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NV BERT Cars en Trucks 
Assesteenweg 101-103 
TERNAT 

Verdeler 
VOLKSWAGEN 

Tel. 02/582.13.12 
02/582.04.10 

AUDI - PORSCHE 924-944 

Diensten verhuring lange termijn D'IETEREN LEASE 
korte termijn AVIS 

Personenwagens, vrachtwagens en carrosserie 

DE PRIJSBREKER 
van het goede meubel 

Groenstraat 84, 2000 Antwerpen tel. 03/236.45.31 

Open van 10 tot 19 u. Maandag gesloten 

Guido NUYTTENS 
Longtinstraat 126 

1090 Brussel 

SANITAIR - ZINK 
ROOFING 

LOODGIETERIJ 
GASERWARMING 

Tel. 426.19.39 

PROMO PUZZLE 
Kies zelf het onderwerp 
van uw puzzel 

Daniël Cortier 
02/428.69.84 

nv de winne-fabnsac 

migrostraat 128 
'S 9328 schoonaarde 

dendermonde 
052 42 33 04 42 39 16 

drukkerij 

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

OEVRIESE 

karon ruzcttclaan 7t 
t320 kruiir 4 

kun krug|c - Oostkamp 
*•. 050/35 74 04 >' 

PVBA 

. BORREMANS-COCK 
& KINDEREN 

Algemene Bouwondernemingen 
Gentsestraat 238 

9500 Geraardsbergen 
Tel. 054-41.25.89 

WIJ bouwen voor u 
sleutel op de deur 

Kleding Lenders 

Herentalsebaan 247 
2210 Borsbeek 
03/321.76.86 

Alle trofeeën, wimpels bekers, 
speldjes badges enz 

ESOX -
STAN PHILIPS 
Panorama 36 
1810 WEMMEL 
Tel. 02/460.68.93 

FRANSSENS OPTIEK: 
Silhouette 
Marwitz 
Rodenstock 

Herentalsebaan 340, Deurne-Z. 
Tel. 03-321.08.96 

Kerkstraat 44, Antwerpen 
Tel. 03-235.64.75 

GELD 
Onmiddellijk te bekomen bij 

FRANS VAN MOORTER 
Vijfhuizen 6, Erpe 

Nieuw telefoonnummer 

053/80.10.09 

Freddy en Cecile 
Vermeersch-Vaesen 
Sint-Aarnoutstraat 12 
8260 Aartrijke-Zedelgem 
'S 050/20 08.50 
algemene decoratiewerken — 
schilderen — behangen — 
vloerbekledingen — parket — 
louverdrape — luxaflex — 



EERST DIT 

HET BEHANG 
VAN LIMBURG 

inister Johan Sauwens zal door zijn steile loop
baan van gemeenteraad tot Vlaamse regering 
wei voldoende gehard zijn om de verwijten die hij 
de voorbije week naar het hoofd geslingerd kreeg 

I te verteren. Volgens Herman Van Rompuy (CVP) 
is Sauwens ongeschikt als minister, volgens 
Frank Vandenbroucke(SP) doet onze minister 
aan l<orte-termijn-elel(toralisme. 

Kwaje woorden voor de tribune, want de eksel-
lenties weten maar al te best dat de beslissing om 
de laatste Limburgse mijnen reeds eind 1992 

i.p.v. eind 1996 te sluiten een onfris verhaal aan het worden is. 
De verhouding tussen de overheid en de Limburgse mijnen is 

nooit schitterend geweest. En dan bedoelen wij vooral de 
Belgische overheid die Limburg nooit in het hart heeft gedra
gen. Van de zeven Limburgse mijnen had er slechts 1 haar zetel 
in Limburg zelf, de rest werd bestuurd vanuit Brussel en zelfs 
vanuit Wallonië 

In die wetenschap, die eigenlijk reeds dateert van 1 augustus 
1901 — dag dat de Leuvense hoogleraar 
André Dumont te As bij Genk het eerste 
staal Kempense steenkool omhoogboor-
de —, hadden wij gehoopt dat de Vlaam
se overheid een andere houding zou 
aannemen tegenover haar koolmijnen. 

Verleden week is deze hoop nog maar 
eens ijdel gebleken. De Vlaamse rege
ring —• uitgerekend zij I — heeft de door 
de rooms-blauwe nationale koalitie geslo
ten overeenkomst van 1986 verbroken en 
de sluiting van de laatste Vlaamse kolen
mijnen met 4 jaar vervroegd. 

Wij willen hier niet de sentimentele toer 
op. Uitspraken als: Wij l<unnen ons Lim
burg zonder de mijn niet voorstellen zijn 
niet relevant. 

Wezenlijker is de vraag: Welke werkgelegenheid komt in de 
plaats van de verloren jobs? Hoe ziet de toekomst voor de 
bevolking van Limburg er uit? Daar is het hem om te doen. En 
het ziet er naar uit dat deze vragen de Vlaamse eksekutieve niet 
hebben geleid toen ze eind vorige week de beslissing tot sluiting 
forceerde. 

KS-manager Thyl Gheyselinck verklaarde achteraf dat het feit 
dat er een beslissing is als voornaamste nieuws dient te worden 
beschouwd. Is wat die beslissing inhoudt voor hem dan van 
minder belang? 

Eenzelfde gedachtengang vinden wij terug in het kommen-
taar door Mare Platel in Het Belang van Limburg. Naar onze 
mening zaten de KS-manager en de kommentator fout. Beslis

sen — ja of nee — is niet genoeg. Wat zijn de konsekwenties 
van de beslissing? 

Het drama Limburg en dan bedoelen wij de mijnsluitingen in 
het verleden en in de toekomst is te delikaat om er luchtig over 
te doen. Zijn degenen die de voorbije dagen zo hoog van de 
toren kraaiden vergeten wat er zich allemaal in Limburg heeft 
afgespeeld? Weet de uit vreemde (olie)velden geplukte mana
ger wat Limburg aan mijndrama's heeft meegemaakt? Is een 
krant als het Belang van Limburg wel de best geplaatste om 
naast de kwestie te praten? Wij willen de Limburgse krant van 
vandaag niet vastpinnen op uitspraken uit de tijd van Zwartberg 
of de Grote Staking van 1970 maar enige schroom zou haar 
thans niet misstaan. 

De kommentator die op 30 mei j.l. naar Johan Sauwens en de 
partij die hem tot zijn standpunt de opdracht gaf zo onbehouwen 
uithaalde begaat de vergissing de VU te venwijten een kleurloos 
profiel te tonen en een gebrek aan politieke moed. 

Sauwens en de VU worden kwalijk genomen de eendracht 
binnen de Vlaamse regering te verbreken. Maar is ons geheu

gen dan zo kort? Hoe vaak reeds werden 
de Limburgse mijnwerkers zowat alles 
beloofd? 

Wat is er terecht gekomen van de 
rekonversiebeloften na Zwartberg en na 
1970? Wat is er reeds gerealizeerd van 
het Toekomstkontrakt dat in 1987 met 
zoveel poeha door de Vlaamse en Belgi
sche regering, de provincie Limburg en 
de EG-kommissie werd ondertekend? 
Niet zo bijster veel! 

Is een partij profielloos als zij stelt en 
blijft stellen dat eer er van een volledige 
sluiting sprake kan zijn de beloofde re-
konversie ook zichtbaar moet zijn? Be
gaat een minister een blunder wanneer 

hij harde feiten wil en niet de zoveelste mooipraterij over 
pretparken ? Is een partij bang wanneer zij voor al de probleem
gebieden van de gemeenschap waarvoor zij staat een geheel-
omvattend plan voor welvaart en welzijn eist? Is met moedige 
ongehoorzaamheid aan de verantwoordelijke regering tonen 
dat zij niet doet wat zij plechtig beloofd heeft een blunder? 

De beloften van grootse projekten voor Limburg door Gheyse
linck bedacht lijken meer op behang dan op belang. Het behang 
van Limburg wordt van belofte naar belofte meer en meer een 
papieren fagade waarachter slechts schamelheid, onzekerheid 
en veel menselijke miserie schuilgaan. 

Als de Vlaams-nationalisten daar tegen opkomen is dat dan 
een blunder? 

Maurits Van Liedekerke 
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11 

Bij de stemming in de Vlaamse 
el<sel<utieve over de sluiting 
van de KS onthield VU-minister 
Sauwens zich. 

Het onderwijs wordt wel 
eens het paradepaardje 
van de federalisering ge
noemd. De sektor gaat 

nochtans gebukt onder de proble
men. 

i J m Sinds de staatshervorming 
1 / l spreken we niet langer van 

I " Y rijksonderwijs, maar wel 
van gemeenschapsonder

wijs. Een Autonome Raad van het 
Gemeenschapsonderwijs (ARGO) 
neemt de funktie van inrichtende 
macht waar. 

16 
19 
recht. 

Indien u met een handikap 
door het leven ging, hoe 
zou u dan wel genoemd 
willen worden? 

De wereldreis van Karel 
Jansegers loopt op z'n ein
de. Deze week komen we 
in Oceanië en Amerika te-

ZONDAG 4 JUNI'SQ 
VOLKSUNIE-KONGRES 

TE GENT 
lees biz. 9 

(Foto: Ronald Szommer) 

ƒ ^ ^ Het mina-plan van minister 
3 I Kelchtermans wordt eerst-

^ ^ I daags besproken in de 
Vlaamse Raad. De Volks

unie woog mina, en bevond het te 
licht. 

26 
kus. 

Vic Anciaux schreef ,,De 
hardheid van hun beste 
glimlach", een diepmense
lijk dagboek van een politi-

f^ ^ Sukses in het hedendaag-
* I se topvoetbal kan wel de-

^ J I gelijk met geld gekocht 
worden. De finale van de 

Europabeker voor Landskampioenen 
tussen Steaua Boekarest en AC Mi
laan toonde dit overduidelijk aan. 
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ANDERE GEENS 
NAAR... 

Premier Martens is een regelmatig bezoel<er 
van de top van de franstalige landen. De 
Belgische eerste minister, volgens oude bron
nen een Vlaming, voelt zich blijkbaar beter 
thuis in frankofone middens dan in Vlaamse. 
Wanneer zien we de premier ook eens op de 
IJzerbedevaart? In een persmededeling pro
testeerde ook het IJzerbedevaartkomitee te
gen de aanwezigheid van Martens op de 
franstalige top. Andere landen met een frans
talige minderheid werden er niet door hun 
regeringsleiders vertegenwoordigd. Het komi-
tee stelde zich bovendien vragen over een 
franstalige top waar alleen België en Frankrijk 
naast Quebec en Geneve als demokratische 
landen zullen aanwezig zijn. 

...VLAAMSE 
EKSEKUTIEVE? 

De eerste minister deed in Dakar nochtans 
een prachtig voorstel: de federalisering van 
ontwikkelingssamenwerking. Volgens Martens 
is het mogelijk dat België een gedeelte van de 
kosten van de volgende top van de franstali-
gen zal betalen. Zaïre is dan het gastland. 
Maar als België dit inderdaad zou doen, moe
ten de kredieten volgens Martens wel van het 
franstalige deel van de begroting van Ontwik
kelingssamenwerking komen. Vermits Ontwik
kelingssamenwerking tot nader order een na
tionaal departement is, bestaat er zoiets niet 
als een franstalig of Vlaams gedeelte van de 
begroting. 

Toen de Volksunie bij de onderhandelingen 
over de regeringsvorming de splitsing van 
Ontwikkelingssamenwerking vroeg, kon daar 
geen sprake van zijn. Minister André Geens 
krijgt nu van de premier uit Dakar te horen dat 
dit toch niet zo onherroepelijk is. Stapt André 
Geens straks over naar de Vlaamse eksekutie-
ve? 

VERVOERDERS 
VLAAMS 

De raad van bestuur van de Koninklijke 
Beroepsvereniging van Goederenvervoerders 
van Vlaanderen (SAV: Syndikaat van Autoka-
minoneurs in Vlaanderen) heeft zijn lidmaat
schap opgezegd bij de Nationale Belgische 
Federatie der Baanvervoerders (NBFBV). Men 
besliste een eigen Vlaamse beroepsorganisa
tie op te richten omdat zinvolle samenwerking 
met de Belgische federatie onmogelijk was 
geworden. Het vertrouwen in de NBFBV is 
totaal zoek. 

De SAV verwijt de nationale federatie ge-

In de schaduw van de NAVO-top werd Barbara Bush op sleeptouw genomen door 
België. Zo bracht de Amerikaanse first lady een bezoel<je aan de Leuvense 
Universiteitsbibliotheek die na de eerste wereldoorlog met Amerikaanse steun 
heropgebouwd werd. C»'» E. peustjens) 

sjoemel met de statuten, zoals een onregelma
tige samenstelling van de raad van bestuur en 
het buro, en onstatutaire handelingen o.m. bij 
de verkiezing van de bestuursleden en de 
toewijzing van mandaten. De nationale federa
tie zou ook tekortgeschoten zijn in zijn kontak
ten met de overheid, en met de leden-organi-
saties. 

De SAV wil zich profileren als de Vlaamse 
beroepsorganisatie van vrachtwagenvervoer-
ders en haar werking uitbreiden tot het volledi
ge Vlaamse Gewest. Totnogtoe was de organi
satie alleen aktief in West- en Oost-Vlaande-
ren. De SAV vertegenwoordigt een 800-tal 
transportbedrijven en zo'n 30% van het totale 
vergund laadvermogen in België. 

PROTOKOL 
Tussen de vier grote Vlaamse partijen werd 

een protokol gesloten betreffende de Europe
se kieskampanje. Dit protokol wordt echter niet 
door iedereen zo stipt nageleefd. In het Leu
vense bvb. wordt duchtig geplakt op de brug

gen over de E-40, en nemen sommige partijen 
gretig de plaatsen op de gemeentelijke aan-
plakborden in die voorzien waren voor andere 
partijen. 

VU-arrondissementsvoorzitter Pol Vanden 
Bempt protesteerde hiertegen bij de zijn kolle-
ga-arrondissementsvoorzitters van CVP, SP 
en PVV. Vanden Bempt roept deze partijen op 
de afspraken van het protokol te laten respek-
teren en de "verkeerd" geplakte propaganda 
te verwijderen. De geloofwaardigheid van de 
partijen die een protokol over het eigen hande
len nog niet respekteren, zal volgens Vanden 
Bempt op deze wijze niet verbeteren bij de 
publieke opinie, die al afkerig staat van de 
politiek. 

Minister Sauwens gaf reeds de opdracht om 
alle verkiezingspropaganda langs de gewest-
wegen die in strijd is met de reglementering te 
verwijderen. Volgens het protokol is immers 
elke vorm van aanplakking op of langs de 
openbare weg op niet privé-eigendom (palen, 
verkeersborden, bruggen,...) verboden. Sau
wens nam zijn beslissing om estetische rede
nen en wegens zijn bezorgdheid voor de 
verkeersveiligheid. 
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DJ I LAS 
Het partijblad van de kommunistische partij 

te Belgrado, Borba, publiceert weer artikels 
van de Joegoslavische dissident Milovan Djl-
las. De gewezen partizanenleider heeft uitge
rekend over dat blad gezegd dat hij er zijn nek 
gebroken had. Borba publiceerde destijds im
mers vlijmscherpe artikels van Djilas over het 
politieke en ekonomische beleid van president 
Tito. 

Milovan Djilas venA îerf m 1957 bekendheid 
met zijn boek De Nieuwe Klasse. Daarin hekel
de hij de privileges van de nieuwe klasse van 
partijfunktionarissen in Joegoslavië. In het 
niet-kommunistische buitenland werd het boek 
een best-seller, maar in eigen land leverde het 
Djilas tien jaar cel op. 

In Hongarije wil de KP Imre Nagy officieel 
rehabiliteren. Nagy was de leider van de Hon
gaarse opstand m '56. Sovjettanks maakten er 
echter een gewelddadig einde aan. Verschil
lende "kontrarevolutionairen", waaronder 
Nagy, werden terechtgesteld en in een ano
niem graf begraven. 

De Hongaarse minister van Staat, Imre 
Pozsgay, vindt het volgens de Hongaarse 
televisie intussen hoog tijd om het kommunisti
sche systeem af te schaffen. Pozsgay was ook 
het eerste lid van het politiek buro van Boeda
pest dat op Radio Free Europe te beluisteren 
viel. Hij pleitte op de Amerikaanse propagan-
dazender voor Oost-Europa voor een nieuw 
type partij, gebaseerd op de ideeën van West-
europese socialisten en sociaaldemokraten. 

NAVOTOP: GEEN... 
De NAVO-top in Evere heeft resultaten op

geleverd die tot tevredenheid stemmen. Noch
tans moet eveneens betreurd worden dat het 
Belgisch standpunt zoals dat m de Kamer 
vastgelegd was met voor het volle pond in de 
slottektst terug te vinden is. 

Positief is alvast dat de signalen die vooral 
door de Bondsrepubliek en België naar de 
NAVO-partners uitgestuurd werden i.v.m. de 
modernisering van de SNF-wapens, een weer
klank gevonden hebben in het slotkommuni-
qué. Vóór 1992 zal hierover geen beslissing 
genomen worden. 

Hiermee werd op de NAVO-top aangetoond 
dat kleinere bondgenoten wel degelijk een 
invloed kunnen uitoefenen op de besluitvor
ming binnen de Alliantie, en dit zonder in een 
voetnootpositie te verzeilen. 

Positief is ook dat Bush erin slaagde om 
weerwerk te bieden tegen de ontwapenings
voorstellen van Gorbatsjov. De voorstellen van 
de Amerikaanse president inzake konventio-
nele ontwapening laten verhopen dat er snel 
daadwerkelijke resultaten zullen geboekt wor
den bij de onderhandelingen over konventio-
nele wapens in Wenen. Door de termijn die 

Gorbatsjov voorgesteld had duchtig in te kor
ten zit de zwarte piet nu in het Kremlin: de 
Sovjet-leiders kunnen nu bewijzen hoezeer ze 
het menen met de afbouw van het konventio-
neel Sovjet-overwicht. 

m^^-s>SiS,^^^'^^ 

Het protest op het Plein van de Hemel
se Vrede houdt aan, hoewel de tegen
standers van hervormingen in de Chi
nese partijtop het pleit lijken gewon
nen te hebben. De studenten richtten 
deze week een standbeeld op dat ver
dacht veel lijkt op het Amerikaanse 
vrijheidsbeeld. (foto AP) 

...VIKTORIEKRETEN 
Het moet echter betreurd worden dat de 

slottekst geen datum vooropstelt voor de aan
vang van onderhandelingen met het War-
schaupakt over de korte afstandswapens. Er 
komen dus geen parallelle onderhandelingen: 
onderhandelingen over de korte afstandswa
pens zouden pas starten nadat een begin is 
gemaakt met redukties die afgesproken wer
den op de konventionele gesprekken in We
nen. 

In het NAVO-kommuniqué luidt het ook dat 
te land opgestelde kernwapens voor de korte 
afstand in Europa "in de huidige omstandighe
den en voor zover kan worden vooruit geke
ken" noodzakelijk zijn. Britten en Amerikanen 
verklaren dat deze zinsnede een derde nulop
tie definitief uitsluit. Daar kan echter geen 
sprake van zijn. Voor de VU blijft het uiteindelij
ke streefdoel een kernwapenvrij Europa. Hoe
wel de Belgische regering dit standpunt niet 
zou verdedigen (en dat met Tindemans aan de 
tafel eerder zal tegengewerkt hebben), bete
kent dit niet dat automatisch de Anglo-Ameri-
kaanse versie mag aanvaard worden: kernwa
pens in Europa ten eeuwigen dage. 

ACHTERSTAND 
Het gerecht kampt met een verschrikkelijke 

achterstand in de behandeling van de dos
siers. Meer dan een half miljoen dossiers van 
de rechtbanken van eerste aanleg en de han
delsrechtbanken liggen te wachten om uit de 
lade gehaald te worden. In Antwerpen worden 
zaken al naar '93 verwezen, in Brussel en Gent 
naar respektievelijk '92 en 91. Deze achter
stand neemt nog steeds toe. 

Dit heeft verschillende oorzaken. Zo is er het 
groeiend aantal wetten, dekreten en besluiten. 
Er moeten meer en meer prejudiciële vragen 
gesteld worden aan het EG-gerechtshof, aan 
het Benelux-gerechtshof en nu ook aan het 
Arbitragehof. Verder zijn er ook sociale oorza
ken, die te maken hebben met maatschappelij
ke fenomenen als echtscheidingen, falingen, 
bedrijfssluitingen, verkeersongevallen,... en 
de verlaging van de drempel van de rechtban
ken. De stijgende kriminaliteit tenslotte zorgt 
eveneens voor een aanzienlijke vertraging. 

Minister van Justitie Wathelet wil hieraan 
wat gaan doen: een wetswijziging zal de 
procedures verkorten, het statuut van de ma
gistraten zal aangepast worden, en de recht
banken en parketten zullen betere logistieke 
steun krijgen. Zo zullen de rechtbanken tele-
fakstoestellen krijgen, personal computers en 
tekstvenwerkers. Het is inderdaad wel wat 
vreemd dat de rechtbanken geen telefaks 
hebben. Zelfs de senatoren hebben zo'n prak
tisch apparaat al in huis. 
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KORTWEG 

• 173 dienstplichtige militairen pleegden 
het afgelopen jaar zelfmoord of onderna
men een poging daartoe. Dat is 0,53% van 
de miiiciens. in 1987 deserteerden 749 
miliciens, dat is meer dan 2 op 100. In 
vredestijd wordt men in sommige geval
len na een afweziglieid van 8 dagen al als 
deserteur beschouwd. 
• Boris Jeltsin raakte op de valreep 
toch in de Opperste Sovjet, net parlement 
van de Sovjet-Unie. Dat had hij te danken 
aan een verkozen afgevaardigde die voor 
hem plaats wou ruimen. 
• Vice-premier Schiltz is begonnen met 
de opmaak van de iwgrottng voor 1990. 
Ondanks herhaaldelijk en schriftelijk aan
dringen van de begrotingsminister wacht 
Schtltz nog op de dossiers van een aantal 
departementen. Al sinds vorig jaar wordt 
de begroting '90 als een biezonder moei
lijk karwei aangekondigd. 
• Miss België Ann De Baetzeiier wordt 
omroepster bij VTM. 
• vnvi zou ook geïnteresseerd zijn in het 
aantrekken van een andere rijzende ster 
aan het media-firmament: Patrick Mae-
mers. De Belgische justitie ligt hier ech
ter voorlopig dwars. 
• Twee op drie RUG-studenten gebruiken 
geneesmicidelen tijdens de blokperio-
de. 
• Ciirlster Pettersson werd officieel In 
beschuldiging gest^d van de moord in 
'86 op de Zweedse premier Olaf Palme. 
• In Argentinië werd de noodtoestand 
afgekondigd. Het land maakt de grootste 
ekonomische krisis in zijn geschiedenis 
door. In juni zal de Inflatie naar verwach
ting meer dan 100% bedragen, en het 
begrotingstekort 15% van het BNP. 
• De Ciiinese studenten richtten op 
het Plein van de Hemelse Vrede een 
standbeeld op dat verdacht veel wegheeft 
van het Amerikaanse vrijheidsbeeld. 
• Romaln Poté kreeg om dringende rede
nen zijn ontslag uit al zijn lunkHes bij 
VTB-VAB. 
• Het standpunt van de konservatleve 
oud-premfer van Groot-Brtttannlê Bé-
werd Heatii over de toekomst van de 
Europese Gemeenschap staat haaks op 
dat van partijgenote Margareth Thatcher. 
De nationale soevereiniteit die Thatcher 
kost wat kost wtl behouden, Is volgens 
Heath een absoluut voorbijgestreefd be
grip. 
• Wanneer 1(X) patiënten bij een Belgi
sche dokter binnenstappen, komen er 97 
buiten met een voorschrift, in Nederland 
is dat slechts 45 op 100. Wanneer de 
Belgische dokters het voorseiirijfge-
drag van hun Nederlandse kollega's zou
den volgen, levert dat de staat 3i5 miljard 
fr. op. 
• De ASLK geeft onder bepaalde voor
waarden 3% rente op zichtrekeningen. 
• Er komt geen Euroreferendum op 18 
juni. 

JAN CAUDRON OVER 
HET AMAZONEWOUD 
• Welke belang hebben de regenwouden 
voor het leefmilieu op aarde? 

„De tropische regenwouden, goed voorzo'n 
7% van het totale landoppervlak, zijn de meest 
uitgebalanceerde ekosystemen ter wereld en 
bevatten meer dan de helft van de tot nu toe 
gekende dier- en plantensoorten. Tegelijkertijd 
beschermen ze de bodem tegen erosie, en 
treden zo op als klimaatregelaar en als behou
der van het bestaande warmte-evenwicht op 
aarde. 

Deze groene long speelt ook een centrale rol 
in 's werelds zuurstofvoorziening. Ook de au
tochtone bewoners van het bos, de Indianen, 
leven hier in evenwicht met hun omgeving. Ze 
beschouwen het regenwoud als hun eigendom 
en hun bestaanszekerheid. 

Het tropische regenwoud wordt echter 
steeds meer en meer bedreigd. Volgens het 
Brundtlandrapport van '87 verdwijnen er ieder 
jaar meer dan 11 miljoen hektare evenaars
woud. Dat is werkelijk onvoorstelbaar!" 

• Hoe komt het dan dat er toch stevig op 
voort gekapt wordt? 

„Het verdwijnen van al die miljoenen hekta-
ren bos heeft interne en eksterne oorzaken. De 
interne oorzaken van ontbossing verschillen 
van land tot land, maar zijn terug te brengen tot 
armoede, sterke bevolkingsaangroei, ongelijk 
grondbezit en verkeerde ontwikkelingspro
gramma's. Veelal kiezen plaatselijke regerin
gen immers voor de totale openstelling van 
bosgebieden met doel de werkloosheid en 
armoede op een snelle manier in te dijken. Het 
direkte gevolg hiervan is vaak een ongebrei
delde kolonisatie en ontginning van het woud
patrimonium. 

Het is duidelijk dat deze binnenlandse ont
wikkelingen overkoepeld worden door de 
meestal zeer slechte financiële toestand van 
deze derde wereldlanden. Om de enorme 
schuldenlast t.o.v. de geïndustrialiseerde lan
den in te lossen wordt er getracht om zoveel 
mogelijk buitenlandse deviezen te ontvangen. 
De eksport van tropisch hardhout neemt hierin 
een belangrijke plaats in. Van de wereldhandel 
in tropisch hardhout wordt zo'n 40% naar 
Europa uitgevoerd. De openstelling van de 
regenwouden trekt bovendien allerhande in
ternationale maatschappijen aan die grote de
len in ontginning brengen op zoek naar goud of 
andere ertsen. 

Het is bijgevolg vooral onder druk van wes
terse investeringsbanken als de Wereldbank 
en het IMF dat deze tropenlanden verplicht 
worden massaal te eksporteren. Ook wordt 

vaak de veeteelt op de vrijgekomen gronden 
sterk aangemoedigd. 

• Wat kunnen we in dit kleine landje doen 
om zo'n probleem van wereldformaat mee 
op te lossen? 

„Er moet in eerste instantie iets gedaan 
worden aan de enorme schuldenlast. Het 
wordt de hoogste tijd dat ons land hier samen 
met de andere westerse geïndustrialiseerde 
landen een duidelijk en gezamenlijk standpunt 
inneemt. 

Een belangrijke stap hierin is de bewustma
king van de regeringen en bevolking van deze 
landen. Dit kan door gelden te spenderen aan 
de opleiding en edukatie. Ondertussen dient in 
versneld tempo werk gemaakt te worden van 
grootschalige herplantingsprogramma's. Het 
beleid dient er bijgevolg op gericht te zijn om 
de enorme schuldenlast van de tropenlanden 
om te zetten in allerhande ontwikkelingspro-
lekten. Vermits het een probleem op wereld
schaal betreft, lijken de Verenigde Naties en 
haar dochterorganisaties het best geplaatst 
om de dialoog met de tropische landen te 
sturen. Deze dialoog is In '82 gestrand omdat 
de evenaarslanden hun nationale soevereini
teit te weinig gewaarborgd zagen, tem/ijl voor 
de geïndustrialiseerde landen de grondstoffen-
stroom uit deze landen te belangrijk bleek. De 
Belgische regering kan een aktief beleid voe
ren om deze dialoog opnieuw te aktiveren. 

