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EERST D T 

DE ONDERSTE STEEN 

D
EZE week heeft de Kamer gediskussieerd over het 
meer dan 1000 bladzijden tellend verslag van de 
Bendekommissie. Voor alle duidelijkheid: de kom
missie was niet de Bende maar de in mei 1988 
geïnstalleerde parlementaire onderzoekskommis-
sie belast met onderzoek naar de manier waarop 
in België banditisme en terrorisme worden bestre
den. 

De oprichting kwam er nadat Strijdende Kom-
munistische Cellen (de CCC) met bommenge-
weld terreur en vernieling hadden gezaaid en 

nadat de misterieuze Bende van Nijvel — eerder van Waals-
Brabant — op grootwarenhuisparkings een dertigtal doden 
had gemaakt. Waar bij de CCC-aanslagen nog een zweem 
van ideologie vermoed werd konden de Bende-raids nauwe
lijks geduid worden. Ondanks onderzoek was geen touw te 
knopen noch aan de motieven, noch aan de daders, noch aan 
de achtergronden die aan de bazis lagen van de gruwelijke 
moorden. 

Vlug bleek dat het de Bende niet om de poen te doen was 
maar om het zaaien van terreur. Een licht ging op toen de stijl 
van moorden deze van beroeps was en dat sommige 
slachtoffers niet zomaar toevallige be
zoekers waren maar iets met mekaar te 
maken hadden. 

Het onderzoek naar de Bende liep 
vlug spaak omdat het duidelijk werd 
dat de wil ontbrak om het vooruit te 
helpen. De wijze waarop het gerecht 
steken liet vallen was hemeltergend. 
Met de dag werd klaarder dat de doof
potten van de Belgische Justitie beer
putten zijn. Alle ingrediënten waren 
aanwezig om een groots drama te 
schilderen: drugshandel, fraude, un
dercoverpraktijken, vermeende zelf
moorden, infiltratie van en door ek-
streemrechts, plannen vooreen staats
greep en...seks, leugens en videocassettes. 

Voor de kommissie verschenen een na een de kopstukken 
van de gerechtelijke politie, enkele politici waaronder VdB, 
enz, enz... Hoe langer de kommissie zetelde hoe ingewikkel
der het spinneweb rond de Bende werd. Maar duidelijkheid 
kwam er niet. 

VU-kommissielid Hugo Coveliers zorgde regelmatig voor 
krasse uitspraken, wat bij medeleden en bij sommige joerna-
listen (die beweren over justitie alles te weten) vaak irritatie 
opleverde. Coveliers schuwde deze konfrontatie niet omdat 
hij meende dat de onderste steen van de smeerlapperij naar 
boven moet komen. Maar Coveliers bracht niet alleen feiten 
aan het licht, hij suggereerde ook fundamentele verbeterin
gen om tot een propere lei te komen. 

De kritiek op Coveliers bleek hoe langer hoe meer onte
recht te zijn. En nu het kommissieverslag op tafel ligt heeft hij 
een reeks alternatieven klaar. 

Het grote publiek volgde de gebeurtenissen met een bang 
hart en niet, zoals kommenatoren meenden te moeten 
schrijven, in onverschilligheid. Men vergete niet dat de 
rechterlijke wereld ver van de mensen staat, ontzag en schrik 
inboezemt, dat auditeurs, rechters, rijkswacht, politie, open
baar ministerie met boeten en gevang te maken hebben. 

Justitie is een gesloten wereld waar men best zo weinig 
mogelijk mee in aanraking komt. 

Men mag gerust aannemen dat de bevolking de zaken 
nauwgezet heeft gevolgd, met een mengeling van vrees en 
nieuwsgierigheid. Want zeg nu zelf, wanneer men niet meer 
op de hoogwaardigheidsbekleders, de rijkswacht en het 
gerecht kan rekenen op wie dan nog wel? Ook het beetje 
(on)gezonde nieuwsgierigheid kan het volk niet kwalijk geno
men worden. Want zeg nu zelf, wie weet niet graag wie er nu 
wel of niet aan de roze esbattementen deelnam... Bovendien 
leek de hele affaire zo vertrouwd op 19de eeuwse toestanden 
waarbij de plaatselijke baron of graaf zich liet bedienen van 
de dorpsstroper om de vuile werkjes op te knappen en zelf 
achter het groen van zijn vesting beschermd bleef... 

De federale regering heeft zich tijdens de pe\e zittijd van 
de kommissie op de vlakte gehouden, zij kan thans echter 
niet voorbij aan het verslag. Zij moet onmiddellijk het vertrou
wen in het gerecht herstellen en werk maken van het 
demokratizeren van de politiediensten, deze moeten gekon-
troleerd worden door demokratisch gekozenen. De vele 
diensten die vaak met hetzelfde bezig zijn, als ze al niet tegen 
mekaar opereren, moeten samengevoegd worden en indien 

overbodig afgeschaft. 
Bij monde van voorzitter Gabriels en 

kamerlid Coveliers ziet de Volksunie de 
inrichting van de politie op twee ni
veaus: een preventieve eerstelijnspoli-
tie en een gerechtelijke politie. 

Volgens de VU dient het werk van 
het parket, als hoofd van de opsporing, 
te verlopen in nauw overleg met de 
recherche. Het parket moet dichter bij 
de uitvoerende macht staan. Voor wat 
de informatiegaring betreft is de VU 
voorstander van een veiligheidsdienst 
zonder politiebevoegdheid en onder 
kontrole van regering en parlement. 

De hele onoverzichtelijke struktuur 
waarin het gerechtelijk apparaat is gesukkeld moet dringend 
geherstruktureerd worden, moet opengebroken worden zodat 
deze geen staat in de staat meer is maar een instrument ten 
dienste van de bevolking. Een werktuig dat een gevoel van 
vertrouwen en veiligheid uitstraalt en niet van leugens, 
verdachtmaking en gefoefel. Zich opsluiten in de zoveelste 
gespecializeerde cel leidt alleen tot meer onoverzichtelijkheid 
en misbruiken. 

Het kommissieverslag is ook een wenk voor de politieke 
partijen die nu maar eens moeten ophouden met dubieuze 
benoemingen, om zich later beter te kunnen bedienen van de 
,,mannetjes" die zij hebben geplaatst. 

Er is over de kommissie veel geschreven en gewreven, 
haar werking was soms voor kritiek vatbaar. Eén grote 
verdienste komt haar echter toe, zij heeft aangetoond hoe 
laag de Belgische Justitie is gevallen. Het zegt alles over de 
gevaarlijke staat van onze demokratie. 

Dat met het onderzoek de onderste steen uit de Belgische 
beerput niet werd gelicht is zeker, daarom moet een bestendi
ge parlementaire kommissie blijven graven en blootleggen 
wat scheef en krom is. 

