In Spanje kregen
we een gelijkaardige ontknoping als voor
twaalf maanden. Hallucinant dat Real Madrid
andermaal op de laatste speeldag de titel
verloor aan Barcelona. De Katalanen wonnen
thuis en Real, dat met één punt voorsprong
aan de laatste match begon, verloor opnieuw
uit bij... Tenerife. Een jaar geleden was de
koninklijke uit Madrid op hetzelfde veld In
gelijkaardige omstandigheden hetzelfde
kwalijke avontuur overkomen. Pijnlijk dus.
Maar wel spannend... Bewogen verliep ook
de terugmatch om de Italiaanse voetbalbeker. Scifo en zijn maats van Torino meenden
na de thuismatch (3-0) gewonnen spel te
hebben tegen Roma maar de Romeinen
dachten daar anders over. De tweede match
eindigde op 5-2 en Enzo zweette in zijn
afscheidsmatch bloed en tranen. Hij verlaat
het schiereiland dus met zonder een trofee
gewonnen te hebben. Blijft de vraag of 's
lands beste voetballer in Monaco behalve
geld ook grote sportieve genoegdoening zal
vinden. We durven het betwijfelen maar het
staat wel vast dat Scifo voor alles aan zijn
bankrekening denkt en ,,de rest" daaraan
ondergeschikt wordt gemaakt. Overigens
rest onze voetballiefhebbers een troost. Monaco is al dichter bij dan Turijn. Over een paar
jaar speelt Scifo opnieuw bij ons. Wedden ?

WIJ - 24 JUNI 1993

TELEVISIE

TV 1
17 30 Vuurtoren, kinderprogr , 17 55 Tik Tak;
18 00 Nieuws; 18 10 Gered door de bei, komische
serie, 18 40 Viaanderen vakantieiand, Samson Bocq en Flevoland/Batavia; 19 20 Joker- en lottotrekking; 19 30 Nieuws.
20 00 Caravans, serie
20 35 US, TV-film
22 10 Nieuws
22 30 Sport op zaterdag
22 45 Good Night, weest Wife, TV-film

VTiVI
17 00 Super 50; 18 00 Nieuws; 18 05 Robin of
Sherwood, aktiesene, 19 00 Nieuws.
19 30 Benidorm, serie
20 00 The young Indiana Jones chronicles, serie
20 50 Network, film

22 55 Nieuws
23 20 Remote Control, film

Ned. 1
08 00 Alles Kits, kinderprogr, 17 53 Nieuws;
18 00 Nieuws; 18 15 Sesamstraat, wind/waaien,
18 33 Jeugdjoernaal; 18 41 Let's dance, kortfilm,
19 00 De uitdaging, spelprogr , 20 00 Nieuws.
20 25 Protocol, film
22 01 KCO Rai concert, koncertregistratie
22 36 Champion Arnhem, paardesport
23 23 Le voyou, film
01 18 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, vakantiemag
19 50 De Wrekers, misdaadsene
20 40 Back tot the sixties, terugblik
21 10 Veronica music beach tour, popkoncert
22 45 West Side Story, film
01 05 Nieuws

Ned. 3
08 53 Nieuws; 14 00 Studio sport; 17 30 Met
fluwelen klauw, dok sene, 18 00 Nieuws; 18 19
Met fluwelen klauw, dok , 1 8 50 Studio sport;
19 20 Lingo, woordspel, 19 48 Het Oude Noorden, dramasene
20 16 Oppassen!, komische sene
20 43 Jekkers, teatershow
21 31 Per sekonde wijzer, kwis
22 00 Nieuws
22 15 Studio sport
22 45 NOVA, aktuahteiten
23 20 De wereld van Boudewijn Büch, reisverslag
23 50 Museumschatten
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TV1
09 00 Samson; 10 00 Eucharistieviering, 1100
De zevende dag, praatcafé, 17 00 Jonge
veeaerts, sene, 17 50 Samsonclips; 17 55 Tik
Tak; 18 00 Nieuws; 18 10 Wonderjaren, komische
sene, 18 35 Unter southern skies, dok sene,
19 00 De Cosby show, sene, 19 25 Mededelingen; 19 30 Nieuws
19 45 Sportweekend
20 15 De Vlasschaard, film
21 45 Meneer H. is laat, Britse kolder
22 15 Nieuws
22 35 Ziggurat, kunstprogr

TV 1
17 30 Boes, tekenfilmsene, 17 52 Samsonclips;
17 55 Tik tak; 18 00 Nieuws; 1810 Mooi en
meedogenloos, sene, 18 35 Skippy, familiesene,
19 03 Buren, sene, 19 25 Mededelingen, 19 30
Nieuws.
20 00 Secrets, sene
20 25 Lucky chances, avonturensene
22 00 Prinsheerlijk in Bel Air, komische sene
22 25 Tips voor Trips, vakantietips
22 30 Vandaag
22 55 Uitzending door derden

TV2
14 00 Belgisch Kampioenschap in Halanzy, wielrennen
20 55 EK Basketbal in Berlijn, uitgesteld verslag

TV2
20 00
20 30
21 00
21 30
21 35
22 10

VTM
17 00 Tekenfilm; 17 10 Star Trek, the next generation, sene, 18 00 Nieuws; 18 05 The A-team,
aktiesene, 19 00 Nieuws.
19 30 Benidorm, sene
20 00 Studio Gaga, spelprogr
20 40 De ware vrienden, serie
21 10 The Achille Lauro Affair, laatste deel TV-film
22 45 VTM-Nieuws
23 10 Summer and smoke, film

VTM
17 00 Tekenfilm; 17 05 Love Boat, sene, 18 00
Nieuws, 18 05 Magnum P.I., sene, 19 00 Nieuws;
19 30 Rad van Fortuin, spelprogr
20 00 Vakantiekriebels, zomermag
20 55 Zomerrust, sene
21 25 Melrose Place, sene
2215 Nieuws
22 35 Telefacts, aktualiteiten
23 20 The trials of Rosie O'Neill, serie

Ned. 1
11 56 lOS-magazine, 15 30 Ghanese Kerkdienst,
16 30 Champion Arnhem, paardesport, 17 53
Nieuws; 18 00 Nieuws; 18 09 Nijntje, tekenfilmsene, 18 15 Sesamstraat, milieu, 18 33 Teenage
health freak, jeugdserie, 19 04 Pole to pole, dok ,
20 00 Nieuws.
20 15 „Ook dat nog!" Extra, terugblik
20 51 Brandpunt, aktualiteiten
21 22 Prime suspect, politiesene
22 20 Op zoek naar het huls met de geesten, dok
23 04 Nieuws

Ned. 2
08 53 Nieuws; 12 00 Masters of the game. Constant Vanden Stock 12 25 Vechtsportgala, demonstratie , 12 53 Nieuws; 13 00 Omrop Fryslan;
17 40 Knoop m je zakdoek, informatief progr ,
18 00 Nieuws; 18 10 The A-team, sene, 18 55
America's funniest home videos, videobloopers,
19 20 Exotisch koken, teleac
19 50 Maktub, the law of the desert, TV-film
21 25 Het zijn toch weer die Hollanders, kreatieve
Nederlanders
21 55 Olie voor Lorenzo, dok
22 20 De opkomst van het Verre Oosten, teleac
23 20 Nieuws

Ned. 3
08 00 Villa Achterwerk, kinderprogramma, 12 00
Het Capitool, debat 14 00 Studio sport; 18 30
Nieuws; 18 35 Socutera; 18 45 Studio sport;
20 00 Nieuws.
20 16 Lopende zaken, benchtgeving
20 51 French & Saunders, sene
21 25 Noorderlicht, wetensch mag
22 30 La peur, TV-film

26

Tijd voor Koen, licht klassiek
Uitzending door derden
Uitzending door derden
Tips voor trips, vakantietips
Nieuws
De laureaat, film