Verder kan de overheid in eigen land de 
invoer van tropisch hardhout financieel oninte
ressant maken of zelfs totaal verbieden. Paral
lel hiermee is het noodzakelijk de binnenland
se hardhoutproduktie (eik, beuk,...) sterk te . 
stimuleren, teneinde de binnenlandse vraag te 
blijven verzekeren." 
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SOCIAAL 

SAUWENS ONTHIELD ZICH 

V
OOR de Vlaams-nationalisten 
komt deze beslissing hard aan 
Uif de parlementaire annalen 
kan afgeleid worden dat de 
Volksunie zich al van tijdens 
haar eerste werkingsjaren het 
lot van de kompels en de Vlaam
se steenkoolmijnen zeer nauw 
aangetrokken heeft Zolang de 
steenkoolwinning in ons land 
nog levensvatbaar was, was het 

de Volksunie die vocht tegen het onrecht dat 
onze Vlaamse mijnwerkers door Waals-Brus
selse staalbaronnen werd aangedaan 

Het was Frans Van der Eist, de stichter
voorzitter en eerste parlementslid van de 
Volksunie, die het lot van de mijnwerkers met 
vuur en gloed verdedigde Het werd hem met 
in dank afgenomen Na hem zetten vele ande
re Vlaams-nationalisten deze strijd verder 
Eerst voor het verwerven van het zwarte goud 
voor Vlaamse welvaart Later op het moment 
dat de levensvatbaarheid van onze steenkool
mijnen geleidelijk verminderde, hebben de 
Vlaams-nationalisten gevochten voor het be
houd van de werkgelegenheid in onze jongste 
provincie en uiteindelijk in Vlaanderen Ook nu 
IS het in de eerste plaats de werkgelegenheid 
die onze bezorgdheid wegdraagt 

Daarnaast is er door de jaren heen en ook nu 
de permanente zorg geweest voor de sociale 
situatie van de mijnwerkers en hun gezinnen 
die mede aan de basis lag van de houding van 
de Volksunie 

REKONVERSIE 
Vooreerst is er het rekonversiegegeven 

Sinds de sluiting van de eerste mijn van 
Zwartberg, nu dne decennia geleden werden 
er aan de provincie Limburg voortdurend nieu
we jobs en rekonversie in het vooruitzicht 
gesteld 

Vaak werden aan Limburg beloften gedaan, 
vaak ook werden deze met nagekomen 

Sinds het sluitmgsplan in 1987 m werking 
trad heeft ook Limburg, gelukkig maar, kunnen 
genieten van de heropleving van onze ekono-
mische kuituur Zoals overal in Vlaanderen 
daalde de werkloosheid er Toch blijft de 
achterstand er bestaan, zowel bij de mannen 
als bij de vrouwen be verbeterde toestand is 
evenwel slechts in zeer beperkte mate het 
gevolg van de rekonversie-inspanmngen van 
de verschillende overheden 

Binnen de verschillende departementen zijn 
de bijzondere inspanningen die de provincie 
werden beloofd ver te zoeken 

De Volksunie is ervan overtuigd dat een 
sterkere inspanning van de kant van de over
heid vooral in deze penode van hoogkonjunk-
tuur, op met al te lange termijn zou kunnen 
leiden tot het wegwerken van sociaal-ekonomi-
sche verschillen met de rest van Vlaanderen 
Uiteindelijk draagt dit bij tot de welvaart en het 
welzijn van iedereen m Vlaanderen 

De tweede dimensie van het steenkooldos-
sier die onze bezorgdheid wegdraagt is de 
sociale situatie van de duizenden getroffen 
mijnwerkersgezinnen 

Het sluitingsscenario voor het Oosten voor
zag voor de mijnwerkers een keuzepakket 
tussen oppensioenstelling, weliswaar aantrek-

De VU heeft zich bij monde van 
gemeenschapsminister Sau-
wens onthouden bij de stem
ming. Hiermee wenste ze duide
lijk te malden dat het sociale luil( 
en het rekonversieluik van het 
KS dossier nog niet voldoende 
werden ingevuld. Woensdag 
lichtte Herman Candries het 
waarom van deze ondertussen 
fel omstreden onthouding toe in 
de Vlaamse Raad. 
Vorige vrijdag besliste onze 
Vlaamse regering over de toe
komst van de Kempische Steen
koolmijnen. De steenkoolmijnen 
zullen vervroegd worden geslo
ten. De Vlaamse regering stelt 
een uiterste sluitingsdatum'van 
1 januari 1993 voorop. 

kelijke vertrekpremies of tewerkstelling in het 
Westen De huidige werknemers van KS kozen 
slechts twee jaar geleden voor tewerkstelling 
in KS, in de hoop en de verwachting dat zij 
minstens tot 1996 hun job konden behouden 

ONTHOUDING 
Vandaag voelen zij zich bedrogen, in de kou 

gezet De beslissing van de Vlaamse regering 
IS voor hen, hoe men het ook draait of keert, 
een breuk met het gegeven woord Dit maakt 
hen moedeloos en kwaad Het vertrouwen van 
deze 6 500 gezinnen in de Vlaamse regering is 
op dit ogenblik diep geschokt Het zal aan de 
regenng zelf zijn om dit terug te herstellen 

Deze elementen liggen aan de basis van de 
houding van de VU die vertaald werd in een 
onthouding bij de stemming over de vervroeg
de sluiting 

De VU heeft hiermee willen duidelijk maken 
dat de diskussie over de toekomst van de KS 
en van Limburg met uit de weg wordt gegaan 
Er IS een probleem om de levensvatbaarheid 
van de steenkooleksploitatie te garanderen 
Het strategisch belang van de produktie van 
2,4 miljoen ton steenkool is zeer relatief als in 
1986 de produktie van 6 miljoen ton geen 
voldoende argument bleek om de KS met vijf 
zetels te behouden 

Met de houding in de Vlaamse regenng 
heeft de VU wel een signaal willen uitsturen 
om duidelijk te maken dat met een beslissing 
enkel en alleen over de vervroegde sluiting van 
de steenkoolmijnen, noch de mijnwerkers, 
noch de provincie Limburg, noch het alge
meen Vlaams belang worden gediend De 
ekonomische sluitingsbeslissing moet ons in
ziens gepaard gaan met een degelijk uitge
werkt sociaal luik ten opzichte van de getroffen 
gezinnen en met een konkreet ingevuld plan 
voor de rekonversie van de getroffen gebie
den 

Wat dit laatste betreft heeft de Volksunie 
trouwens herhaaldelijk benadrukt dat de re
konversie van Limburg in het kader moet 
worden geplaatst van een breed Vlaams re-
konversiebeleid dat zich het lot van alle Vlaam
se ontwikkelingsgebieden aantrekt De voor
waarden hiertoe zijn optimaal De ekonomi
sche heropleving maakt het mogelijk om het 
ekonomisch beleid sterker te richten op die 
gebieden en sektoren die het verhoudingsge
wijze moeilijker hebben om een gelijke tred te 
handhaven De Vlaamse gemeenschap mag 
deze kans met laten voorbijgaan om een 
steunende hand uit te steken naar Limburg, 
naar de Kempen, de Westhoek en het Hage-
land om maar de belangrijkste te noemen 

Omdat het een en het ander nog konkreet 
moet worden ingevuld heeft de Volksunie zich 
gereserveerd opgesteld ten opzichte van de 
beslissing van de Vlaamse regering Zij heeft 
hiermee uiting willen geven aan de onrust die 
er bij de betrokkenen in de mijnregio leeft 
Omdat deze invulling wordt aangekondigd 
heeft de Volksunie met tegen de beslissing 
gestemd Zij vertrouwt erop dat de Vlaamse 
regering deze intenties met zorg in konkrete 
realisaties zal omzetten De Volksunie zal hier 
binnen de Vlaamse regering en in het Vlaamse 
parlement konstruktief aan meewerken, in het 
belang van de mijnwerkers, van Limburg en 
van Vlaanderen 

sec 
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KONGRES 

29ste VOLKSUNIE-KONGRES 4 JUN11989 
Op 4 juni a.s. heeft in het Internationaal 

Kongrescentrum (Floraliënpaleis in het Cita
delpark te Gent) het 29ste Voll<sunie-l<ongres 
plaats. 

Onder de motto's „'n Eigen gelaat. Euro
pees formaat." en „Wij maken meer van 
Brussel" zetten we samen de laatste veertien 
dagen van de Euro- en Brussel-kampanje in. 
Boordevol entoesiast vertrouwen en rotsvast 
geloof in de overwinning. Zowel te Brussel als 
In Europa vereist de Vlaamse aanwezigheid 
een duidelijke Volksunie-inbreng. 

PROGRAMMA 
Vanaf 14u. kan U al terecht voor een praatje 

met één van de VU-kandidaten, eventueel met 
een stevige pint in de hand. Animatie is voor
zien evenals enkele propagandastands. 

Om 14U.30 gaan we van start in de grote 
zaal. 

Eerste kandidaat op de VU-lijst voor de 
Europese verkiezingen Jaak Vandemeule-
broucke en Vic Anciaux, lijsttrekker voor de 
Brusselse verkiezingen, lichten het VU-pro-
gramma toe. Uiteraard worden alle VU-kandi
daten voor 18 juni eventjes in de bloempjes 
gezet. 

Namens hen brengt de Wervikse burge
meester Rosa Lernout, onze kandidaat op de 
strijdplaats, een groet. 

Partijvoorzitter Jaak Gabriels neemt de slot
toespraak voor z'n rekening. 

De presentatie wordt verzorgd door Connie 
Neefs die ook enige liedjes ten beste zal 
geven. 

Het zigeunerorkest „De Piotto's" zorgt voor 
een swingende muzikale omlijsting. 

Ook de allerkleinsten komen aan hun trek
ken, want er staat alweer een entoesiaste 
ploeg klaar voor de kinderopvang. 

WEEMOEDIGE KLANKEN 
De Piotto's zijn rasechte zigeuners, hun 

instrumenten maken als het ware deel uit van 
hun fisiek. Hun tipische klanken maken van 
elke manifestatie een feest, of het hier nu gaat 
om een receptie, een festival, een barbecue of 
kaasavond, straat- of kroegoptreden of... 
Volksunie-kongresl 

De Piotto's zijn nu reeds een levende legen
de geworden. De naam komt van hun vader: 
Piotto Limberger, een schitterend violist en de 
vroegere leider van de groep. Later nam Jan
tje, de huidige violist, het instrument van z'n 
vader over. Storro, de oudste zoon van Piotto 
bespeelt op ongeëvenaarde wijze de gitaar en 

EUROPA, SOCIAAL EN FEDERAAL 

blaast met virtuositeit op de trompet (soms 
zelfs op twee). Biska, hun neef plukte als 
dreumes reeds aan de kontrabas. Sedert eni
ge tijd is ook Jans zoon, Martien, vast lid van 
het ensemble. 

Het repertoire van de Piotto's bevat zowel de 
weemodige Gypsy-klassiekers, als swingende 
Hotclub-jazz in Django Reinhardt-stijl. 

Zigeuners op een Volksunie-kongres? 
Waarom niet, dit laatste nomadenvolk van de 
westerse wereld verscheen voor het eerst in 
Europa in de 15de eeuw, sindsdien zijn ze een 
niet weg te denken groep mensen van het 
bonte lappendeken der Europese volkeren. 
Als gangmaker voor een Europa waarin de 
mens zich, in al z'n verscheidenheid, ten volle 
kan ontplooien, heeft de Volksunie een unieke 
rol te vervullen. Wij volksnationalisten willen 
een Europa waar ook de kleinste (vaak meest 
verguisde) minderheden, dus ook de zigeu-

Connie Neefs verzorgt de presentatie 
op het 29ste VU-kongres. 

ners, een overlevingskans krijgen. Als straks 
onze grenzen open gaan, krijgen de zigeuners 
dan de bewegingsvrijheid die hun in het verle
den al te vaak is ontzegd? Want, zo klinkt in 
een lied „De nomade zal sterven als hij niet 
zwerven kan...". 

N/Iet een genereus gebaar openen wij alvast 
de deuren voor de zigeuners, voor deze gele
genheid afgevaardigd door de Piotto's! 

NIETS DAN EEN L I E D ^ 
Sinds Connie Neefs in 1972 haar studies 

beëindigde aan de studio Herman Teirlinck 
(afdeling Kleinkunst) te Antwerpen, heeft ze 
reeds heelwat watertjes doorzwommen. Con
nie sleepte verschillende prijzen in de wacht, 
zoals de Prijs van het Publiek en de Persprijs 
van de Gouden Sirene Middelkerke (1973) en 
de Coupe d'Europe Villach-Oostenrijk, als win
naar met de Belgische ploeg (1974). 

Naast optredens voor de Koninklijk Vlaamse 
Opera van Antwerpen en samenwerking met 
Big-Band Orkest The Skyliners verrichtte ze 
presentatiewerk voor de radio, TV, talloze 
modeshows, akademische zittingen, kortom 
voor de meest uiteenlopende aangelegenhe
den. 

Connie was, en is een graag geziene gastve-
dette tijdens showprogramma's van de Vlaam
se en Nederlandse televisie. (Sedert 1984 
presenteert ze het maandelijks BRT-televisie-
programma voor senioren 60-H. Op BRT-1 
radio presenteert ze „Zie Zo Zondag". In 1980 
speelde Connie de hoofdrol in de KRO-kinder-
serie „De poppenkraam van de Nederlandse 
Televisie".) 

Tussendoor zat ze niet stil en werkte samen 
met orkesten als het VARA-dansorkest, the 
Skymasters, Piet Sonneveld, Francis Bay, 
Freddy Sunder en Etienne Verschueren. 

Het aantal plaatopnames van Connie Neefs 
dikt al aan tot een mooi gevuld lijstje: vijf 
singles: Gekrulde Haren, Alles naar mijn zin, 
Misschien, Niets dan een lied en Kerstnacht in 
Vlaanderen; vijf langspeelplaten: Gekrulde 
Haren, Feest met de familie Neefs, De Pop
penkraam, 27 kinderliedjes en Niets dan een 
lied. Onlangs kwam hier nog een CD-schijf bij: 
Can't take my eyes off you met Gery's Big 
Band. 

We zijn dolblij dat we Connie mogen verwel
komen op dit 29ste VU-kongres, sommigen 
onder ons mochten onlangs nog getuige zijn 
van Connie's schitterende optreden tijdens het 
voorbije zangfeest, of tot tweemaal toe op het 
Volksuniefeest in 't tiart van Brussel, we zijn 
ervan overtuigd dat ze ook nu weer het beste 
van zichzelf zal geven! 
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WETSTRAAT 

AMNESTIE 
ONBESPREEKBAAR 

H
ET initiatief om een Europees re
ferendum te organiseren is er een 
voorbeeld van Dit schijn-demo-
kratisch voorstel van Agaiev 
mocht op de steun van de Frans-
taligen rekenen, en eens de posi
ties ingenomen was er geen land 
meer te bezeilen Argumenten als 
overbodig, zinloos, geldverspil-
lend en gevaarlijk vielen als bak
stenen Het heeft de Vlaamse re-

genngsparlijen en Binnenlandse Zaken-mmis-
ter Tobback heel wa{ moeite gekost om alvast 
de onuitvoerbaarheid op korte termijn aan te 
tonen 

Aldus IS het gevaar van een referendum toch 
voor enige tijd geweken Misschien komen 
Vlaamse liberalen en Agalev'ers ondertussen 
tot bezinning, en gaan zij beseffen welke 
nefaste gevolgen dergelijk precedent voor 
Vlaanderen kan hebben 

HARDVOCHTIG ^ 
Een even strakke houding viel het wetsvoor

stel van Herman Suykerbuyk te beurt Met zijn 
initiatief wilde deze CVP'er de gevolgen van 
sommige oorlogsmisdrijven afsluiten, een eer
herstel bekomen dus voor slachtoffers van 
repressie en epuratie. 

Erg ongineel is dit voorstel met Niet alleen 
omdat het reeds een vijftiental jaar geleden 
werd genomen door een aantal vooraanstaan
de knstenen en humanisten, en nadien ettelij
ke keren werd hernomen door VU-mandataris-
sen Maar ook omdat het nogal ,,fel" gelijkt op 
een initiatief dat onze senatoren Frans Baert 
en Walter Peelers hadden klaargemaakt 

Hoe dan ook, de inoverwegingneming werd 
geweigerd Franstaligen en enkele Vlaamse 
socialisten en liberalen stemden tegen Wat 
dus betekent dat nog steeds geen parlemen
tair gesprek kan gevoerd worden over de 
sociale en humane gevolgen van repressie en 
epuratie Het erg bewogen pleidooi van Walter 
Luyten kon hieraan met verhelpen ,,lk was 
oprecht ontroerd toen ik op 1 mei op het 
kerkhof van Vladslo, vlakbij het beeld „De 
treurende ouders" van Kathe Kollwitz, een 
moment van verzoening tussen Polen en Duit
sers heb beleefd, vijftig jaar na het uitbreken 

Verkiezingen zijn haast tot een 
jaarlijlfse traditie geworden. Een 
l(westie van routine dus, zou je 
icunnen zeggen. En toch, tell<ens 
opnieuw, zorgen zij voor een 
aparte gespannen sfeer. Partij-
sel< r̂etariaten, fraltties en rege
ringsleden lopen er ititteloriger 
bij. Initiatieven worden eielttora-
le zetten. Elkeen wil nog een 
puntje scoren. Kranten worden 
tot op de cm. uitgepluisd. Het 
gedrang op manifestaties neemt 
toe. 
Kortom: de weken voor verkie
zingen zijn de slechtste om nete
lige dossiers aan te pakken. De 
slechtste om in sereniteit politie
ke diskussies te voeren. 

ga's een minimale daad te stellen, met name 
een gesprek te willen beginnen Of moet 
België dan toch het enige land in Europa zijn 
dat zich hardvochtig blijft gedragen ' " 

I! NIETS' 

van de tweede wereldoorlog Nu men over 
pacifikatie spreekt vraag ik mijn Waalse kolle-

Ondertussen legden Walter Peeters, Frans 
Baert en enkele andere VU-senatoren nieuwe 
voorstellen neer Voorstellen die hetzelfde 
beogen een einde stellen aan de sociale en 
menselijke gevolgen van repressie en epura
tie Waarschijnlijk staat deze initiatieven een
zelfde stemming te wachten met eens een 
gesprek is mogelijk 

Dat laatste blijkt overigens uit het vrij lanko-
niek antwoord dat volksvertegenwoordiger Jan 
Loones mocht ontvangen van staatssekretaris 
Leona Detiege, bevoegd over de pensioenen 
In verband met de pensioenregeling voor de 
slachtoffers van repressie en epuratie onder
nam ZIJ tot op vandaag „mets" 

Laat ons hopen dat het post-elektorale tijd
perk de politieke geesten verlicht, en inder
daad de ,,verzoening" naderbij brengt (j.a.) 

WOONZEKERHEID 
Een regeerakkoord staat steeds bol van 

goede voornemens Maar met alle worden 
werkelijkheid 

Zo viel er tot op vandaag nog geen beweging 
te bespeuren rond de intentie om de huurwet
geving te hervormen Die hervorming zou 
vooral de woonzekerheid van de huurders 
moeten verstevigen 

Senator Roger Blanpain nam dan maar het 
voortouw, en konkretiseerde met een voorstel 
van wet en dekreet de beleidsoptie 

GEEN WOONDWANG~ 
Als algemeen principe stelt de initiatiefne

mer dat „a/te huurovereenkomsten voorhoofd-
verblijfplaatsen dwingendrechtelijk van onbe
paalde duur worden geacht en dat de verhuur
der deze huurovereenkomsten slechts onder 
strikt omschreven voonvaarden kan beëindi

gen" Die voorwaarden komen hierop neer, 
dat het woonrecht van de verhuurder gelijklo
pend moet zijn met dit van de huurder Dit is 
bvb het geval wanneer de verhuurder of 
iemand van zijn naaste familie zelf de huun/vo-
ning wenst te betrekken 

Een ander beginsel dat Blanpain huldigt is 
de venwerping van woondwang Dit houdt in 
dat de huurder steeds de mogelijkheid moet 
hebben om de huurovereenkomst op te zeg
gen, mits de eerbiediging van een opzegter
mijn van dne maanden Volgens zijn voorstel 
kunnen de partijen ovengens de beëindiging 
van hun overeenkomst koppelen aan vooraf 
omschreven gebeurtenissen, zoals bvb een 
huwelijk 

Voor de huurders die ouder zijn dan 70 jaar 
voorziet de senator een ekstra-bescherming 
de beëindiging dient uitgesproken door de 
vrederechter en een nieuwe huisvesting dient 
gewaarborgd 
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ONDERWJS: 
HET PARADEPAARD IN 
DE FEDERALISERING 

D
E volledige en definitieve kommu-
nautarizering van het onderwijs
beleid is een feit geworden. Dit 
doet ook bij de VU uitkijken naar 
een ernstige en doordachte stand
puntbepaling. De onderwijsmate-
ries behoren tot de meest wezen
lijke ondertonen van het gangbare 
federalizeringsproces. Dit blijkt 
ook reeds uit de immense omvang 
die de ondenwijsbegroting aan

neemt. Haast 50% van de begrotng van de 
Vlaamse Gemeenschap is ondergebracht bij 
onderwijs. (De onderwijsbegroting bedraagt 
172 miljard.) We bevinden ons ook aan de 
vooravond van een zogenaamde kennismaat
schappij. De logische gevolgtrekking uit derge
lijke vaststelling houdt in dat men er konse-
kwent moet naar handelen, dat men de aksen
ten weet te leggen waar ze zich aandienen of 
opdringen, dat de nodige en benodigde midde
len worden vrijgemaakt om ze efficiënt en op 
een verantwoorde manier te kunnen besteden. 

Er dient dus te worden geopteerd voor een 
ambitieus maar doordacht en evenwichtig on
derwijsbeleid. Een voortdurende evaluatie van 
het beleid dringt zich op. Het blijft ook een 
noodzaak om de visie op het onderwijsbeleid 
zo degelijk mogelijk bij te sturen, te aktualise-
ren en aan een onvoonwaardeijke bevraging te 
onderwerpen. 

De waardevolle opties die in het 
verleden tot stand kwamen, verdienen een. 
kontinue opvolging. Evenzeer moeten er ruim
te en mogelijkheden gelaten worden om tot 
een passende herschikking en efficiëntere 
middelenbesteding over te gaan. De VU kan 
zich ongebonden tegenover zuilen en machts
blokken een eerlijke bevraging ten opzichte 
van de noden en mogelijkheden van een na te 
streven kwaliteitsonderwijs veroorloven. De 
federalizering laat een grondige beoordeling 
toe van lasten en baten uit het verleden alsook 
de aksentbepalingen en bijsturingen zoals ze 
zich naar de nabije toekomst toe aankondigen. 

ONDERWIJSCEL 
Bij het aantreden van de nieuwe regering 

werd binnen de VU gestart met een onderwijs-
cel. Deze groep onderwijsmensen lichten het 
hele onderwijsbestel door. De cel bestaat uit 
zeven leden die alle geledingen van ons onder
wijs vertegenwoordigen. Wekelijks vergaderen 
zij met een uitgebreide groep onderwijsmen
sen die op vrijwillige basis meehelpen nieuwe 

Het onderwijsbeleid dient bijge
stuurd. De Vlaamse regering 
krijgt nu de volle verantwoorde
lijkheid om een kwaliteitsvol be
leid uit te stippelen. Om de ma
laise in de onderwijswereld in te 
dijken is in de eerste plaats een 
herwaardering van het lerare-
nambt noodzakelijk. Binnen de 
Vü-onderwijscel wordt o.a. hier
aan gewerkt. 
Ook het Gemeenschapsonder
wijs heeft nieuwe impulsen no
dig. De oprichting van de Auto
nome Raad voor het Gemeen
schapsonderwijs is de eerste 
stap naar vernieuwing. 

aksenten aan te brengen. Al hun bevindingen 
en voorstellen zullen in een eindrapport ge
bundeld worden. In oktober eerstkomend zal 
de onderwijscel met het volledige dossier naar 
buiten komen. Onlangs werden op een onder-
wijsdag reeds enkele opmerkelijke konklusies 
en aksenten aan het onderwijspubliek voorge
steld. Op enkele ervan willen we nader ingaan. 

VU-volksvertegenwoordiger Luk Vanhoren-
beek, lid van de kamerkommissie onderwijs, 
stelt dat Vlaanderen nu het de volle onderwijs
bevoegdheid krijgt, geplaatst wordt voor een 
enorme uitdaging. 

Volksvertegenwoordiger Luk Vanho-
renbeek stelt terecht dat er een malai
se heerst in de onderwijswereld. 

WIÏÏE PRODUKTEN? 
,,Dat de kwaliteit van ons onderwijs de 

jongste decennia in het gedrang kwam zal wel 
niemand meer betwisten. Voor ons hangt die 
dalende kwaliteit nauw samen met de maat
schappelijke en financiële ontwaarding van het 
lerarenberoep. We stellen ook een groeiende 
malaise vast in het ondenwijsmilieu: leraren 
zijn overbelast, onzeker en vallen ten prooi aan 
maatschappelijke vervreemding. Het burn-out-
syndroom tast zowel jongere als oudere leer
krachten aan. Bovendien wordt een groeiende 
feminisering van het beroep vastgesteld, met 
de daaraan gekoppelde stijgende vraag naar 
deeltijdse arbeid. Dat het lerarenberoep niet 
langer meer aantrekkelijk is, wordt ruim
schoots bewezen door de daling van het aantal 
studenten in de lerarenopleiding en de afvloei
ing van afgestudeerden naar de privé-sektor. 

O 
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HERWAAR
DERING AMBT 

Alle indikatoren wijzen erop dat er binnen 
enkele jaren nog nauwelijks bereidwilligheid 
zal aanwezig zijn om een lerarenloopbaan aan 
te vatten In dit verband wil ik verwijzen naar de 
maatregelen die de Nederlandse minister van 
Onderwijs wil nemen om het schrijnend gebrek 
aan kandidaat-leraren weg te werken Studen
ten, die na hun opleiding ook werkelijk voor 
een job in het onderwijs kiezen, krijgen een 
met aanzienlijke premie De rekrutenng van 
jonge, getalenteerde en gemotiveerde Vlaam
se leerkrachten wordt allicht een van de be
langrijkste doelstellingen van de volgende ja
ren 

De herwaardenng van de vrij sombere finan
ciële situatie van de Vlaamse leerkracht kan 
nu al als een toppnoriteit beschouwd worden 
Net hetzelfe herhaalt zich ten aanzien van het 
hoger onderwijs en het wetenschappelijk per

soneel Het probleem van de bram-dram, inge
geven door de zwakke statutaire en financiële 
basis, werd reeds herhaaldelijk en met aan
drang aangetoond Het onderwijsdossier is erg 
kompleks, toch mogen we de uitdaging met uit 
de weg gaan We moeten meewerken aan het 
denkproces dat aan de gang is, maar waann 
koherentie en eenheid van visie nog altijd 
ontbreekt We moeten streven naar een geop-
timalizeerd onderwijsbeleid 

Na de eksperimenteerfase van het VSO, de 
konkurrentieslag tussen type 1 en type 2, na 
de drastische besparingswoede van het St -
Annaplan heeft de Vlaamse onderwijswereld 
rust nodig En die broodnodige rust kan er 
slechts komen wanneer alle beleidsverant
woordelijken het beleid kunnen kaderen in een 
globale kwaliteitsvolle visie " 

Een wezenlijk onderdeel van de algemeen 
aangevoelde malaise in het lerarenkorps gaat 
met name om de financiële en in het verlengde 
daarvan de algemeen maatschappelijke ont
waarding terug die nu reeds anderhalf decen
nium om zich heen grijpt Laat het dan maar 
zijn dat een lerarenopleiding en -beroep een 
groot stuk idealisme inhouden en aan zuiver 
materiele overwegingen voorbijgaan Toch is 
het totaal onhoudbaar om het behoorlijk en 
aanvaardbare loonniveau van vroeger te gaan 
vervangen door een minderwaardige wedde-
schaal Het potentieel gegadigden voor een 
opleiding als kleuterleidster (der), onderwijzer, 
regent of licentiaat kan er met de gegeven 
financiële ontwaarding alleen maar erger op 
worden Dit is zeker het geval naar de nabije 
toekomst toe Men mag er immers van uitgaan 
dat de konjunkturele groei voor navenante 
opwaardenngen van de loonschalen m de 
prive-sektor zal blijven zorgen Bij hoogdnn-
gendheid dient m a w de financiële positie van 
de leerkracht en dit op alle niveau's, aan een 
ernstige herziening onderworpen Gelijktijdig 
kan dit met de herziening en verzwaring van de 
opleiding De uitbreiding hiervan naar drie jaar 
IS te ondoordacht gebeurd Parallel met de 
herziening van de opleiding van kleuterleid
ster, ondenwijzer en regent moet evenzeer de 
bevraging naar de licentiaatsopleidmg nader 
bekeken worden Alleen op die manier kan 
immers de beoogde kwaliteit gegarandeerd 
worden voor de diverse onderwijsvormen die 
het Vlaanderen van vandaag en morgen nodig 
heeft 

Reëel is en blijft het evenwel de vaststelling 
dat de massa van de uitbetaalde lonen nu 
reeds zowat viervijfden van de onderwijsbe
groting opslorpt Biezonder zware inspannin
gen zullen nodig zijn om de malaise als gevolg 
van de financiële achteruitstellmg van het 
lerarenkorps ongedaan te maken Bij ongewij
zigde klasnormen per onderwijsniveau en aan
genomen dat de loonschalen voor de helft te 
laag liggen, laat dit reeds een meeruitgave van 
30 miljard of een vijfde van de huidge onder
wijsbegroting veronderstellen 

INVESTEREN ^ 
Chris Vandenbroeke, lid van de VU-onder-

wijscel, zegt dat de bereidheid tot investeren m 
het onderwijs allerminst ontbreekt Wel ont
breekt het aan efficiëntie waarmee de midde
len worden ingezet ,,De bevragingen zijn 
bovendien heel urgent aan het worden wan
neer men ziet dat een interne dmamiek voor 
een vermengvuldiging van de uitgaven blijft 

ADVERTENTIE 

domus - uioningen 
Ruwbouw of sleutelklaar ! 

pvba ALG. BOUWBEDRIJF VAN DEN BRANDEN 
Pendermondse Steenweg 29 Hamme Tel. 052-47.88.09 

Met traditionele 
«VAN DEN BRANDEN » kwaliteit 

Keuze uit verschillende types. 
Ook voor uw eigen « schets » - idee 
hebben wij een sleutelklare 
oplossing. 