Maurits Van Liedekerke 

WIJ - 25 MEI 1990 



Vlaams-Nationaal 
Weekblad 

Uitgave van het Vlaams Pers-, 
Radio- en TV-instituut v.z.w. 
Hoofdredakteur: 
Maurits Van Liedekerke 

Redakteuren 
Johan Artois 
Tom Serkeyn 
Peter Dejaegher 
Toon Van Overstraeten 

Sekretariaat 
Hilde De Leeuw 

Alle stortingen van abonnementen, publici
teit en redaktie op prk 000-0171139-31 van 
„WIJ", Barnkadenplein 12, 1000 Brussel 
(Tel 02/219 49 30) Telefax. 02/217 35 10 

Jaarabonnement 
Halfjaarlijks 
Dnemaandelijks 
Los nummer 

Verantw. uitgever: 
Jaak Gabriels, 
Barnkadenplein 12, 
1000 Brussel 

Reklame: 
Karel Severs, tel 
('s voormiddags) 
steenweg 41b, 
380 04 78. 

1.200 fr. 
700 fr. 
400 fr. 

33 fr. 

02/219 49 30, toestel 19 
of pnvé, Alsembergse-

1512 Dworp Tel 02/ 

INHOUD 
7 De bendekommissie heeft 

haar rapport bekendgemaakt 
en oplossingen gesuggereerd 
voor de malaise in het gerech

telijk onderzoek. Kommissielid 
Hugo Coveliers geeft tekst en uitleg 
over het VU-standpunt, terwijl de 
groep Diane voetbal speelt... 

10 
Vervaet. 

Frieda Brepoels wil veili
ger verkeer. Ze herneemt 
daarbij een voorstel van 
resolutie van wijlen Daan 

11 Charles-Ferdinand No-
thomb schreef een boek 
over het „Belgische insti
tutionele stelsel". Een 

boek bestemd voor de prullemand. 

M ƒ ^ In geen enkel vasteland 
I J ter wereld leven de men-
I ^ . sen nog zo sterk in 

groepsverband als in Afri
ka. Volgens Karel Jansegers is het 
onvermijdelijk dat de grenzen van 
de Afrikaanse staten, door de Euro
pese kolonisatoren getrokken, ooit 
zullen openbarsten. 

U
Hoe denken jongeren die 
zelf aktief meewerken 
aan de IJzerbedevaart 
over het beeld van de be

devaart? Een enquête van Bart 
Maddens. 

M ^% Het rommelt al jarenlang 
I V% '" ^®* kunstonderwijs. 
I ^ J Een herstrukturerings-

plan vormt de reden voor 
de onrust in de akademies en kunst-
scholen. Een overzicht. 

^ f^ Volgend jaar zal het 200 
I %£ jaar geleden zijn dat W.A. 
I ^ J Mozart zijn laatste adem 

uitblies. Het wonderkind 
bracht tijdens zijn korte leven ook 
enkele bezoeken aan Vlaanderen. 
WIJ in het spoor van de jonge 
grootmeester. 

^ ^ M Zondag trekt door Den-
M Ê\ dermonde de Ros ^e\-

ggi^ " ^ ^̂ """̂  Ommegang. Men 
verwacht 100.000 toe

schouwers. 

f^ ƒ ^ De selektie van Thys laat 
M ^ 1 weinig positiefs verwach-

^ ^ ^J ten: fantasieloos angst-
hazenvoetbal, met een 

evenwichtig kommunautair sausje 
overgoten. 

28 
Voor wie de Wetstraat te 
weinig intellektuele ar
beid vergt, is er gelukkig 
nog onze Hersenbreker! 

(omslagfoto: R. Szommer) 
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Zowat vijftienduizend Franstalige leericrachten iegden maandag het centrum 
van Brussel lam. Ze eisen naast een kwaliteitsverbetering van het onderwijs 
vooral een loonsverhoging naar het voorbeeld van hun Vlaamse kollega's. De 
Franstaligen zullen ermee moeten leren leven dat ze voortaan voor hun eigen 
bevoegdheden ook hun eigen boontjes moeten doppen. (foto p. BOISIUS) 

FEDERALISERING 
RODE DUIVELS 

Enkele maanden geleden vloog Walter 
Meeuws als bondscoach van de nationale 
voetbalploeg de laan uit. De bondsverant
woordelijken bezweken voor de druk van de 
Franstalige pers. Meeuws stelde nu eenmaal 
de beste spelers op, toevallig in overgrote 
meerderheid Vlamingen. Dat kon natuurlijk 
niet. 

De opvolger-voorganger van Meeuws, Guy 
Thys, werd terug binnengehaald. Thys is wel 
een goede Belg, want hij selekteerde 8 
Franstaligen van de 22. Er spelen nochtans 
maar 3 Waalse en 1 Brusselse ploeg in onze 
hoogste voetbalafdeling. Thys geeft trou
wens zelf toe dat hij gekozen werd omdat hij 
voor de Franstaligen wel aanvaardbaar is. 

Naar aanleiding van de selektie van Thys 
eisen de Volksuniejongeren de splitsing van 
de voetbalbond. Sport is immers een gefede
raliseerde materie. VUJO wil dan ook de 
vorming van een Vlaamse en een Waalse 
nationale ploeg. Als kommunautaire afkomst 
belangrijker wordt dan sportieve kwaliteit, 
zullen nog meer sportliefhebbers gewonnen 
worden voor onze eis om afzonderlijk inter
nationaal op te treden. Trowuens, ook Groot-
Brittannië heeft met Engeland, Wales, Schot
land en Noord-lerland verschillende afvaar
digingen bij de FIFA (lees ook onze sport-
bladzijde). 

DILLEN VERDEDIGT... 
Carpentras, schending van Joodse gra

ven, het was een hoofdtitel van kollektieve 
verontwaardiging in de hele pers. In het 
Europees parlement werd ekstreem-rechts 
van Le Pen hierover onder vuur genomen. 
Zijn advokaat was voor de gelegenheid frak-
tie- en geestesgenoot Karel Dillen, Vlaams 
Blok. 

Bewijzen zijn er (nog) met, maar bij schen
ding van Joodse graven kijkt iedereen in de 
richting van Le Pen. Evident uiteraard, want 
hij IS het toch die de holocaust een detail 
noemde, en die — net als het Vlaams Blok en 
de Duitse neofascisten — op een systemati
sche wijze inspeelt op instinktieve reakties 
en ze politiek misbruikt. Zo in de zin van 
doen geloven dat de werkloosheid bij ons 
zou opgelost worden wanneer de migranten 
worden teruggestuurd. 

Dillen gebruikte wel gespierde taal: hij 
sprak over uit vrees en haat ten opzichte van 
het Front National deinzen ze voor geen 
politieke smeerlapperij of menselijke schurf-
tigheid terug, de politieke hyena's van links 
(alle anderen dus, want rechts van Le Pen is 
er niemand). Niet erg beschaafd van Dillen, 
die de anderen lijkenuitbuiters noemde. 

...LE PEN 
Feit is dat zolang er geen maatregelen 

genomen worden om de ware oorzaken van 
de vreemdelingenhaat weg te nemen, elke 

aanklacht tegen racisme in het voordeel zal 
spelen van de beklaagden. Heel de affaire 
Carpentras is in al haar weerzin politieke 
propaganda voor Le Pen, Dillen en kompa
nen. Socialisten maken er in het Europees 
parlement een roetinezaak van de ekstreem 
rechterzijde te bestoken met woorden. 