Ned. 1
17 53 Nieuws; 18 00 Nieuws; 18 15 Sesamstraat,
kleuren, 18 33 Jeugdjoernaal; 18 43 Parker Lewis, jeugdserie, 18 59 Steil achterover, komische
sene, 19 24 Gezond de zomer door, gezondheidsmag , 19 49 De Roze Panter, tekenfilmserie, 20 00
Nieuws.
20 25 Dierentuinen in Europa: Net over de grens,
dok
21 22 Hier en nu, aktualiteiten
22 03 Cheers, komische reeks
23 22 Dokument: Schone schijn, dok
23 57 Miniatuur
00 07 Nieuws
Ned. 2
13 00 Nieuws; 17 00 Bekijk het maar, kinderprogr , 1 7 29 Ken je de witneusmakako ?, dok ,
18 00 Nieuws; 18 20 The Teenage Hero Turtles,
tekenfilmsene, 18 45 America's funniest home
videos, leuke video's, 1911 Tros Kieskeurig,
konsumentenprogr ,
19 40 Onze Ouwe, misdaadsene
20 33 George Baker in Jeans, muziekspecial
21 14 Schone Schijn, komische sene
21 47 Tros Aktua, aktualiteiten
22 17 Tachtig jaar Koninklijke Luchtmacht, dok
22 57 De wereld rond reizen, vrije tijd en vakantie
23 03 Fifty fifty, praatshow
23 53 Nieuws
Ned. 3
08 53 Nieuws, 14 00 Tennis: Wimbledon; 18 00
Nieuws; 1819 Parabolic people, Amenka, 18 23
The essential story of Europe: Frankrijk, dok
sene, 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, vnjzinnig 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

TELEVISE

WOENSDAG 30 JUNI
TV1
17 30 Boes, tekenfilmserie, 17 52 Samsonclips,
1755 Tik tak; 1800 Nieuws; 1810 Mooi en
meedogenloos, serie, 18 35 Skippy, familieserie,
19 03 Buren, serie, 19 25 Mededelingen; 19 30
Nieuws.
20 00 Secrets, serie
20 25 Hemel en Aarde, praatshow
21 25 NV De Wereld, reportagemag
21 55 Who's got the lady, verrassende vertelling
22 25 Tips voor Trips
22 30 Vandaag
22 55 Uitzending door derden

TV1
17 30 Boes, tekenfilmserie, 17 52 Samsonclips,
17 55 Tik tak; 18 00 Nieuws; 18 10 Mooi en
meedogenloos, sene, 18 35 Skippy, familiesene,
19 03 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 serie

TV2

TV2

20 00
20 25
20 30
21 25
21 30
22 00
23 40

Het leven zet zich voort. Soort zoekt soort
Kijk uit!, verkeerstips
Mijn hart is vol muziek, dok sene
Tips voor trips, vakantietips
Nieuws
Escape to Athena, film
Sport extra: triatlon Brasschaat

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 30 The Flying Doctors, ziekenhuisserie
21 20 Ein Schloss am Wórthersee, sene
22 15 Nieuws
22 50 Special squad, politieserie
23 40 Kortvlaams, kortfilms
Ned.

1

17 53 Nieuws; 18 00 Nieuws; 18 15 Sesamstraat,
zoetigheid, 18 33 Het grote dierenrijk, krokodillen, 19 02 Vinger aan de pols, gezondheidsmag ,
19 30 Growing pains, komische sene, 20 00
Nieuws.
20 25 Villa des Roses, dramaserie
21 22 Avro televizler, aktualiteiten
22 03 Birds of a feather, komische sene
22 39 Rondom tien, praatprogr
23 24 Cheers, komische reeks
23 45 World of golf, kursus
00 10 Nieuws
Ned.

2

13 00 Nieuws, 16 25 Een vurige wens, jeugdfilm,
17 15 Samson, kinderprogr , 18 00 Nieuws; 18 20
Countdown sixties, popmag , 18 50 De Heilige
Koe, automag
19 20 M*A*S*H, film
21 20 Back to the sixties, luchtig progr
22 00 Nieuwslijn, aktualiteiten
22 20 De Wrekers, spionageserie
23 05 Snooker met Dennis Taylor, interview
23 35 Nieuws

20 00 Boulevard: 100 jaar voetbal, het simpelste
spel, dok
20 30 The Ambrace of the Samurai, dok sene
22 25 Tips voor trips, vakantietips
22 30 Point Blank, film
VTM
17 00 Super 50; 18 00 Nieuws 18 05 Magnum
P.I., serie, 19 00 Nieuws; 19 30 Rad van Fortuin,
spelprogr
20 00 Vakantiekriebels, zomermag
20 30 Baywatch, serie
21 25 Jake and the Fatman, sene
22 15 Nieuws
22 50 The Fighter, TV-film
Ned.

Ned.

2

13 00 Nieuws; 16 00 Nieuws; 16 07 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, d o k ,
1913 Highlight; 19 41 De stelling, diskussieprogr , 20 14 Peter, sketch
20 25 Zee-ollfanten: reusachtige duikers, dok
21 12 Hersenoperaties bij een kind, dok
21 47 Tijdsein, aktualiteiten
2217 Socutera
22 22 Wings over the world, dok
2312 Nieuws
Ned.

Ned. 3
08 53 Nieuws; 15 00 Tennis: Wimbledon; 18 00
Nieuws; 18 20 Gekleurd verleden, geschiedenis
van Suriname, dok , 1 8 54 Studio sport; 19 24
Van gewest tot gewest, reportages, 20 00 Brooklyn Bridge, komische serie
20 27 De wederopstanding van Batavia, dok
21 26 2-metersessles, muziekserie
22 00 Nieuws
22 15 Studio sport joernaal
22 30 Nova, aktualiteiten
23 00 Den Haag Vandaag
23 21 Kunst In de stad, de stad en de kunst, dok
00 11 Nieuws

1

17 53 Nieuws; 18 00 Nieuws; 18 15 Sesamstraat,
fruit, 18 32 Muziek achterland, muziekwedstrijd,
19 03 PS de ruimte, dok , 19 35 Gezicht In Nederland, Groningen, 19 53 Politieke partijen; 20 00
Nieuws.
20 25 Der absurde Mord, TV-film
22 22 Je zaak of je leven, dok
23 17 Dertigers, dramasene
00 09 Nieuws

3

08 53 Nieuws, 14 00 Tennis: Wimbledon; 17 35
Alfred J. Kwak, tekenfilmsene, 18 00 Nieuws;
18 17 Terug naar de natuur, 18 50 Studio Sport;
19 22 Lingo, woordspel, 19 50 Zeg 'ns aaa, komische sene
20 18 Twee voor twaalf, kwisprogr
21 00 RVU - Buitenland, dok The Dragon Bnde
22 00 Nieuws
22 15 Studio sport joernaal
22 30 Nova, aktualiteiten
23 00 Den Haag vandaag
23 21 Law and order, misdaadsene
00 08 Museumschatten
0017 Nieuws

27

TV1
17 30 Boes, tekenfilmsene, 17 52 Samsonclips,
1755 Tik Tak; 1800 Nieuws; 18 10 Mooi en
meedogenloos, 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
22 25 Tips voor Trips
22 30 Vandaag

TV2
20 00
staat
20 30
21 25
21 30
22 00

Het leven zet zich voort. Nieuw leven ontTekens: Van Eyck, dok
Tips voor trips, vakantietips
Nieuws
Serie Noire, film

VTM
17 00 Tekenfilm, 17 05 Love Boat, sene, 18 00
Nieuws, 18 05 Magnum, sene, 19 00 Nieuws;
19 30 Rad van Fortuin, spelprogr
20 00 Vakantiekriebels, zomermag
20 30 TIen om te zien, show
21 45 Rescue 911, reddingsoperaties
22 15 Nieuws
22 50 Lovejoy, sene
23 45 The young riders, westernsene
Ned. 1
17 53 Nieuws; 18 00 Nieuws; 18 15 Sesamstraat,
groot/klem, 18 33 Parker Lewis, komische sene,
18 59 Ja, natuurlijk, dok , 19 47 The Pink Panther,
tekenfilmserie, 20 00 Nieuws
20 25 Jessica Fletcher, detektiveserie
21 15 Kenmerk, aktualititen
21 49 Een stem tegen geweld, portret Max van der
Stoel
22 29 Passions of the soul, dok
23 29 Nieuws
Ned. 2
10 00 Vrouw zijn, vrouwenprogr , 10 50 Nederland
zingt, koor en samenzang, 13 00 Nieuws; 16 00
Nieuws; 16 08 De familie Robinson, sene, 16 35
Job en zijn pa, kinderprogr , 1 6 47 Kinderkrant
verleden; 17 03 Peter slaat zijn vleugels uit,
leugdfilm, 17 30 Tijdsein, aktualiteiten, 18 00
Nieuws, 18 18 Ik weet het beter, spelprogr , 18 45
Black Beauty, ieugdserie,1913 Hobby-TV 1937
Overal en nergens, dok
20 07 Was getekend, kort portret
20 19 Kleurrijke koraalvissen, dok
21 15 Hollands glorie, dok
21 42 Multiple choice, kwis
22 07 Wit begint, zwart wint, praatprogr
22 37 Wings over the world, dok
23 27 Lied
23 30 Sprekend over identiteit en geschiedenis,
teleac
23 50 Nieuws
Ned.