VOOR INLICHTINGEN 
( OPSTUREN A.U.B. ) BON 

NAAM : 
ADRES : 
TEL. : 
BOUWGROND TE : 
wenst inlichtingen en dokumentatie (types, beschnjving, pnjzen ) 
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OMSLAGVERHAAL 

Binnen de VU is ool< een onderwijscel werltzaam. Zij volgt op de voet alle bevliegingen binnen de onderwijswereld. Samen 
met een uitgebreide werkgroep formuleren zij voorstellen en suggesties om tot een kwaliteitsvol onderwijsbeleid te komen. 

zorgen, dit alles terwijl de l^waliteitsevaluaties 
het steeds meer laten afweten. Daarbij dreigt 
de rekrutering van talentvolle jonge leerkrach
ten op de diverse niveau's van zowel basis- als 
sekundair onderwijs voor grote uitdagingen te 
zorgen. Het is onthutsend te moeten vaststel
len dat het overaanbod van enkele jaren terug 
inzake leerkrachten binnen de vijf jaar zal 
gevolgd worden door een schrijnend tekort. 
Meer bepaald in het sekundair onderwijs moet 
namelijk tegen 1995 op een gemiddelde ver
vanging van het bestaande korps gerekend 
worden met zo'n 15 tot 20%. Dit gaat dus over 
zes- tot veertienduizend eenheden. Daarte
genover staat dat steeds meer jongeren het 
laten afweten om nog een leraarskarrière te 
beginnen. De gangbare tendens van de voor
bije jaren, die inhield dat pedagogisch ge
schoolden hun basisopleiding voor een betrek
king in de privé-sektor inruilden, zal er de 
komende jaren zeker niet geringer op worden. 
Een onlangs gevoerde VVL-enquête onder 
laatstejaarsstudenten aan de normaalscholen, 
regentaten en universiteiten waarin navraag 
werd gedaan naar de eventuele motivatie om 
een lerarenambt op te nemen, doet op dit vlak 
het ergste vrezen. Heel in het geval is dit voor 
de jongens. De ,,feminisatie-tendens" inklu-
sief het stelsel van part-time werk zal hand 
over hand nog toenemen." 

ONTWAARDING 
,,De diepere en ware achtergrond van deze 

gang van zaken gaat zonder meer terug op de 
algemeen-maatschappelijke en financiële ont

waarding waarmee het lerarenambt zich nu al 
jaren gekonfronteerd ziet. Zowel uit een weer
gave van het loonverloop over langere termijn 
als bij het opstellen van een vergelijkende 
analise per land en per beroepskategorie blijkt 
steeds opnieuw hoe ondermaats de loonont
wikkeling van het lerarenambt er aan toe is. 
Hieraan verhelpen, wat een basisvereiste is 
om aan het omvattende spanningsveld te ver
helpen, vereist een doorgedreven inhaalbe-
wegng. Afhankelijk per onderwijsniveau is die 
inhaalbeweging te bepalen op 10 tot 20%. 
Vooral binnen het basisonderwijs en het lager 
sekundair onderwijs dient voor een ekstra 
inspanning gezorgd. Vooral ook omdat de 
konjunkturele ekspantie zal zorgen voor verde
re loonaanpassingen in de privé-sektor. De 
toekomstige rekruteringsmoeilijkheden voor 
jonge leerkrachten kunnen er alleen nog door 
geaksentueerd worden. 

Anderzijds is het zo dat de aktuele begroting 
slechts een beperkte manoeuvreerruimte toe
laat. Herschikkingen dienen m.a.w. binnen het 
onderwijsdepartement te gebeuren. Hoe dan 
ook moeten ze via een aangepast onderwijsbe
leid aan de orde worden gebracht, daar een 
ernstige en volwaardge opwaardering van de 
lonen van leerkrachten een absolute noodzaak 
vormt voor een verdere volwaardige uitbouw 
van het onderwijs. Dit vraagt tevens een effi
ciëntere inzet van de overtalrijke middelen om 
op die manier de betaalbaarheid van de inhaal
beweging te realizeren. 

Tenvolle zijn we er ons van bewust dat het 
hier telkens om erg delikate en komplekse 
diskussiepunten gaat. Wil men evenwel, op 

relatief korte termijn tot een oplossing komen 
om van het onderwjs een hefboom naar de 
toekomst te maken, dan kan men de uitdagin
gen die zich nu aandienen met ontlopen. 
Vermits men bij dit alles moet uitgaan van een 
forse financiële opwaardering, is het al even 
evident om tot een grondige herziening van het 
onderwijsbeleid binnen de Vlaamse Gemeen
schap te besluiten. Gebeurt dit niet, dan lijkt 
een faillissement van het onderwijs onafwend
baar tenwijl de onderwijsbegroting zelf wel 
eens voor een impasse van de werkzaamhe
den binnen de Vlaamse Gemeenschap zou 
kunnen zorgen," aldus Vandenbroeke. 

De Cel Onderwijs VU bestaat uit volgende 
leden: 
Adjunct-kabinetschef: Chris Vandenbroeke 
Attaclié's: 

Willem Bruelemans 
(direkteur basisschool) 
Roger Delbaere 
(Lic. Geschied. Hoger Sec. Ond.) 
Hugo Hillewaert 
(Reg. Nederlands, Lager Sec. Ond.) 

Stafmedewerkers: 
Wiet Beirnaert 
(Sekretariaat — Kleuterend.) 
Fritz Kint 
(Buitengew. Ond.) 

Dactylografie: Caroline Van Ackere 

Wie voorstellen en suggesties heeft in 
verband met onderwijs kan terecht bij Ge
meenschapsminister J. Sauwens, de 
Meeüssquare 35, 1040 Brussel (02/ 
511.43.50). 
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EN DAAR KOMT DE ARGO 

M
ET ingang van 17 januari 1989 
werd het onderwijsbeleid in dit 
land overgedragen aan de ge
meenschappen. Gelijktijdig 
met de kommunautarisering 
van het onderwijsbeleid vond 
voor het Rijksonderwijs een 
belangrijke strukturele wijzi
ging plaats. Een Autonome 
Raad voor het Gemeen
schapsonderwijs - ARGO -

nam de funktie van inrichtende macht van het 
vroegere Rijks- thans Gemeenschapsonder
wijs, over van de nationale minister, staatsse-
kretaris voor Onderwijs en werd op deze da
tum door het in voege treden van de financie
ringswet operationeel. 

De geboorte van de ARGO werd door de 
vaders van het Dekreet afgeschilderd als een 
modelvoorbeeld van hoe het nieuwe onder
wijsbeleid er in dit land in de toekomst zou 
uitzien. Een nieuw tijdperk was aangebroken. 
Gedaan met het centralistische, bureaukrati-
sche betuttelen vanuit Brussel. Decentralisa
tie, demokratisering en responsibilisering zou
den de sleutelbegrippen worden van het toe
komstige Vlaams onderwijsbeleid. 

De oprichting van de ARGO heeft belangrij
ke gevolgen voor het onderwijsbeleid in zijn 
globaliteit, d.w.z. voor de scholen en de leer
krachten en in mindere mate voor de leerlin
gen en studenten. 

WIJ had een gesprek met Jan Bonamie, 
ondervoorzitter-sekretaris van de Centrale 
Raad van ARGO. 

WIJ: Waarom was de oprichting van de 
ARGO zo noodzakelijk? 

Jan Bonamie: „Het Rijksonderwijs onttrel<-
ken aan de invloedssfeer van de minister van 
Onderwijs, die als inrichtende macht van dit 
net in feite rechter en partij is (hij organizeert 
en kontroleert) dat was en is de achterliggende 
idee bij de oprichting van een Autonome Raad 
voor het Rijksonderwijs. De idee is niet nieuw. 
Reeds jaren wint de gedachte veld dat het 
Rijksonderwijs een van de minister min of 
meer onafhankelijke eigen inrichtende macht 
moet bezitten in de vorm van een Autonome 
Raad voor het Rijksonderwijs. 

Deze opstelling ontstond uit de vaststelling 
dat het voor een minister van Onden^ijs moei
lijk is tegelijkertijd de hoeder te zijn van alle 
onderwijsnetten en de verpersoonlijking van 
de inrichtende macht van één specifiek net. 
I^en nam verder ook aan dat een onafhankelij
ke instantie het beheer van het Rijksonden\/ijs 
losser zou maken van de wisselingen in de 
politieke konstellatie. And last but not least 

hoopte men dat de strukturele ingreep in het 
beleid de aftakeling van het Rijksonderwijs zou 
stoppen." 

WIJ: Na een lange geschiedenis is men 
dan nu eindelijk tot een politiek akkoord 
gekomen. 

Jan Bonamie: „Het politiek akkoord van 9 

Jan Bonamie zetelt namens de 
VU in de Centrale Raad van de 
ARGO waar hij tevens onder
voorzitter-sekretaris is. 
Hij werd geboren In Waarschoot 
op 3 september 1949 en is er 
woonachtig. Van opleiding Doc
tor in de Psychologie en Peda
gogische Wetenschappen was 
hij als onderwijskundige meer 
dan tien jaar werkzaam aan de 
Rijksuniversiteit van Gent als as
sistent van Prof. De Block op het 
seminarie en laboratorium voor 
didaktiek. Vanaf 1987 doceerde 
Jan Bonamie aan de Administra
tieve en Ekonomische Hoge
school in Brussel de aggre
gaatsopleiding van de studenten 
ekonomie. Hij was een tijdlang 
algemeen sekretaris van de 
Vlaamse Raad voor Weten
schapsbeleid en Kabinetsmede
werker op de cel onderwijs ver
bonden aan Gemeenschapsmi
nister J. Sauwens. 
Jan Bonamie is gemeenteraads
lid in Waarschoot, voorzitter van 
de VU-afdeling van zijn gemeen
te, arrondissementeel onder
voorzitter voor Gent-Eekio, lid 
van de partijraad en plaatsver
vangend volksvertegenwoordi
ger. 

november 1988 schetst in het eerste hoofdstuk 
het kader waarbinnen de diskussie over de 
Autonome Raad gevoerd werd: het grondwet
telijk en algemeen politiek kader dat de oprich
ting van de ARGO mogelijk maakt. De grote 
principes die de sfeer aangeeft die de ARGO 
zou moeten beheersen zijn: demokratisering, 
decentralisering en responsabilisering. In
spraak via participatie: wat op lokaal niveau 
kan geschieden moet niet centraal geregeld 

Jan Bonamie zetelt namens de VU In de 
Centrale Raad van de Argo. Binnen die 
Autonome Raad is nog heel wat werk 
weggelegd voor de VU. (foto oann) 

worden, is de grote teneur van dit akkoord. 
Verder worden de krijtlijnen getrokken van de 
vooropgestelde objektieven: de bevoegd
heidsverdeling tussen de bestuursorganen 
van de ARGO op centraal en lokaal niveau 
namelijk de Centrale Raad en de lokale school
raden. 

In andere hoofdstukken komen hete hang
ijzers aan bod: de samenstelling van de zojuist 
vermelde bestuursorganen, het in het vooruit
zicht gestelde nieuwe statuut van het onderwij
spersoneel, de financiering van de ARGO en 
de organisatorische onderbouw ervan." 

WIJ: Wat hebben de andere netten nu met 
dit alles te maken? 

Jan Bonamie: „Het is belangrijk aan te 
stippen dat het vierpartijenakkoord vele bepa
lingen bevat die van toepassing worden op alle 
netten en die verwijzen naar de Schoolpakt-
wetgeving van 1959 en 1963. Zo is er onder
meer sprake van de oprichting van een Alge
mene Onderwijsraad voor de Vlaamse Ge
meenschap; belangrijke vernieuwingen wor
den aangekondigd op het vlak van de inspek-
tiediensten die netoverschrijdend zullen zijn. 
Verder is er de organisatie van het onderwijs-
departement. Vooral het politiek zeer gevoeli-
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ge hoofdstuk van de financiering bevat een 
aantal algemene bepalingen van toepassing 
voor alle netten. In die zin kan het Politiek 
Akkoord bestempeld worden als een nieuwe 
bladzijde van de Schoolpaktwetgeving. Een 
aantal afspraken uit het Akkoord vooral met 
betrekking tot het opstellen van een nieuw 
statuut voor het onderwijspersoneel en met 
betrekking tot de financiering van en de gebou-
wenpolitiek voor alle netten zullen bij afzonder
lijke bepalingen geregeld worden. Een aantal 
delen uit het Akkoord behoeven trouwens 
dekretaal initiatief om ze uit te voeren. Zo is er 
b.v. het opnieuw invoeren van kosteloos leer
lingenvervoer. " 

WIJ: De Centrale Raad zal tot 1991 het 
enige bestuursorgaan van ARGO zijn. Daar
na start een nieuwe fase. 

Jan Bonamie: ,,Het dekreet voorziet dat op 
1 april 1991 de lokale schoolraden operatio
neel worden. Hoe zulks in de praktijk dient te 
gebeuren, bijft een grote onbekende. Vanuit 
diverse hoeken wordt er omwille van pedagogi
sche overv/egingen, geopteerd voor een gelei
delijke invoering en opstarting van de lokale 
schoolraden. Ook de VU is gewonnen voor 
deze idee van de geleidelijkheid. Dit betekent 

dat nu reeds moet begonnen worden met her 
en der een eksperiment van lokale autonomie. 
De scholen zullen immers moeten begeleid 
worden in het verkrijgen en uitoefenen van hun 
autonomie. Dit vergt een nieuwe manier van 
denken en handelen en vooral een nieuwe 
politieke kuituur. 

Op 1 januari 1993 zou de ARGO uit zijn 
kinderschoenen gegroeid moeten zijn. De be
stuursorganen op het centraal niveau worden 
vernieuwd. De definitieve Centrale Raad wordt 
op dat ogenblik geïnstalleerd. De basis zal nog 
meer betrokken worden bij het beleid en zal 
mee de koers bepalen die het Gemeenschaps
onderwijs moet varen." 

WIJ: De lokale schoolraden krijgen van 
dan af een groot pakket aan bevoegdheden. 

Jan Bonamie: „Inderdaad, de lokale scho
len kunnen in het ARGO-koncept zelf beslis
sen wat zij in funktie van hun noden en 
behoeften nodig hebben. Het grote voordeel 
van het sisteem is dat de beslissing en de 
uitvoering nu binnen de lokale schoolraden 
kunnen afgewogen worden in funktie van de 
gestelde doelstellingen. 

Dit alles vergt natuurlijk een beleidsplan
ning, een mentaliteitswijziging. In de praktijk 
zijn de scholen niet voorbereid, niet vertrouwd 
om hun eigen zaken zelf te runnen. Is het 
inrichtingshoofd dat feitelijk gebombardeerd 
wordt tot manager opgewassen om zijn nieuwe 
taak naar behoren te vervullen ? Hoe zit het 
met de ouderparticipatie ? Vele andere vragen 
blijven nog." 

WIJ: Wat is nu de inbreng van de VU in dit 
alles? 

Jan Bonamie: ,,Het ARGO-dekreet heeft 
15% van het reilen en zeilen van het Gemeen-
schapsondenvijs vastgelegd. Er moet dus nog 
85% ingevuld worden, vooral op het lokale 
vlak. Er is dus nog heel wat werk aan de winkel 
voor de VU die als ongebonden fraktie (geen 
sindikale achterban) vrijuit kreatief denkwerk 
kan verrichten en een vernieuwingsstrategie 
kan ontwikkelen. Dergelijk denkwerk gebeurt 
op dit ogenblik zeer intens via de wekelijkse 
vergaderingen van de Onderwijswerkgroep 
van de VU. Alle hete hangijzers worden er 
besproken gaande van het mammoetdekreet 
tot het ontwerp van nieuw personeelsstatuut." 

(jd) 

ADVERTENTIE 

OOKDITISEBES TA\ van oude machines, toestellen 
of documenten, van industrieel-
archeologische waarde, dreigen 
onder een niet aflatende vernieu
wingsdrang verloren te gaan. 
Daarom besloot EBES bijzondere 
aandacht te besteden aan haar 
industrieel erfgoed. 
Zij nam het initiatief haar histo
rische rol in de industriële en 
maatschappelijke ontwikkeling te 
onderzoeken en vorm te geven. 
Voor de verzameling van haar 
industrieel verieden koos EBES 
een origineel kader: de oude 
machinezaal van Centrale L.anger-
brugge, in 1913 gebouwd, vormt 
het gepast decor voor ENERGEIA, 
het museum voor industrieel erf
goed van EBES. 

U bent er van harte 
welkom. 
Voor afspraak bel het 
nummer 03/280.03.45 EBES 
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NOEM ZE MENSEN 
MET EEN HANDIKAP 

H
ANDICAP is een Engels woord 
dat voor het eerst in de tweede 
helft van de 17de eeuw gebruikt 
werd voor een kansspel, waarbij 
twee personen hun geluk beproe
ven door hun hand in een muts 
(hand-in-cap) te steken en het 
voorwerp of het lot trachten uit te 
halen dat zij verlangen. Om
streeks 1750 werden in Engeland 
paarderennen met "handicap" 

georganiseerd. Dit zijn wedrennen met paar
den van verschillende jaren en vlugheid, waar
bij aan de zwakkeren een voorsprong werd 
gegeven om op die manier met ongeveer 
gelijke kansen van start te kunnen gaan. 

Handicap kreeg van daar zijn toepassing op 
de mens. Men sprak over gehandikapten, later 
over mindervaliden en nog later over anders
validen. Maar die laatste termen voldoen niet 
meer. Niet voor mensen met een handikap, en 
niet bij mensen die zich voor gehandikapten 
inzetten. 

WIJ: Van waar komt die plotse bekom
mernis om de naamgeving van mensen met 
een gehandikap? 

Ben Wuyts: „Zoals de meeste mensen had 
ik vroeger geen kontakt met gehandikapten. 
Pas toen Ik 15 jaar geleden hier mijn burger
dienst deed leerde Ik echt gehandikapte jonge
ren kennen. Gaandeweg vond ik de term 
minden/allden wat storend, maar Ik tilde er 
toen niet zo zwaar aan. Door met hen mee te 
groeien en te zien welke mogelijkheden ze wel 
hebben stoorde me dat meer. 

STAATSHERVORMING 
Een belangrijk aspekt van mijn taak Is de 

toekomst van de mensen die het tehuis hier 
moeten verlaten. Daardoor leerde Ik ook heel 
veel volwassen gehandikapten kennen. Zo 
ontmoette Ik Jean-Plerre Goetghebuer, die 
door een verkeersongeval op volwassen leef
tijd gehandikapt Is geworden. Jean-Plerre 
heeft hierover heel wat boeken geschreven, en 
hij gaat nogal te keer tegen de term "minder-
validen". Dat voorvoegsel "minder" komt in
derdaad bij veel mensen over als minder 
waard, mindenvaardig als mens." 

„Op studiedagen en kongressen waar ge
handikapte volwassenen aan het woord waren 
viel me op dat zij hier zelf ook steeds weer op 
terugkwamen. Het mocht over gelijk welk on
derwerp gaan, maar dat probleem van die 
naamgeving kwam steeds om de hoek gluren. 
Nederlanders verweten de gehandikapten In 
Vlaanderen ook regelmatig hoe het mogelijk 
was dat zij zich nog steeds minden/allden 
lieten noemen. In het geheel van de emanclpa-
tiegolf van gehandikapten die meer voor zich
zelf wilden opkomen geraakte dat probleem 
van die naamgeving echt in een stroomver
snelling. Ik zei toen tegen de gehandikapte 
vrienden die hier steeds op terugkwamen dat 
ik wel vond dat ze gelijk hadden, maar dat ze er 
toch niet zo emotioneel mochten over doen, 
uiteindelijk, what's In a name ? 

Ben Wuyts is direkteur van de 
BUSO-school Ten Dries te Lan-
degem. Wuyts vindt dat er iets 
schort aan de naamgeving voor 
gehandiitapte mensen. De ter
men mindervaiiden en andersva
liden voldoen niet langer, in het 
juninummer van het vakblad Or-
thopedagogica van juni schrijft 
Ben Wuyts hierover een weten
schappelijk artikel. 

Wel, zelden ze me, bekijk het eens objektlef 
en doe er een onderzoek rond. Dat is voor mij 
een uitdaging geweest. Ik heb gedurende twee 
jaar de naamgeving in woordenboeken, inter
nationale organisaties, wetteksten over gehan
dikapten nagepluisd, en die vergeleken met 
Nederlandse en anderstalige teksten. Ik heb 
met taalkundigen en psychologen gepraat en 
de literatuur rond die naamgeving bestudeerd. 

Ik kwam tot de konklusie dat ze gelijk heb
ben: de term mindervalide Is niet op zijn 
plaats. Als we de gehandikapten echt ernstig 
willen nemen als persoon Is een benaming als 
"mensen met een handikap" veel beter. Met 
de aan de gang zijnde staatshervorming heeft 
deze zaak nog een ekstra dimensie: nu zijn we 
bezig met de overheveling van de nationale 
bevoegdheden naar de gemeenschappen en 
gewesten, wel het ogenblik Is nu ook aange-

Ben Wuyts: „Aanstaande ouders ge
ven toch ook niet eender welke naam 
aan hun kinderen?" (foto R. szommer) 

broken om binnen Vlaanderen de gehandikap
te mensen de naam te geven die ze verdienen. 
We zitten nog steeds met een "Hoge Raad 
voor l^indervallden", het Rijks fonds voor de 
Sociale Reklassering van Mindervaliden, enz. 
Als dit allemaal blijft bestaan, krijg je dat woord 
"mindervalide" er niet uit." 

ZELFWAARDE 
WIJ: Heeft de naamgeving voor de gehan

dikapten zelf zo'n groot belang dat ze mee
speelt in de bepaling van hun zelfwaarde? 

Ben Wuyts: „Dat verschilt natuurlijk van 
persoon tot persoon. Ik denk dat er heel veel 
mensen zich afvragen of dat nu echt zo be
langrijk is. Is dat geen spijkers zoeken op laag 
water, hoor ik wel eens. Of, zoals iemand In 
een kommissie opmerkte, 't Is gelijk hoe ze 
genoemd worden, als ze hun geld maar krij
gen. 
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SAMENLEVNG 

Volgens mij is een naam wel belangrijk. 
Ouders bvb. geven hun kinderen niet zomaar 
een naam, daar wordt ernstig over nagedacht 
en van mening gewisseld. Er wordt naar een 
naam gezocht. Voor andere terreinen vindt 
men de juiste naam op de juiste plaats vaak 
zeer belangrijk. Wel, als het over mensen gaat, 
dan geldt dat zeker. 

Een naam tekent, zet een stempel. Als je 
bedenkt dat bepaalde leerkrachten een diplo
ma hebben dat hen bevoegd verklaart om les 
te geven aan "abnormale leerlingen", ik ben 
nog onlangs gaan spreken voor "ouders van 
zorgenkinderen", in de oude teksten van on
derwijs vind je nog de term "pedagogisch 
verachterden", kortom, de naam geeft een 
kleur, een bepaald etiket. En mindervalide, 
hoe goedbedoeld ook, betekent toch "minder 
dan" een valide, niet evenwaardig." 

WIJ: U bent het ook niet eens met de term 
"andersvalide". 

Ben Wuyts: „Ja, ik heb al de termen die 
gebruikt worden voor mensen met een handi-
kap eens laten doorlichten door een aantal 
taalkundigen, vanuit een zuiver linguïstisch 
standpunt. Een term als andersvalide is vol
gens hen een duidelijk kunstmatige kombina-
tie. Waar ik het wel mee eens ben, is het feit 
dat dergelijke mensen even valled, waardevol 
zijn maar op een andere manier dan de vali
den. Maar je vindt geen andere kombinatie 
met het voorvoegsel "anders". Als je er even 
over nadenkt kom je tot de konklusie dat het 
een "gezochte" term is. We kunnen boven-

Door met zijn vingers letters op een 
klavier aan te duiden zegt Jan Deleu 
aan Ben Wuyts dat het weekblad WIJ te 
weinig aandacht schenkt aan de zachte 
SektOr. (foto R. Szommer) 

dien die handikap niet wegcijferen, hij is er nu 
eenmaal. De meest eenvoudige en duidelijke 
term is dan ook mensen met een handikap. 

Een term als mindervaliden is goedbedoeld, 
daar niet van. Het is niet mijn bedoeling om 
met dit initiatiefstenen naar iemand te werpen, 
ik wil niemand kwetsen. Maar ik wil de mensen 
wel op die verkeerde naamgeving wijzen. 

Trouwens ook de term minderyalide is wellicht 
geboren uit goede bedoelingen. Tegenover 
"abnormalen", "gebrekkigen", "achterlijken" 
en zelfs ' 'gehandikapten'' klinkt mindervaliden 
immers wat zachter: het gaat om valleden, 
maar een beetje minder als valleden. 

Ik vind dat we met ons taalgebruik moeten 
aansluiten bij Nederland. De term "mindervali
den" wordt daar sinds de jaren zeventig syste
matisch geweerd. In de dokumenten van de 
Raad van Europa komt dat woord ook niet 
meer voor, noch in de wereldgezondheidsor
ganisatie." 

WIJ: Maar in de volksmond heeft men het 
toch nog dikwijls over achterlijken, spasten, 
mankepoten,... Gelooft U dat dit kan veran
deren? 

Ben Wuyts: „Ja, ik geloof van wel. Op lange 
termijn. Pas op, er is al veel veranderd. Be
paalde termen worden al veel minder gebruikt 
als vroeger. Ik denk niet dat er vandaag de dag 

> 

n EEN HARD KLINKEND WOORD j j 

Wat vinden mensen met een handikap 
zelf van deze naamkwestie? We lieten 
enkele gehandikapte jongeren van het MP! 
Ten Dries aan het woord. 

„Ik gebruik steeds de term "andersvali
de" omdat wij anders zijn, niet minder of 
meerwaardig, maar anders. Integratie was 
in de jaren 70 in volle bloei, maar ik 
bespeur tegenwoordig een achteruit
gang." 

Jan Deleu 

„Ongelukkigen, achterlijken of abnorma
len vind ik scheldwoorden. Maar naar mijn 
gevoel is mindervalide en andersvalide 
juist. Ik denk dat veel mensen die woorden 

gebruiken omdat ze met weten hoe ze ons 
moeten aanspreken." 