Ik ben het beu, zei Korsikaan Max Simeo-
ni, steeds maar plechtig mijn verontwaardi
ging te moeten uiten en daarom hoop ik dat 
men snel effektief en demokratisch politieke 
beslissingen zal nemen. 

Dillen herinnerde aan de schending an de 
IJzertoren, de soldatengraven, het graf van 
pastoor Veltmans, van Staf De Clercq, en 
zelfs aan Katyn. Eén zaak vergeet hij echter: 
al deze misdaden werden ingegeven door 
haat en ekstremisme, door onverdraagzaam
heid en leugens van hetzelfde allooi dan die 
van Le Pen en van het Vlaams Blok. Weet 
Dillen niet meer wie verantwoordelijk (en 
fier!) was voor het aftroeven an de Brugse 
beiaardier, om het maar bij dit ene feit te 
laten? 

FRANSTALIGE 
LERAARS 

De Franstalige leraars gingen deze week 
in staking voor loonsverhoging. Daar is ech
ter geen ruimte voor. De Franse gemeen
schap, sinds de staatshervorming voor het 
Frans onderwijs bevoegd, plant zelfs een 
onderwijsbesparing van 1,8 miljard frank. De 
Vlaamse leraars kregen daarentegen wél 
loonsverhoging. 

Dat IS een gevolg van de financieringswet. 
De Franstalige leerkrachten eisen nu van de 
Franstalige politici dat ze dan maar moeten 
aandringen op een wijziging van die wet, Wat 
natuurlijk niet kan; zoiets zet heel de staats

hervorming op losse schroeven. De PS-top 
heeft dit zeer goed begrepen. Vice-premier 
Moureaux en PS-voorzitter Spltaels lieten 
reeds weten dat daar geen sprake kan van 
zijn. 

Eerder reeds kon de stad Luik aan den 
lijve ondervinden dat het gedaan is met de 
wafelijzerpolitiek. Elke deelregering is im
mers verantwoordelijk voor het door haar 
gevoerde beleid. De deur van de federale 
regering blijft dus dicht voor het geweeklaag 
van de Franse gemeenschap. 

MET ALLE CHINESE 
STUDENTEN 

De Chinese studenten die in ons land 
verblijven worden door de Chinese ambassa
de ingedeeld in 5 kategorieën. Wie het meest 
ijverig de officiële Chinese versie van het 
neerslaan van de opstand op het Tien An 
Men-plein propageert komt in het hoogste 
laatje te liggen. Wie integendeel deelneemt 
aan Tien An Men-herdenkingen of -betogin
gen, wordt in de laagste kategone onderge
bracht. 

Alle Chinese studenten worden individueel 
ontboden op de ambassade, waar men hun 
kategone meedeelt. De Chinese autoriteiten 
willen de studenten blijkbaar onder druk 
zetten om niet te hoog van de toren te blazen 
wanneer ook hier op 4 juni de studentenop
stand met allerlei aktiviteiten en protestmani
festaties zal herdacht worden. 

Het spreekt vanzelf dat studenten van 
eerste kategorie alle faciliteiten genieten, en 
hun studieduur onbeperkt kunnen verlen
gen. Zij die daarentegen de CJiinese opposi
tie in het buitenland steunen, komen waar
schijnlijk volgend akademiejaar in zware pro
blemen. 
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Op 12 april bezetten Joodse kolonisten de bezittingen van de Ortodokse kerk 
in Jeruzalem. Dit is een aanslag op het historisch-religieus en kultureel 
karakter van de heilige stad. Om daartegen te protesteren en om het Europees 
Parlement om steun te verzoeken, bracht mgr. Diodoros I., patriarch van 
Jeruzalem, een bezoek aan Straatsburg. Hij werd er o.a. door de voorzitter van 
de Regenboogfraktie, Jaak Vandemeulebroucke ontvangen. Het Parlement 
stemde in met de vragen van mgr. Diodoros t. 

LA RUE 
Minister van het Brussels hoofdstedelijk 

gewest Jean-Louis Thys, bevoegd voor 
Openbare Werken, Verkeerswezen, Renova
tie van bedrijfsruimten en Volksgezondheid, 
heeft een brochure laten samenstellen. Het 
op glanspapier gedrukte en van talloze luk-
sueuze kleurenfoto's voorziene blad biedt 
talrijke voorbeelden van de aanleg van open
bare ruimten waarbij rekening gehouden 
werd met het verkeer, de veiligheid en het 
plaatselijk leven. Helaas bestaat het tijd
schrift enkel in het Frans, geeft Thys toe. 

De minister noemt de heraanleg van de 
openbare ruimten prioritair voor vele Europe
se steden. Niet voor de Vlaamse steden ? Ze 
vormt ook een belangrijke uitdaging die alle 
Brusselse politieke verantwoordelijken die
nen aan te nemen. Niet de Vlaamse politiek 
verantwoordelijken in Brussel? Niettemin 
meent Thys in een begeleidende Neder
landstalige brief dat deze brochure ook voor 
de Nederlandstaligen een interessant werk
instrument kan zijn. Een werkinstrument dat 
Thys zich beter zou aanschaffen Is een 
Nederlands woordenboek. Of beter nog: 
Thys zou beter een vertaler Nederlands-
Frans op zijn kabinet aanwerven. Brussel is 
immers een tweetalige stad. 

Dat Thys dit blijkbaar vergeten is, is niet zo 
venwonderlijk. Bij de uitgave van de brochure 
verkreeg men de financiële steun van een 
aantal organisaties uit Franstalige Europese 
landen, te weten België, Luxemburg, Zwit
serland en Frankrijk. Ter informatie van 
Thys: van de steunverlenende landen is 
slechts in Frankrijk de taal van de meerder
heid. 

PIET VAN BRABANT... 
Piet Van Brabant is in Vlaanderen geen 

onbekende. Als spilfiguur van het Liberaal 
Vlaams Verbond legde hij mee de basis voor 
het losmaken van de Vlaamse liberalen uit 
de unitaire PVV van Van Audenhove. Aan 
zijn flamingantische inborst hoeft dus niet 
getwijfeld te worden, fi/laar het is wel duidelijk 
een blauw flamingantisme zoals bij LVV'ers 
wel meer het geval is (o.a. prof. Verhulst). Als 
de liberalen in de regering zitten wordt er in 
sourdine gespeeld. Maar als de PVV in de 
oppositie zit, kan het Vlaams geweld met op. 

Dan zijn alle middelen goed om op de 
andere Vlaamse partijen te schieten, vooral 
op de VU. Desnoods met leugens of insinua
ties. Neem nu het artikel van onze Piet in De 
Nieuwe Gazet van 15 mei jl. Daarin schrijft hij 
zonder blikken of blozen dat de regering met 
steun van de VU het autonoom Brussels 
gewest inrichtte zonder ernstige waarborgen 
voor de Vlamingen. 