3

08 53 Nieuws; 15 00 Tennis: Wimbledon; 18 00
Nieuws, 18 19 The Ed Sullivan show, kompilatieserie, 18 50 Studio sport; 19 22 Llngo, woordspel
19 48 In voor- en tegenspoed, komische sene
20 20 Murder in black and white, TV-film
22 00 Nieuws
22 15 Studio sport joernaal
22 30 NOVA, duiding
23 00 Den Haag Vandaag
23 21 De speurder, politieserie
00 10 Natuurmoment
00 15 Nieuws
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EEN FILM PER DAG

TV 1
17.30 Prins Valiant, 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 Zeg 'ns AAA, komische serie
20.50 De Fabriek, serie
21.40 Tropical Heat, aktieserie
22.25 Tips voor Trips
22.30 Nieuws
22.55 Dangerous curves, avonturenserie

TV2
20.00 Vlaanderen vakantieland, zomertreinen en
Normandiè
20.40 Dokument: Living in Sout-Africa, dok.
21.25 Tips voor trips, vakantietips
21.30 Nieuws
22.00 Tourjoernaal
22.30 Veroordeeld tot zwijgen, film
VTM
17.00 Tekenfilm; 17.05 Love Boat, serie; 18.00
Nieuws; 18.05 Magnum, serie; 19.00 Nieuws;
19.30 Rad van Fortuin, spelprogr.
20.00 Vakantiekriebels, zomermag.
20.30 Soundmix Show, nieuw talent
21.30 Booker, pilootaflevennig
22.25 Nieuws
22.50 SchimanskI, detektiveserie
Ned. 1
17.53 Nieuws; 18.00 Nieuws; 18.15 Sesamstraat,
samen spelen; 18.32 Flipper, jeugdserie; 19.01
Tekenfilmfestival; 19.08 Star Trek, the next generation, SF-sene; 20.00 Nieuws.
20 25 Between the Unes, dramaserie
21.20 De nomaden, dok. serie
21.53 100 Wat?!, spelshow
22.43 In de herhaling, informatieve serie
23.33 Nieuws

Ned. 2
13.00 Nieuws; 18.00 Nieuws; 18 22 Zooveniers,
de olifant; 18.56 Candid camera; 19.22 'Allo 'Allo,

komische serie.
20.03 Americla's funniest home-video's, videobloopers
20.27 Uitslag Milieu- en Toerismeprijs, impressie
20 37 Stank voor dank, komische serie
21.12 Blind date, spelshow
22 00 Lach mee met André, terugblik
22.47 In the heat of the night, politiesene
23.32 Dat willen we even kwijt, column
23.42 Ruby Wax ten voeten uit, praatshow
00.15 Kort Amerikaans, film
01.50 Nieuws
Ned. 3
08.53 Nieuws; 14.00 Tennis: Wimbledon; 18.00
Nieuws; 18 15 All along the watchtower. Los
Lobos; 18.45 Politieke partijen; 18.51 Studio
sport; 19.23 Tom en Herrie, muziekprogr.
19.56 Pinkpop „Back Smeets", koncertserie
20.25 Herfstsonate, film
22.00 Nieuws
22.15 Studio sport joernaal
22.30 NOVA, aktualiteiten
23.00 Gesprek met de minister-president
23.11 De laatste sessie, dok.
00.41 Nieuws
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René van Sambeek en Gusta Gerritsen in De Vlaschaard van Jan
Gruyaert. Een getrouwe filmversie van liet meesterweri( van Stijn Streuvels. Met practiüge, in de Vlaamse grond verankerde vertolkingen van de
jeugdige René van Sambeek en Gusta Gerritsen en de geroutineerde Vic
Moeremans en Dora van der Groen. Zondag 27 juni om 20u.15 op TV 1.

ZATERDAG 26 JUNI

DINSDAG 29 JUNI

WEST SIDE STORY

M*A*S*H

Amerikaanse musical-versie van het
Romeo-en-Julia-tema, spelend in de
volkswijken van New York. Prachtige
muziek van Bernstein en gedreven akteenwerk van Natalie Wood, George
Chakiris, Russ Tamblin e.a. De film
sleepte zomaar eventjes tien Oscars in
de wacht. En terecht. (Ned. 2, om
22U.45}

Bemoedigende film over vriendschap tijdens de Vietnam-oorlog, opgebouwd in een prettige, humoristische sfeer. Uit deze film groeide de
bekende TV-reeks. (Ned. 2, om
19U.20)

ZONDAG 27 JUNI

SUMMER AN SMOKE
Geslaagde en meeslepende filmbewerking van het toneelstuk van Tennessee Williams met een schitterende
Geraldine Page als Alma, een geifrustreerd meisje dat een (onbeantwoorde)
verhouding aangaat met een losbol. Dit
speelt in het dekor van een provinciestadje in Mississippi bij het begin van
deze eeuw. (VTM, om 23u.10)

MAANDAG 28 JUNI

WOENSDAG 30 JUNI

POINT BLANK
Gangsterfilm waarin het geweld niet
afstoot door het meesterlijke spet van
de akteurs en de strenge regie. Wordt
tot de beste misdaadfilms uit z'n periode (1967) gerekend. Gebaseerd op het
bekende boek The Hunter van Richard
Stark. (TV 2, om 22u.)

DONDERDAG 1 JULI

SERIE NOIRE
Tragische film over een patetische
leurder die tilt slaat en aan 't moorden
gaat. Geschikte rol voor Patrick Dewaere, die zich wel eens vergaloppeert. (TV
2, om 22u.)

DE LAUREAAT

VRIJDAG 2 JULI

The Graduate. Dé suksesfilm uit de
jaren '60. Een rijkeluiszoontje begint
een verhouding met de vrouw van zijn
vaders vriend én met haar dochter. Dat
gegeven deed uiteraard stof opwaaien,
maar was niet de enige oorzaak van het
sukses. Met Dustin Hoffman en Anne
Bancroft. Kreeg een Oscar voor de
regie. (TV 2, om 22U.10)

HERFSTSONATE

28

Statisch drama over de onmogelijkheid tot kommunikatie tussen een egocentrische moeder en haar gefrustreerde dochter. Met een overdaad aan
flash-backs. De enige film waarin Ingrid
Bergmann geregisseerd wordt door
haar beroemde landgenoot Ingmar
Bergman. (Ned. 3, om 20u.25)

BIOS

IN ONZE SERIE
GEVAARLIJKE BEROEPEN
Als men de naam Bruce Lee uitspreekt,
heeft dat voor verschillende mensen, een
verschillende klank De beoefenaars van de
martiale sporten, de filmfanaten, de oosterse
godsdienst-aanhangers, de x-side, allen kijken ze anders naar deze filmlegende Nadat
er heel v^^at nep-biografieen werden gefilmd,
IS er voor de liefhebbers nu eindelijk de
definitieve, namelijk Dragon, the Bruce Lee
Story, die zijn basis zocht in het boek Bruce
Lee The man only I knew De rol wordt
vertolkt door Jason Scott Lee (geen familie')

SAN FRANCISKO " "
Het verhaal vangt aan in Hongkong in
1949, waar de 9-jarige knaap, bekend als
„Little Dragon", een kung fu opleiding krijgt
Dag na dag werkt de jongen aan die
vaardigheden, die hem later in staat zullen
stellen, zijn lichaam en geest tot het uiterste
te verkennen Het helpt echter allemaal weinig, want Lee heeft een rotkarakter en op zijn
twintigste is hij in heel zijn omgeving bekend
als een ruziezoeker eerste klasse Nadat hij
weer eens heeft gevochten, vraagt zijn vader
hem terug te komen naar zijn geboortestad
San Francisko
Het Amerika van 1962 is anders dan wat
Bruce Lee ervan ven/vachtte en een baantje
als bordenwasser staat voor hem klaar Hij
haat het en iedereen haat hem Dan gaat hij
aan de plaatselijke unief kung fu lessen
organiseren De knappe Linda Emery wordt
een van zijn beste leerlingen en zijn vrouw In
1964 gaan ze naar Oakland, waar Bruce zijn
eigen school start
Omdat Bruce de eeuwenoude traditie van
de vechtsport oneer aandoet, verbieden de
oude meesters - die Lee's aanpak afkeuren
- hem blanke of zwarte leerlingen te werven
en dagen hem uit voor een gevecht met
Johnny Sun, om aan te tonen welke nu de
echte meesters zijn En Johnny Sun geeft Lee
een pak slaag dat hij nooit meer zal vergeten
De verschillende maanden ziekenhuis brengen Lee en echtgenote echter dichter bij
elkaar en resultaat is zoon Brandon Later
wordt ook nog een dochter. Shannon, geboren Bruce daagt opnieuw Sun uit en deze
maal maakt hij brandhout van de man
Dan komt TV-producent Bill Krieger opduiken Lee krijgt een rol in de serie The Green
Hornet, die na een seizoen reeds wordt
afgevoerd, en met lede ogen moet hij toezien
hoe David Garradine de rol in Kung Fu krijgt
toebedeeld