Pieter 

„Eerlijk gezegd stond ik nooit stil bij de 
benaming minder-valide. Volgens mij zal 
elke naam die men geeft aan mensen met 
een handikap minderwaardig klinken. Ik 
persoonlijk vind de benaming "gehandi
kapte" een hard klinkend woord. Gehandi-
kapt zijn betekent eigenlijk hinder, belem
mering ondervinden van iets. Maar ik denk 
dat veel mensen de verklaring van de 
benaming die ze geven aan ons niet ken
nen. Volgens mij denken ze dat we alle
maal geestelijk gehandikapt zijn. Het is 
echter aan ons om te tonen hoe we werke
lijk zijn. Er is wel heel wat verbetering in de 

verhoudingen tussen "gehandikapte" 
mensen en "normale" mensen. Maar er 
kan nog heel wat gedaan worden." 

Sabine 

„Door verkeerde naamgevingen kunnen 
veel vooroordelen groeien bij mensen die 
niets weten over mensen met een handi
kap. Gelukkig worden veel woorden niet 
meer gebruikt in de omgangstaal (ze staan 
nog wel in de woordenboeken). Maar het 
woord minder-validen is nog geen goede 
benaming voor mensen met een handikap. 
Wij zijn toch niet minder waard dan een 
valide? Volgens het woordenboek zijn we 
ziek en kunnen we niet werken want de 
verklaring van het woord valide is iemand 
die gezond is en kan werken." 

Kurt 
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nog veel mensen over "abnormalen" spreken 
als ze gehandikapte personen bedoelen. Maar 
ja, we moeten er op blijven hameren om de 
term "mensen met een handikap" te gebrui
ken. 

Daarom willen we een oproep doen naarde 
media om konsekwent "mensen met een han
dikap" te schrijven of zeggen, en daar zelfs om 
stilistische redenen niet van af te wijken. Er 
zijn trouwens mogelijkheden genoeg om bin
nen deze beperking voldoende variatie te vin
den. En, men zegt van valiede mensen toch 
ook met steeds dat ze valied zijn: kan je je het 
voorstellen: „onze valide eerste minister ver
klaart... 

Als men bewust op deze benaming let, gaat 
men er ook zo over denken. Het zijn in de 
eerste plaats mensen, weliswaar met een 
probleem, een handikap. Heel die naamgeving 
duidt erop dat we de gehandikapte mensen 
willen beschouwen als mensen die er bijhoren. 
Het is een element in de ontvoogdingsstrijd." 

(Pdj) In de les Nederlands wordt de naamgeving voor gehandikapte mensen bespro
ken. Ben Wuyts leest voor wat de leerlingen er zelf over denken, (toto R. szommer) 

ADVERTENTIE 

Mnd omr het karnaval in Aalst en 
kmd ovm ée Ommegamin Bmssel ? 

De Staatshervorming roept heel wat vragen op. De antwoorden vind j e in / , ^ 7 [ R ) INBEL 
l l H p r ffrntÏQ i n ip n n c t l r t i n f n n r / »^r / N U / een folder, gratis in je postkantoor. 

EEN FOLDER LIGT VOOR JE KLAAR BIJ DE POST. 
DE STAATSHERVORMING, 
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VOLKEN EN STATEN 

OCEANIE, VERLOREN 
PARADIJS 

L
ANGE tijd konden Europeanen niet 
helemaal ten onrechte geloven dat 
op de wereld enkele paradijselijke 
landen, eilanden dan, bestonden. In 
de Stille Zuidzee, in het werelddeel 
(niet ,,vasteland"!) Oceanië dus, 
kwamen die voor. Sedert de WO II 
zijn ze ook daar aan het verdwijnen. 
De westerlingen, met hun akelig 
massatoerisme, verkankeren de 
mooiste stranden. De Hawaï-eilan-

den vormen wel het treffende voorbeeld. En 
via de dekolonisering, of wat daarvoor door
gaat, zijn nu ook de volkerentegenstellingen 
op de spits gedreven of beter aan het licht 
gekomen. 

AUSTRALISCHE 
BLANKEN AFWEREND 

Het grootste van al de Oceanische eilanden 
is Australië. Niet eerder dan 200 jaren geleden 
landden er de eerste blanken, Britten. De 
eerste bevolkingskolonie bestond er uit losge
laten galeiboeven en enkele scheepsladingen 
Engelse weesmeisjes. De oorspronkelijke vol
keren werden door de veroveraars gewoon 
„inboorlingen" genoemd („aborigins"). Zij wo
nen daar al zeker 40.000 jaren, maar werden 
als opgejaagde dieren behandeld en kregen 
pas in 1967 burgerrechten. 

De weinige overlevenden, die meestal in 
reservaten verblijven, hebben ten aanzien van 
de hele wereld roet in het feest van ,,200 jaren 
Australië" gegooid. Twee eeuwen blanke aan
wezigheid vieren is niet onbegrijpelijk, maar 
toch een beetje rassistisch als opzet. Van een 
land dat zo geredelijk de levieten leest aan 
Zuid-Afrika zou men dit niet zo dadelijk ver
wachten. 

Er is daar nog iets anders aan de gang. Het 
Jappenslndroom van tijdens de laatste wereld
oorlog is opnieuw ontwaakt. De Japanners zijn 
namelijk druk aan het beleggen in Australië 
(vakantiecentra, luxe-hotels, kantoor-wolken
krabbers, warenhuizen, zelfs een universiteit). 
In mei komen 1300 betogers bijeen in Queens
land (de Costa Brava van Australië) om tegen 
deze gang van zaken te protesteren. Dit pro
test slaat aan. Zozeer zelfs dat de regering 
aankondigt, een register van alle buitenlandse 

eigendommen te zullen aanleggen. Alle partij
en stemmen hier mee in. Labeur, in de opposi
tie, gaat zelfs nog verder. 

STUIPTREKKEND TIMOR 
Veertien jaren na de inlijving van de voorma

lige Portugese kolonie Oost-Tlmor door het 
gedekoloniseerde Indonesië is deze „27e pro
vincie" nog steeds niet tot rust gekomen. De 
Javanen en andere Indonesische machtheb
bers blijven elke neiging tot autonomie in het 
bloed verstikken. Toch is het Fretilin — de 
bevrijdingsbeweging, aan wie de Portugese 
kolonisatoren de macht hadden overgedragen 
— nog niet helemaal uitgeroeid. Nog een 3 a 
400 weerstanders zouden in de bergen ver
scholen leven en af en toe een militair afma
ken. De Javanen investeren nu ijverig, maar de 
nieuwe scholen geven alleen in het Javaans 
les. 

66/15 - Onze wereldreis langs 
Volken en Staten nadert stilaan 
haar eindpunt. Vandaag doen wij 
Oceanië en Amerika aan om vol
gende week de reeks af te ron
den in eigen land, want ook onze 
volken en staten zijn in bewe
ging... 

REFERENDUM OVER 
KANNAKY 

Het zwaarste etnische, tevens rassen-kon-
flikt doet zich voor op Kannaky alias Nieuw-
Caledonië, tussen de Kanaken, de oorspron
kelijke bewoners, en de ,,Caldoches", dit zijn 
de Fransen met hun veelrassige verfranste 
aanhang. 

Het Franse gezag aldaar wordt gesteund 
door een indrukwekkende militaire macht: on
geveer 10.000 militairen, d.i. 1 militair voor 7 
Kanaken. 

In mei ontploft de al jaren gespannen toe
stand in het Ouvea-incident. Kanaken (het 
FLNKS?) hadden Fransen als gijzelaars ge-

Kanaken: protest tot in Parijs. 
(foto Reuter) 

vangen genomen doch onderhandelingen met 
het oog op politieke hervormingen in uitzicht 
gesteld. De tweede beurt der presidentsverkie
zingen is echter daar, wat de Franse overheid 
waarschijnlijk doet beslissen, zonder dralen 
manu miiitari op te treden. De gijzelaars wor
den bevrijd tegen een hoge prijs; 18 Kanaken 
en een tiental Franse gendarmes vinden de 
dood. 

De bereidheid van het FLNKS om Europea
nen te laten deelnemen aan een referendum 
om over het toekomstige statuut van hun land 
te laten beslissen, komt er door op de helling te 
staan. 

Op 20 augustus '88 geraken een Kanaakse 
en een Caldoche-afvaardiging het met Parijs 
toch eens over een voorlopige oplossing. Het 
gebied wordt ingedeeld in drie provincies, één 
voor de Caldoches, twee voor de Kanaken. In 
afwachting van een in 1998 te houden referen
dum komt er een beperkt zelfbestuur. 

In de herfst moet dit akkoord bekrachtigd 
worden door een referendum (in Frankrijk). 

Wat inderdaad gebeurt doch met een weinig 
betekenisvolle deelneming van de bevolking 
(slechts ongeveer een kwart). 

Karei Jansegers 
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VOLKEN EN STATEN 

AMERIKA 
GEEN DROOM 

Amerika levert uiteraard het minste nieuws 
op voor een rubriek als deze Enorme inwijke-
lingenkonglomeraten als de Verenigde Staten 
van Noord-Amerika, Mexico, Brazilië en Ar
gentinië kennen alleen verhoudingen van staat 
tot burger De meesten beseffen met (meer) 
wat het betekent, tot een volk te behoren 

Verleden jaar werd hier bericht over de 
moeilijkheid die Nederland ondervindt om zijn 
Antillen allen samen de onafhankelijkheid te 
geven, met als naam bv ,,de West" Sommige 
eilanden willen namelijk wel onafhankelijk wor
den doch met met elkaar In 1988 is het Sint 
Maarten dat roet in het eten gooit Het is — 
tijdelijk' — welvarender dan Curagao en wil 
daarom een eigen koers varen Etnische te
genstellingen moet men daar met in zoeken 
Eilanden kunnen die echter mettertijd ontwij
ken 

Indianenopperhoofd Raoni trok op we-
reldtoernee om publieke opinie te sen-
siblizeren voor het regenwoud. 

(foto Mare Cels) 

Sedert Sunname onafhankelijk geworden is, 
dommelt het weg in de geschiedenis, onder
broken door af en toe een rebellie of een 
staatsgreep Net voor de onafhankelijkheid is 
een stroom Sunnamers, meestal negers, in 

Nederland aangekomen Onafhankelijkheid 
voor het land was goed, maar voor de mensen 
was Nederland beter Vooral vele afgestudeer
den liepen weg 

In september behaalt een zwemmer uit Suri
name olimpisch goud Bij deze gelegenheid 
haalt hij smalend uit naar Sunnamers in Ne
derland, die zijn overa/mning vieren „Ze zou
den er beter aan doen, hun land te komen 
opbouwen, in plaats van in Nederland een 
gemakkelijk leventje te leiden,,, aldus onge
veer zijn mening 

Over de Indianen in de Braziliaanse en 
Peruviaanse tropische regenwouden bereik
ten ons geen benchten Wij hebben geen 
reden om aan te nemen dat de Spaanse, 
Portugese of mestiezenoverheid zich m 1988 
gematigd heeft bij het omhakken of afbranden 
Meteen verdwijnt het wild, de voedingsbodem 
en de woon- en schuilplaats voor de laatste 
Indianenstammen Maar wat spreken wij over 
Indianen' Zijn zij met,,Brazilianen" of,,Peru
vianen", zonder onderscheid naar ras en taal 
gelijk te behandelen met blanken en kleurlin
gen ' Hen verdedigen heet m termen van de 
Franse Revolutie „rassisme", hen als onbe
staande beschouwen daarentegen „non-dis-
knminatie" K.J. 

' . H l iSrI-.TIE 

In mhlse watt.? 
maan goedkoper 
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MINA:TE LICHT BEVONDEN 

M
ET het toekomstig debat in de 
Vlaamse Raad voor ogen 
werd het MINA-plan gewogen 
en getoetst aan de eigen 
standpunten „Dit MINA-plan 
vertoont teveel tekorten om 
een werkzame beleidsvisie te 
zijn" zei voorzitter Jaak Ga
briels voor de verzamelde 
pers in aanwezigheid van de 
leden van de kommissie leef

milieu Michel Capoen en Jan Caudron Euro
parlementslid Wiily Kuijpers schetste de leef-
milieuproblematiek in een Europees kader 
Vooral op het vlak van kontrole, financiering en 
de bevoegdheidsverdeling werden belangrijke 
aanvullingen gevraagd 

MILIEUTOESTAND ~ 
leder milieubeleid start met een efficient 

totaaloverzicht van de aktuele milieusituatie In 
het analyserende deel van MINA valt op dat er 
voor meerdere deelsektoren onvoldoende kon-
krete gegevens voorhanden zijn Volgens Mi
chel Capoen moet er bijgevolg werk gemaakt 
worden van een overzichtelijke bundeling van 
de bestaande maar verspreide cijfergegevens 
Verder moeten initiatieven ontwikkeld worden 
om de bestaande lacunes efficient te vullen 

Waar MINA zweert bij de sektonele beschrij
ving en uitvoenng van de leefmilieuproblema-
tiek (water, lucht, bodem ) is een geïntegreer
de aanpak naar interaktieve thema's (verzu-
nng, vermesting, broeikaseffekt) realistischer 
Deze werkwijze sluit beter aan bij de ekologi-
sche verbanden en maakt het tevens mogelijk 
multidisciplinair en brongericht op te treden 
Konkreet betekent dit dat het behoud van de 
draagkracht en duurzaamheid van natuurlijke 
ekosystemen de basis voor ieder beleid moet 
vormen 

Geïntegreerd milieubeleid houdt immers ook 
in dat bv de relatie landbouw-nitraatvervuiling 
erkend wordt 

ACHILLESPEES 
Kontroles en sankties vormen de achilles

pees in de huidige milieuwetgeving Jan Cau
dron stelde voor om direkt 25 miljoen van het 
MINA-fonds te reserveren voor inspektie, kon
trole en toezicht na de vergunning Het is 
hierbij duidelijk dat, parallel met de kontrole, 
het politionele en gerechterlijke apparaat beter 
afgestemd moet worden op voorkomende mi
lieumisdrijven 

Ten aanzien van de financiering werd vast

gesteld dat meerdere MINA-beleidsopties met 
gekoppeld zijn aan de reële begroting 

Men moet er zich van bewust worden dat de 
sanering van het milieu handenvol geld zal 
gaan kosten Zowel voor gezin, bedrijf als 
overheid is een dnngende mentaliteitsveran
dering noodzakelijk 

Konkreet dient de industnesektor, die mo
menteel maksimaai profiteert van de huidige 
konjunktuur, veel grotere inspanningen te 
doen in de saneringspot ,,De vervuiler be
taalt" betekent ook dat de voor de landbouw-
sektor, die door MINA vrijwel genegeerd wordt, 
moet nagegaan worden in welke mate deze 
vervullende sektor moet bijdragen tot de finan-
cienng van het milieubeleidsplan 

Jan Caudron stelde tenslotte dat ook gezin
nen hun verantwoordelijkheid zullen moeten 
dragen Teneinde de partikuliere milieuheffin
gen zo laag mogelijk te houden lijkt het aange
wezen het te verplichten zelf milieuverlichten-

De nefaste mSlleutoestand in 
Vlaanderen is eindelijk ten volle 
doorgedrongen tot de hoogste 
beleidsniveau's. in navolging 
van het Nederlandse milieube
leidsplan „Zorgen voor Morgen" 
tracht ook het Vlaamse ministe
rie voor leefmilieu en natuurbe
houd een efficiënte beleidslijn 
voorop te stellen: het MINA-plan. 

de maatregelingen te nemen (recyclage, sorte-
nng huishoudelijk afval, zuinig met energie en 
water ) 

Voorzitter Jaak Gabnels beklemtoonde dat 
voor een efficiënte uitvoenng van het milieube
leid het aantal beleidsniveaus in de toekomst 
beperkt moet blijven tot de Europese Gemeen
schap, het Vlaamse Gewest, provincies en 
gemeenten Uitschakeling van het nationale 
niveau (Staatssekretariaat voor Leefmilieu) 
kan als de resterende nationale bevoegdhe
den of door de Europese gemeenschap uitge
voerd worden (vb f^oordzee-problematiek) of 
door de Gewesten zelf 

Een fundamentele kritiek op het MINA is de 
determinerende rol van de SERV als belang
rijkste adviesorgaan ter ondersteuning van het 
milieubeleid Zonder de inbreng van de sociale 
partner te willen minimaliseren moet het hoofd
aandeel m de advisenng weggelegd zijn voor 
de milieudeskundigen (universiteiten, georga
niseerde milieuverenigingen, eksperten) 

Teneinde een brede maatschappelijke dis-

kussie toe te laten is een toegankelijkheid van 
iedere burger tot milieudossiers essentieel 
Enkel dan kan er sprake zijn van openbaarheid 
van bestuur en geraakt de milieuproblematiek 
uit de ambtelijke geheimdoenerij 

De lokale kontrole kan best uitgevoerd wor
den door de gemeenten (bevoegde milieu
ambtenaren) Ook hier kan het aandeel van 
milieuverenigingen sterk verhoogd worden 
door hen het vordenngsrecht te verlenen 

EUROPA 1992 
Tenslotte onderstreepte Willy Kuijpers de 

centrale rol die de Europese Gemeenschap 
speelt in de strijd tegen grensoverschrijdende 
milieuverontreinigingen Hij stelde hierbij dat 
een Europa van regio's een beter hanteerbaar 
instrument vormt om interregionale problemen 
efficient aan te pakken 

Essentieel m de Europese aanpak is de 
opnchting van een geëigend milieu-orgaan 
met een voldoende financiële armslag en re
searchmogelijkheden om een gedirigeerde 
aanpak te verzekeren 

De financienng hiervan moet verzekerd wor
den door een bepaald percentage van het BNP 
van iedere lidstaat in deze gezamenlijke pot te 
storten Ook kunnen milieuheffingen voor de 
bedrijven het best Europees begeleid worden 
teneinde de onderlinge konkurrentiekracht te 
blijven verzekeren 

DIREKTE AKTIE ~ 
Het MINA-plan luidt zeker geen radikale 

ommekeer in, hoewel de behoefte daartoe 
voor sommige sektoren zeer dringend is (wa-
terzuivenng, ozon, zure regen ) Als het 
MINA-plan meer wil zijn dan een opsomming 
van beleidsintenties wordt het dnngend tijd de 
koe bij de horens te vatten en werk te maken 
van een effektief behoud en herstel van het 
leefmilieu Voorzitter Jaak Gabnels hoopt dan 
ook met deze kritieken en aanvullingen op het 
MINA-plan de regering aan te zetten tot een 
daadwerkelijk en afdoend leefmilieubeleid 

We moeten echter de moed hebben om aan 
bevolking, industrie en landbouw te zeggen 
dat zelfs het gedeeltelijk schoonmaken van 
ons leefmilieu zeer veel geld zal kosten en dus 
voor elk van ons echt pijn zal doen 

Het volledige dossier „milieubeleid in 
Vlaanderen — spijkers met koppen slaan " 
Is gratis verkrijgbaar bij de Studiedienst 
van de Volksunie, Barrlkadenplein 12 te 
1000 Brussel. 02/219.49.30. 
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OZON-AFBRAAK MONDIAAL 
AANPAKKEN 

,,Er is een wereldorganisatie nodig voor de 
kontrole op en het onderzoek naar de aantas
ting van de ozonlaag, de zure regen, het 
broeikasteffekt, de woestijnvorming en de ont
bossing en herbebossing. Een fragmentaire 
aanpak van deze fundamentele milieu-proble
men, land per land brengt weinig aarde aan de 
dijk. Dat wereld-organisme, waarvoor de Ver
enigde Naties een goed forum zouden kunnen 
zijn, moet ook over voldoende financiële mid
delen beschikken om deze problemen aan te 
pakken." 

Dit verklaarde VU-senator Rob Geeraerts bij 
de voorstelling van zijn brochure over de 
CFK's en de ozon-afbraak. Hij wil met het 
eenvoudig uitgegeven werk een overzicht ge
ven van de CFK-problematiek voor het be
drijfsleven, de politici en de milieugroepen. 

Er is nog veel onderzoek nodig op wereld
schaal, zei Geeraerts, om wetenschappelijk uit 
te maken in welke mate CFK's of andere 
produkten de ozonlaag aantasten. Wij moeten 
bovendien ook kijken naar andere gevolgen 
van het CFK-gebruik, zoals de versterking van 
het broeikasteffekt. Er is dus een globale 
aanpak nodig. Toch is hij geen voorstander 
van „blind sloganisme" dat alle CFK's weg wil. 

,,Wij moeten vermijden van de regen in de 
drop te komen. Sommige alternatieven zouden 
nog schadelijker kunnen zijn voor het leefmi
lieu". 

CFK's kennen verscheidene toepassingen. 
Het gebruik ervan in spuitbussen moet zo snel 
mogelijk verdwijnen. De toepassing bij de 

produktie van „piep-schuim" zal moeten aan
gepakt worden langs een gebruik van minder 
schadelijke soorten. CFK's bij brandbestrijding 
wil Geeraerts voorlopig ongemoeid laten. Het 
gaat om slechts een beperkte hoeveelheid en 
de milieu-schade door de brand zou, bij niet 
gebruik, groter zijn. 

CFK's als koelmiddel moeten op termijn 
vervangen worden door minder schadelijke 
varianten. Ondertussen kan worden gezocht 
naar andere sistemen van koeltechniek of van 
bewaring. Belangrijk vindt Geeraerts dat er 
maatregelen komen die het ontsnappen van 
CFK's uit koelinstallaties of de recyclage aan
pakken. 

WERELDWIJD 
Het grootste probleem ziet Geeraerts bij het 

CFK-gebruik als oplos- en reinigingsmiddel in 
de elektronische industrie. Het is een sterk 
groeiende sektor en alternatieven zijn nog niet 
echt gevonden. 

Er is een georganiseerde wereldomvattende 

Kjpst u voor dp KR-Gnld Furnrard? 

Exdusief en uniek voordelenpakket met 
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U opteert voor de KB-Classic Visa ? 
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aanpak nodig, zeit Geeraerts nog. De huidige 
politiek met konferenties hier en daar lost 
weinig op. Hij pleit voor de oprichting van een 
wereldorganisatie die de middelen heeft om de 
grote milieuproblemen van deze tijd aan te 
pakken. Zo'n organisme moet voldoende fi
nanciële armslag krijgen. Geeraerts ziet daar
voor twee mogelijkheden: een belasting onder 
de vorm van een percentage van het BNP of 
een financiering volgens het principe van ,,de 
vervuiler betaalt". 

Geeraerts kiest voor de tweede oplossing. 
Het moet voor de industrie rendabeler worden 
om milieu-vriendelijke technologie te zoeken 
en toe te passen. Indien zo'n maatregel op 
wereldschaal wordt opgelegd, heeft de indus
trie daar geen enkel probleem mee, zei de 
senator. Indien dit fragmentair in een of ander 
land zou gebeuren, verhuist de industrie ge
woon naar landen waar niet zo'n belasting 
wordt geheven. 

De brochure ,,De CFS's en de ozon-afbraak: 
een mondiaal milieuprobleem" kost 25 fr. ( + 
15 fr. port) en kan bekomen worden bij senator 
Rob Geeraerts, l^/leidoornstraat 1 te 3998 
Laakdal (013/66.13.81). 

MILIEUVRIENDELIJK 
BOEREN 

De Bond Beter Leefmilieu (BBL) 
publiceerde zopas het boek ,,Mi
lieuvriendelijk boeren". In een 100 
bladzijden tellend boek vertellen 
een dertigtal landbouwers uit Vlaan
deren en Nederland die op hun 
bedrijven reeds schone praktijken 
toepasssen uit hun praktijkvoor
beelden. 

Het boek heeft de bedoeling land
en tuinbouwers te overtuigen dat 
landbouw en milieuzorg best kun
nen samengaan met een fatsoenlijk 
inkomen. 

Alhoewel wij de indruk hebben 
dat het boek vooral bestemd is om 
het grote publiek te overtuigen van 
het nut van milieuvriendelijke land
bouw zal ook de txier, die overstelpt 
wordt met allerlei ,,hulpmiddelen", 
er schone teeltwijzen in terugvin
den. 

Om echt effekt te hebben dient 
het werk echter praktischer en 
nauwkeuriger uitgediept. 

— Milieuvriendelijk Boeren. 
Uitg. Bond Beter Leefmilieu, 104 
biz., 300 fr. 001-1475409-18. 

3agt i| nu een van beide kaarten aan, dan 
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HET OOSTFRONT VAN 1812 

N
A de slag om Moskou probeerden 
de geallieerden Napoleon te mati
gen. Een gesprek van Napoleon 
met de Oostenrijkse gezant te 
Parijs,Meftem/c/?, op26)uni1813 
te Dresden was typerend. (Een 
portret van Metternich kon u lezen 
in WIJ van 19 april j.l.) 

Napoleon had in 1813 weer en
kele veldslagen gewonnen: op 22 
april te Weissenfeld, op 2 mei te 

Lützen, op 28 mei te Bautzen, en wou van 
„vrede sluiten" niet weten, zelfs niet toen hem 
de Rijn als grens van Frankrijk werd aangebo
den. Metternich wees er Napoleon op, dat het 
met zijn legers slecht gesteld was, dat het bijna 
een leger van kinderen was, een geanticipeer
de generatie. Steeds jonger en jonger werden 
de mannen opgeroepen. 

„Daar kunt gij als diplomaat niet over oorde
len", zei Napoleon, „trouwens een man als ik 
bekommert zich niet om het leven van een 
miljoen mensen". Metternich replikeerde dat 
men deuren en vensters moest openzetten 
opdat de Fransen zouden horen hoe hij. Napo
leon, over de Fransen dacht. Daarop dan weer 
Napoleon: „De Fransen kunnen zich over mij 
niet beklagen, ik heb hen ontzien; Duitsers en 
Polen heb ik in Moskou verloren en van de 
300.000 soldaten die er stien/en waren er maar 
30.000 Fransen." Metternich vroeg toen aan 
Napoleon of hij niet uit het oog verloor dat hij 
tegen een Duitser sprak. 

EMPIRE DE 
RECRUTEMENT 

Kort daarna verloor Napoleon de slag bij 
Leipzig, waarbij heel wat Vlamingen omkwa
men of krijgsgevangen genomen werden. 
Leipzig was als het ware zijn Stalingrad (tenzij 
Moskou dat al was). 

Het was een van de grote zorgen van 
Napoleon steeds aan nieuwe rekruten te gera
ken, zodanig zelfs dat een Frans historikus 
Napoleons keizerrijk „l'empire de recrute-
ment" noemde. Hij moest de lichtingen steeds 
maar vroeger oproepen. En eens die miliciens 
binnen waren, was het zijn zorg desertie te 
voorkomen, ook van autochtone Fransen. 

Een andere zorg van Napoleon was het (een 
laagbijdegrondse zorg) zijn soldaten van 
schoenen te voorzien, voor de duizenden kilo
meter die ze moesten marcheren tussen Lissa
bon en Moskou en terug, over Berlijn, Ham
burg en Amsterdam, of over Wenen, de Alpen, 
Venetië en Rome. Hoeveel die soldaten moes

ten marcheren blijkt bvb, uit hun brieven: 
afstanden werden berekend in uren. En terwijl 
de soldaten zich doodmarcheerden waren er 
geslepen handelaars die zich aan de uitputting 
der soldaten verrijkten, door de verkoop aan 
het leger van bvb. schoenen van mindere 
kwaliteit. Een gewoon goed paar schoenen 
ging 350 km mee; men marcheerde 20 tot 30 
km per dag, met een eigen bagage van zowat 
30 kg. Om de 1000 km tocht mocht de soldaat 
zich een paar nieuwe schoenen kopen, af te 
houden van de militievergoeding. Soms waren 
er geforceerde marsen van 40 en 50 km; 
maksimaal zelfs 70 km. Maar wat met hen die 
niet meer mee konden? Die bleven „trainde-
ren"? En wat met de hele legertros? 

Grote veldslagen voor de generaals. Bloed 
en tranen, zweet en pijn, verminking en dood 
voor de kleine soldaat die men in de hulde 

In WIJ nr. 20 schetste Herman 
Maes een portret van de Oosten
rijkse poiitikus Klemens Metter
nich (1773-1859) en vertelde 
over de rol die deze diplomaat 
gespeeld heeft tijdens 20 jaar 
Franse oorlogen. 
In WIJ nr. 21 had Maes het over 
de Franse revolutie en hoe deze 
bij de bevolking onthaald werd. 
In dit derde luik vertelt Maes 
over het Oostfront van 1812 en 
ging na hoeveel niet-Fransen er 
de verre tocht ondernamen en 
hoeveel er (niet) terugkeerden-

vergeet. Die men ook in de betaling meestal 
(bijna) vergat. De gewone soldaat moest het 
met 0,45 fr. per dag stellen en dan diende hij 
nog zijn eigen eten te kopen. Een maarschalk 
kreeg 3.333 fr. per maand en bij gelegenheid 
nog een ekstragift van 100.000 fr. of meer. Ney 
kreeg een rente van 800.000 fr. Anderen 
kregen een landgoed. Toen Napoleon met 
Josephine de Beauharnais trouwde was hij al 
in staat haar schuldenberg van drie miljoen te 
betalen. Waar had hij die som verdiend, hij die 
ook zijn veeleisende broers en zusters moest 
onderhouden? Hoeveel maarschalken en ge
neraals kregen boven op hun vergoeding ook 
nog een landgoed of een kasteel? 