In parlementaire termen zou men zeggen 
dat Pietje daarmee een loopje neemt met de 
waarheid. Een gewone burger zou moeten 
zeggen dat meneer Van Brabant een waardi
ge erfgenaam is van die andere Piet {Ver-
meylen) die ten tijde van de schoolstrijd 
Pietje de leugenaar werd genoemd. 

...PIETJE DE 
LEUGENAAR 

Want wat is de waarheid ? Ten eerste werd 
destijds in 1971 de Brusselse agglomeratie 
opgericht met de hulp van de liberalen zon
der enige waarborg voor de Vlamingen en 
met integendeel vervalste verkiezingen die 
de Franstaligen oppermachtig maakten. Ten 
tweede werd nadien, in 1979, met de mede
werking van diezelfde liberalen een Brussel
se gewestelijke eksekutieve in het leven 
geroepen, met een eigen administratie en 
een eigen begroting, nogmaals zonder enige 
waarborg voor de Vlamingen. In deze ekse
kutieve zetelden achtereenvolgens de 
PVV'er Bascour en (jawel) Annemie Neyts 
als enige Vlamingen. Ooit hiervan in het 
Brussels bestuur iets opgemerkt? 

Ten derde werden nu, mét en dankzij de 
medewerking van de Volksunie, in het Brus
sels hoofdstedelijk bestuur precies dezelfde 
grendelklausules opgenomen ten voordele 
van de Vlamingen als deze in de grendel
grondwet werden verzien voor de Franstali
gen in het Belgische parlement en de dito 
regering. 

Iedereen kan dit in het staatsblad lezen. 
Voor het overige volstaat het de Vlaamse 
presentie in het Brussels bestuur nu te 
vergelijken met de toestand voor de VU-
deelname aan de regering. Het besluit kan 
kort zijn. Piet van Brabant is een echte 
leerling van Voltaire die politici de raad gaf: 
Lieg er maar op los, er zal altijd wel iets van 
overblijven. 

TAALKADERS SZ-
INSTELUNGEN 

Luidens het staatsblad van 15 mei bestaat 
het taaikader van Fonds voor Beroepsziek
ten voor 59% uit Franstaligen en voor 41 % 
uit Vlamingen. Dit cijfer werd door de Vaste 
kommissie voor Taaltoezicht aanvaard, aan
gezien het overeenstemt met het aandeel 
van beide talen in de behandelde dossiers. 
Bij het opstellen van de taalkaders in natio
nale administraties moet immers uitgegaan 
worden van de taaiverhoudingen in het werk-
volume. 

In het Fonds voor Beroepsziekten speelt 
die regel in het voordeel van de Franstaligen. 
Dit grote Franstalige aandeel heeft te maken 
met het groot aantal Waalse gewezen mijn
werkers met stoflong. 

Het vreemde aan deze zaak is nu dat in het 
Fonds voor Arbeidsongevallen, waarvan de 
uitkeringen volgens de SERV voor 67% naar 
Vlaanderen gaan, voor 26,5% naar Wallonië 
en voor 6,5% naar Brussel, deze verhouding 
niet weerspiegeld wordt in het taaikader. 
Daar is 54% Nederlandstalig, en 46% Frans
talig. 

De splitsing van de SZ krijgt er weer een 
argument bij. Wie trekt deze onrechtvaardig
heid in afwachting van de federalisering van 
de SZ zo snel mogelijk recht? Wie kijkt eens 
naar de verschillen tussen de taalkaders van 
de andere sociale zekerheidsinstellingen en 
hun werkvolume volgens taal? Een zaak om 
te volgen! 
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KORTWEG 

• Volgens de Zuidafrikaanse presi
dent F.W. De Klerk remmen de 
sankties tegen Zuid-Afrika de ekono-
mlsche groei af die het land nodig 
heeft om aan de hoge verwachtingen 
van de zwarten tegemoet te komen. 

• Een bedenkelijk CVP-SP-ak-
koordje dreigt Vlaanderen weer en
kele natuurgebieden te ontfutselen. 
De CVP wil Sunalr-baas Van Moerker-
ke voor zijn Sunparks in Mol-Rauw 
wat dennenbossen kado doen, en de 
SP zou de vrienden van de Antwerpse 
Socialistische huisvestingsmaat
schappij toelating geven om te bou
wen In het geklasseerde natuurge
bied Hobokense Polder. Beide beslis
singen zouden getroffen worden als 
minister Johan Sauwens, die „nogal 
groen" is, op studiereis in het Japan
se Osaka vertoeft. 

• Na een defekt aan een dlstillatieko-
lom van de raffinaderij Rna vormde 
zich een oliewoik die in de vorm van 
bruine druppeltjes neerviel in het 
Waasland. Fina verklaarde zich be
reid om schadevergoedingen te beta
len, wat een stormloop richting ge
meentehuis van Melsele tot gevolg 
had. 

• Milieuminister Kelchtermans wil 
een statiegeld op auto's invoeren. 
De eerste koper betaalt 10.000 frank, 
en de laatste verkoper krijgt die 
10.000 frank terug van de schroot-
handelaar. 

• Weer rekordprijzen voor schilderij
en én voetballers. Het Portret van dr. 
Gachet van Van Gogh ging voor 2,9 
miljard onder de hamer. De Molen 
van Galette van Renoir werd voor 2,7 
miljard geveild. En Baggio verhuist 
voor een slordige 450 miljoen van 
Fiorentina naar Juventus. 

• De verkiezingen in Roemenie le
verden een klinkende overwinning op 
voor het Front van Nationale Redding 
van president lliescu. 

• In de bezette gebieden laait de 
intifada krachtiger dan ooit op na de 
moord op zeven Palestijnse bouw
vakkers door een ontslagen Israëli
sche soldaat. Tijdens de jongste golf 
van geweld verloren al meer dan tien 
mensen het teven en raakten er hon
derden gewond. 

• Aan de kleinere muziekfestivals 
zullen deze zomer 80.000 kon
dooms gratis verdeeld worden. 

• Afgezwaaide miliciens zullen vol
gend jaar geen wederoproeping 
krijgen. Om besparingsredenen be
sliste minister van Landsverdediging 
Coëme (PS) alvast in '91 geen oudge
dienden meer onder de wapens te 
roepen. 

HUGO COVELIERS OVER 
GERECHT EN POLITIE 
• De scheiding der machten staat in het 
centrum van de diskussie over het gerech
telijk apparaat. Hoe ziet U dit probleem? 

„Inderdaad wordt deze teorie te pas en te 
onpas van stal gehaald om te stellen dat de 
wetgevende macht geen kontrolerecht heeft 
op de rechterlijke macht. Geen enkele demo-
kraat zal betwisten dat de rechterlijke macht 
in haar rechtsprekende funktie totaal onaf
hankelijk moet zijn. Dit t»etekent dus: geen 
politieke benoemingen, geen tussenkomsten 
bij individuele gevallen. Beide gebeuren 
toch, maar daar geven de verdedigers van 
de scheiding der machten geen uitleg over. 
Het zou voor de demokratie en de maat
schappij van het allergrootste belang zijn dat 
nu eens duidelijk wordt gesteld waar precies 
de grens ligt van deze scheiding der mach
ten. Naar mijn gevoelen ligt deze grens daar 
waar de rechter in alle onafhankelijkheid een 
vonnis moet uitspreken." 