De dood van zijn vader brengt grote verandering teweeg Hij gaat voor de begrafenis
naar Hongkong en ontmoet daar zijn mentor,
die hij vertelt over zijn twijfels, wat hem enige
rust brengt Net voor hij Hongkong zal verlaten wordt hem een hoofdrol aangeboden in
The Big Boss, het sukses kan beginnen Zijn
laatste volledige film Enter the Dragon maakte van hem een internationale ster Zijn plotselinge en misteneuze dood in 1973, hij was
nog geen 33 jaar, werd toegeschreven aan
een hersenzwelling, veroorzaakt door een
ingredient in een hoofdpijnstillend middel
Als men het krantenbericht leest „Vandaag 31 maart 1993 is de 28-jarige Brandon
Lee, zoon van de legendarische Bruce Lee,
van de set van de aktie-avonturenfilm The
Crow weggebracht naar het ziekenhuis, nadat hij een schot in de buik kreeg met een 44
kaliber kogel Hij stierf om 13 30 nadat hij een
maagoperatie onderging , weet men dat
voor de familie Lee het geluk met is weggelegd Geboren in Oakland bracht Brandon
het grootste deel van zijn jeugd door in
Hongkong Hij was verloofd en zou half apnl
trouwen met Eliza Hutton, die eveneens in de
filmbusiness werkzaam is Brandon kreeg
zijn eerste grote rol in het recente Rapid Fire,
nadat hij reeds eerder naast David Carradine
mocht opdraven in de 1986 film Kung Fu
the movie Hij had net een multi-filmkontrakt
getekend bij de filmmaatschappij Garoico

TRAGEDIES
De dood van Brandon Lee is met de eerste
die op een filmset plaatsgreep In 1982 was
akteur Vic Morrow, samen met twee kinderen,
dodelijk slachtoffer in een helikopterongeval
bij de opnamen van Twilight Zone the movie In 1984 stierf akteur Jon-Enk Hexum
tijdens de opnamen van de TV-serie CoverÓp, toen hij zichzelf in het hoofd schoot met
een pistool voor losse flodders De film Skip
Racer uit 1986 met Michael Keaton verloor
een stuntman toen deze zich met kon bevrijden uit een auto die hij in de Hudson rivier
had gereden, tijdens de stunt Delta Force 2
had in 1989 vier doden, tijdens de opnamen
van een helikopter-scene Een jaar later is er
een dode te betreuren tijdens de opname van
Bikini Island, wanneer een stuntman de dodelijke sprong van een klif met overleeft
Datzelfde jaar stierf tijdens de opnamen van
de Disney-produktie The Rocketeer een
stuntman, die in (en met urfi) een boom viel
Willem Sneer
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Vrouw en seks
Vrouwen komen alsmaar \njmoediger
op \oor hun seksuele beleving Wat willen
ze en hoe reageren mannen daar op''
Het onderzoek over een \ eelal toegedekt
onderdeel van de emancipatie
deze week in Knack

Euro-dossier
Slot van het dossier België voorzitter van
de EG w aann een interv lew met Etienne
Davignon en doorlichting v an v emjiming
vesting Europa en parlementaire stam
deze week in Knack

Geest op reis
Hoewel ze thuis blijven nemen ze de
Patagonie-express de pakketboot naar
Tnstan da Cunha of de koets naar
TranssjKanie Dne portretten van
imaginaire reiziger deze week in
Weekend Knack

En verder...
Onderzoek naar vrouwenhandel • De VLD
en hun voorzitter • De Boel/Begeman zaak
• De burgemeester fikst het in Zwalm •
Hoezo ekonomischeverankenng ^ •
Reportage de kunstbiennale van Venetië •
Kineast John Mc Naughton Gew eld is met
vermakelijk • Gesprek met schnjver
Kamiel Vanihole • Portret Tansu Ciller •
Fotodokument beelden v an i^cisme •
Basket coach Tony Van de Bosch

4 MAGAZINES I N I :
KNACK + WEEKEND KNACK +
TELE KNACK + TALENT
(de betere personeelsaanbiedingen)
ELKE WOENSDAG TE KOOP
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MENGELWERK

HERSENBREKER
OPGAVE 184
HORIZONTAAL
1 Een van de Kempische abdijplaatsen (8)
7 Nog wijder weg bestaat met, en nog
nieuwer en frisser evenmin (5)
9 Zeker een kinderkrant' (7)
10 Gewapende ontvanger (6)
12 Onden/ond dat het om dierenkost ging
(6)
13 Een tweede trekdier voor z n wagen is
overbodig (7)
14 Oneffen (3)
16 Maak je maar uit de voeten als je dit met
de plaat doet (6)
17 Hinder (4)
18 Zo kun je een kledingstuk dragen waaraan geen knopen zitten (6)
19 Die was toch de oorspronkelijke bewoner van Noord-Amenka (7)
20 Met veel moeite je doel bereiken (7)

1

2

3

9

5

4

• • •'
• •
H F^ • I
^^M

13

18

-19 ^

^
20

SATERDAG

t
• •
"

^

Gevangene trok na klusjes het Lant in

Guatemalteekse graag gezien:
Rigoberta Monchou

Zetduivel:
Nigel Mamselle

Aftelversje:
Lantin, Lantuit

Vertikaal: 1 ovenwinnaar, 2 uitgegraven , 4 tintelt, 5 buitenleven, 6 geheven, 7 gladjanus, 10 bedrijf, 14 ex
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•
"
• I

16

Horizontaal: 3 vuist, 7 goudenregen,
8 aftuiging, 9 jong van hart, 10 bende, 11 naapers, 12 dassen, 13 mijden

Wij verwachten uw gele briefkaart
met de oplossing van opgave 184 ten
laatste maandag 5 juli op de redaktie:
Barrikadenplein 12, 1000 Brussel.

15

• • • •

OPLOSSING OPGAVE 182

William Van Daele uit de Koekelberglaan 82 in 1080 Brussel wint een
prijsje. Zijn gele briefkaart met de
juiste oplossing van opgave 182 werd
uit de korrekte inzendingen geloot.

12

• • 1 •• "•

VERTIKAAL
Niet bewogen (9)
Begenadigd (8)
Bedorven (3)
Harmonieuze toestand, hoewel misschien moeizaam bereikt' (15)
Die trok zich mets aan van de regels in
het patersklooster (15)
8 Gedwongen (5, 3, 2, 4)
11 Afgekorte herhaling (5)
15 Hersenschimmen of zinsbegoocheln gen' (9)

6

Toerisme: Naar
Egypte tegen knalprijzen I
•

De Croo liep een blauwtje op
AHASVERUS
„Sabena schenkt topwijnen",
las Ahasverus
Chateau Failiite