Maar onze jongens konden hun voeten ka
pot lopen, kregen hun soldij niet of met veel 
vertraging en moesten in hun brieven thuis om 
geld smeken. 

De Gentse Napoleonveteranen hadden 
hun eigen dekoratie. 

Het lot van onze jonge mannen die in 1797-
1814 dienst moesten nemen in het Franse 
leger intrigeert ons reeds jaren, ook omdat ze 
zo verwaarloosd worden in de geschiedschrij
ving; ze zijn onbekender dan de onbekende 
soldaat. 

Deze desinteresse voor hun lot valt des te 
meer op als men bvb. weet dat de deelstaat 
Beieren (toen een koninkrijk) nauwkeurig weet 
wie, wat en hoeveel er aan gedwongen dienst
neming werd gepresteerd, wie en hoevelen 
van die dienstplichtigen er overleefden. 

Men weet dat tweederden van Napoleons 
soldaten in Rusland niet-Fransen waren, maar 
wel soldaten der Verbondenen. De Vlamingen 
werden bij de Fransen geteld want de Oosten
rijkse Nederlanden, het Belgieke Nederland, 
waren bij Frankrijk ingelijfd en de inwoners 
werden dus als Fransen geteld. Frankrijk had 
zijn grens tot aan de Rijn verlegd. 

BBËRËN 
In de Grande Armee dat naar Rusland trok 

waren 190 generaals niet-Fransen: 35 Duit
sers (waarvan 2 uit Beieren), 29 Zwitsers, 26 
Polen, 25 Hollanders, 19 Belgen, 19 Italianen 
(waarvan 2 van de Pauselijke Staat), 13 leren, 
6 Portugezen, 5 Oostenrijkers, 3 Engelsen, 3 
uit Koerland, 2 uit de VS, 2 Spanjaarden, 1 
Deen, 1 Griek, 1 Venezolaan. 

Het koninkrijk Beieren behoorde verplicht tot 
de Verbondenen. Er trokken 35.799 Beierse 
soldaten naar Rusland op. Daarvan zijn er 
2.297 teruggekomen. Men weet dat 32.109 
van hen dood waren en dat er 1.393 krijgsge
vangen genomen werden. 

In 1814 zijn er nog 890 uit gevangenschap 
naar huis gekomen. Er waren dus nog 503 
achterblijvers, daarvan waren er in 1820 in 
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Rusland 469 gestorven. Van de nog resteren
de 34 wist men toen dat ze in Rusland verble
ven. 

De oudste soldaat in het Franse leger van 
1812 zou een 69-jarige Beierse generaal ge
weest zijn, de jongste soldaat was een 15-
jarige Beierse knaap. Er waren meer dan 
30.000 Oostenrijkers en meer dan 20.000 
Pruisen in het Franse leger dat naar Rusland 
trok. Ook de Duitse Rijnbond moest duizenden 
soldaten leveren. Een broer van Napoleon was 
toen koning van Westfalen en trok in 1812 ten 
strijde met meer dan 20.000 man. Hij kwam 
terug (zonder zijn soldaten) alvorens één Rus 
te hebben gezien. Hij keerde weer om „per
soonlijke redenen" met heel zijn persoonlijke 
bagage: zeven legerwagens met o.m. meer 
dan 200 broeken, 200 hemden, 318 zakdoe
ken, 60 paar laarzen. Van zijn meer dan 
20.000 soldaten zijn er een paar honderd 
teruggekomen... 

In Napoleons Ruslandleger waren er ook 
Portugezen, Zwitsers en Kroaten. Zowat 
15.000 Nederlanders namen er aan deel; am
per enkele honderden zijn terug naar huis 
gekomen. 

Nauwkeurige cijfers zijn alleen voor de Beie
ren bekend. Ze hebben ook al sedert 1833 een 
eigen gedenkteken in München. 

CHIFFQN-FLAMAND ~ 
Bij ons kennen wij geen enkel gedenkteken 

voor Napoleonsoldaten. Wel is er op het Cam-
po Santo te Sint-Amandsberg-Gent een monu
ment voor de overleden Napoleonisten, dat wil 
zeggen voor diegenen die lid waren van de na-
Napoleonvereniging van oudgedienden. Die 
Napoleonistenverenigingen speelden zelfs 
een zware rol in de verfransing na de bezet
tingstijd. Gent had de bedrijvigste Napoleonis-
tenvereniging van België, met in 1846 262 
leden; het bood materieel voordeel. In 1874 
waren er nog tien leden en die besloten toen 
de vereniging op te doeken. Te Brugge werd 
een sekretaris afgezet omdat hij een verslag 
had geschreven dans un chiffon-flamand. 

Wij hebben getracht de namen terug te 
vinden van hen die niet terug gekomen zijn uit 
hun Napoleon-soldatentijd, voor Deinze en 25 
omliggende gemeenten. Daaruit kwam een 
merkwaardige vaststelling: er zijn van bij ons 
meer mensen gestorven in Napoleons legers, 
dan in de twee wereldoorlogen samen, on
danks het feit dat in Napoleons tijd onze 
bevolking maar half zo talrijk was als tijdens de 
twee wereldoorlogen. 

Voor die duizenden jongens . 3r ' t ' j ons 
weten) maar eén gedenkteken: een beschei
den monument ter nagedachtenis van „95 
dorpsgenoten gevallen in dienst van Napo
leon". In 1983, dus 170 jaar na datum, werd 
het opgericht te Evergem... 

Herman Maes 

Monument voor de 95 Evergemse soldaten gevallen onder Napoleon tussen 1804-
1814. (foto G. de Soete) 

OOSTENRIJKERS 
Op 26 juni 1794 versloeg het leger van 

het Frankrijk van de Grote Revolutie het 
leger van de Oostenrijkse monarch te Fleu-
rus. Na die veldslag gingen de Zuidelijke 
Nederlanden definitief van Oostenrijkse 
handen over in Franse. Definitief, omdat de 
Fransen tussen november 1792 en maart 
1793 dit gebied reeds hadden ingepalmd. 

De ironie van het lot dat over de veldslag 
van Fleurus besliste vertoonde twee aspek-
ten: in Frankrijk was de eigenlijke revolutie 
voorbij en de verslagen Oostenrijkers wa
ren diegenen die sinds een halve eeuw met 
„verlichte" ijver het ideeëngoed prakti
seerden dat op eclatant-bizarre wijze werd 
doorgevoerd door de Franse Revolutie. 

Regimes bepalen de tijdsgeest, maar 
tegelijk gebeurt het tegenovergestelde. De 
Spanjaarden heersten over de Nederlan
den tijdens de eeuwen waarin de Katolieke 
Kerk zich op de meest hardhandige wijze 
verweerde tegen haar inwendige én uit
wendige bedreigingen en daarenboven de 
andersgelovigen in Europa en daarbuiten 
bestreed, bekeerde of vernietigde. De Kerk 
hielp de Spanjaarden en de Spanjaarden 
hielpen de Kerk, langs inquisitierechtban-
ken en langs koloniale veroveringen. Toen 
de Oostenrijkers hier de Spanjaarden kwa

men opvolgen, waren vele schrijvers en 
denkers bezig een nieuwe tijdsgeest door 
te drukken, die van de Verlichting, die het 
zelfbeschikkingsrecht en de gelijkheid van 
alle mensen vooropstelde, de wereldlijke 
macht van de kerken betwistte en weten
schap en kennis aanvoerde als de hefbo
men tot het verwerven van het menselijk 
geluk. De Verlichting hielp de Oostenrij
kers bij het doorvoeren van hun moderne 
opvattingen over de wert<inng van de staat. 
De Oostenrijkers bakenden provincies af, 
bevorderden de eerste industriële ontwik
kelingen, bouwden een infrastruktuur uit 
van wegen, kanalen en havens. Ofschoon 
zij belijdend katoliek waren, ontnamen zij 
de Kerk invloed, bezit en vooral maat
schappelijke bevoegdheden. Zodoende 
hielpen zij de Verlichting, die vooral in 
Frankrijk stootte op de macht van een adel 
die geen interesse kon opbrengen voor 
politieke, maatschappelijke en ekonomi-
sche veranderingen. 

Het zou het niet eens zo grillige lot van 
de geschiedenis worden dat de Zuidelijke 
Nederlanden dé testamentuiwoerders wer
den van de Franse Revolutie. 

Frans-Jos Verdoodt 
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VIC TEN VOETEN UIT 

I 

Vic Anciaux: ,,De colums en mijn aantel(eningen vormen zowat het dagboel< van 
een politikus tussen de gewone mensen. Het is de neerslag van spontane 
geestdrift, maar vaal< ool< van sluipende ergernis." 

V
IC ANCIAUX voorstellen aan 
WIJ-lezers is nutteloos tijdver
drijf. Sinds hij in 1964 voor het 
eerst tot gemeenteraadslid werd 
verkozen en een jaar later zijn 
„blijde intrede" deed in de Ka
mer van volksvertegenwoordi
gers, is hij niet meer weg te 
branden uit het politieke bedrijf 
van ons land. 

Toen Vic op 8 september 
1979 de presidentiële handschoen van Hugo 
Schiltz overnam had de partij nog volop te 
kampen met de gevolgen van de Egmont-
kater. De nieuwbakken voorzitter ging onmid
dellijk aan de slag. Dit deed hij met ongeëve
naarde werkkracht en een rotsvast geloof in de 
waarachtigheid van de zending die de Volks
unie als partijpolitieke emanatie van het 
Vlaams-nationalisme te vervullen had. 

WIJ 
Aan de redaktie van dit blad vroeg Vic 

Anciaux zich wekelijks in een korte boodschap 
tot het brede VU-kader te mogen richten. Vic 
wilde een stuk van zijn verstand en zijn hart, 
zoals hij het zelf uitdrukt, aan de lezers meege
ven. Aldus werd eind 1980 de rubriek ,,Deze 
week dit..." boven de doopvont gehouden. 

Met de ijver en nauwgezetheid van een 
monnik kweet de partijvoorzitter zich zes jaar 
lang van deze taak. Meer dan driehonderd 
stukjes verschenen in WIJ tussen 1980 en 
1986, de periode van z'n voorzitterschap. 

Op zaterdag 23 mei 1987, enkele maanden 
na de ,,machtsoverdracht" Anciaux-Gabriëls, 
greep het eerste,,Volksunie feest in 't hart van 
Brussel" plaats. Om de goede herinnering aan 
Vies voorzitterschap te bewaren werd bij deze 
gelegenheid een bloemlezing van zijn colums 
aan het publiek voorgesteld. Dit boekje,,.Sjou
wer tussen de sjouwers" raakte spoedig uit
verkocht. Het zal dan ook velen verheugen dat 
opnieuw een aantal,,stukjes" van Vic Anciaux 
gebundeld te verkrijgen zijn. 

GEEN KOELE KIKKER 
,,De hardheid van hun beste glimlach" is 

een zinsnede uit één van de kurslefjes en 
tevens de titel van het nieuwe boek. Met „de 
hardheid van hun beste glimlach" bedoelt 
Anciaux de koele beredeneerdheid waarmee 
de ekonomische scherpslijpers de sociale om
standigheden van hun land naar hun hand 

trachten te zetten. Een houding waartegen Vic 
zich altijd heeft verzet. 

De colums in deze bundel zijn onder vier 

Dat een politikus of een ander 
„gezaghebbend personage" een 
boek publiceert is niets nieuws 
onder de zon. De jongste jaren is 
het zeifs erg in. Zopas werd onze 
boekenplank andermaal een 
werkje rijker. 
Bij uitgeverij Nioba te Antwerpen 
verscheen een boekje van gewe
zen vu-voorzitter Vic Anciaux. 
De auteur schreeft belange geen 
politiek testament, evenmin he
melde hij oude „heldendaden" 
op. Nee, bij Vic ligt dit even 
anders... 

tema's gegroepeerd. Aan de hand van talloze 
gebeurtenissen die zich tijdens zijn voorzitter
schap hebben voorgedaan schetst de schrijver 
zijn politieke ideeën. 

Vlo Anciaux: „Geen artikels over de grote 
politiek waar 's morgens in tiet persoverzictit 
uit wordt geciteerd. Telkens bedenkingen, 
vooral recfit uit het liart gegrepen, die bij me 
opwellen naar aanleiding van een of andere 
gebeurtenis in de vorige week." 

Al heeft Vic eens de neiging wat zeemzoet te 
doen, nooit wordt hij echter zeurderig of betwe
terig. Dit weet hij trouwens zelf ook: ,,Allaghet 
nooit in mijn bedoeling de les te spellen, toch 
vreesde ik zelf dat ze (de stukjes) soms iets te 
moraliserend overkwamen. Toch blijven het 
doodgewone menselijke beschouwingen. Poli
tieke geheimtaal en teoretische bespiegelin
gen heb ik steeds gemeden. Aan de hand van 
een door de week beleefde gebeurtenis of 
ontmoeting beschreef ik telkens mijn ervaring, 
mijn rationele maar vooral emotionele benade
ring, en trok ik enkele besluiten. Meestal zeer 
eenvoudig. Recht voor de raap. Ik hou niet van 
woorden die boven onze hoofden zweven", 
aldus Vic Anciaux. 

En hiermee is veel over de bloemlezing 
gezegd. De teneur van het werkje is er een van 
diepe menselijkheid. ,,De hardheid van hun 
beste glimlach" is een charmant boekje, dit is 
de Vic ten voeten uit. 

(ts) 
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BOEKEN 

WAAROM IK 
MET VAN 
MAERLANT 
JUICH... 

Te Damme werd het ^an Maerlantje en de 
eerste Vijfjaarlijkse oeuvreprijs voor het jeugd
boek van de vzw Jacob van Maerlant uitge
reikt. 

Voorzitter Karel Verleyen lichtte de doelstel
lingen toe, en dat is in hoofdzaak de bevorderi-
ing van de jeugdliteratuur in Vlaanderen, ter
wijl PR-man Willy Boom kwam vertellen dat de 
kwaliteit van de inzendingen voor de debutan-
tenprijs te laag lag en daarom niet bekroond 
werd. Hilde Masui, van De Bond, ondervoorzit
ter had het over probleemboeken, en minister, 
tevens burgemeester van Damme, Daniel 
Coens wees op het poëtisch karakter van 
Damme, nadat hij in volgorde Brugge, Gent, 
Lier en Antwerpen had vernoemd. Hij was de 
enige spreker die dik in tijdsoverschrijding 
ging. Eén zin toch onthouden: „Ik beschouw 
de jeugdliteratuur als de toetssteen voor de 
volwassenheid van onze literatuur" (Juist, 
mijnheer de minister, maar het zal niet dankzij 
de openbare besturen zijn dat die blijft be
staan, want het konstant weigeren van een 
vaste boekenprijs, het niet toekennen van 
leengelden — wat ons nog meer achterstand 
tegenover onze Nederlandse kollega's geeft 
— en het sistematisch verlagen van enige 
vorm van subsidie, roept alleen nog maar 
bewondering op voor die uitgevers die het 
ondanks alles toch blijven volhouden!) 

Omlijst door het Telemann Consort uit Brug
ge werd het Van Maerlantje — een bronzen 
beeldje van Jef Claerhout — overhandigd aan 
Katrien Seynave, dit voor haar boek Een wolk 
als afscheid, over de laatste maanden van een 
beenderkankerpatiëntje. Reeds vroeger werd 
ze onderscheiden met de prijs van de Kinder
en Jeugdjury en kreeg ze de prijzen van de 
provincie West- en Oost-Vlaanderen voor haar 
eersteling Vrede nu, dat net niet de debuutprijs 
kreeg van de vzw Jacob van Maerlant. 

Katrien Seynave leerde het vak van schrijf
ster in hoofdzaak door het overtikken van de 
manuscripten van Karel Verleyen, die door 
haar vader op taal werden nagekeken, Dit is de 

Katrien Seynaeve, de stiel geleerd bij 
Karel Verleyen. (foto Mare ceis) 

tweede schrijfster, ook Gerda van Erkel leerde 
zeer veel van het vak door dit werk, die een 
vlotte pen verwierf door in de geheime keuken 
van de kenners te mogen kijken. Misschien is 
dit wel een hint voor toekomstige jeugd- en 
andere auteurs. 

De eerste vijfjaarlijkse oeuvreprijs ging naar 
Gerda van Cleemput, een schrijfster die in 
Vlaanderen haar strepen reeds verdiende, en 
ondanks haar luide protest dat ze toch ook 
probleemboeken had geschreven, blijft ze een 
;e brave auteur, die teveel de kooi en os geit 
spaart. Maar dat is wellicht het gevolg van haar 
zachte en beminnelijke karakter. 

Dat Cor Ria Leeman het tegen haar moest 
afleggen, naast Johan Ballegeer en René 
Swartenbroeckx, zal wel aan de samenstelling 
van de jury hebben gelegen — of aan het 
aantal inzenders van het enquête-formulier. In 
ieder geval proficiat voor beiden. 

ADVERTENTIE 

BESTELBOtJ 

P P 2 4 mei Jl. verscheen het eerste boek van 
Vic Anciaux, oud-voorzitter van de Volks
unie. Gegroepeerd rond 4 thema's brengt Vic 
Anciaux daarin z\]n politieke denkbeelden 
tot uiting, aan de hand van talloze gebeurte
nissen die zich tijdens de Jaren van z\jn xtoor-
zittersschap voordeden. Vic laat zich ook in 
dit boek niet verleiden tot verbale hoog
standjes, maar analyseert op z{jn eigen, hu
mane meinier het Vlaanderen v€ui v€tndaag 
en draagt rationele oplossingen aan. 

Vic Anciaux 
-Nr.: 

Bestelt hierbij exx. van het boek 'DE HARDHEID VAN HUN 
BESTE GLIMLACH'van Vic Anclatix (112 blzn.) a 350,- F./ex. 
Betaling bij ontvangst. 
Bestelt hierbij exx. van het boek 'DE HARDHEID VAN HUN 
BESTE GLIMLACH'luxe-edlüe (op 100 exx.), gebondenmet 
stofomslag en gesigneerd, a 650,- F./ex. BetaSngbiJ ontvangst. 

Bon terugstwen naar-.Nióba, Uitgevers, Maarschalk Gérardstraat 6. 
2000ANTWERPEN, ir 03/232.38.62 
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BOEKEN 

DUIZEND DUIVELS EN SCHORPIOENEN... 
Wie af en toe naar buitenlandse kinderboe

kenbeurzen gaat, ziet daar de jongste jaren de 
gekste titels opduiken: De enkelbijter, De plat-
gewalste man, Schrik jezelf in slaap, Helgrote 
harige monster, Griezelige gedichten voor et
ters van kinderen. En daar kun je alleen maar 
y^- -:.Kr.', i i - j ^ijn, «ai'ii iic( riiay wec'. y-j-
woon lekker zitten griezelen, je laten meesle
pen in het avontuur. 

Het hoeven niet alleen meer probleemboe-
ken te zijn — alhoewel die er natuurlijk steeds 
moeten blijven. Want boeken zijn en blijven 
een machtig wapen in de strijd, om mensen de 
ogen te openen. Maar net zoals voor volwas
sen de de boog niet altijd gespannen hoeft te 
staan, moet de pees voor de jeugd ook al eens 
worden losgelaten. En op dat gebied is de 
veelzijdige Engelse auteur Anthony Horowitz 
een meester. Als Roal Dahl ooit van zijn troon 
wordt gestoten, dan zal het door deze Horowitz 
zijn. 

DUIVELS KOMPLOT 
Bij de aanvang van Kernenergie voor de 

duivel verliest Martin Hopkins op een gruwelij
ke manier zijn ouders. Plots komt Elvinta 
Norbertina Guinevere Emily Craay (met ENGE 
als initialen dus) als pleegmoeder aandraven. 
Ze neemt Martin mee naar Helledoorn Huis, 
Klein Maluwe, Yorkshire, waar hij bijna als een 
gevangene wordt behandeld. Op een dag 
ontdekt hij echter — na een stiekeme tocht 
naar het dorp — dat alle burgers zich naar een 
afgedankte kerncentrale begeven, en daar 
heel geheimzinnige dingen doen. Hij vindt uit 
dat deze kerncentrale terug werd opgestart en 
dat de handlangers van de duivel aan de basis 
hiervan liggen. Niemand gelooft hem, totdat op 
een nacht echter een joernalist, van de Maluw-
se Courant, Richard Cole, hem uit het drijfzand 
redt. Met alle elementen die Richard aan
brengt en nog enkele die ze samen ontdekken, 
begrijpen ze al vlug de enorme draagwijdte 
van het verschrikkelijk komplot dat tegen de 
aarde en zijn bewoners wordt gesmeed. 

En dan stoten ze op de Duivelsklem. De 
naam van een cirkel van keien, die eens in het 
woud van Kleiner Maluwe stond. In Groot-
Brittannië alleen al waren er meer dan 600 van 
die cirkels. De bekendste is Stonehenge. 

De Duivelsklem was ook zo'n cirkel van 
stenen gebouwd als een soort grens — een 
magische poort — om ,,de Ouden" buiten te 
sluiten. „De Ouden" zijn onvoorstelbaar slech
te wezens, die met kunnen leven zonder 
chaos, die miljoenen jaren geleden de wereld 
beheersten en het is enkel aan de Duivelsklem 
te danken, dat de geschiedenis zoals we die 
nu kennen, kon beginnen. En nu wordt er door 

Anthony Horowitz 

KERNENERGIE 

DE DUIVEL 

[wj 

de moderne handlangers getracht, met de 
hulp van de kerncentrale, deze Duivelsklem te 
doorbreken en de wereld in een chaos te 
dompelen, waarin alleen het slechte kan over
leven. 

Anthony Horowitz 

DE NACHT 
VAN DE 

SCHORPIOEN 

mn 

Martin Hopkins ontdekt echter dat hij over 
geheime krachten beschikt en dat hij één van 
de wy/is, die samen de wereld moeten redden. 
Het hele boek loopt naar een denderend en 
warrelend slot waarin een pterodactylus, een 
paracyclotosaurus, een diplodocus, een trice-
ratops en een iguanodon enkele van de hoofd
rollen opeisen. En men kijkt reikhalzend uit 
naar een vervolg. 

DE LIJNEN VAN NAZCT 
En ja hoor, daar komt de tweede uit de reeks 

van de vijf: De nacht van de schorpioen. 
Wanneer Martin Hopkins, samen met Richard 
Cole, nergens gehoor vindt, besluit het tweetal 
tot de alledaagse werkelijkheid terug te keren. 
Richard schrijft banale artikels over banale 
mensen voor zijn krant en Martin gaat naar 
school. 

Tot op een avond. Op televisie zien ze hoe 
een boek gaat worden geveild en dat boek 
draagt het teken van „de Ouden". Dat leidt 
hen naar Zuid-Amerika. Richard belandt bij 
aankomst in Peru dadelijk in de gevangenis en 
Martin zal op eigen benen de strijd moeten 
aanbinden met meneer Todd, de baas van 
Tovar Communicatie, die blijkt niet veel goeds 
in de zin te hebben (Voor volwassen lezers — 
want deze boeken zijn voor jongeren bedoeld 
— zien we de Mister Todd opduiken die in A 
handful of dust van Evelyn Waugh een hoofd
rol speelt, net zoals in veel van wat Horowitz 
schrijft, de belezen volwassene méér zal ont
dekken dan eender welke jongere zal kunnen 
zien). Dan sluit Martin vriendschap met Pedro, 
in wie hij één van de vijf herkent. Pedro is een 
afstammeling van de Incakoningen en daar
door krijgt het tweetal dadelijk de hulp aange
boden, van hetgeen er nog aan Inca's rest. 

Alle sporen leiden naar een satelliet en de 
beroemde lijnen van Nazca, die door veel 
auteurs reeds werden beschreven en gebruikt 
als verhaalmateriaal, maar ook hier slaagt 
Horowitz weer iets nieuws te verzinnen. Ver
zinnen? Neen het is echt gebeurd. In ieder 
geval ga je het geloven. Dit zijn verhalen in de 
grote traditie van de Angelsaksische vertellers, 
die op een schiterende wijze werden vertaald 
door Jef van Gooi en Annemarie van Ewyck. 

Vanaf 10 jaar kun je ze lezen, vanaf 12 jaar 
ga je de achtergronden begrijpen en als vol
wassenen steel je ze van je kinderen. 

— Kernenergie voor de duivel. Uitg. Facet. 132 
biz. Paperback (genaaid). 
— De nacht van de schorpioen. Uitg. Facet. 143 
biz. Paperback (genaaid). 
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TENTOONSTELLING 

LUCEBERT 
KUNSTFORUM 

Van 3 juni tot en met 2 juli 1989 wordt in 
Kunsttorum te Sctielderode een tentoonstel
ling gehouden van schilderijen en gouaches 
van Lucebert. 

Lucebert w/erd in 1924 geboren te Amster
dam. Hij sloot zich in 1949 aan bij de Experi
mentelen en nam deel aan de Cobra-expositie 
In het Stedelijk Museum met poèmes-peintu-
res. Als schilder en dichter geniet hij internatio
nale bekendheid. Zijn werk beweegt zich tus
sen uitersten: nu eens lijkt het toeval te over
heersen in een nauwelijks bedwongen chaos, 
dan weer is de vorm precies bepaald en 
omschreven. Uit de losse hand, met een mini
mum aan middelen, bereikt hij een maximum 
aan spontaniteit en expressie. Hij brengt geen 
eenheid in zijn werk en voert geen selekties 
door: zoals in een kindertekening kan alles vrij 
naast elkaar gezet worden. Het resultaat wordt 
wel eens beschreven als „een groteske ver
beelding van de absurde werkelijkheid". 

Lucebert vormt met zijn werk een belangrij
ke schakel tussen Cobra en de,,nieuwe figura
tie". 

— Kunstforum in Schelderode-Merelbeke Is 
in de weel( open van 14 tot 18u. Op zon- en 
feestdagen van 10 tot 18u. IMaandag en 
dinsdag gesloten. (091/62.59.58). 

^ , 

ORDE VOOR 
MARIJNISSEN 
De Orde van de Vlaamse Leeuw 1989 
werd zopas toegekend aan de kunst-
historikus R.H. Marijnissen. 

(foto P. v.d. Abeele) 

ADVERTENTIE 

in 

kunNtforum 
Sctielderede 

LUCEBERT 
SCHILDERIJEN - GOUACHES 

Tentoonstelling van 3 juni t/m 2 juli 1989 

WEEKDAGEN VAN 14-18 U. ZONDAG 10-18 U. MAANDAG EN DINSDAG GESLOTEN 

ADVERTENTIE 

Deze week 
in Knack Magazine 

Terug naar China 
Frans Verleyen bezocht eerder deze maand voor de derde keer 

China, en hij belandde daar te midden van de studentenopstand. 
Het China van Mao en dat van Deng, de studenten op hun plein 

en de Hongkong-faktor. Een reportage, deze week in Knack. 

De Kommissie en meer 

De Bende-Kommissie hoorde vorige 
weelc de verlclaring van Albert Raes, 
hoofd van de staatsveiligheid. Knack 
luisterde mee, maar stak ook elders 
zijn licht op over de gang van zaken 
in gerechtelijke kringen. Deze week in 
Knack. 

Marc Galle 

Hoe groot is de stap van Aalst naar 
Europa? Mare Galle bhjft wat hij al
tijd is geweest: een bewogen politicus. 
Een gesprek met de SP-lijsttrekker 
voor 18 juni, deze week in Knack. 

Michel Verschueren 
Sporting Anderlecht sloeg zo hard toe 
op de transfermarkt, dat de vraag 
rijst: waar haalt de klub nu al dat geld 
vandaan ? Manager Michel Verschue
ren over de portemonnee van Ander
lecht, deze week in Knack. 