• Blijkbaar is niet iedereen blij met de 
openhartige kritiek die U op een aantal 
onderzoeken en strukturen formuleerde? 

„Van bij de start van de parlementaire 
onderzoekskommissie i.v.m. banditisme- en 
terrorismebestrijding was het mijn diepe 
overtuiging dat de werkzaamheden zo open 
mogelijk moesten gebeuren. Het had geen 
zin nog een ekstra doofpot aan de rij toe te 
voegen. Ik heb dan ook steeds de pers 
zoveel mogelijk geïnformeerd. Ook in het 
kader van het strafonderzoek dient de relatie 
tussen magistratuur, onderzoekers en des
kundigen enerzijds en de pers anderzijds 
herzien." 

• Hebt U behalve kritiek ook alternatieven 
voor het huidige beleid? 

„Zeker. Waarschijnlijk zullen er sterke 
weerstanden tegen een grondige hervor
ming ontstaan. Ik meen echter dat een kor
date schokterapie aangewezen is. Ik wil 
immers een bevolkingsgerichte politie be
staande uit een eerstelijnspolitie, vooral ge
richt op preventie, en een ondersteunende 
tweede lijn voor wat betreft de recherche. 
Dat mag de staat trouwens geen frank meer 
kosten. Iets wat met een globalisering van 
alle kredieten ten behoeve van funktioneie 
programma's perfekt mogelijk is. 

Zo zou er één enkele politieschool per 
gemeenschap moeten komen. Dat kost geen 
frank ekstra en zal de samenwerking tussen 
de politiemensen sterk bevorderen. Eén in
stituut voor het wetenschappelijk onderzoek 
is ook noodzakelijk. Dat hoeft daarom zelfs 
niet met politiemensen bevolkt te worden. 
Een specialist in boekhouden of scheikunde 
moet toch niet noodzakelijk snel kunnen 
lopen of goed kunnen zwemmen!" 

• En is de rijkswacht nog altijd overbo
dig? 

„Tot op heden Is er geen enkel zinnig 
argument naar voren gebracht waarom re
cherche, opsporing door verschillende korp
sen moet gebeuren. Integendeel komen 
meer en meer de negatieve aspekten in de 
schijnwerper. De gerechtelijke politie (GP) 
en de Bewakings- en Opsporingsbrigades 
(BOB) moeten dan ook worden samenge
voegd tot één degelijke recherche, nationaal 
gestruktureerd maar gedecentraliseerd voor 
de werking in de arrondissementen. Ook is 
het onzinnig om bvb. de Provinciale Verkeer-
seenheden bij de rijkswacht te handhaven. 
Zij kunnen rustig tot een gewone verkeerspo
litie worden omgevormd." 

• Maar...? 

„Het is toch godgeklaagd dat GP én rijks
wacht speciale eenheden gaan oprichten 
voor schaduwing en observatie. Zelfs be
paalde gemeentepolities gaan een arresta
tieteam kreëren. Ondertussen speelt de 
groep Dyane voetbal: slechts 20% van de 
tijd wordt aan effektieve aktie besteed. Er 
moet dus onderzocht worden in hoeverre alle 
groepen, cellen, brigades enz. zin hebben. 
Diegene die overbodig zijn moeten afge
schaft, en de overige samengevoegd wor
den. Een eksterne kontrole op de politiedien
sten moet het geheel bekronen. Daarmee 
kan dan de strijd tegen de korruptie aange
gaan worden. Ik denk trouwens dat het 
belangrijk is dat de Volksunie dergelijke 
zaken aankaart: de partij kiest hiermee voor 
een propere politiek en een eerlijke demokra
tie. Of hoe de resoluties van het kongres in 
praktijk worden omgezet." 
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WETSTRAAT 

MINISTER BUSQUIN IN 
NAUWE SCHOENTJES? 

Is het slechte wil? Of wordt het de Waalse 
socialist Busquin wat te heet onder de niet 
aflatende kontrole van vooral Walter Pee-
tersl In dat geval kan slechts één enkel 
besluit getrokken worden: de minister voor 
Sociale Zaken staat niet recht in z'n schoe
nen. 

Twee weken geleden brachten we uitvoe
rig verslag van een interpellatie van de VU-
senator over de ontwikkelingen in de sektor 
van de klinische biologie. Bondig samenge
vat kwam het hierop neer, dat het beloofde 
Koninklijk Besluit van 22 januari slechts een 
erg minimale korrektie van het historisch 
forfait inhoudt. De nieuwe regeling laat Wal
lonië eigenlijk ongemoeid, zet Brussel aan 
tot een lichte vermindering van 40 miljoen en 
zalft Vlaanderen met een luttele stijging. 
„Het aandeel dat Vlaanderen, met 58 % 
van de bevolking, heeft in het budget van 
de ziekenhuis-klinische biologie stijgt van 
40 % naar 42 %.". En volgens Walter 
Peeters is er nog steeds geen reden om aan 
te nemen dat de gezondheidstoestand in 
Wallonië en Brussel dermate zou verschillen 
in deze van Vlaanderen dat de klinische 
biologie er twee- tot driemaal zoveel moet ter 
hulp worden geroepen. 

De eis van de VU-senator luidt dan ook 
eenvoudig: de minister moet zijn belofte 
nakomen om door een kontroleerbare objek-
tivering van de kriteria in de berekeningsfor
mule van het forfait klinische biologie te 
komen tot een evenwichtsherstel. Maar blijk
baar wil Busquin niet meer herinnerd worden 
aan die belofte. 

Bij een eerste poging om zijn interpellatie 
te houden, moest Peeters horen dat de 
minister afwezig was. Bij zijn tweede poging 
moest hij net hetzelfde horen, maar kwam 
staatssekretaris Delizée aandraven met een 
schriftelijk antwoordje. Een antwoordje dat 
de VU-senator niet veel wijzer maakte. „We 
hebben er begrip voor dat de herschikking 
geleidelijk gebeurt, maar volgens onze 
berekeningen zal ze slechts na tien tot 
vijftien jaar voltooid zijn. Dit is in strijd met 
het engagement van de minister om de 
herschikking op drie jaar door te voeren.'' 

Een ontgoochelde Peeters kon echter niet 
anders dan zijn vaststellingen in het luchtle
dige te maken. Delizée bleef braaf bij zijn 
papiertje. Uiteindelijk restte hem slechts een 
besluit: een nieuwe interpellatie indienen. In 
de hoop dat de minister dan wel de diskussie 
wil aangaan. 

Voorzitter Swaelen van de Senaat protes
teerde alvast met klem tegen de nonchalan
ce waarmede de regering het parlement 
behandelt. „Het is de eerste plicht van de 
ministers zich ter beschikking te stellen 
van het Parlement", aldus premier Mar
tens. Ook en vooral geldt dit voor ministers 
die de indruk wekken niet recht in hun 
schoenen te staan, (j.a.) 