30

•

Zetduivel: Aideath
*
Nieuwe auto: Volvault...
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HET PARTIJBESTUUR
DEELT MEE
Het partijbestuur van de Volksunie hield een
uitgebreide bespreking over de situatie van het
onderwijs in Vlaanderen
Met een begroting van zo'n 220 miljard, of ruim
5% van het Bruto Regionaal Produkt staat Vlaanderen aan de wereldtop wat de ondera/ijsuitgaven
betreft Het Vlaams ondenwijs heeft een hooggeroemde kwaliteitsreputatie Om deze hoge kwaliteit
echter met in het gedrang te brengen, om een
degelijk onderwijsaanbod te handhaven en om te
vermijden dat we in een met meer te stuiten uitgavenspiraal terecht komen zijn echter ingrijpende
beleidsmaatregelen noodzakelijk
De VU schaart zich tenvolle achter alle initiatieven
die de verzuiling willen aanpakken Te lang en te
veel hebben we geïnvesteerd in stenen en gebouwen en te weinig in mensen Voornamelijk in het
Hoger Onden/vijs Buiten de Universiteit (HOBU) is
de wildgroei fenomenaal Het Gemeenschapsondenwijs en het gesubsidieerd onderwijs moeten
dringend werk maken van netoverschrijdende iniatieven en fusies De verantwoordelijken van de
verschillende netten dienen in te zien dat dit de
enige mogelijkheid is om nog langer een degelijk en
gespreid onderwijsaanbod te leveren In die zin
steunt de VU alvast de eerder ingenomen standpunten tot samenwerking zoals ze vanuit de ARGO
gelanceerd werden
Met betrekking tot de aan gang zijnde KAOonderhandelingen voor de ondenwijssektor stelt de
VU vast dat er bitter weinig ruimte is voor een
lineaire loonsverhoging Een stijging met slechts 1 %
betekent immers al gauw een hap van 1,5 miljard uit
het Vlaamse budget
Om aan de verzuchtingen van het lerarenkorps te
kunnen voldoen dnngt een rationalisenng zich op
Dit kan door ontzuiling en door een vereenvoudiging van het ondenwijslandschap Waarom moet
telkens alles door drie ondenwijsinstanties overgedaan worden '
Ook stelt de VU de vraag of er, met 150 000
personeelsleden, geen sprake is van overtewerkstelling Beter wat minder leerkrachten, die beter
betaald worden dan ongenuanceerd aan jobkreatie
te doen met als resultaat dat onderbetaling alle
motivatie wegneemt

GORDEL-OEFENING
TE VLEZENBEEK
Met het oog op een goede voorbereiding van het
Gordelgebeuren rondom Brussel op de eerste zondag van september, kan men ook deze zomer (voor
de 5de opeenvolgende maal reeds) opnieuw terecht in Vlezenbeek waar elke woensdagavond om
19u gestart wordt met een verkenningstocht door
het Pajottenland Innchter is opnieuw de vzw De
Vrede
Net als vorig jaar voorzien we een afwisseling in
de diverse tochten
Op woensdag 7 juli e k om 19u is het verzamelen op het gemeenteplein voor een eerste toeristische tocht Behoudens zeer slechte weersomstandigheden gaan de gordeltochten door op 7,14, 21
en 28 juli, op 4, 11, 18 en 25 augustus en op 1
september

BRABANT
JUNI
25 LENNIK: Barbecue in de tuin van Huize Zwartenbroek, Zwartenbroekstraat 1 2 7 ' 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
29 MACHELEN: Guldensporenfeest in het Park van
Machelen Om 10u45 koncert Gevaertkring gevolgd door barbecue OM 15u feestzitting m m v
KH Sinte-Cecilia, Gunther Neefs en Alkuone Daarna receptie door het gemeentebestuur Org Gemeente Machelen
JULI
2 LEUVEN: Bestuursvergaderig VUJO-KUL in stamlokaal Den Engel, Grote Markt, om 15u Met o a
evaluatie voorbije werkjaar, afscheid voorzitter Koen
't Sijen Iedereen welkom Org en info Mare
Hendrickx, 015/201516
3 ASSE: Guldensporenvienng met o m de groep
Incar Zaal Ter Krokegem, Stwg op Dendermonde

(aan de kerk) te Asse-Krokegem Org De WekkerAsse
4 WOLVERTEM: Guldensporenfeest, 12u Barbecue, 14u Vlaamse Kermis, 16u Midnight Team,
20u Jo Vally in het domein Neromhof Wolvertem
Org Karel Bulsfonds Meise en andere verenigingen
4 WEMMEL: Vlaams Volksfeest, in de Zandloper
Van 14u tot 14u30 start familiale wandelzoektocht 16u optreden dansgroep 17u 15 optreden
Karel Declerck, kabaret 19u45 optreden ,,Oomnan", Vlaamse rock Met taart, boterhammen met
platte kaas e d Org, Vlaamse Kring en FWWemmel
9 LENNIK: Guldensporenvienng in het Gemeentelijk Sport- en Ontmoetingscentrum, om 19u30
M m v vendeliers, KH St Cecilia, Lennikse muziekakademie, koor Davidsfonds St Martens en St Kwintens, seniorenkoor en voordrachten Org Gemeentebestuur en gemeentelijke kulturele raad
10 WOLVERTEM: Feest van de Vlaamse Gemeenschap Mannenkoor De Bie uit Opwijk, feestrede
door Hugo Schiltz en optreden van Jef Burm Om
20u15 in de Gemeenteschool, Hoogstraat 40 te
Wolvertem Org Karel Bulsfonds e a

TWAALFDE TWEEDEHANDS
BOEKENBEURS
In het kultureel centrum van Strombeek-Bever
heeft dit weekeinde de 12de Tweedehands Boekenbeurs plaats Het is een initiatief van Volkskunstgroep Nele, Sportvereniging Tijl-Volley i s m VTBVAB Strombeek-Bever en Grimbergen, WB-Grimbergen, Brabantse Boekbindersgilde en t Schrijver
ke
Vanaf vrijdag 25 juni van 18 tot 22 uur is er een
voorverkoop van 7 000 boeken aan maksimum 20
frank 't stuk De verkoop gaat door in ,,'t Vensterke",
in de benedenverdieping van het CC Ook zaterdag

en zondag kan u er terecht
Zaterdag en zondag, van 10 tot 18 uur worden
tijdens de eigenlijke Tweedehands Boekenbeurs
meer dan 13 000 boeken en honderden platen
verkocht
Doorlopend worden er demonstraties boekbinden en kalligrafie gegeven
De toegang is gratis
Voor meer inlichtingen kan u terecht bij Johan
Laeremans op het nummer 02/269 48 84

GULDENSPORENVIERING TE MACHELEN
Zoals elk jaar organiseert het gemeentebestuur
van Machelen een groots Guldensporenfeest Een
openbaar optreden van hoog niveau, met voor elk
wat wils Een programma waar jong en oud kan van
genieten Het wordt een viering onze hoogdag
waardig en wij nodigen dan ook alle inwoners van
Machelen-Diegem en omgeving uit massaal aanwezig te zijn en met ons mee te vieren
Het feest gaat door op zondag 27 juni in het Park
van Machelen

- Om 10u 45 aan het Parkhof koncert,,Gevaertkring" gevolgd door barbecue

- Om 15u feestzitting in het Park van Machelen Muzikale omlijsting door de Koninklijke Harmonie Sinte-Cecilia en optreden Gunther Neefs Ver
der dansgroep Jazzmijn, kunstgroep Alkuone Een
receptie aangeboden door het gemeentebestuur
besluit het feest

AARDBEIENJOGGING 93

VAN WILDERODE 75

De 11de aardbeienjogging van de Vlezenbeekse
vzw De Vrede op zondag 13 juni j I kende opnieuw
een groot sukses, met minder dan 573 deelnemers
bereikten de aankomst Dit is een verbetering van
het rekord van vorig jaar
De weergoden waren met de organisatoren want
zowel zaterdag als maandag regende het uren aan
een stuk Precies op zondag bleef het nagenoeg
droog, ideaal weer om te lopen
Het wordt uitkijken naar de 12de uitgave van
volgende jaar'

Op nfiaandag 28 juni e k wordt de
dichter Anion van Wilderode 75 jaar

31

WIJ-lezers die hem voor die dag geluk-,
wensen willen bezorgen kunnen dat op
zijn adres Anton van Wilderode, Dorpvaart 70, 9180 Moerbeke-Waas
Alvast gelukwensen aan de jarige vanwege WIJ I
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pOsf-VLAANDEREN
JUNI
26 LOCHRISTI: Zestiende gastronomische barbecue 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.
27 MELLE: Reuze Braadspitfeest in het Hoeveken
te Gontrode. Met muzikale omlijsting. Vanaf 11 u.30.
Info en inschrijven: 52.21.58. Org.: VU-Melle.
27 ZELE: Internationale Hand- en Kantwerkmarkt
op de Markt. Doorlopend van 9 tot 18u. Org.:
Gemeente Zele.
JULI
4 OUDENAARDE: Barbecue in Dorpshuis De Linde, Berchemweg 250 te Melden. Deelname: 350
fr.p.p., -12j.: 170 fr. Gast: Kamerlid E. Van Vaerenbergh. Org.: Vlaamse Vriendenkring Oudenaarde
i.s.m. VU-Oudenaarde.
11 WAASMUNSTER: 11 juli-fietszoektocht. Vertrek
tussen 13 en 14u. in de Parochiezaal van de Ruiter,
Sijpstraat. Einde rond 18u. Prijzen, drank en broodjes zijn voorzien. Org.: A. Verbruggenkring.
11 EVERGEM: Toneel „De Honden in de Zegekoor". Om 19U.30 in KG De Stroming te Sleidinge.
Kaarten in het KG zelf (357.54.11) of Veerie Moerman (353.79.54), Jolande De Walsche (357.32.68)
of Roland Bruynbroeck (373.69.49). Org.: Vlaamse
verenigingen van Evergem.