Lodewijk XVII 

Toen Lodewijk XVI werd onthoofd, 
werd zijn tienjarige zoon automatisch 
Lodewijk XVII. Maar die zat op dat 
moment in een Parijse gevangenis. 
Wat gebeurde er daarna met het 
kind? Een reportage, deze week in 
Knack. 
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VLAKBIJ EN ELDERS 

ANTWERPEN, 
VROEG OF 
LAAT 

Sedert het lonkende jaartal 1992 de Europe
se geesten beroert, is er ook een nieuw begrip 
ontstaan regio-marketing Natuurlijk dat Ant
werpen, de provincie wel te verstaan, ook nu 
de spits met wil afstaan Op initiatief van het 
Provinciebestuur, de GOM, Antwerpen Kon-
gresstad en met steun uit de privesektor werd 
aldus de NV Antwerpen-Regio Europa (Des-
guinlei 10/12, 2018 Antwerpen) opgencht Tot 
dusver geen vuiltje aan de lucht Ook met als 

tachistiche bokkesprong voor een deel ver
minkt, de slogan staat er slordig boven ge
schreven en onderaan prijkt een tekeningetje 
dat naar het schijnt een rennend Antwerps 
handje moet voorstellen, maar meer weg heeft 
van de nageboorte van een inktvis De slogan 
IS van hetzelfde ondermaatse peil ,,Vroeg of 
laat", je kan er eindeloos op voortborduren, nu 
of nooit, hier of nergens, enz In zijn inhoudelij
ke nietszeggendheid zal beslist geen, dus ook 
vroeg of laat met, enig entoesiasme opwekken, 
laat staan bereidheid om geld te investeren 

De kampanje geeft ook een aantal pertinen
te cijfers prijs, die bewijzen dat Antwerpen 
inderdaad heel meer pijlen op haar boog heeft 
dan enkel Rubens, het „steentje", de haven, 
enz Zowel kultureel als ekonomisch staat de 
regio hier vooraan, met indrukwekkende cij
fers Tussen de 160 Europese regio's staat 
Antwerpen op de 13de plaats wat het bruto 
binnenlands produkt betreft Ruim 25 % van 
alle bedrijven in Vlaanderen bevindt zich m de 

men daarbij aan een professioneel reklamebu-
reau de opdracht gaf een kampanje te maken 
om A'pen zowel bij de eigen bevolking als bij 
de buitenlandse investeerders een positief en 
dynamisch imago te bezorgen Wel jammer 
dat die kampanje zich zo'n slaapverwekkend 
signatuur meegaf in logo en slogan 

Het de kampanje illustrerende embleem is 
een letterbeeld (internationaal beroepsjargon 
„logo"), nochtans ontworpen door Nicole Van 
Goethem, twee jaar geleden nog winnares van 
de Oscar voor de beste animatiefilm De naam 
van het produkt (de regio dus) wordt door een 

provincie Antwerpen, 44 % van alle onderne
mingen in Vlaanderen met een jaaromzet van 
meer dan een miljard en 40 % van alle 
ondernemingen met meer dan 1 000 werkne
mers De provincie is goed voor 31 % van de 
Vlaamse tewerkstelling, de hoogste toege
voegde waarde van de Vlaamse provincies, 
het hoogste gemiddelde belastbaar inkomen 
per inwoner, enz Die en andere mooie cijfers 
wil Antwerpen Regio Europa nog aandikken, 
maar het zal vroeg, of laat, toch moeten 
gebeuren met een liefst minder fletse imago-
kampanje dan nu het geval is 

EENMANS-
TIJDSCHRIF 

„De Vos" IS een viermaandelijks verschij
nend tijdschrift dat door de schrijver Guido 
Devos (winnaar WEL-essayprijs 1989) wordt 
volgeschreven Het vierde nummer in de reeks 
bevat de kroniek ,,Dagboek van een verscho
ten saboteur", waarin uitgehaald wordt naar 

de Hollandse kulturele agressor, het verhaal 
,,De apologie van Van Landeghem", „Dne 
gedichten voor een dode vader" die aansluiten 
bij vijf eerder verschenen gedichten, een ver
taald fragment uit ,,De opstand van de kinde
ren" van de Uruguyaanse in ballingschap 
levende schrijfster Cristina Pen Rossi en een 
kort essay over Ton van Reen n a v zijn roman 
,,Het winterjaar" 

Een abonnement op het blad kost 350 fr en 
kan gestort worden op bankrekening 063-
1296653-89 van Guido Devos, Kreupelstraat 
125, 1840 Eppegem 

GOED OM 
WETEN 

Voor wie op vakantie wil met een groot gezin 
IS de levensduurte in het land van bestemming 
toch wel belangrijk En wat blijkf? Dat van alle 
EG-landen Denemarken het duurste land is 
Voor een aantal verbruiksgoederen en dien
sten betaalde men daar m 1988 135,9 terwijl 
voor diezelfde zaken in België lOOfr betaald 
werd In Portugal daarentegen komt men met 
56 fr rond 

Uit de cijfers door Eurostat, het EG-buro 
voor de statistiek, bekendgemaakt blijkt dat de 
kloof tussen deze landen van jaar tot jaar 
dieper wordt In 1985 was de verhouding 
Denemarken-Belgie voor dezelfde produkten 
en diensten nog 128,3 tegen 100 

Vakantiegangers dienen er verder rekening 
mee te houden dat na Denemarken, Duitsland 
en Frankrijk de duurste landen van Europa zijn 
en dat na Portugal Griekenland en Spanje de 
goedkoopste landen zijn, nog steeds 

In alle andere lidstaten blijft de prijs voor 
dezelfde goederen en diensten net iets onder 
het peil van België Het is maar dat u het weet 

MISLUKT? 
WIJ zijn gewoon geraakt te leven met het jaar 

van dit en het jaar van dat Maar heeft u al 
gehoord van geplande jaren die met door
gaan' Het Europese jaar tegen de kanker 
stevent op zo'n mislukking af 

De EG-mimsterraad had 1989 uitgeroepen 
tot het Europese jaar van de kankerbestrijding 
maar is er na twee zittingen met in geslaagd tot 
een reglement te komen De meningsverschil
len hadden betrekking op de bestrijding van 
door tabak veroorzaakte kanker 

In een standpunt werd een zeer laag teerge
halte in sigaretten voorgeschreven, terwijl het 
andere bepaalde dat op alle rookartikelen de 
vermelding "zeer slecht voor de gezondheid-
"diende vermeld te worden 

Rond beide, nogal vanzelfsprekende, stand
punten kon geen akkoord bereikt worden 
Vreemd 

Als de grenzen nu maar opengaan op 1 
januari 1993.. 
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HET JAAR VAN 
DE KOOPLIEDEN... 

H
ET afgelopen voetbalseizoen 
droeg de stempel van machtige 
kooplieden. In Frankrijk versloeg 
het Marseille van Bernard Tapie in 
een droge eindspurt Paris-St.-
Germain van Ivic. In Nederland 
was PSV van de bekende gloei-
lampenfabriek andermaal de 
sterkste en bij ons wees KV Me-
chelen van modemkoning Cordier 
iedereen de weg. De waarheden 

van gisteren — in voetbal kunnen de sukses-
sen niet worden gekocht — zijn dus duidelijk 
niet meer deze van vandaag... 

Berlusconi heeft van AC Milaan opnieuw 
een grootmacht gemaakt. De klub verkeerde 
voor enkele jaren nochtans in een diep dal. Zij 
was gelittekend door een omkoopschandaal 
en snakte in de tweede klasse van het calcio 
zelfs een korte tijd naar adem. Tot de mediako-
ning zich „een vlag" zocht en de traditierijke 
vereniging zakelijk koel bij zijn patrimonium 
voegde. Binnen de kortste keren voerde Berlu 
de klub opnieuw naar de internationale top. Hij 
verkoos niet de gemakkelijkste weg. Integen
deel. Hij verlangde uitslagen én spektakel. 
Beiden werden door een ongewoon talentrijke 
Italiaans-Nederlandse ploeg neergezet. AC Mi
laan deed in de nu afgesloten Europacup '88-
'89 meer dan eens terugdenken aan het legen
darische Real Madrid van de tweede helft van 
de jaren vijftig. Overigens heeft het Italiaans 
voetbal zich de jongste jaren een nieuw ge
zicht vera/orven. De grimmige afweertaktieken 
van weleer hebben geleden onder de erosie 
van de tijd. Bovendien werd er op het voetbal-
gekke schiereiland zoveel buitenlands topta
lent ingevoerd dat een gunstige kentering 
onmogelijk kon uitblijven. Met de wereldbeker 
1990 in het vooruitzicht opent dit veelbeloven
de perspektieven. 

DRAMATISCH 
Voor FC Liverpool zal '88-'89 onder vele 

opzichten als een dramatisch seizoen in het 

§eschiedenisboek worden ingeschreven. De 
heffieldtragedie liet menselijk en maatschap

pelijk diepe sporen na. Bovendien zadelde zij 
de klub en de spelers op met ,,a mission". Om 
de doden alsnog te eren zou men in de beker 
en het kampioenschap tot het uiterste gaan. 

Men wilde „the double". De Wembleyfinale 
werd door de net als zovele anderen gedesillu
sioneerd uit Italië teruggekeerde lan Rush in 
onvergetelijke extra-times alsnog suksesvol 
afgerond. De slotmacht van het kampioen
schap, waarin de absolute triomf eigenlijk voor 
het grijpen lag, verliep echter tragisch. Liver
pool dat na een sensationele come-back, mis
schien wel de indrukwekkendste en meest 
meeslepende uit de rijke Engelse voetbalge
schiedenis, naast en zelfs voorbij Arsenal was 
geraakt, verloor in eigen huis in de blessuretijd 
de kampioenstitel tegen datzelfde Arsenal. 
Liverpool, duidelijk moegestreden na zoveel 
mentaal en fysisch afmattende matchen in 
weinig tijd, mocht wel met één maar niet met 
twee doelpunten verschil verliezen. Het werd 
0-2. Bijzonder pijnlijk was dat. Het zoveelste 

AC Milaan van mediummagnaat 
Berlusconi is Europees voetbal
kampioen geworden. In de finale 
van de Europabeker voor lands
kampioenen was het Roemeen
se Steaua Boekarest geen partij 
voor de ploeg met elf liremiljar
dairs. Dat Milaan won met doel
punten van Gullit en Van Basten 
illustreerde alleen maar dat suk-
ses in liet voetbal van vandaag 
heus wel kan worden gekocht. 

bewijs dat in voetbal zoniet alles dan toch veel 
mogelijk blijft. 

Ook de afwikkeling van ons voetbaljaar be
looft nog spannend te worden. We krijgen 
opnieuw een bekerfinale uit de oude doos. 
Anderlecht-Standard. Sinds de tweede wereld
oorlog bijna aan elkaar vastgeroeste tegen
standers. Overigens belooft de eindstrijd span
nender te worden dan vorig jaar. Standard is 
immers sterker geworden en hunkert naar 
Europees voetbal. Zondag ligt de laatste uit
weg open. Daar staat tegenover dat nogal wat 
,,reputaties" precies in deze match afscheid 
nemen van Sporting Anderlecht. Krncevic, de 
topschutter van wie men zich inmiddels af
vraagt of men hem toch niet beter in het 
Astridpark had gehouden. Raymond Goethals 
en Martin Lippens. Twee begrippen die samen 
misschien wel enigszins miskend, naar Bor-

Bernard Tapie, boegbeeld van de 
kooplieden die het voetbal op de geld
markt gooiden... (toto M. ceis) 

deaux vertrekken. En wellicht ook nog een 
paar andere spelers die nog onverwacht op de 
transferlijst zouden kunnen terecht komen. 
Want op de spelersmarkt blijkt deze zomer 
alles mogelijk. Anderlecht heeft de molen aan
gezwengeld. De ketting is lang. Sporting koopt 
Van der Linden, met dat geld gaat Antwerp 
achter Hoebrechts van Sint-Truiden dat op zijn 
beurt Van Kets wil weghalen bij Racing Meche-
len. En zo voort... 

TE VROEG 
Toch één markante vaststelling. Veel geduld 

hebben de jongeren vandaag niet meer. Sint-
Truiden dreigt twee beloften ineens te verlie
zen. Jacob en Hoebrechts. Laatstgenoemde 
had eigenlijk nog geen vaste stek ven/vorven in 
de basis maar voelt zich toch al sterk genoeg 
om op de Bosuil in de clinch te gaan met 
jongens als Goossens, Claessen en nog een 
paar Duitsers. 

Het wedervaren van Geert Emmerechts, die 
vorig jaar als opgeschoten knaap van RWDM 
naar Antwerp verhuisde en daar nooit voet aan 
de grond kreeg, heeft weinigen wijzer ge
maakt. Geld is momenteel de enige wegwijzer. 
Van geduldig opbouwen is geen sprake meer. 
Er bestaat nochtans een tijd om naar het 
buitenland te vertrekken en een tijd om binnen 
de vaderlandse klubhiërarchie promotie na te 
streven. 

Maar weinigen willen dat nog begrijpen en 
precies daarom bekomt het hen vaak slecht... 

Flandrien 
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TELEVISIE 

LZATERDAG 3 J U N L 
BRT1 
17.00 Flipper, serie 
17.30 Arnold, serie 
18.05 Robinson Crusoe, Vlaamse serie 
18.30 Mr. Rossi, serie 
18.50 Boeketje Vlaanderen, info 
20.00 Buren, serie 
20.25 Oude port wordt duur betaald, TV-film 
21.55 Mona Lisa, evergreens 
23.15 In de hitte van de nacht, serie 
00.05 Poolshoogte, astronomie 

BRT 2 

19.30 Kon. Elisabethwedstrijd '89 

VTM 

17.00 Tekenfilms 
17.30 VTM-top 30 
18.30 She's the sheriff, serie 
19.30 Benson, serie 
20.00 The longest day, film 

Ned. 1 
15.30 Route 66, VI. dol<. 
15.54 Black Beauty, serie 
19.18 Weg van de snelweg, Pyrenées-Rousillon 
19.49 Cheers, sene 
21.37 Hooperman, serie 
22.40 St. Elsewhere, serie 

Ned. 2 

17.00 Dynasty, serie 
18.45 Top 40 
20.29 Beauty & The Beast, serie 
21.25 Koos Postema, praatprogramma 
22.10 Green ice, film 
00.05 MacArthur, film 

Ned. 3 

21.57 Sprekende film, dok. serie 

Ned. 2 

09.00 Kinderprogramma's 
20.10 Zomergasten, praatprogr. 

Ned. 3 

21.10 De koppelaar, TV-film 

BRT 1 

09.00 Tekenfilms 
11.00 De zevende dag, praatkaffee 
15.30 Baas Eder en zijn kobold, jeugdfilm 
16.50 De speelvogels, serie 
17.40 Malvira, serie 
18.10 Toen Lotte onzichtbaar werd, serie 
18.35 De kollega's, serie 
20.15 Pallieter, Vlaamse film 
21.40 IMoskou, Moskou, teaterleven 
22.45 Triomf van het westen, dok. serie 

BRT 2 

15.00 Our common future, show 
22.30 Autosport 

VTM 

15.00 Tekenfilms 
16.00 Kojak, serie 
17.00 Dumbo, Disney-film 
20.00 Servicegolf, mensen helpen 
20.30 Perfect gentlemen, film 
22.45 Shoot, film 

Ned. 1 

15.30 Klaverweide, serie 
16.23 Zomerkoncert uit Oslo 
19.07 De reis van de Earth Star Voyager, serie 
22.56 The Beatles, special 

MAANDAG 5 JUNI 
BRT 1 

17.00 Flipper, serie 
17.30 Arnold, serie 
18.25 Avonturenbaai, serie 
18.50 Wijn, info 
20.00 Buren, serie 
20.25 Na de oorlog, serie 
21.15 Oldtimer Fly-in, verslag 
21.35 Wikken en wegen, info 
22.45 Horizon extra, wetensch. mag. 

BRT 2 

14.00 Tennis, Roland Garros 
19.00 Zonen en dochters, serie 
20.00 Terugkeer van de Roze Panter, film 

VTM 
17.00 Tekenfilms 
18.00 Batman, serie 
18.30 Cijfers en letters 
19.30 Rad van fortuin 
20.00 Planet of the apes, film 
22.30 Vroemtuigen, info * 

Ned. 1 

15.55 Arabian nights, film 
17.44 Professor Poopsnagle, serie 
18.10 Feesten uit de hele wereld, karnaval Venetië 
19.18 De Bobbies, serie 
22.50 Als er maar geen vrede uitbreekt!, verslag 

Ned. 2 

17.30 Bluffers, serie 
17.55 Tekenfilms 
18.45 Teufels Grossmutter, serie 
20.29 North & South, serie 
22.50 Scheveningen Int. Muziekconcours '89 

m 
DINSDAG 6 JUNI 

BRT1 
17.00 Flipper, serie 
17.30 Arnold, serie 
18.40 Jan zonder vrees, serie 
18.50 Levende aarde, dok. serie 
20.00 Buren, serie 
20.30 Supersense, dok. serie 
21.00 Moet kunnen, show 
21.45 lemandsland, Kenia 
22.45 Camera, info 
23.15 So What?, jazz 

BRT 2 
14.00 Tennis, Roland Garros 
19.00 Zonen en dochters, serie 
20.00 Argus, praatprogr. 
21.10 Stemmen uit Zaire, reportage 

VTM 

17.00 Tekenfilms 
18.00 Batman, serie 
18.30 Cijfers en letters 
19.30 Rad van fortuin 
20.00 Diamonds, serie 
21.00 Klasgenoten, Willy Van der Steen 
22.30 Wallenberg, serie 

Ned. 1 
15.45 James Herrlot, serie 
17.59 Rowena en de zeehond, serie 
18.24 Tekenfilms 
20.16 Murder she wrote, serie 
21.02 Ja natuurlijk, milieu 

Ned. 2 

16.00 Vrijgezellenflat, film 
17.32 Dieren in het wild, mieren 
17.55 Eten uit eigen tuin, info 
18.50 Dierenmanieren, info 
18.25 Alf, serie 
20.29 Onze ouwe, serie 

Ned. 3 
21.05 Het Mondriaan kwartet speelt Bartók 

JiQENSPAG 7JUIi mè 
BRT 1 

17.00 Flipper, serie 
17.30 Arnold, serie 
18.05 Merlina, serie 
18.30 De tovenaar van Oz, serie 
18.50 Levende aarde, dok. serie 
19.25 Politieke tribune VU 
20.00 Een zaak voor twee, serie 
21.00 I.O., kwis 
21.30 Special Moskou, reportage 

BRT 2 

14.00 Tennis, Roland Garros 
19.00 Zonen en dochters, serie 
20.00 Sergeant York, film 
22.10 Mobiele mensen — auto, info 

VTM 

17.00 Tekenfilms 
18.00 The oldes Rookie, serie 
19.30 Rad van fortuin 
20.00 The Blue Knight, film 
21.40 Cheers, serie 
22.40 Simon and Simon, serie 

Ned. 1 

15.25 Wings in the wilderness, film 
16.30 Lassie, serie 
19.55 De Campbells, serie 
23.10 De Hugenoten van de Ardèche, dok. serie 

Ned. 2 

17.00 Tekenfilms 
18.35 Countdown, pop 
19.25 Family Ties, serie 
22.05 Genesis Invisible Touch, koncert 
23.10 China Beach, serie 

Ned. 3 

20.27 De Vrek, toneel 

•DONDERDAG 8 JUNL 
BRT1 

17.30 Arnold, serie 
18.05 Kung Fu, serie 
18.55 Levende aarde, dok. serie 
20.00 Buren, serie 
20.35 Panorama, aktualiteiten 
21.30 De Dirtwater dynastie, serie 
22.45 De Koreaanse oorlog, dok. serie 

BRT 2 

14.00 Tennis, Roland Garros 
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EEN FILM PER DAG 

19.00 Zonen en dochters, serie 
20.00 Het machtige reservoir, TV-spel 

VTM 
17.00 Telcenfilms 
18.00 Batman, serie 
18.30 Cijfers en letters 
19.30 Rad van fortuin 
20.00 Tien om te zien, show 
21.00 Dallas, serie 
22.30 Odd couple, serie 
23.00 Jalce and the Fatman, serie 

Ned. 1 
16.31 Gevaarlijk komputerspel, serie 
17.45 Vara's kindermenu 
19.23 Een klas apart, serie 
21.35 Cagney & Lacey, serie 
22.40 De getuige, film 

Ned. 2 
16.05 Condemned, film 
18.25 David de kabouter, serie 
20.29 Growing pains, serie 
20.55 Grijpstra en de Gier, serie 
21.53 L.A. Law, serie 

VRIJDAG 9 JUNI 
BRT 1 
17.00 Flipper, serie 
17.30 Arnold, serie 
18.05 Speel op sport, spel 
18.55 Levende aarde, dok. serie 
20.00 Buren, serie 
20.25 Europa op weg naar... dok. serie 
21.15 Jazz-kasteel, soft-jazz 
21.45 Mijn moederspraek XI 
22.50 De nachten van de revolutie, serie 
BRT 2 
14.00 Tennis, Roland Garros 
19.00 Zonen en dochters, serie 
20.00 Première, filmnieuws 
20.30 Honeysuckle Rose, film 
22.25 Filmspot, info 

VTM 
17.00 Tekenfilms 
18.00 Batman, serie 
18.30 Cijfers en letters 
19.30 Rad van fortuin 
20.00 Conan the Barbarian, film 
22.35 Dear John, serie 
23.00 Stones for Ibarra, miniserie 

Ned. 1 
15.20 Centennial, serie 
16.10 Avontuur!, dok. serie 
17.44 Henderson Kids, serie 
20.30 Rai Koncert 1989, klassiek 
21.16 Mini-Sagas, kortfilm 
21.55 Drie hoog achter, serie 
22.40 In 't holst van de nacht, serie 
23.30 Jesse, film 

Ned. 2 
17.00 Derrick, serie 
18.03 Suske en Wiske, serie 
18.25 Familie Oudenrijn, serie 
19.03 Knight rider, serie 
22.30 De weddenschap, film 

Ned. 3 
20.26 De Elfenkoning, opera 118 

Eddy Brugman en Jacqueline Rommerts in Pallieters, zondag 4 juni op BRT 
1 om 20U.15. 

ZATERDAG 3 JUNI 

GREEN IGE 
Britse film uit 1981 met Ryan O'Neil, 

Omar Sharif en Anne Archer. Josepph 
Wiley, een elektrotechnikus, zit zwaar in de 
schulden. Toevallig verneemt hij dat in 
Mexiko op de bovenste verdieping van een 
wolkenkrabber een schat aan smaragden 
bewaard wordt... (Ned. 2, om 22u.10) 

ZONDAG 4 JUNI 

PALLIETER 
Viaams-Ned. film van Roland Verhavert 

uit 1975 naar het boek van Felix Timmer
mans. Na de dood van zijn vriendin een 
zware depressie door, maar dankzij de 
steun van zijn stomme vriend Fransoo en 
diens zorgzame zuster Charlotte komt hij 
langzamerhand over zijn verlies heen. 
(BRT1,om20u.15) 

MAANDAG 5 JUNI 

THE PLANET OF 
THE APES 

Vier astronauten maken een tocht naar 
een onbekende planeet. Daar stellen zij 
vast dat hun reis zo'n 2000 jaar moet 
geduurd hebben en dat apen op de planeet 
het voor het zeggen hebben. SF-film uit 
1968 met Charlton Heston, Roddy McDo-
wall en Kim Hunter. (VTM, om 20u.) 

DINSDAG 6 JUNI 

BACHELOR FLAT 

Amerik. komische film uit 1961 met Ter
ry-Thomas, Tuesday Weld en Celeste 
Holm. De nogal verlegen Britse archeoloog 
Bruce Patterson wordt door zijn Ameri
kaanse studenten op de handen gedragen 
en erg in trek bij de vrouwtjes... (Ned. 2, 
om 16u.) 

WOENSDAG 7 JUNI 

HORS-LA-LOI 
Franse film uit 1984 met Clovis Cornillac, 

Wadek Stanczak en Nathalie Spilmont. In 
een dancing richten een vijftiental jongeren 
een echt bloedbad aan na een paar racisti
sche opmerkingen van een bezoeker. Om
dat zij opgejaagd worden door de politie 
proberen zij een schuilplaats te vinden in 
een verlaten dorp... (RTL-TVi, om 21u.10) 

DONDERDAG 8 JUNI 

WITNESS 
Na het overlijden van haar man reist 

Rachel naar Baltimore waar het drukke 
stadsleven voor haar een ware hel is. 
Amerik. film uit 1985 met o.a. Harrison 
Ford, Kelly McGillis. (Ned. 1, om 22u.40) 

VRIJDAG 9 JUNI 

HONEYSUCKLE ROSE 
Amerik. muzikaal drama uit 1980. Tij

dens een tournee begint de suksesvolle 
country & western-muzikant Buck Bonham 
een verhouding met de veel jongere Lily, 
de dochter van een kollega. Bucks vrouw 
Viv komt daar op uit... (TV 2, om 20u.30) 
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AANBEVOLEN HUIZEN 

- BINNENHUISINRICHTING 
- SIERSCHOUWEN 
- MEUBELEN - STOFFEN 
- BEHANG 

Kazernestraat 39 
9620 ZOTTEGEM 091/60.13.37 

FERAUTO 
Auto-onderdelen 
Ferenczi Jozef 
Herentalsebaan 550 
2220 Wommelgem 
Tel. 03/353.26.50 
Open van 9 tot 20 u van maandag 
tot zaterdag. 

Houtzagerij 

DE ROOSE N.V. 
Algemene hout- en platenhandel 

Schaverij 
AFD NINOVE 9400 

Steenweg naar Aalst 496 
Tel 053-66 83 86 

AFD OKEGEM - 9471 
Leopoldstraat 114 
Tel 054-33 17 51 

054-33 11 49 

EEN ADVERTENTIE 
IN WIJ 

RENDEERT! 
TEL.: 02/219.49.30 

BLOEMEN ROUWKRANSEN 
BRUIDSTUILEN 
ZAALVERSIERING 

i ETRA PVBA 
w | ^ HEIHOEFSEWEG 1 
Jff/S^ ,2520 EDEGEM 
^k'S^ Tel 03/457 23 89 

^chemical iën 

KORTESTRAAT 15-19 
B-2650 BOOM 

'S 03/888.69.35 

KEUKENS - SANITAIR 
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 

Assesteenweg 240, TERNAT 
Tel. 582.29.15 

Toonzaal alle dagen open 
van 9-19 u Zondag gesloten 

Wens je een leeuwenvlag of -wimpel te 
kopen? Of leeuwenspeldjes — badges 
— glasramen — boeken over Vlaamse 
Beweging? 

Bezoek dan in Leuven, Parijsstraat 75 
de IJzerbedevaartwinkel. 

Openingsuren: elke werkdag van 
14U.30 tot 17U.30. Op vrijdag ook in de 
voomiiddag van 10u.30 tot 12u.15. Tele
foon: 016/22.09.66. 

/ ^ ^ 

1 ^ IT I 

TUINAANLEG 
+ ONDERHOUD 

Aanleggen van terrassen, 
klinkers en kasseien. 