P-SPROKKELS 
• Het was de voorbije dagen eerder rustig in 
de Wetstraat. Alles laat voorzien dat tal van 
belangrijke wetsontwerpen zoals deze op de 
ziekenfondsen, de overheidsbedrijven, de 
herstrukturering van de openbare kredietin
stellingen, de financiële transakties en de 
financiële markten zich tijdens de laatste 
weken van het zittingsjaar zullen ophopen. 

• De Kamer trekt deze week alvast de 
besluiten uit het werk van de ,,Bendekom
missie". Maandag j . l . maakten voorzitter 
Jaak Gabriels en kamerlid Hugo Covellers 
de VU-inzichten bekend. 

• Op een vraag van de Waalse socialist 
Walry raamde vice-eerste minister Hugo 
Schiltz de budgettaire weerslag van de ver
laging van de meerderjarigheid op zo'n 180 
miljoen per jaar. 

• Bijna 30 jaar geleden, op 18 oktober 1961, 
ondertekenden de lidstaten van de Raad van 
Europa het Europees Sociaal Handvest. Vo
rige week pas hechtten de volksvertegen
woordigers er hun goedkeuring aan. 

• De Vlaamse liberaal Denys konfronteerde 
premier Martens met de deelname van de 

VU aan de 6 mei-manifestatie van het Aktie-
komitee Vlaanderen '90. Zijn Waalse kollege 
Kubla van de PRL sprak zelfs van ,,een 
manifestatie met staatsvijandige bedoelin
gen". 

• De eerste minister maakte van de gele
genheid gebruik om te bevestigen dat de 
regering nog deze zomer initiatieven zal 
nemen met het oog op de derde faze van de 
staatshervorming, „zodat deze nog voor het 
einde van de legislatuur kan worden vol
tooid". 

• * Namens zijn fraktie stelde Hugo Cove
llers kort en krachtig dat de VU geen lessen 
te ontvangen heeft van de liberalen. ,,Het 
recht op vrije meningsuiting kan de VU niet 
ontzegd worden". 

• In de Senaat bracht Jef Valkeniers de 
terugvordering van voorschotten aan de zie
kenfondsen ter sprake. Staatssekretaris De
lizée bevestigde dat de algemene raad van 
het Riziv besloot niet in beroep te gaan tegen 
de beschikking waardoor het Riziv verbod 
kreeg afhoudingen te doen op de voorschot
ten aan sommige verzekeringsinstellingen. 

• In de Vlaamse Raad start de werkgroep 
,,Verzuiling" deze week haar werkzaamhe
den. Woordvoerder van de VU-fraktie is Her
man Lauwers. 

• Tijdens de bespreking van het ontwerp 
van dekreet in verband met de afgifte van 
jachtverloven en jachtvergunningen wees 
Michel Capoen op het probleem bij jachtge
bieden die deels in één gewest, deels in een 
ander gewest liggen. Hij drong aan op we
derkerigheid. 

• Naar aanleiding van de geruchten over 
een eventuele stopzetting van de subsidië
ring van het toneelgezelschap Yvonne Lex 
bepleitte Nelly Maes meer rust in de artistie
ke betoelaging. ,,Het gaat niet op dat gezel
schappen elk jaar opnieuw moeten vrezen 
voor hun budget. Vooral met betrekking tot 
een gezelschap dat een suksesrijk palmares 
heeft en een gezonde financiële toestand 
kent, mag de minister niet als keizer-koster 
optreden." 

• Naar aanleiding van de aanslagen op 
Joodse begraafplaatsen in Frankrijk diende 
fraktievoorzitter Paul Van Grembergen een 
voorstel van resolutie in. Hij mocht rekenen 
op de steun van een unanieme Raad. 
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PERSSPIEGEL 
Brussel was geblokkeerd op 
maandag. De twee snelheden 
in Belgié werden letterlijk zicht
baar. Het franstalig onderwijs 
staakte wegens niet-opslag. De 
Vlaamse onderwijspot wordt 
beter gekookt met gunstig fi
nancieel gevolg voor de Vlaam
se leerkrachten. Een groot deel 
van ons persoverzicht behan
delt de beschouwingen hier-
rond. 
De kommentaren rond het on
verkwikkelijk gebeuren in het 
Brusselse politie- en gerechts
wereldje gaan ook volop hun 
gang met - daar is hij weer -
VDB die vlakaf van meineed 
wordt beschuldigd. En ook 
randverschijnselen krijgen hun 
plaats met het heroplevend 
anti-semitisme bij een aantal 
Europese fanatiekers. (w.v.b.) 

LALIBREBELGIOIIE 
Deze pilaar van frankofonie en unitaris

me buigt zich over het België van de twee 
snelheden in verband met het franstalig 
onderwijs dat nu eindelijk zelf moet op-
draalen voor zijn verspllzucht. 

,,En terwijl de lofzangers van de onderwijs-
kommunautarisering 5 miljard meer hadden 
beloofd voor het franstalig onderwijs zal er in 
feite reeds 1 miljard te weinig zijn in 1990 en 
4 m 19911 En reeds ziet men een leraars
korps met twee snelheden ontstaan de 
Vlamingen met beloften van weddeverhogm-
gen, de franstaligen met het perspektief van 
vermmdenng van banen En ondertussen 
houden de ministers Ylieff en Grafe zich 
bezig met onderlinge twist en verlammende 
diskussies Ze geraken zelfs met akkoord 
over het aantal vakantiedagen " 

GAZET VAN ANTWERPEN 
stakend Wallonië moet beseffen dat de 

federalisering eigen verantwoordelijkheid 
meebrengt. Geen geld meer uit de centra
le pot of de els naar de federalisering van 
de sociale zekerheid zal in Vlaamse krin
gen verder doordringen. 

„De leerkrachten in Wallonië lopen er de 
jongste weken erg zenuwachtig en strijdlus

tig bij Ze gaan staken omdat zii tot dusver 
tevergeefs meer middelen voor hun onder
wijs hebben gevraagd De Franstalige ge
meenschap zit met een tekort van vier mil
jard fr te slecht bij kas om die eisen te 
kunnen inwilligen En sedert de financie
ringswet kan het Waalse onderwijs, in tegen
stelling tot wat in het verleden zo vaak 
gebeurde, met langer de nationale geldkraan 
opendraaien om het verschil tussen inkom
sten en uitgaven weg te werken 

Het onderwijs is gefederaliseerd, ook in 
zijn financiële middelen en dat heeft konse-
kwenties Blijkbaar is met iedereen in het 
Waalse ondenwijs ervan overtuigd dat die 
ook konsekwent moeten worden aanvaard, 
want er gaan daar stemmen op om die 
financienngswet te wijzigen 

Wanneer men in een federale staat zit, 
waarbij bevoegdheden en financiële midde
len zijn overgeheveld, dan moet men ook de 
politieke verantwoordelijkheid dragen Daar 
hebben sommige Waalse knngen het blijk
baar nog erg lastig mee " 

De Standaard 
Ook hier wordt toegegeven dat de voor

delen voor Vlaanderen van de federalise
rende financieringswet elke dag duidelij
ker worden. 