WEST-VLAANDEREN
JUNI
27 LENDELEDE: Tuinfeest met barbecue in de tuin
van Werner Vandenhende, Gentsestraat 21. Deelname: 350 fr.p.p., kinderen 180 fr. Aanvang:
11 u.30. Met inleiding door Chris Vandenbroeke en
toespraak door senator Michiel Capoen. Org.: VULendelede.
27 DEERLIJK: Fietsen voor het Goede Doel. Tussen 7 en 19u. in het Gaverdomein. Info en organisatie : VU-Deerlijk (056/72.70.98) of bestuursleden.
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.
JULI
11 WERVIK: Fietstocht van Wervik naar Geluwe
langs de landelijke wegen. Verzamelen vanaf 14u.
aan café De Macote, vertrek om 14u. Aankomst aan
't Komeerke om 16u. Org.: Vlaamse Kring WervikGeluwe.
11 DEERLIJK: VU-Braadfeesten n.a.v. Feestdag
Vlaamse Gemeenschap. Vanaf 12u. in De Wieke
(Molenhoek). Volw. 350 fr., kinderen 200fr. Feestrede: alg. sekretaris Chris Vandenbroeke. Info:
056/72.70.98 of bestuursleden.

ZOEKERTJE
- TESIS - Student toerisme zoekt voor tesisdoeleinden zo vlug mogelijk en zo uitgebreid mogelijk
bestand van personen die in het verleden Ierland
hebben bezocht of dat in de toekomst plannen.
Adressen opsturen naar: Patrick D'haese, Sousbeekstraat 59, 9250 Waasmunster.
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VERKLARING OVER DE POLITIEKE
TOESTAND IN DENDERLEEUW
De onderhandelingen die de VU van Denderleeuw voerde met SP en VLD hebben niet tot een
overeenkomst geleid.
De situatie in deze gemeente staat er nu slechter
voor dan ooit tevoren. Het is nu aanmodderen van
gemeenteraad tot gemeenteraad. Het Schepenkollege zal permanent gehinderd worden door besluiteloosheid, door gebrek aan samenhangend beleid,
ja zelfs door nukken en grillen van gemeenteraadsleden die geen boodschap hebben aan ,,het/algemeen belang".
Met deze situatie wordt de vrije baan gegeven
aan politieke kinderspelletjes en allerlei vormen van
chantage en profitariaat van onverantwoordelijke
individuen.
Nochtans was de VU bereid haar steentje bij te

dragen tot het algemeen belang. Een versterking
van de gewezen meerderheid met haar was de
enige realistische en mogelijke oplossing die gebaseerd is op gezond en realistisch verstand. De VU
wilde vermijden dat Denderleeuw zou vervallen in
bestuurloosheid en chaos. En dat is heel wat anders
dan depanneren of marchanderen zoals de CVP dat
zo graag noemt.
De VU stond dicht bij een akkoord, maar spijtig
genoeg zijn er binnen de VLD personen die de ernst
van de situatie niet inzien en een oplossing belemmerden.
De CVP en ex-SP'er De Zifter kunnen tevreden
zijn; ze zijn erin gelukt de vorming van een nieuwe
meerderheid te saboteren. Het alternatief dat ze
bieden is bestuurloosheid.
André Ottoy, VU-fraktlelelder

„DE HONDEN" TE EVERGEM
Op 11 juli a.s. richten de Vlaamse verenigingen
van Evergem een opvoering in van „De Honden in
het Zegekoor", het toneelstuk als aandenken en
eerherstel aan Irma Laplasse.

gebrek aan onafhankelijkheid van het toenmalig
gerechtelijk apparaat, zeer veel leed en nieuwe
woede heeft opgewekt die na 50 jaar nog steeds
voelbaar aanwezig is.

Nu bijna 50 jaar na de feiten zijn velen het erover
eens dat de naoorlogse repressie te veel was
afgestemd op gevoelens en niet op feiten, en dat de
onverdraagzaamheid, vooringenomenheid en het

Deze voorstelling gaat door in het kultureel centrum De Stromingte Sleidinge, op 11 juli om 19u.30.

VU-ZEDELGEM GEEFT
BROCHURE UIT OVER
VLOETHEMVELD
Naar aanleiding van de verkoop van het militair
domein in Zedelgem, gelegen in het belangrijk
bosgebied Vloethemveld met een totale oppervlakte van ca. 280 ha, heeft VU-Zedelgem een historische brochure uitgegeven over dit gebied. De tekst
is van de hand van VU-sekretaris Géry Cappon,
tevens sekretaris van de lokale heemkundige kring
Pastoor Ronse.
Het schrijven van deze historische brochure heeft
twee doelstellingen: enerzijds wil de Zedelgelmse
VU de bevoking eraan herinneren dat gedurende de
legislatuur 1983-1988, met deelname door de VU
aan het beleid, nieuwe aksenten werden gelegd op
het vlak van het besturen van de gemeente, zeker
wat het milieubeleid betreft. Dit heeft zich konkreet
geuit door de realisatie van de aankoop door de
gemeente van het Merksemveld, dat duidelijk met
verdere verkaveling werd bedreigd. Verder werd de
aanleg en de eksploitatie van het containerpark
gerealiseerd. Ook de jaarlijkse Gemeentelijke Milieuweek stond toen op de agenda, alsook de
oprichting van een milieudienst met een groen
telefoonnummer. Het lijstje is uiteraard langer, maar
enkel de meest in het oog springende elementen
m.b.t. het milieu zijn hier naar voor gebracht.
De brochure is verkrijgbaar bij de auteur (Patrijzenhoek 9, 8210 Zedelgem) tegen de prijs van 100
fr., plus eventueel 25 fr. portkosten. U kan het
boekje ook bekomen door middel van een overschrijving op rekeningnummer van HKB 8802661501-62. De opbrengst van de verkoop is ten
voordele van de plaatselijke VU-afdeling.
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Het stuk wordt ingeleid door Oswald Van Ooteghem.
Kaarten te bekomen bij: het kultureel centrum De
Stroming
(091/357.54.11), Veerie
Moerman
(091/353.79.54),
Jolande
De
Walsche
(091/357.32.68),
Roland
Bruynbroeck
(091/373.69.49).

GEZINSFIETSTOCHT
TE WERVIK-GELUWE
Op 1 januari 1977 werden Wervik en Geluwe
samengevoegd tot één bestuurlijk geheel. Deze
verbondenheid wordt nu bedreigd door de aanleg
van 1 miljard beton (Pecq-Armentières) die beide
leefentiteiten middendoor zal snijden; de zoveelste
onaanvaardbare aanslag op het landelijk schoon.
Daarom fietsen wij van Wervik naar Geluwe langs
onze landelijke wegen op zondag 11 juli, het feest
van de Vlaamse Gemeenschap. Een gezinsfietstocht van 22 km voor groot en klein. Er wordt
verzameld vanaf 14u. aan café De Macote, Stationsstraat, Wervik. Wij vertrekken om 14u.30.

FIETSTRAJEKT:
Stationsstraat, E. Gellyncklaan, Hellestraat
(Reke), Geluwesteenweg, Wolvenstraat, Oude Beselarestraat (Klijtmolen, Schiethoek, Nachtegaal),
Oude leperweg (Oude Hond), Geluwebroekstraat,
Beselarestraat, Kampstraat, Magerheidsstraat (Ter
Hand), Oude leperstraat. Pollepelstraat, Dadizelestraat, Dullaardstraat, Artoisstraat (Artoishoek), Kleinestraat (Pekke), Schendekouterstraat (Roopoorte), Verbrandhofweg, Drogenbroodstraat, Komerenstraat (Komerehoek).
Wij stappen af omstreeks 16 uur aan praatcafé '/
Komeerke.