Tel.: 02/759.54.54 
na 18 uur. 

rmmÊr^mmmMMtininiHittitttittiiti 

vemnctas genknv. 
gMMmmÊrmrmmMtttiitiititttutittttiii 

Kreatiever bouwen voor beter wonen' 
Hasseltweg 194 — 3600 GENK — Tel (011)36 32 60 

BOH: 
Ja ik wens vrijblijvend bezoek aan huis voor informatie en inlichtin 
gen 

Naam 

Adres 

Gemeente Tel 

Indien geen telefoon vermeldt dag en uur van afspraak 

Info n veranda/pergola AZ Prive 
n veranda/pergola Horeca 

1 
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UIT DE REGIO 

HET PARTIJBESTUUR 
DEELT MEE 

Na afloop van het Volksunie-Partijbestuur 
van maandag 29 mei 11., heeft algemeen 
voorzitter Jaak Gabriels volgende medede
lingen verspreid ten behoeve van de pers 

De Volksunie is met gelukkig met de beslis
sing die de Vlaamse regering vorige vrijdag 
met betrekking tot het KS dossier heeft geno
men Voor de partij is deze beslissing een 
gemiste kans De Vlaamse regenng had im
mers een diskussie die onder vonge centrale 
regering steeds m de grootste onduidelijkheid 
werd gevoerd kunnen open trekken naar over
leg en konsensus met alle betrokkenen Dit is 
met gebeurd Tevens drong de Volksunie erop 
aan dat het gegeven woord ten opzichte van 
de mijnwerkers zou gerespekteerd worden 

De Volksunie betreurt dat de beslissing 
enkel het sluitingsgegeven vaststaand en zeer 
konkreet vooropstelt De sociale begeleiding 
hiervan werd vooruitgeschoven zonder enige 
stevige waarborg voor de meer dan 6 500 
mijnweikersgezinnen En met betrekking tot 
het rekonversieluik werd weinig of mets kon-
kreet ingevuld 

De Volksunie begrijpt ten volle dat de mijn
werkers zich bekocht voelen o m om deze 
redenen maar vooral ook omdat hen sinds 
1966 herhaalde malen beloftes werden ge
daan die even vaak werden gebroken Dat de 
laatste belofte van werkzekerheid tot '96 nu 
bruusk wordt opgeheven doet bij hen de deur 
dicht, vooral omdat het gebeurt zonder gelijk
waardige kompensaties op het vlak van te
werkstelling en op sociaal vlak De Volksunie 
had dit dossier anders willen zien evolueren 

De Volksunie wenst de diskussie ten gronde 
met uit de weg te gaan en is er wel voorstander 
van dat de Vlaamse regering terzake een 
beslissing neemt filaar om dat te kunnen doen 
moeten alle elementen aanwezig zijn, onder 
meer een korrekte en objektieve evaluatie van 
het invullen van het toekomstkontrakt dat nog 
maar twee jaar oud is De Volksunie vraagt de 
Vlaamse regering en op sociaal vlak en inzake 
de rekonversie spoedig duidelijkheid te schep
pen Wat de rekonversiepolitiek betreft moeten 
ook de andere Vlaamse probleemregio's 
(Kempen Hageland Westhoek ) betrokken 
worden in de diskussie Dit is trouwens van in 
het begin het voorstel van de Volksunie ge
weest 

Wat ons als Vlaams-nationalisten echter nog 
het meeste kwetst is dat men zo lichtzinnig 
omspringt met een uiterst belangrijk principe 
het respekt voor het gegeven woord' Het 
vertrouwen van de burger ten opzichte van de 
eigen regenng kan hierdoor sterk worden ge
schaad 

NAVO 

Naar aanleiding van de aan gang zijnde 
NAVO-topkonferentie drukt de Volksunie de 
wens uit dat de centrale regenng haar stand
punten tijdens de diskussies zal handhaven 
Niettegenstaande mag verwacht worden dat 
de diskussies bijzonder moeizaam zullen ver
lopen en zijn er in de standpunten van verschil
lende bondgenoten en m de internationale 
politieke evolutie voldoende aanleiding en ar
gumentatie te vinden om ons standpunt hard 
te maken 

REFERENDUM 

Tenslotte hoopt de Volksunie dat het gezond 
verstand inzake het Euro-referendum opnieuw 
zijn intrede mag doen 

Agaiev moet zich goed realiseren dat hun 
verkiezingsstunt de bevolking 50 miljoen frank 
kost Voor een partij die graag wijst op haar 
,.zuinige" verkiezingskampanjes is dit bijzon
der teleurstellend 

Ten gronde kan de Volksunie zich met 
akkoord verklaren met een referendum over 
een aangelegenheid waann een algemene 
konsensus bestaat Dit is duur betaalde schijn-
demokratie De vraagstelling op zich kan enkel 
tot verwarnng aanleiding geven wanneer er 
onvoldoende mogelijkheden voor degelijke in
formatie aan de burger voorhanden zijn 

VU OP TV MET 
VERKIEZINGSSPOT 

Op woensdag 7 luni om 18u25 op BRT 1 eerste 
verkiezingsspot van de VU met de Europarlementsie 
den Jaak Vandemeulebroucke en Willy Kuijpers en 
lijsttrekker voor de Brusselse Hoofdstedelijke Raad 
Vic Anciaux 

WIJ: DE 
LAATSTE GOOI? 

Wordt volgende week de laatste gooi naar de 1000 
nieuwe abonnementen gerealiseerd' Daartoe moe-
•en echter nog 73 nieuwe WIJ s geboekt worden Het 
kan' Mocht dit waar zijn dan zijn de vooropgestelde 
1000 nieuwe voor de afgesproken datum van 11 juli 
89 ruim binnen Alles wat daar bovenop komt telt 
voor de tweede schijf van 1000 nieuwe die wij voor dit 
najaar op het oog hebben 

Deze week zetten wij graag de prtataties n ue veif 
van de arr Antwerpen ( + 8) Malle Vilvoorde ( +7), 
Aalst (+6) en Roeselare Tielt ( + 5) 

Met onze dank' 

ARRONDISSEMENTEEL 

1 Tongeren Maaseik 
2 Dendermonde 
3 Oostende Veurne 

Diksmuide 
4 Aalst 
5 Hasselt 
6 Halle-Vilvoorde 
7 Roeselare-Tielt 
8 leper 
9 GentEekIo 

10 Mechelen 
11 Sint Niklaas 
12 Leuven 
13 Antwerpen 

Brugge 
15 Kortrijk 
16 Oudenaarde 

Turnhout 
18 Brussel 

Totaal 

TOR-WERVERS 

Streefdoel 
1157 
75 4 

53 4 
51 3 
50 8 
50 
48 6 
43,9 
348 
28 7 
23 8 
23 7 
23 3 
23 3 
20 3 
139 
139 
11 

32,7 

Nieuwe 
96 
49 (+1) 

47 ( + 1) 
39 ( + 6) 
61 (+1) 

117( + 7) 
51 ( + 5) 
18 
80 
29 (+1) 
25 
65 ( + 2) 

131 ( + 8) 
27 (+1) 
30 (+1) 
10( + 1) 
33(+1) 
19 ( + 2) 

927 ( + 38) 

Van het individuele front weinig nieuws Toch 
graag melding gemaakt van een stille oprukker met 
name Georges Raes uit Ledegem Georges is in de 
topwerverij geen onbekende sinds jaren dingt hij 
mee naar de werverskroon Ook nu is hij de te volgen 
mani 

1 Bert Verleysen Munsterbilzen 31 
2 André Willems Maasmechelen 22 
3 Georges Raes Ledegem 18 
4 Ivo Coninx Genk 16 
5 Karel Rigo Gent 13 

Marie Louise Thiebaut Berg 13 
7 Jaak Gabnels Bree 11 
8 Anny Lenaerts Wilrijk 10 
9 Jan Caudron Aalst 8 

Jaak Vander Haegen Oudenaarde 8 
VU-Deerhjk 8 
VU Wingene 8 

13 Enk Vandewalle Izegem 6 
VU Vilvoorde 6 

15 Rita Gaublomme Boechout 5 
VU-Haacht 5 

17 Eva De Vos, Nederhasselt 4 
Koen Thevissen Dilsen 4 

19 Hugo Coveliers Aartselaar 3 
Koen Van Caimere Merelbeke 3 
Oswald Van Ooteghem Gentbrugge 3 
VU Hasselt 3 
VU Tervuren 3 
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VU-VROUWEN 
IN ALGEMENE 
LEDEN-
VERGADERING/2 

Vorige week brachten wij verslag uit van de voor
middagzitting van de algemene ledenvergadering 
van de VU-vrouwen. Vandaag belichten we de namid
dagbijeenkomst. 

Gerda Van Langendonck, VU-gemeenteraadslid te 
Kapellen, bracht een toelichting bij haar eindwerk 
„Vrouw en Politiek". In samenwerking met 3 kolle
ga's kwam dit werk tot stand voor het behalen van het 
getuigschrift in de post-universitaire cyclus ,,Vrouw 
en Samenleving". Het lag in de bedoeling van de 
initiatiefnemers om wetenschappelijk onderzoek te 
stimuleren in verband met vrouwenproblematiek. 
Promotor van dit projekt was dr. Mieke Van Haegen-
doren. 

Gerda en haar kollega's vertrokken voor hun studie 
van de probleemstelling dat er nood is aan een betere 
vrouwenvertegenwoordiging op beleidsvlak en on
derzochten vooral hoe de werking verliep van de zgn. 
vrouwenkommissies binnen de 5 Vlaamse partijen in 
de loop van het jaar 1987. Zij kwamen tot het besluit 
dat de belangrijkste elementen voor een goede 
uitbouw van de werking neerkomen op: 

— statutaire erkenning, 
— goede strukturele uitbouw op de verschillende 

niveau's, 
— financiële middelen, 
— voldoende garanties m.b.t. spreekrecht, 

— ondersteuning door de partij en meer vrouwen 
aan de top van de partij. 

In aansluiting op deze toelichting, citeerde VU-
Vrouwen-voorzltster Nora Tommelein de jongste cij
fers i.v.m. de aanwezigheid van vrouwen in de 
afdelingsbesturen na de verkiezingen. 

Doch ook deze cijfers zijn nog zeer onvolledig, niet 
in het minst omdat vele afdelingen nog steeds nala
ten déze gegevens aan het nationaal sekretariaat 
mede te delen. 

Gerda Raskin beloofde echter dag als in het najaar 
de bestuursverkiezingen volledig achter de rug zijn 
een volledig overzicht te maken. 

Vervolgens kwamen verschillende VU-vrouwen 
aan het woord om getuigenis af te leggen hoe zij als 
Vlaams-nationalist aktief werden in de Volksunie. 
Over de werking van de VU-Vrouwenkommissie ont
houden we vooral: 

— dat de VU-Vrouwen zich niet te veel mogen 
vastpinnen op de kwota die binnen de partij gelden. 
De noodzaak van deze „stok achter de deur" blijft 
echter bestaan. 

— dat de VU-Vrouwen meer dinamisme zouden 
moeten uitstralen. Het blijkt dat er nog steeds vrou
wen binnen de partij geen weet hebben van deze 
werkgroep. 

— dat de dringende nood aan een voltijds perso
neelslid voor de Vrouwenkommissie zich meer dan 
ooit doet gevoelen! 

Tot slot sprak algemeen voorzitter Jaak Gabriels de 
aanwezige vrouwen toe. In zijn toespraak schetste hij 
de venwezenlijkingen van deze regering i.v.m. de 
vrouwen. 

VU-vrouwen aan het woord: Huguette 
Van Langendonck. 

Inzake arbeid en sociale zekerheid werden alle 
direkte en indirekte diskriminaties tussen mannen en 
vrouwen weggewerkt. Ook had een onderzoek plaats 
om het zo gevoelige,,ongewenst seksueel gedrag op 
het werk" definitief de wereld uit te helpen. 

Inzake ondenwijs: sensibilisering om deel te nemen 
aan programma's voor permanente vorming, profes
sionele bijscholing en tweede kansonderwijs. 

Inzake fiskaliteit is de volledige dekumul van de 

De Bleecker, Nora Tommelein en Gerda 

INFORMATIE-
WEEKEND 
„HET BETERE 
VLMNDEREN" 

Volksunie organiseert: 

Het Betere Vlaanderen 

Informatie kaderweekend voor Volksuniele
den en militanten 

9 en 10 juni 1989. 

' staatshervorming en Vlaanderen 
door minister Hugo Schiltz 

* De Vlaamse Regering: hefboom voor het 
betere Vlaanderen 
door Gemeenschapsminister Johan Sau-
wens 

* Toekomst van Vlaanderen: Toekomst van 
de Volksunie I 
door Volksunievoorzitter Jaak Gabriels. 

Leuven: Vrijdag 9 juni 1989 vanaf 20.00 uur 
— Salons George 

Gent: Zaterdag 10 juni 1989 vanaf 14.00 uur 
— ICC/Floranënpaleis (Orangezaal) 

ZOEKERTJES 
D 45-jarige paswerker-monteerder, met jarenlange 
ervaring in onderhouds- en technische diensten, 
zoekt een passende betrekking in Brussel of ten W. 
van Brussel. Voor inl. tel. staatssekretariaat Valke
niers, 513.83.00 post 311. 

inkomens een feit geworden en mogen de kosten 
voor kinderopvang fiskaal aftrekbaar worden ge
maakt. 

De dag werd besloten met het in de bloemetjes 
zetten van de vrouwelijke kandidaten op de EURO-
lijst: Rosa Lernout, Simone Janssens, Annemie Van-
decasteele en Nelly Maes, evenals de verdienstelijke 
leden van de werkgroep. 

Hildegard Callewaert 

EURO-BUS NAAR 
EINDSTREEP 

Met de weken spant de Euro-bus een net op de 
Vlaamse landkaart. Vandaag is de VU-EVA-bus in het 
Antwerpse, morgen in het Leuvense. 

Zondag zijn wij dan met z'n allen in het Gentse ICC 
voor de nationale meeting. 

2 juni Burcht-Zwijndrecht 7u.-8u.30 
Antwerpen (Sint-Jansplein) 9u.-10u. 
Borgerhout (markt: Laar) 10u.15-11u. 
Wijnegem (markt) 11u.30-12u.15 

Mortsel (Agfa-Gevaert) 12u.45-13u.30 
Antwerpen 

(Groenplaats: kiosk) 14u.15-22u. 

Antwerpen (Handschoenmarkt) 

Belaardkoncert 21 u. 
3 juni Arr. Turnhout voormiddag 

Winksele-Delle — Euro-feest 17u. 

4 juni Steenokkerzeel (markt) 7u.30-12u.30 

Gent I.C.C. — Nationale Meeting 14u. 

5 juni Aalst (zaal Korenbloem — meeting) 20u. 

10 juni Rijmenam, Weyershof — arr. tuinfeest 

D 30-jarige vrouw, diploma beroepsonderwijs bu-
reelwerken, met 9 jaar ervaring in overheidsdienst, 
zoekt een passende betrekking in Brussel of ten W. 
van Brussel. Voor inl. tel. staatssekretaris Valkeniers, 
513.83.00 post 311. 
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STRIPVERHAAL: 
LAAT BRUSSEL 
WEER ADEMEN 

Het staatssekretariaat voor het Brussels Gewest 
heeft op initiatief van staatssel<retaris Jef Valkeniers 
de uitgave van een stripverhaal gerealizeerd. De strip 
draagt als veelzeggende titel: Laat Brussel weer 
ademen. 

Hoofdpersonages in het verhaal zijn niemand min
der dan Manneke Pis en Mieke Stroel. Tijdens hun 
tocht doorheen Brussel en omgeving worden ze 
gekonfronteerd met allerlei vormen van milieuvervui
ling. Reddende engel is het staatssekretariaat dat 
korte metten maakt met de vervuilers en passende 
oplossingen biedt voor de verwerking van het afval. 

Het stripverhaal werd getekend door J Vande-
roost. Het is gratis verkrijgbaar op het staatssekreta
riaat voor het Brussels Gewest, Regentlaan 21-23 , 
1000 Brussel. 

Jef Valkeniers, Ingeborg, Antoine Demol en 
Jacky Vanderoost poseren met het stripal-
bum „Laat Brussel weer ademen" voor 
Manneke Pis. (toto JJB) 

ADVERTENTIE 

Tönissteiner 
is vooral een gezondheldswater! 

Eeuwen geleden spraken de Romeinen reeds van de buitengewone 
gezondhekJseigenschappen van «Tönissteiner Sprudei». 
In latere tijden vestigde de toenmalige mineralenkenners 
herhaaldelijk de aandacht op het bronwater van Tönissteiner. 
Ze prezen het niet alleen aan ats een heerlijk dorstlessend mkldel, 
maar ook en vooral om zijn samenstelling met magnesium en 
calcium. Hun lovende rapporten werden zelfs teruggevonden 
tot in... vierhonderd jaar oude oorkonden. 

Bij de bron vindt men oude schriften als «fons sanitatis, effectu 
mirabilis » { = gezondheidsbron, wonderbaar in haar inwerking en 
« de beroemdste bron onzer tijdrekening». 
Tönissteiner Sprudei is speciaal geschikt voor: 
1. ziekten der urine-afvoerkanalen. 

a) reinigen der nieren, urinewegen, blaasr-en voorstanderklier 
(prostatis). 

b) reinigen bij nierstenen; ook fosfaat- en karbonaatstenen. 
2. chronische maagslijmvliesontsteking. Herstellen na. 

darmontéteking. Zenuw- en funktionefe storingen. 
3. chronische ontsteking dec luchtpijpen (pharyngitis tracheitis, 

chronische spastische bronchitis, allergische huidaffectie). 
4. ziekteverschijnselen bij de stofwisseling. 

Urinezuur diathese met haar gevolgen. Jicht. 

Import ABTS - Tiense steenweg 63 - 3040 Bierbeek Korbeek-Lo - Tel. 016/460311 
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EURO-AKTIE MAAS 
TE MAASEIK 

Ondereen stralend blauwe hemel en in een prach
tige omgeving had te Masseik een Euro-Maas-aktie 
plaats. 

Om half-elf werd verzamelen geblazen op het 
prachtige en sfeervolle marktplein van Maaseik. Van 
daaruit ging het te voet naar de Maasbrug waar een 
ludieke aktie plaats had. Met enkele emmers werd 
water geschept uit de Maas en aan de deelnemers te 
drinken aangeboden... Wat een vervuilde boel! En 
zeggen dat uit de Maas drinkwater wordt gehaald. 

Eerste schepen en schepen van Leefmilieu Jaak 
Cuppens schetste in een notedop de problematiek 
van de Maasverontreiniging en somde de initiatieven 
die daaromtrent reeds genomen werden door de stad 
Maaseik. In de voorbije zes jaar werd rond het 
leefmilieu enorm hard gewerkt. Ook in de komende 
jaren zal dit een zwaartepunt in het beleid blijven. 

In 1986 organiseerde de stad Maaseik een uitge
breid symposium met als thema: ,,0e Maas, dode 
riool of waterloop". De teksten van dit symposium 
werden gebundeld en kregen van specialisten het 
predikaat „uitmuntend" mee. Ook door de gemeen
teraad van Maaseik werden heel wat resoluties goed
gekeurd. De rijke fauna en flora van de Maasuiter
waarden werden en worden niet vergeten. 

DE VU IS DE MOTOR 
VU-voorzitter Jaak Gabriels herinnerde er terecht 

aan dat voor er sprake was van de groenen, de VU 
reeds In 1968 een kongres hield over het leefmilieu. 
Verder riep hij de aanwezige volksvertegenwoordi
ging op, ook kamerlid Frieda Brepoels was aanwezig, 
om hieromtrent het debat op gang te brengen in de 
Vlaamse Raad en in de Vlaamse regering. 

LIMBURG 

Leefmilieuschepen Jaak Cuppens, rechts op de foto, laat er geen twijfel over bestaan: 
Maaswater is ondrinkbaar! (foto P.H.) 

Gemeenschapsminister Johan Sauwens beklem-
toonde dat er sedert de regionalisering een groter 
budget ter beschikking staat voor de waterzuivering. 

Johan Sauwens kondigde aan dat de gesprekken 
rond de waterverdragen (gestart in 1975), maar op 
een erg laag pitje, opnieuw worden heropend met als 
drie grote onderwerpen: — verdieping Schelde, uit
bouw Baai-Hoek kanaal (toegang tot Antwerpen), 
verbetering kwaliteiten kwantiteit van het Maaswater. 
Ook wordt er werk gemaakt van de aanleg van 
wandel- en fietspaden langs de Maas. 

Euro-parlementslid Willy Kuijpers, in zijn sas wan
neer hij in de buurt komt van zijn geboortestreek, 
onderstreepte het grensoverschrijdende van de aktie 
en had een tien punten programma bij voor de 
zuivering van zeestronwn en rivieren. 

W. Roslers 

JUNI 

6 HASSELT: Kursus,,Elementen voor een Vlaams
nationaal gemeentebeleid", Kultureel Centrum, 
Kunstlaan, van 20u.15 tot 23u.30. Org.: W M i.s.m. 
Vormingscentrum L. Dosfel. 
24 MUNSTERBILZEN: Memoriaal Clement Huy-
gen: een voetbaltornooi ingerteht door VU-Munster-
bilzen. Ook op 25 juni en 1 en 2 juli. 

VU-LIMBURG: REAKTIEOP BESLISSING KS 
De voorzitter van de Vlaamse Eksekutieve heeft 

verklaard dat de onthouding van minister Johan 
Sauwens Inzake de sluiting van de Kempense mijnen 
niet zonder politieke gevolgen kan blijven. 

De Volksunie van Limburg denkt daar duidelijk 
anders over en beoordeelt de houding van Johan 
Sauwens als positief en laakt de wijze van beslissing 
van de Vlaamse Eksekutieve. 

VU-Limburg heeft daarvoor o.m. de volgende rede
nen: 

1. In het nabije verleden zijn zowel door Vlaamse 
als Belgische Overheden, ontelbare beloften gedaan 
inzake een aangepast, zij het ingeperkt toekomstper-
spektlef voor de KS. 

In scherpe tegenstelling hiermee wordt nu op een 
abrupte en bruuske wijze op korte termijn een einde 
gesteld aan KS. 

2. Ook premier Martens heeft zich met zijn politiek 
gezag verbonden aan een zekere toekomst voor KS 
(minstens tot 1996è. Men dient zich dus af te vragen 
of in dit land politieke beloften nog enige waarde 
hebben. Als dit de illustratie is van de nieuwe 
politieke kuituur die ons te wachten staat, moet 
Vlaanderen zich radikaal te weer stellen. 

3. De mijnwerkers hebben recht op werk, zij het 
ander werk én op een menswaardige toekomst. Het 
gaat er fundamenteel om ze niet uit te schakelen met 

een gouden handdruk (en verschillende korfipensa-
ties), maar ze verder zonder werk te laten. De 
mijnwerkers willen werk. Hiervoor is in de beslissing 
van de Vlaamse Eksekutieve geen enkele waarborg 
ingebouwd. 

4. De beloften rond een toekomstkontrakt dienen 
dus zeer terecht en vooraf hard gemaakt te worden. 
Hierbij kan verwezen worden naar de slechte ervarin
gen opgedaan rond de beloften en toezeggingen bij 
de sluiting van de oostelijke mijnen in Limburg. De 
overheid is hier inzake haar verplichtingen op schro
melijke en schandelijke wijze te kort geschoten. 

Ter illustratie weze hierbij aangestipt: 

— dat van de bouw van de sociale woningen in 
Limburg niet eens de helft van de bouw van het aantal 
woningen volgens het zgn. kontrakt zijn uitgevoerd! 

— dat de ziekenhuisbedden in Limburg, procen
tueel al onder het rijksgemiddelde, worden sistema-
tisch verder afgebouwd i.p.v. positief bijgestuurd. 

— dat volgens een recentelijk rapport van de LIM 
slechts een 90-tal arbeidsplaatsen in Limburg door 
overheidsinitiatief via LIM gekreëerd. 

(Gelukkig zijn voor + 90 % der nieuwe arbeids
plaatsen voortgekomen uit het privé-initiatief.) 

5. Nu de Vlaamse Eksekutieve wel een beslissing 
neemt over de sluiting van de resterende mijnen. 

maar een kwasi blanco-cheque geeft naar de onder
handelingen met de sociale partners toe, zijn er geen 
konkrete waarborgen over het verder verloop. 

Ook de reakties van het ACV en het ABVV wijzen in 
deze richting en steunen deze stelling. 

Er worden nu circa 7000 werkplaatsen weggesne
den zonder meer! In het Maasland weten werkloze 
mijnwerkers en andere werklozen hierover mee te 
spreken wat dit betekent. Er is voor het Maasland 
niets gebeurd, niettegenstaande sluiting van de mijn 
van Eisden... 

6. Limburg heeft dus verschillende kansen gemist 
in de beslissing van de Vlaamse Eksekutieve, die het 
anders en beter zou doen. 

Er zijn geen effektieve, nagelvaste, sluitende waar
borgen gekreëerd die Limburg recht doen wederva
ren, nu de „jonge" provincie zo zwaar getroffen 
wordt. 

Ook een beslissing omtrent de integratie van de 
Ekon. Hogeschool Limburg in het LUC, met nieuwe 
wetenschappelijke onderzoeksopdrachten ten dien
ste van de provincie, zou hier passend zijn geweest. 

Om al deze redenen wenst VU-Llmburg minister J. 
Sauwens te feliciteren voor zijn konsekwente hou
ding en zijn moed. 
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IN MEMORIAM 
FERDINAND 
VERCNOCKE 

Na een uitvaartviering in familiekring werd 
dichter-schilder Ferdinand Vercnocke in het 
familiegraf te Oostende bijgezet 

Vercnocke (Oostende 14 december 1906 — 
Duffel 12 mei 1989) studeerde Germaanse 
fiiolgie en Rechten te Leuven, hij was oud 
preses van het KVHV en gewezen voorzitter 
van het AKVS. Vercnocke schreef herhaalde
lijk teksten voor IJzerbedevaarten en VNV-
landdagen Tijdens de oorlogsjaren werkte hij 
voor Zender Brussel en was redakteur van 
Volk en Staat Dat leverde hem vijf jaar gevan
genis op, het duurde tot 1964 eer hij in ere 
werd hersteld 

De poëzie van de overledene heeft tal van 
generaties bekoord en begeesterd, de motie
ven waren doorgaans ontleend aan de Ger
maanse wereld en verheerlijkte de heldhaftige 
volksstrijd Alhoewel de poëzie thans een beet
je verouderd aandoet is zij een wezenlijk deel 
van ons poëtisch erfgoed, tal van strofen zijn 
gemeengoed geworden 

WIJ denken hier vooral aan het gedicht Aan 
Brussel dat begint met de gekende regels 
„GIJ zijt onze trots en onze schande, / Brussel, 
onze vreugd en onze smart / Uitverkorene der 
Nederlanden, / hoe wou de geweldenaar uw 
hart ' 

De poëzie van Vercnocke had het voordeel 
duidelijk te zijn en voor iedereen bevattelijk en 
bovendien nuttig in de venwoording van de 
Vlaamse verzuchtingen 

Maar Vercnocke schreef meer dan dal, 
naast vertaalwerk leverde hij ook klassieke 
gedichten o a De dood van Pan die zijn laatste 
bundel De Geuzenpenning (1975) inleidde 

De redaktie biedt aan mevrouw Vercnocke 
en de familie blijken van medeleven bij het 
overlijden van een merkwaardig man, een 
eerlijk artiest en een overtuigd Vlaming 

ROESELARE-TIELT 
NAAR KONGRES 

Door het Arr bestuur Roeselare-Tielt wordt op 
zondag 4 juni a s een busdienst georganiseerd naar 
de Euromeeting in het ICC te Gent 

Vertrek bus Hooglede kerk 12u 30, Roeselare St -
Amand 12u45, Izegem Grote Markt 13u 15, Tielt 
Halletoren 13u 45 

Inschrijven vóór 1 juni bij Wim Jaques, 't Leeuwke, 
St-Michielsstraat 23 te 8800 Roeselare (051/ 
20 53 17 of prive 051/22 75 87), ofwel via de afde
lingsvoorzitters 

WEST-
VLAANDEREN 

JUNI 

3 BRUGGE: Kursus „Opleiding OCMW-raadsle
den" (deel 1) Huize Wetteryck, Hoefijzerjaan 20, van 
9u 30 tot 17u 15 Org VVM i s m Vormingscentrum 
L Dosfel 
4 IZEGEM: Wandeling te Oostduinkerke o I v H 
Vandamme Start om 13u 30 aan het Vlaams Huis 
Org Wandelklub Vlaams Huis 
4 IZEGEM: Deelname aan het Euro-verkiezings-
kongres te Gent De bus is om 12u 45 aan het Vlaams 
Huis Deelname 200 fr Org VU-lzegem en VU-
arrondissementeel 
5 KORTRIJK: Modeleren met zoutdeeg In West-
Flandria-Trefcentrum, Gr Gwijde van Namenstraat 7, 
om 20u Begeleiding Ann Stroykens Inkom gratis 
Org West-Flandria Vrouwen Kortrijk 
5 WERVIK: Dnemaandelijkse prijskaarting om 14u 
in „Den Grooten Monaan" Org VVVG-Wervik-
Geluwe 

OVD NAAR KONGRES 
Hier de uurregeling en opstapplaatsen voor de 

twee Euro-bussen naar Gent op zondag 4 juni '89 

12u 15 te Alveringem Fiesta, voor de afd Alverin-
gem 
12u 25 te Veurne Vormingsinstituut voor de afd 
Veurne 
12u 30 te Koksijde Rond Punt GB, voor de afdelin
gen De Panne — Adinkerke 
12u 35 te Koksijde Cafe Bistro (Vandammestraat) 
voor de afd Koksijde 
12u 45 te Oostduinkerke cafe Leopold voor de afd 
Oostduinkerke 
12u 50 te Nieuwpoort De Zathe, voor de afd Nieuw
poort 
13u 05 aan in- uitrit Diksmuide-Middelkerke, voor de 
afdelingen Diksmuide — Spenmalie 
13u 15 aan in-uitrit Gistel-Oostende, voor de afdelin
gen Gistel — Leffinge — Kortemark — Koekelare en 
Ichtegem 

6 TIELT: Jaak Vandemeulebroucke over industne-
le- en landbouwbedrijven, en tewerkstelling In Kultu-
reel Centrum Gildhof, St Michielstraat 9, om 20u 
Muzikale omlijsting Alvenweeghe Org VU-Tielt 
1 s m Vlanajo-Roeselare 

9 IZEGEM: Vlaams Huis, vanaf 20u Vierde kaar
ting Ook op 11 juni vanaf 10u Org KaartersklubDe 
Vlaamse Vnenden 
13 WERVIK: Fietstocht, 25 km langs vlakke, rusti
ge wegen Start 15u op het Steenakker o l v Albert 
Debusschere Org WVG-Wervik-Geluwe 

13 IZEGEM: Zaal ASLK om 20u dr Carlier over 
psychosomatiek Org FVV-lzegem 

14 KORTRIJK: Doornroosje Videonamiddag voor 
de kleinsten vanaf 4 jaar Om 14u 30 in West-
Flandna-Trefcentrum, Gr Gwijde van Namenstr 7 
Begeleid Ann Stroykens Inkom gratis Org Vlana-
jo West Flandria 

19 WERVIK: Reis naar de Zwalmstreek Vertrek 
om 7u 45 met de bus op de Steenakker Inschrijven 
bi) A Debusschere voor 11/6 Org WVG-Wervik 

19 IZEGEM: Busreis naar Frans-Vlaanderen Orq 
VVVG-lzegem 

26 WERVIK: Wandeltocht van 6 km te Wervik 
Vertrek om 15u op het Steenakker Org VWG-
Wervik 

12u00 te Lombardsijde Kerk, voor de afdelingen 
Lombardsijde — Westende 
12u05 te Westende Kerk, voor de afd Westende 
12u 15 te Middelkerke Gemeentehuis, voor de afde
lingen Middelkerke — Wilskerke 
12u 30 te Manakerke Mariakerkeplein-Trefcentrum, 
voor de afdelingen Raversijde — Mariakerke en 
Stene 

12u 40 te Oostende parking Gerechtsgebouw voor 
de afdelingen Oostende centrum — Zandvoorde en 
Oudenburg 

12u 50 aan Vuurtoren Spuikom-Marina voor de afde
lingen Vuurtoren — Zandvoorde — Bredene 
12u 55 te Bredene Palace voor de afd Bredene 
13u 10 te De Haan Station, voor de afd De Haan 
13u20teVlissegem Kerk, voor de afd De Haan en 
Vlissegem 

Kostprijs 200 f r , drinkgeld chauffeur inbegrepen 
Vooraf inschrijven noodzakelijk bij het arr sekreta-
riaat (in de voormiddag) Aartshertogstraat 4 te 8400 
Oostende (059/50 52 77) Betalen op de bus 

> 
Kantoor van Notaris Christian DE VOS te Brugge (Sint-Micliiels) < 

Koning Albertlaan 165 — Tel. 050/38.21.36 S 
Vrijwillige Openbare verkoop van een 

PERCEEL BOUWGROND MET OUDE WONING 
te Brugge (St.-Andries), Gistelsteenweg 293 

KI 7 600 fr - opp 579 m^ 

De woning bestaat uit een zitplaats, een slaapkamer, een keuken, een zolder en 
oude bergingen 
Vrij van gebruik 

Gelegen in de met-vervallen verkaveling van 20 08 1963, in een gebied voor dubbele 
woningen of halfopen bebouwmg 
Bijzondere voorwaarde: art 37 en 50 van de Wet van 8 7-1976 op de O C M W 's 

VERKOOPDAG: 
Dinsdag 13 juni 1989, om 15 uur stipt, 
in het Huis der Notarissen te Brugge, Spanjaardstraat 9 
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Het arr.-bestuur van Oudenaarde samen met Willy Kuijpers aan het monument 
van Omer Wattez. 