,,Met de staatshervorming, waarvan de 
fmancieringsweg de scharnier is, moest er 
een einde komen aan de zogenaamde wafe-
lijzerpolitiek, waarbij Wallonië of Vlaanderen 
steevast kompensaties kregen voor investe
ringen of uitgaven in het andere landsge
deelte Toen de stad Luik voor het bankroet 
stond, was dat een eerste test voor de 
leefbaarheid van het nieuwe systeem Nu 
zijn het de Franstalige leraars die een bres in 
de dam proberen te slaan 

De PS-top maakt duidelijk hoe de zaken 
staan er wordt met getornd aan de financie
ringswet en de koalitiepartners in centrale 
regering verwachten dat de PS het spel op 
dat vlak korrekt wil spelen Een andere 
opstelling was moeilijk denkbaar zonder de 
hele konstruktie van de staatshervorming te 
ondermijnen " 

Knack 
Doorprikt het nummertje dat Vanden 

Boeynants in februari opvoerde voor de 
zogenaamde bendekommissie en be
schuldigt hem vlakaf van meineed. VDB 
kan nu weer eens gaan protesteren als hij 
recht in zijn schoenen staat. 

„Het IS moeilijk om het misbaar te verge
ten dat minister van staat Paul Vanden 
Boeynants op 21 februari 1990 maakte 's 
Ochtends zette hij zelfs de luidruchtigste 
leden van de Bendekommissie op hun num
mer En zodra die murw waren, ging hij ze 's 
namiddags eens uitleggen hoe al zijn proble
men met de fiskus, het gerecht, de pers en 
de politiek sinds het begin van de jaren 
tachtig te wijten waren aan een alles omvat
tend komplot 

Dat dachten ook de media Een kniesoor 
die hier echter een week later liet opmerken 
dat in de archieven van de toenmalige rege-
nng misschien toch eens kon nagegaan 
worden of „Paul Vanden Boeynants onder 
eed met alleen de kommissieleden maar ook 
de geschiedenis heeft belazerd" Want dat 
heeft VdB uiteindelijk ook gedaan " 

HETVOLK 
Bij het onverkwikkelijk gebeuren van 

het anti-semitisme merkt Leo Marynissen 
op dat ,,wie wind zaait storm oogst" ook 
op het vlak van het racisme. Terecht 
verontwaardigt hij zich dat in deze kringen 
een hoogstaand man als de Vlaamsgezin-
de Jood Louis Davids niet gespaard 
wordt. Ook wij ergerden ons als bij diens 
viering door het KVHV op hun studenten-
zangfeest de VI.BIok-senator ostentatief 
weigerde te applaudiseren. 

,,Ook bij ons heeft het Vlaams Blok zich 
gehaast om de grafschennis te veroordelen 
Het Vlaams Vlok behoort op Europees vlak 
nochtans tot de klub van Le Pen en van de 
nieuwe Duitse en Oostenrijkse ultra's, die 
elkaar regelmatig steun toezeggen Zij delen 
immers hetzelfde gedachtengoed Zij preken 
de morele herbewapening, maar verpesten 
met hun gevaarlijke theorieën de geesten 
van groepen malkontenten Zij zijn gedeelte
lijk mee verantwoordelijk voor o m de ver
spreiding van anti-joodse geschriften m ons 
land " 

GEZEGD IS 
GEZEGD... 

„De Belgen zijn meesters in het toedekken 
van affaires, maar komt er een naar buiten, 
dan IS het er in de regel een van nationale 
omvang, geschikt voor een maandenlang 
tragi-komisch fduilleton " 

Mr T Hiddema (NI) over de Belgische 
justitie, Elsevier 19 mei 1990 
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FRIEDA BREPOELS WIL 
VEILIGER VERKEER 

O
NDER de indruk van een einde
loze reeks weekeindongevallen 
dienden Daan Vervaet en Frie
da Brepoels een voorstel tot 
rezolutie in voor een duidelijker 
verkeersbeleid. Deze tekst is 
nu eenparig door de kamerle
den aanvaard. 

In de tekst wordt gewezen op 
de onveilige situatie waarin de 
zwakke weggebruikers zich be

vinden en op het stijgend aantal verkeersdo
den en zwaargewonden in het verkeer. Daar
om wordt met nadruk naar maatregelen ge
vraagd om de verkeersveiligheid te verbete
ren. Zo dient strenger toegezien op de nale
ving van de verkeersregels. Het 
verkeersreglement moet ingrijpend aange
past zodat vooral de fietser en de voetganger 
op een volwaardige manier behandeld wordt. 

Er moeten mogelijkheden geboden wor
den op wettelijk en praktisch gebied (open
baar vervoer) om de verplaatsing van jonge
ren met hun veiligheid te verzoenen. Het 
gemeenschappelijk vervoer dient bevorderd, 
komplementair met andere mobiliteitsvor-
men, zoals het fietsen of te voet gaan. Verder 
wordt een doordachte benadering van de 
jonge chauffeurs gevraagd. Deze moeten 
niet enkel worden beteugeld maar ook wor
den opgeleid en psichologisch begeleid op
dat een zeker gevoel van vrijheid en macht 
dat van autogebruik kan uitgaan, niet tot 
onveilig rijgedrag aanleiding kan geven. 

WETSONTWERP 
Ondertussen heeft de Kamer het wetsont

werp Dehaene goedgekeurd. Hierin zitten 
maatregelen vervat die gaan over het alko-
holgehalte, het rijbewijs met punten en de 
stages voor jongeren. 

Frieda Brepoels hierover: „ Dit ontwerp 
neemt een aantal facetten over van onze 
rezolutie. We staan dan ook volledig achter 
de voorgestelde maatregelen ook al moeten 
die op andere vlakken nog aangevuld wor
den. Zo is het duidelijk dat ook de gewesten 
hun steentje moeten bijdragen door de we-
geninfrastruktuur aan te passen, door betere 
vorming en door een beter openbaar ver
voer. 

Ook de voorstellen van Dehaene vergen 
nog ekstra-nazorg. Zonder een bijna perma
nente kontrole is het duidelijk dat op het 
terrein zelf niet veel zal wijzigen. Denk maar 

I- aan het alkoholgehalte. Als de bevolking niet 
ri het gevoel krijgt dat er echt toezicht is, zal dit 
'.- uiteraard niet tot gedragswijzigingen leiden. 
'^ Met de beteugeling van de snelheid zitten 
r we in hetzelfde schuitje. In dat verband 
s betreur ik dat er niet eens een aanzet werd 
'•- gegeven om automatische kontroles moge

lijk te maken. Die automatische kontroles 
p werden uit het wetsontwerp geschrapt. Aan 
3 belangrijke punten zoals b. v. aan de ingang 
!- van de Kennedytunnel lijkt mij zo'n perma-
I- nente kontrole aangewezen. Dat mag nu 
•- echter niet. De wet blijft van kracht dat er bij 
- elk registratie-apparaat een agent moet 

staan. Die maatregel is overbodig gezien het 
!- nijpend personeelstekort. 
t Het is bovendien een onzinnige opdracht 
• een rijkswachter een hele dag in zijn kombi 
r bij zijn toestel te laten postvatten. De appara

tuur is toch niet beter of slechter omdat er 

VU-kamerlid Frieda Brepoeis 
heeft in een voorstel van rezo
lutie aan de regering gevraagd 
maatregelen te nemen die de 
verkeersveiligheid ten goede 
moeten komen. Zij herneemt 
hierbij een voorstel van wijlen 
Daan Vervaet, oorspronkelijke 
indiener van de rezolutie. Het 
voorstel kreeg unaniem groen 
licht in de kamer. 

een rijkswachter bijstaat? Nu, Dehaene 
heeft beloofd op deze kwestie terug te ko
men. Op die voorwaarde kon ik akkoord 
gaan met de voorlopige afvoering van dit 
gedeelte van het ontwerp." 