UIT DE REGIO

JUNI
25 MERKSEM: Kaartavond in Vlanac, Bredabaan
360, 2170 Merksem. Aanvang: 20u. Deelname 100
fr.p.p. Inschrijven ter plaatse. Iedereen welkom. Let
op, uitzonderlijk op vrijdag I
26 BORNEM: Ter gelegenheid v.d. Vis- en Folkloredagen heeft Vlaamse Kring een stand opgezet in de
Omgangstraat nrs. 24 en 26 (wapperende leeuwevlakken maken dat wel duidelijk). Visdelikatessen te
verkrijgen tegen demokratische prijzen. Bediening
van 12 tot 20u. op beide dagen. Org.: VU-BornemMariekerke.
26 KAPELLEN: Braadfeest in zaal Muysbroeck,
Binnenweg te Kapellen. Aanvang: 19u.30. Gast:
arr. voorzitter Koen Raets. Org.: VU-Kapellen.
JULI
4 WIJNEGEM: 11 juli-wandelzoektocht. Vertrek en
aankomst in Oud Gasthuis, Polyvalente zaal, Turnhoutsegaan 199 te W/ijnegem. Inschrijving vanaf
13u., deelname: 100 fr. Org.: VU-Wijnegem.
10 WOMMELGEM: Guldensporenzangfeest, Kerkplaats Wommelgem. Aanvang: 20u.30. Voorprogramma : 20u. met optreden van De Veske Voljeir
en Vendeliers-Broechem en Koperensemble Joz.
De Houwer. Nadien zang en animatie in zaal Familia. Org.: KK Jan Puimège.
10 HEIST O/D BERG: Gemeentelijke Guldensporenvierjng in KG Zwaneberg om 19u.30. Muziek met
Leen Persijn. Fakultatief: avondmaal na de vertoning. Inschrijven via Roger Van Dijck, tel.
015/24.80.86.
11 MORTSEL: Guldensporenviering. Om 10u.30
Te Deum; om 11u. in de tuin van de Dieseghemhoeve: Verwelkoming, gelegenheidstoespraak en
optredens. Org.: Gemeentebestuur Mortsel i.s.m.

GEMEENTE BOECHOUT
Het gemeentebestuur van Boechout
gaat over tot de aanwen/ing van een
milieuambtenaar (m/v).
Om hiervoor in aanmerking te komen
moet de kandidaat voldoen aan de
aanwervingsvoorwaarden voor deze
betrekking, v\/aarvan de belangrijkste de
volgende z i j n :
- minimum 17 jaar en maximum 45 jaar
oud z i j n ;
- het diploma H.S.O. en aanvullend
diploma milieukunde dat vereist is voor
een aanwerving in niveau 2 bij de rijksbesturen (H.S.O. of gelijkgesteld).
De overige aanv»^ervingsvoorwaarden
en alle nuttige informatie kunnen bekomen worden in het gemeentehuis van
Boechout
(dienst
secretariaat,
03/460.06.11).
De kandidatuurstelling dient per aangetekend schrijven gericht aan het Gemeentebestuur, Heuvelstraat 9 1 , 2530
Boechout, uiterlijk voor 31.07.1993.
Bij bevel:
De Secretaris,
De Burgemeester,
W. Van Genechten.
F. Entbrouxk

Gemeentelijke Kulturele Raad. Bij slecht weer in het
Mark Liebrecht-centrum.
11 BERLAAR: Met bus vanuit Berlaar naar BrusselGuldensporenviering. Dagtocht, met eveneens
wandeling met gids. Avondprogramma in Paleis
voor Schone Kunsten vanaf 20u. Info: Walter Luyten, 03/482.11.93. Kosteloze deelname mits inschrijving voor 2 juli.
11 WESTERLO: 11 juli-viering in De Gan/e, in
Zoerie Panwijs. Om 14u. natuurwandeling o.l.v.
Rosa Geens-Dierckx. Omstreeks 17u. 11 juli-toespraak door Johan Sauwens. Vanaf 18u. braadfeest. Inschrijven voor 1/7 bij VU-WesterIo aan 250
fr.p.p. Org.: VU-Westerlo.
11 KONINGSHOOIKT: Guldensporenfietszoektocht. Inschrijven van 13 tot 14u. Inleg 100 fr.
Parochiecentrum Koningshof. Org.: VU-Koningshooikt.
. ,.„ ^ .
"
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WESTERLO VIERT
11JULI
IN DE GARVE
Op zondag 11 juli a.s. viert VU-Westerlo onze
feestdag in de prachtige omgeving van De Garve in
Zoerie Panwijs-Westerio.
Om 14u. gaan we van start met een natuurwandeling o.l.v. mevr. Rosa Geens-Dierckx, van de Westerse natuurvereniging Dubbellog.
Omstreeks 17u. is er een 11 juli-toespraak door
minister Johan Sauwens.
Vanaf 18u. kunnen de aanwezigen genieten van
een lekker stuk vlees en veel groenten op ons
traditioneel braadfeest, gelieve wel op voorhand in
te schrijven door overschrijving van 250 fr. per
persoon op bankrekeningnr. 417-6034191-85 van
Volksunie-Westerio (voor 1 juli).
Vanaf 20u. is er een gezellige cantus, temidden
van de Kempische bossen.
De Gan/e is gelegen in de Broekstraat in ZoerlePanwijs.

JULI
11 OPOETEREN: 11 juli-viering in zaal De Oeter,
Bosbessenplein. Om 11u.: Volkse Fruhshoppen
door Jan Luyten en Noël., 11 juli-toespraak, om
15u.: kinderteater Dinges speelt Pipo-Tripoli. Eten
en drank naar believen. Org.: 11 juli-komitee i.s.m.
stad Maaseik en technische dienstne.

FRIEDA BREPOELS:
NIEUW ADRES
Bestendig afgevaardigde Frieda Brepoels deelt
mee dat zij vanaf 26 juni a.s. een nieuw thuisadres
heeft. Voortaan is zij te bereiken in de Maastrichtersteenweg 144 te 3500 Hasselt, tel. 011/23.30.59.

ÓÓsteIJXER

ZOEKERTJE
- GEZOCHT - Vr. geboren 07.09.70. Licentiaat in
de handels- en konsulaire wetenschappen. Zoekt
werk in de provincie West-Vlaanderen. 0/Ref:
930102. Voor inlichtingen: Volksvertegenwoordiger
Etienne Van Vaerenbergh (02/519.86.94), van 7u.30
tot 15u.

DIKSlte
ADVERTENTIE

RESTAURANT HASSELTBERG
NIEUWELAAN 47, 1860 MEISE - TEL. 02/269.70.45
MENU'S
AAN 950
en 1.600 fr.
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WOENSDAG EN
ZONDAGAVOND
GESLOTEN
Inclusiefprijs voor
BANKETTEN
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WEDERWOORD

HENDRIK-JAN...
OF HET WERK VAN EEN
MAN!
Hoewel uitgedost in een wit klownspak was de
meest kleurnjke figuur in Wachtebeke zonder twijfel
Hendrik Jan Ombelets alias LoWIEtje van de
WIJ
HIJ had zich sterk gemaakt op een dag vijftig
steunabonnementen voor WIJ te wen/en Zijn voor
nemen werd op ongeloof onthaald maar LoWIEtje
slaagde in zijn opzet Niet minder dan dneenvijftig
Wachtebekenaren lieten zich door zijn charmes
verleiden Bovendien slaagde hij er in 6 nieuwe WIJ
abonnees te stnkken '
Bedankt Hendnk Jan'
Hieronder de lijst van de steunabonnees Mocht u
van oordeel zijn dat ook uw naam met zou misstaan
in deze lijst neem dan kontakt met ons op het nr
02/219 49 30 vragen naar Mia De Pnns
WIJ zouden er erg blij mee zijn en LoWIEtje ook'
Eugeen Remi Hasselt
1 200
Rufin Vande Velde Oudenaarde
1 200
WIm Van Beeck Kapellen
1 200
Jurgen Constandt Kalmthout
1 200
Klara Hertogs Turnhout
1 200
Georgette De Kegel Outer
1 200
Jan Boulliard Arendonk
1 200
Bart Mertens Turnhout
1 200
Bert Anciaux Brussel
1 200
Dirk Van Goethem Erembodegem
1 200
Mieke Lauwaert Sint Pieters Leeuw
1 200
Bert Loos Mol
1 200
Roger Van Ranst Sint Niklaas
1 200
Gaby De Wulf, Zomergem
1 200
En«in Duhain Bree
600
Jan Vandewalle Mortsel
1 200
Hugo Verhaege Nevele
1 000
Jef Thys Westerio
1 000
Gilbert Vanoverschelde Loppem
1 000
Etienne Van Vaerenbergh Lennik
1 200
Bob Maes Zaventem
1 200
Etienne Keymolen Asse
1 000
Herman Lauwers Brasschaat
1 200
Lieven Douchy Kortnjk
600
Luk Vanhorenbeek Korbeek Lo
600
Remi Rogghe Deurie
500
Paul Van Grembergen Ertvelde
1 200
Albert Laureys Herentals
1 200
Koen Van der Auwera Kontich
1 200
Firmin Debussere Sint Eloois Winkel
1 200
Willy De Meyer Zomergem
600
Raymond Wullaert Izegem
1 200
Nora Tommelein Vilvoorde
1 200
Erica Bucquoye Vilvoorde
1 200
Leo Van Brussel Boechout
1 200
Ferdinand Engelbeen Stabroek
1 200
Bob Van Hooland Sint Martens Latem
1 200
Piet Van Beukei Rekem
1 200
Johan Sauwens Bilzen
1 200
Jaak Boelaers Tessenderio
1 200
Eddy Volders Ham
1 200
Patrik Vankrunkelsven Laakdal
1 200
Laurens Appeltans Herk de Stad
1 200
Anny Lenaerts Wilrijk
1 200
Herman Verheirstraeten Kortenberg
1 200
Jan Tollenaere Vosselaar
1 200
Annemie Van De Casteele Affligem
1 200
Jan De Greef Kampenhout
300
Marie Lou Bracke Brussel
1 200
Karel Rigo Gent
1 200
Chris Vandenbroeke Waregem
2 500
Danny Denayer Aalst
1 200
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De redaktie ontvangt graag brieven voor de lezersrubriek Wederwoord. Naamloze brieven gaan
de sclieurmand in, evenals
scheid- en smaadbrieven. De andere publiceert zij, naargelang er
plaats beschikbaar Is. De redaktie 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,
tenzi) de schrijver verzoekt
slechts de initialen te gebruiken.
De opinie, vertolkt in een lezersbrief, is niet noodzakelijk deze
van de redaktie.