HET VU-ARR. OUDENAARDE EN DE 
EURO-VERKIEZINGEN 

OOST-
VLAANDEREN , 

JUNI 
3 LOCHRISTI: 12e Gastronomische Barbecue. In 
zaal Uyttenhove, Zavel 7, vanaf 19u.30. Heerli)k 
menu aan 500 fr, aperitief inbegrepen. Inschrijven tot 
31/5 bij Raf Cosijns (091/55.74.91) en Julien Vervaet 
(091/55.69.40) of andere bestuursleden van Dr. 
Goossenaertskring Lochristie. Muzikale omlijsting: 
Peper en Zout. 
5 AALST: Euro-Meeting, zaal De Korenbloem. 
10 GENT: Kursus „Opleiding OCMW-raadsleden" 
(deel 2). Vakbel vzw, Limburgstraat 90, van 9u.30 tot 
17U.15. Org.; VVM i.s.m. Vormingscentrum L. Dos
fel. 
17 EREMBODEGEM-TERJODEN: Groepstentoon
stelling in de parochiezaal van Ter)oden tot en met 
19/6. Vernissage op 17/6 om 20u.30. Org.: VTB-
Erembodegem-Terjoden. 
24 EREMBODEGEM-TERJODEN: Jazzavond m 
zaal Rubens, Ninovestraat te Terjoden. Men kan er 
ook genieten van streekbieren, wijnen en kaasscho-
tels. Met jazzband The Oignonriver Show Boat. W K 
100 fr., kassa 120 fr. Aanvang 20u.30. Org.: Vlaamse 
Kring Terjoden. 

APERITIEFKONCERT 
TE GENT 

Wie nog vóór de meeting te Gent een apentiefkon-
cert wil meepikken kan dat in zaal Roeland, Korte 
Kruisstraat 3, om 11 uur. 

Op het programma: het Jef Tinelkoor dat o.l.v. 
Lieve Vandewege en met 40 uitvoerders internationa
le liederen brengt. 

150 fr., aperitief inbegrepen. 
Toch maar meegenomen I 

WIM MAREEN 
OVERLEDEN 

Gisteren werd te Sint-Denijs-Westrem Wim Mareen 
ten grave gedragen. Wim was de voorzitter van het 
VU-arrondissement Gent-Eekk), een funktie die hij 
sinds de vorige bestuursverkiezingen uitoefende. 
Ondanks zijn zware ziekte werd hij dit voorjaar in zijn 
mandaat herkozen. 

Willem Armand Jan Mareen werd op 5 november 
1937 te Ursel geboren en was mede-oprichter en 
kommercieel direkteurvan de Drukkerij Mareen. Hij 
overleed te Gent op 25 mei j . l . 

Aan mevrouw Jo De Pril, zijn echtgenote, zijn 
kinderen en kleinkind en de families Mareen, Willems 
en Tack bieden wij onze gevoelens van rouw en 
medeleven aan bij dit afsterven. 

In ons nummer van volgende week brengen wij een 
In Memoriam Wim Mareen. 

ZOEKERTJE 
D Meisje van 15 jaar zoekt vakantiejob om kennis 
van Engels en Frans bij te schaven: hulp in huishou
den, babysit, au pair of dgl. Aanbiedingen: Eresena-
tor Oswald Van Ooteghem, tel. 091/30.72.87. 

Als basis van haar elektorale kampagne voor de 
Europese verkiezingen die op 18 juni 1989 plaatsheb
ben, heeft de Volksunie van het arrondissement 
Oudenaarde beslist als kerntema te weerhouden de 
kulturele en toeristische ontplooiing van de Vlaamse 
Ardennen en de Zwalmstreek. 

Van oudsher is deze regio het „ontwikkelingsge
bied" van Vlaanderen, dit niettegentaande de streek 
over onschatbare en uitzonderlijke natuurlijke toeris
tische troeven beschikt. 

Op grond van het ideeëngoed dat door de onlangs 
overleden Marcei De Boe werd ontwikkeld over de 
periode van de laatste 25 jaar, wil de Volksunie 
volgend lokaal aktieplan opnemen in haar algemeen 
beleidsprogramma naar het Europa van 1992 toe. 

TOERISME EN MILIEUBELEID 

Heroprichting van één VVV voor gans de Vlaamse 
Ardennen. 

Decentralisatie van de Provinciale Dienst voor 
Toerisme met o.a. een afdeling Vlaamse Ardennen. 

Decentralisatie GOM (Gewestelijke Ontwikkelings
maatschappij) met o.a. een afdeling Vlaamse Arden
nen voor onder meer de promotie van het toerisme in 
de Vlaamse Ardennen. 

Evenredige en rechtvaardige verdeling van de 
gelden die de provincie investeert in het Provinciaal 
Toerisme. Het domein van Wachtebeke slorpte reeds 
meer dan een miljard op, ten/vijl onze provincie zelfs 
over geen vouwblaadje beschikt om het toerisme in 
de Vlaamse Ardennen te propageren. 

Financiële en morele steun op pluralistische basis 
aan de privé-initiatieven die het toerisme propageren. 

De eis stellen dat de Deputatie in onze provincie 
eens, bij voorrang, de belangen van Zuid-Vlaanderen 
zou behartigen. 

Bescherming van waardevolle gebouwen, land
schappen, dorpskernen, m.a.w. van ons kultureel 
erfgoed. 

Aanbrengen van estetisch verantwoorde wegwij
zers naar kultuur-historische monumenten en land
schappen. 

Bevorderen van alle typische streekprodukten. 
Steun aan de bestaande logiesverstrekkende sektor. 

Steun aan de musea en kleinschalige natuurpar
ken. 

Bevordering van het jeugdtoerisme. 

Periodieke reinigingsakties van de Zwalm. 

Financiële, morele en logistieke steun aan de 
groeperingen die ijveren voor een zuivere Zwalm en 
een beter leefmilieu. 

Aanleg van rietvelden naast de Zwalm. 
Ontsluiting van de streek door funktioneel open

baar vervoer. 
Financiële steun voor het herstel van al de waterra-

deren van de watermolens. Werkende raderen kun
nen door de aanvoer van bijkomende zuurstof, zeer 
positief inwerken op de onaangename geuren van 
het bevuild water. 

Doorstand gerechterlijk optreden tegen de bevui-
lers van ons leefmilieu. 

SINT-GILLIS-WAAS 
NAAR EURO-MEETING 

De VU van Sint-Gillis-Waas zal op 4 juni a.s. de 
Nationale Euro-Meeting te Gent bijwonen. Leden en 
simpatisanten die graag met hun afdeling meereizen 
kunnen kontakt opnemen met één van volgende 
bestuursleden: 

St.-Gillis-Waas: Lucie De Munck, Lage Kerkwegel 
28, tel. 03/770.57.87. Romain De Grave, Eeckberg-
straat 20, tel. 03/770.70.62. 

St.-Pauwels: Gunter Van Acker, Potterstraat 50, 
tel. 03/778.21.48. 
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Machelen doet wat aan de milieuproblematiek. De VU-schepen Michel Van Neste steunde 
tenvolle de boomplantaktie van de schoolgaande jeugd. Hij zorgde ervoor dat een terrein 
werd klaargemaakt waarop de kinderen in de beste omstandigheden groen konden 
aanplanten. 

'•f-:^4<ÏW^C9«Aj4»4»N}«<^4^4^4V<>¥>^ 

ANTWERPEN 
JUNI 

2 TURNHOUT: VU-Euro-kandidaten en Vlaams 
Blok-kandidaten in debat over hun visies. Moderator 
is Peter De Roover. Om 20u.30 int De Schalmei, 
Paterstraat 91. Org.: Vlaamse Kring Turnhout. 
3 WOMMELGEM: Bezoek aan het Diamantmu
seum te Antwerpen. Om 14 uur Aan Diamantmu
seum. Info en inschrijven bij KK Jan Puimège, 
Godshuisweg 60 te Wommelgem, vóór 31/5 
(353.07.73). 
3 KAPELLEN: Barbecue met Euro-kandidaten voor 
Antwerpen Hugo Schiltz en Gunther Pauli. Zaal 
Muyshoek, Binnenweg. Aanvang 17u.30. Inschrij
ven: 664.79.61. 
3 ANTWERPEN: Kursus „Opleiding OCMW-raads-
leden" (deel 2). VU-Sekretariaat, Jozef Liesstraat 2, 
van 9u.30tot 17u.15. Org.: VVM i.s.m. Vormingscen
trum L. Dosfel. 
4 KONTICH: Ontmoet uw mandatarissen. Om 11 u. 
lokaal D'Ekster. Met o.m. Hugo Coveliers en onze 
plaatselijke mandatarissen en het ganse bestuur van 
VU-Kontich. 
6 MERKSEM: Gespreksavond met André De Beul 
over „Het mediabeleid". In Vlanac om 20u. Org.: 
VUJO-Merksem. 
7 KAPELLEN; Voordracht over „Sekten", in de 
POB, Centrum Kapellen om 20u. door prof. Vinken 
van het H.l. voor Godsdienstwetenschappen. Ieder
een welkom. Leden 50fr., niet-leden 75 fr. Org.: FW-
Kapellen. 
10 KAPELLEN: Rondleiding in het Poldermuseum. 
Een vleugje nostalgie van vroeger. Bü mooi weer 
volgt polderwandeling aan de overkant. Samenkomst 
aan museum Lillo, om 14u. (kan ook met fiets). Org.: 
FVV-Kapellen. 
11 ANTWERPEN: Ontbijtgesprekken om 10u.30 in 
het Fakkelteater, Hoogstraat 12, met Rik Coppens 
Deelname ontbijt: 200 fr. (niet verplicht) Org.: Core-
manskring Antwerpen. 

13 SCHOTEN: „Het Europa der Volkeren: moge
lijkheid of utopie? — De kracht der idee" door Walter 
Luyten. Om 20u.30 in restaurant De Horst, Horste-
baan. Inkom gratis. Org.: VU-Schoten. 
16 WILRIJK: Praatcafé in het kader van de Euro
verkiezingen, in De Kern, aan de Bist te Wilrijk om 
20u. Met Johan Sauwens en Gunther Pauli. Org.: 
vu-Wilrijk. 
23 ANTWERPEN: Ledenbijeenkomst met eten 
(Waterzooi). Vanaf 18u.30 bezoek aan het Museum 
voor Rederijkerij en Amateurtoneel, Durletstraat 4. 
Eten vanaf 20u. Deelname: 200 fr. p.p. Inschrijven: 
03/216.14.70. Org. VU-Antwerpen-Stad. 
25 BERCHEM: kursus ,,Opleiding gemeenteraads
leden" (deel 4), Alpheusdal, F. Williotstraat 22, om 
10u. Org.; VVM i.s.m. Vormingscentrum Lodewijk 
Dosfel. 

ENIG KONCERT 
DOOR BEIAARD EN 
KOMPUTER 

Vandaag 2 juni is er tussen 21 en 22 uur, een 
éénmalig koncert op de Handschoenmarkt te Antwer
pen. De gekende beiaardier Jos D'Hollander brengt 
een uniek beiaardkoncert. Hij wordt op het marktplein 
„Live" in beeld gebracht op een reuze video-scherm. 
De befaamde tekenaar Karl Meersman brengt als 
opwarmer een aantal life karikatuurtekeningen van 
gekende Antwerpse figuren, eveneens op groot 
scherm. Iedereen is op dit hartverwarmend spektakel 
van harte welkom, dat door Gunter Pauli wordt 
georganiseerd, in het kader van de EVA-VU-ronde 
van Vlaanderen. 

MACHELEN 
VOOR MEER GROEN 

Machelen, met de deelgemeente Diegem, is een 
der meest milieubelaste gemeenten uit het land. Het 
is omringd door industrieterreinen, doorploegd door 
autostrades, de Ring en de daartoebehorende over
bruggingen, op — en afritten en ligt dan ook nog 
naast de luchthaven van Zaventem met zijn steeds 
uitbreidende aktlviteit. 

De milieuproblematiek stond dan ook centraal in 
het programma van de SP-VU-koalitie die sinds de 
verkiezingen Machelen bestuurt. Op 29 paril l.l. werd 
een boomplantaktie georganiseerd waaraan alle klas
sen van de verschillende basisscholen van de ge
meente deelnamen. Op een terrein, afgestaan door 
Openbare Werken en gelegen tussen de autostrade 
en de Haachtse Steenweg werden door de entoesias-
te schoolkinderen 1750 boompjes geplant, die weldra 
een nieuw groen zuurslofsclierm zullen vormen te
gen de luchtvervuiling. 

Het was niet alleen een plantaktie, maar tevens 
een dag van bewustmaking voor de milieuproblemen. 
Er was dan ook een prijskamp voor de beste affiche, 
door de leerlingen zelf gemaakt. De 2e klas gemeen
teschool Machelen behaalde de prijs tussen de 34 
opgestelde affiches. Beloning: een reisje naar de 
kust. De deelnemers lieten ook ballonnetjes op en 
ook dat werd een sukses want uit de terugzendingen 
blijkt dat sommigen tot aan de Franse grens geraak
ten. 

VU-schepen Van Neste had de zaak samen met de 
arbeiders van de gemeentelijke groendienst goed 
voorbereid en het team haalde eer van zijn werk. Een 
aktie die zij nog menigmaal hopen te kunnen herha
len. 

BRABANT 
JUNI 

3 WEMMEL: Ierse avond, in K.C. De Zandloper, om 
20u. Org.; Vlaamse Kring Wemmel. 
3 WINKSELE: Eurofeest in het Parochiecentrum te 
Winksele-Delle vanaf 17u. Met: Europees eetfestijn, 
infostands, video, interviews, animatie met Erik Van 
Neigen, volksorkest Erps-Kwerps, Koerdische vede
laar, ballonvaren enz. Org.; VU-Leuven. 
4 STEENOKKERZEEL: Euro-Mini-Bus op de Markt 
en omgeving tussen 7u.30 en 12u.30; 
10 BRUSSEL-HALLE-VILVOORDE: Derde feest In 
't hart van Brussel. 
10 VOSSEM-TERVUREN: 19de Volksuniebal met 
Disco-bar Rastelli Frank in zaal Edelweiss, Vossem-
berg te Vossem. Aanvang: 21 u. Iedereen welkom. 
Org.: VU-Tervuren. 
11 VLEZENBEEK: Zevende aardbeienjogging. 
Start Zaal Elysee, Dorp. -12j.: 1 km; keuze uit 7,14 
en 21 km. Allen starten om 15u. Inschrijven vanaf 
13U.30. Kosten 50 fr. zonder medaille, 75 fr. -12j., 150 
fr. •̂  12j. met medaille. Org.; Vlaamse Werkgroep De 
Vrede. 
11 DWORP: Europa vandaag en morgen. Praatkaf-
fee met Hans De Belder en Gunther Pauli, in 't 
Gravenhof te Dworp om 10 uur. Muzik. omlijsting: 
Ghislain Potvlieghe. Org.: Kring Groot-Beersel. 
30 LENNIK: Barbecue t.v.v. Pajottenlands Jonge
rencentrum. In Huize Zwartenbroek, Zwartenbroek-
straat 127 vanaf 18u. Inschrijven op tel. 02/532.14.41. 
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ONDEMOKRATISCH 
Het lijkt me totaal ondemokratisch een pro-

tokol af te sluiten tegen een bepaalde politieke 
partij, die bij demokratische verkiezingen op
komt en een bepaald aantal stemmen behaalt. 

We juichen ook de stellingname van burge
meester Lippens toe. Waar gaan we naar toe 
met de inmenging van de staat? 

Wie is dit almachtig orakel? 

J.P. Sansen, Kortrijk 

VERBAZING 
Met gemengde gevoelens heb ik kennis 

genomen van het op voorstel van Agaiev 
afgesloten protokol tegen het VB. 

Is de VU de tijd vergeten dat ook zij uit de 
koalities werd geweerd ? 

Begrijpe wie kan. 
Dienaangaande verbaast me het artikel in 

Wij nr. 21 waar men nu ook de zangers (sic) a 
la Couscouskreten begint achterna te lopen. 

Als dit de nieuwe kultuurstijl van WIJ aan het 
worden is dan hoeft het voor mij niet langer. 

H. Keymeulen, Aalst 

NORD/PAS-DE-CALAIS^ 
In WIJ van-12 mei ergert u zich aan het feit 

dat het magazine van Nord/Pas-de-Calais het 
Nederlands als een vreemde taal beschouwt. 

Voor Vlamingen die hun geschiedenis een 
beetje kennen is dat natuurlijk een ketterij 
maar Fransen, of ze nu van (Frans-)Vlaamse 
komaf zijn of niet, liggen daar niet wakker van. 
Enkele honderden jaren Frans burgerschap 
heeft van hen Fransen gemaakt; tout court. 

Als zij dan in hun regio dan toch ergens 
Vlaams horen of lezen is dat Westhoeks en 
niet het Nederlands dat men in Nederland 
praat of op... Flanders Technology... 

Hun verwijdering van Vlaanderen is zo gron
dig gebeurd dat de breuk met hun moerstaal 
definitief is. 

In meen zelfs dat zij het niet als „een 
leugen" beschouwen wanneer zij stellen dat 
het Nederlands voor hun regio een vreemde 
taal is. Zij weten van niet beter. 

Beterschap is te verwachten wanneer de 
grote Vlaamse kanonnen — van Vlaamse 
regering tot banken, bedrijven en het VEV — 
hun ekonomisch-kulturele pijlen op deze regio 
gaan richten. 

Ondertussen merkte ik dat Nord/Pas-de-
Calais in Vlaamse kranten advertentieruimten 
afhuurt. In het Nederlands! 

M. Hendrickx, Antwerpen 
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BELANG VAN LIMBURG 
De manier waarop Mark Platel in het Belang 

van Limburg op 30 mei j . l . minister Johan 
Sauwens afkraakt is platvloers en een hoofdre-
dakteur onwaardig. Het is weer eens zonne
klaar gebleken dat een partij of persoon alleen 
al door de pers gekraakt of opgehemeld kan 
worden. 

Ik hoop dat dhr. Platel de moed heeft om een 
konfrontatie aan te gaan met J. Sauwens bij 
wijze van recht op antwoord. 

Pas dan kan een aandachtig lezer oordelen 
over zijn houding. Ik meen dat hier een weinig 
fraai spel gespeeld wordt: de VU uit de rege
ring wippen en zo kunnen CVP en SP de derde 
fase van de staatshervorming kelderen I 

W. Rosiers, Neeroeteren. 

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

. . . ..„. .-. . . ' • • . . . . . . . . , 

FILES 
Net zoals Vlaanderen kampt Nederland met 

een autofiles-probleem. De regering Lubbers 
zou over dat probleem gestruikeld zijn. Het 
ging met name over een Nationaal Milieuplan 
dat diende gefinancierd te worden door de 
afschaf van de auto-onkostenaftrek voor pen
delaars. 

Ik denk dat er voor de files een oplossing 
bestaat in de zin dat mensen die met de wagen 
naar hun werk rijden ekstra kunnen belast 
worden. Een milieubelasting die hun werkge
ver al dan niet kan terugbetaald als die werk
nemer de wagen nodig heeft voor zijn/haar 
werk. 

Men kan de remedie ook positief benaderen 
door een stevige belastingskorting te verlenen 
aan de werknemers die voor het openbaar 
vervoer kiezen. 
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Veel andere uitwegen bestaan er niet of men 
zou het sisteem van glijdende werkuren dras
tisch dienen uit te breiden. Of daar kandidaten 
voor zijn is zeer de vraag. 

P.L., Hofstade 

IN DISKREDIET 
Dat het „Blok" niet zonder enige schroom 

zegt rechts — tot zelfs extreem rechts — te zijn 
en te denken, is haar volste recht, en zulks 
moet kunnen in een parlementair stelsel. In die 
zin is het trouwens betreurenswaardig dat KP 
en PvdA niet in de Kamer zitten, we zouden 
nogal kunnen lachen. Maar dat het ,,Blok" ook 
nog meent het „Vlaams" in haar benaming te 
moeten voeren, vind ik al te gortig. Zij ronselt 
kiezers en militanten die amper iets afweten 
over de Vlaamse Beweging en pikt zonder 
verpinken het Europa der Volkeren-program
ma van de VU-EVA weg, terwijl jaar „Jonge 
Turk" De Winter hardop droomt van frontvor
ming met enerzijds de Franse Le Pen-clan, die 
erg imperialistisch denkt en van Frans-Vlamin
gen niet wil horen en anderzijds Duitse 
,,neo's", voor wie de uitroeiingskampen een 
verzinsel zouden zijn... 

Op die wijze wordt de Vlaamse beweging in 
diskrediet gebracht. 

Mare Hendrickx, Mechelen 

ZOEKERTJE 
n Te Huur In De Haan voor 4 personen. Gem. 
appart: Eetpl., keuken, stortbad, WC, 2 slaapkamers 
en garage. Inlichtingen: 050/82.44.63. 

n Te Koop VI. Leeuwenvlag (meer dan 100 jaar). 
Groot: 285 x 255 m. Tel.: 05^82.44.63. 

WERKAANBIEDING 
Enkele tievriende Vlaams-nationale organisaties 

melden ons volgende vakante betrekkingen (m/v): 
1 licentiaat 
1 maatsctiappelijk assistent(e) 
2 regenten 
1 klusjesman 
Voorwaarden 

Volledig uitkeringsgerechtigd werkloos zijn 
gedurende twee jaar in de loop van de voorbije 4 
jaren. Een tewerkstelling als TWW geldt als 
werkloosheidsperiode. 
Afwijkingen: 

— mensen die slechts het bestaansminimum 
ontvangen dienen slechts 6 maanden volledig 
uitkeringsgerechtigd werkloos te zijn. 

— kandidaten die ouder zijn dan 40 jaar dienen 
werkloos te zijn zonder minimum periode. 
In het arrondissement Antwerpen wonen. 
Kandidaturen + uitgebreid cv (niet aangetekend) 
aan B. Loete, St. Laureisstraat 89 te 2018 
Antwerpen. 



LEPEL & VORK 

RESTAURANT 
KAPELLEKESHOEF 

Kapelstraat 1 
Tongerlo-Westerio 
Tel. 014-54.40.07 

Maandag gesloten 
Rustieke sfeer 

Brood- en 
banketbakkerij 

R. DE BEULE 
Heirbaan 53 
2730 BURCHT 
Tel.: 03/252.70.98 

SPECIALITEIT VAN ALLE 
GELEGENHEIDSGEBAK 

industriële 
brood- en banketbakkerij 
Roomijs 

WILFRIED BLANCQUAERT 

Grote Kouter 47 
Uitbergen 

Tel. 091-67.57.12 

Mdijkaiv 

Affligem 

Co'f/ Zj<U Jfotoi 

ktooiUr^raat 3 3690 Bree 

SL JS 

Banketbakkerij 

ANTWERPIA 
JOOST GOSSYE 

Geraardsbergsestraat 
38 
9300 Aalst 
Tel. 053-21.35.33 

Het ^alingtiutó 
Sedert 1910 

JAN PAUWELS-DE BRAUWER 
Oude Brugstraat 16, 9328 Schoonaarde. Tel. 052-42.32.46 

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

Herberg Viking 
sinds 15 jaar Vlaams-Natio
naal trefpunt in het hartje van 
Brussel. 

Guido Dosogne 
Arduinkaai 5 (KVS) 
1000 Brussel 
02/218.01.27 

'tboerenhof 
CAFE-RESTAURANT-FRITUUR 

Terras - Lunchroom -Coffeeshop 
Altamira stone grill 

Prijzen voor groepen 
op aanvraag. 

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

RESTAURANT-HOTEL 

OVEREINDE 
Salons Raynriond 
— banketzalen tot 300 personen 
— specialteiten bruiloften en banket

ten 
Overeinde 8 AS 

011/65.73.05 - 65.89.40 
Bij vertonen van VU-lidkaart: 
één aperitief gratis. 

Een advertentie 
in WIJ RENDEERT. 

02/219.49.30 
(redaktle) 

02/380.04.78 
(Karel Severs) 

Hostellerie 

ptttm 
Oerenstraat 13 8190 Alveringem 

tel 058/288 007 

W I J bieden U 

F e e s t z a a l - H o t e l - R e s t a u r a n t - T e a R o o m 
Een gastronomisch kompleks gelegen op slechts 15 min van de kust in het 
Wes tv laamse Verschaevedorpje Alveringem, stelt U een zee voor van 

Kalmte Komfort Keuken 
Rust Romantiek Rustiek 
6 luxueuse kamers met alle denkbare komfort 

Kamer met ontbijt 2 pers Vanaf 1750 F 
• Eveneens pension en 1/2 pension mogelijkheden 
• Week endverblijf 

Fijne Franse keuken aan de kaar t en menus vanaf 695 F 
tot 1600 1-
Een har t voor de kinderen eigen speelruimten en aange 
paste menus 

Voor informatiepakket nopens onze mogelijklieden tel.: 058/28.80.07. 
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