WB-voorzitter De Roover suggereert in
een hier vonge week (WIJ, 17 juli j I) gepubliceerde lezersbrief dat een joernalist aan ,enkele Vlaamse voorzitters eens de vraag zou
stellen ,,of ze mets beters te doen hebben
dan ruzie maken
Om zijn geduld alvast op dit punt met op de
proef te stellen, willen wij hem nu reeds
meedelen dat wij in het IJzerbedevaartkomiteee wel degelijk beters te doen hebben dan
ruzie maken
Zoals de heer De Roover zeer goed weet
(ook al beweert hij het tegenovergestelde), is
dit trouwens de reden waarom onze raad van
beheer beslist heeft onze deelname aan de
werkzaamheden van het O W tot nader order
op te schorten
Toppunt IS ondertussen wel dat de heer De
Roover als de vermoorde onschuld aan komt
draven met de schijnbaar ook wat hem betreft
retonsche vraag of er dan „alleen overleg kan
zijn tussen verenigingen die over alles hetzelfde denken en waarvan de voorzitters
samen in een tentje op vakantie gaan
Toppunt"? Inderdaad i De druppel die voor
ons (en anderen) de emmer heeft doen
overlopen is immers juist de houding geweest van onder meer de heer De Roover
toen bleek dat de raad van beheer van het
IJzerbedevaartkomitee (na wijs beraad, en in
alle onafhankelijkheid) tot de eerlijke overtuiging was gekomen dat de onloochenbare
mankementen in het Sint-Michielsakkoord
met van die aard waren dat het akkoord „in
globo' diende te worden vera/orpen (wat
volgens anderen wel het geval was)
De heer De Roover haalde toen inderdaad
meteen zijn scherpste pen boven om in vrije
tribunes en dergelijke de wereld kond te doen
dat WIJ ons opstelden als waterdragers van
een bepaalde politieke partij en ons ,,verraad" te schandvlekken
Ter attentie van de heer De Roover en de
WIJ-lezers herhalen ondergetekenden dan
ook graag nog eens dat zij bereid zijn en
blijven tot ernstig overleg, onder eender welke vorm Maar dat men dan in godsnaam
ophoudt met de dingen op z'n kop te zetten
en de indruk te wekken dat het allemaal maar
een personenkwestie is waar het in werke-

Adverteren in WIJ
rendeert
02/219.49.30
Probeer eens!

Iijkheid om gaat is of het in Vlaanderen al dan
met mogelijk is van mening te verschillen
zonder daarom meteen op z'n kop te krijgen
en op alle mogelijke mameren verdacht gemaakt te worden
Lionel Vandenberghe
Paul De Belder
(afgevaardigden van het
IJzerbedevaarttkomltee
In het presidium van het O W )

HATELIJK?
Aan lezer Gabi Konings, Riemst (WIJ, 3juni
j I) stel ik de vraag „Wat is er hatelijks aan
wat de hoofdredakteur van WIJ (20 mei j I),
misschien wat te uitdrukkelijk, over het
Vlaams Blok schrijft"?' Die man spreekt de
waarheid
Het VB steunt met op echt Vlaams-nationalisme Akkoord met,,Eigen volk eerst , maar
met op de manier waarop de VB-militanten te
werk gaan
Wat de opiniepeilingen betreft, de meeste
onden/raagden kennen het programma en
de doelstellingen van de Volksunie met De
VU IS jonger dan men denkt
En de VLD een gevaarlijke tegenstander'
Een veelkleurige partij van postjesjagers en
valssprekers
Een Vlaams-nationalist, die z n ideaal trouw
blijft kan met samenwerken met umtaristen a
la G Verhofstadt en Co, de oude PW'ers
hebben er wel de letter D laten aan toevoegen, maar wat zal het worden met die nieuwe
demokraten"? Het gelaat van „de voorzitter
met de leeuwetanden (zoals hij zegt) druipt
van nijd omdat dhr Luc Van Den Brande
minister-president van de Vlaamse regenng
IS en aldus betiteld wordt (H L N , 29 maart

Jl)
Jan De Dier sr., Erembodegem
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LEPEL & VORK
Brugge bezoeken is ook
kennis maken met het

Vlaams
Ontmoetingscentrum

^ De Gulden Spoor

g„c„^^l413ms(l-u^'<^'^
Zrtplii.llsor) tccslzaal voot 100 personen
Groepen
en bussen op afspraak tegen speciale prijzen - tocristenmenu 295 fr

rechtover uitgang parking
't Zand 22 Brugge
tel 050 34 30 82
* dranken * restaurant
' snacks
* zaal voor 50 pers

AFSnVNNING
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 IHerman Neukermans en
Anita Sorgeloos.
Dinsdag gesloten

Adverteren in WIJ
rendeert

Caié ^aoÊ 9^ote^ 1^
— Camb/iinus —
Kloosterstraat 3 • 3960 Bree
089/47.28.97

^HlïrV'dv.

m=

'tboerenhof
CAFE-RESTAURANT-FRITUUR
Terras - Lunchroom -Coffeeshop
Altamira stone gnil
Prijzen voor groepen
op aanvraag.
De Plank 24A
3790 Sint-Martens-Voeren
Tel. 041/81.07.03

Banketbakkerij

RESTAURANT-HOTEL

ANTWERPIA

OVEREINDE

JOOST GOSSYE

02/219.49.30

Geraardsbergsestraat
38
9300 Aalst
Tel. 053-21.35.33

Probeer eens!

Salons Raymond
— banketzalen tot 300 personen
— specialteiten bruiloften en banketten
Overelnde 8 AS
011/65.73.05- 65.89.40
Bij vertonen van VU-lidkaart:
één aperitief gratis.

Brood- en
banketbakkerij

Sedert 1910
JAN PAUWELS-DE BRAUWER
Oude Brugstraat 16, 9200 Schoonaarde. Tel. 052-42.32.46
Wekelijkse rustdag vrijdag tot zaterdag 18 uur
Jaarlijks verlof december

Hostellerie

y^ttg
Oerenstraat 13
8190 Alvenngem
tel 058/288 007

De familiezaak met traditie

R. DE BEULE
Heirbaan 53
2070 BURCHT
Tel.: 03/252.70.98
SPECIALITEIT VAN ALLE
GELEGENHEIDSGEBAK

Hotel — Restaurant — Feestzaal — Tea-Room
Een gastronomsich kompleks, gelegen op amper \S min van de kust stelt U een zee voor van kalmtge
komfort, keuken, rust, rustiek en romantiek
Wi] bieden U
14 luxueuze hotelkamers met alle denkbare komfort
Fijne Franse keuken, a Ia 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
" S E M I N A R I F M O G E L I J K H E D E N - conferentiezaal met alle nodige multifunctionele apparatuur
Voor gratis informatiepakkt.1 nopens onze mogelijkheden

Oerenstraat 13 8690 Alvenngem

tel 058/288 07 fax 058/289 381