KONTROLES 
Naar verluidt waren het vooral de Fransta-

ligen in de kommissie die tegen de onbeman
de kontroles waren. Frieda Brepoels beves
tigt dat. ,,lk heb moeten vaststellen dat de 
Walen ook op het vlak van de verkeersveilig
heid de zaken helemaal anders aanvoelen. 
Het is echter jammer dat bepaalde maatre
gelen die de veiligheid kunnen verhogen, 
afgezwakt worden of gewoon afgevoerd wor
den omdat het andere landsgedeelte er an
ders over denkt. 

f\^ogelijk heeft dit te maken met de volledig 
andere struktuur van het Waalse wegennet. 

Frieda Brepoels wil meer verkeers-
kontroles. (eigen foto) 

ivlisschien is het zo dat het vlakke Vlaamse 
wegennet meer aanzet tot hoge snelheid en 
dus meer weekeindongevallen tot gevolg 
heeft. Via interpellaties en vragen wil ik die 
zaak echter verder onderzoeken," vertelt het 
VU-kamerlid. 

Ook gemeenschapsminister Sauwens be
treurt dat de Kamerkommissie niet akkoord 
is gegaan met het inzetten van onbemande 
snelheidskontroles. Zeker in de weekeinds 
kunnen die kontroles, volgens de minister, 
hun nut bewijzen. Wat betreft het weekeind-
verkeer van de jeugd heeft hij alvast het 
initiatief genomen om in Limburg de Sterren
bussen in te zetten. Elke zaterdag kan de 
jeugd gebruik maken van zeven laatavond-
bussen om veilig thuis te geraken. 
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ACHTERHOEDE 

NOTHOMB GAAT 
UIT DE BOCHT 

plichtsbewust 
wijn I, zweert 
keurigheid. 

ANGEKONDIGD als een es
say over het „Belgische insti
tutionele stelsel", brengt De-
mokratie in België een (té) be-
l<nopte en (té) vulgarizerend 
zicht op 's lands institutionele 
handel en wandel. Nothomb 
heeft zich bij het uitschrijven 
en/of nalezen elke moeite of 
inspanning gespaard. De Ka
mervoorzitter, die het werk 
opdraagt aan Koning Boude-

bij onduidelijkheid en onnauw-

DE BELG 
Wie een aktuele definitie van het begrip 

,,Belg" zoekt kan zich inspireren aan No
thomb. Een kleine bloemlezing: „De Belgen 
zijn Europeeërs, en behoren bijna allen tot 
het bianl<e ras. Hun beschaving is kristelijk 
geïnspireerd. Zij leven in een stelsel van vrije 
marktekonomie. Onder hen zijn er rijken en 
armen, maar de samenleving is rijk.... Zij zijn 
verdraagzaam, staan open voor de buiten
wereld, zijn tuk op komfort, maar vrijgevig. 
Realistisch ingesteld, steeds klaar om te 
diskussiëren en te kontesteren, maar ool( 
vlug op zoei< naar een vergelijl<, teneinde 
geweld te vermijden". Voor een verdere 
typering kan de lezer terecht op bladzijde 7 
en volgende. 

De Vlaamse en Waalse natievorming (toe
gegeven, een proces in volle, maar onom
keerbare ontwikkeling) ontgaat Nothomb vol
ledig. 

Reeds in zijn inleiding stelt hij (veiligheids
halve?) geen ,.theoretisch onderscheid" te 
willen maken tussen volk en natie. Een 
knappe kunstgreep, die hem meteen toelaat 
aan iedere ,,hervorming" van de Belgische 
staat voorbij te gaan. Nothomb neemt de 
termen ,,gemeenschappen" en ,,gewesten" 
slechts node in de mond. 

Zowel de Vlaamse als Waalse identiteit 
worden omfloerst tot nauwelijks waarneem
bare patronen. Citeren we nogmaals: ,,Een 
ander gedeelte van de macht heeft de cen
trale wetgever toegekend aan entiteiten die 
volgens een komplekse formule bevoegd zijn 
al naar gelang het grondgebied of de taal, 
wat beantwoordt aan de komplekse realiteit 
van de Belgische bevolking die haar diversi
teit wil gevrijwaard zien". 

De publikatie wemelt van holle frazes: ,,De 
Belgen hebben een samenleving opge
bouwd in één enkel staatsverband, een staat 
die ze hebben opgericht om hun vrijheid en 
demokratie veilig te stellen". Of nog: „Het 
Staatshoofd is ,,Koning der Belgen", wat 
beklemtoont dat onze grondwettelijke mo
narchie dus de keus was van de Belgen 
zelf". 

Met uitspraken als ,,Het kiezerskorps is in 
ons land de waarachtige machthebber" mag 
Nothomb dan al beantwoorden aan het theo
retisch demokratie-model, hij gaat wel voor
bij aan de realiteit van het bestaan van 
andere, meer invloedrijde machtscentra. 
Ook bij de verdere hoofdstukken ontbreekt 
iedere kritische beschouwing. Elke politiek-
wetenschappelijke benadering blijft veraf. 

Dat Charles-Ferdinand No
thomb, gewezen PSC-voorzit-
ter, gewezen vice-eerste minis
ter en thans voorzitter van de 
Kamer van Voll(svertegenwoor-
digers, het moeilijlc heeft met 
de afbrol(l(eling van de door 
hem onaantastbaar geachte 
ideeo beige is ai iang beitend. 
Nothomb blijft zweren bij triko-
lor fanatisme. 
In Demokratie in België, zijn 
jongste publiitatie, verwordt in
formatie tot desinformatie. 
Een boel( bestemd voor de 
prullenmand. 

GOEDKOOP 
Het boekje (het telt nauwelijks 100 bladzij

den) is goedkoop. En dit dan nog allereerst 
wat de inhoud betreft. Dat Nothomb zijn 
naam leende voor de uitgave, leidde er wel 
toe dat het werk gelijktijdig in het Neder
lands, Frans en Duits werd uitgegeven. Een 
prestatie, die een hoge verspreiding doet 
vermoeden. 

Tijdens de persvoorstelling werd het werk 
aangeprezen voor „het onderwijs, de be
drijfswereld én de gewone burger". Vrije 
meningsuiting is een hoog goed, maar toch 
durven we suggereren dit boek nimmer voor 

Nothomb schreef boek voor de prul-
lemand. 

het vooropgestelde doel te gebruiken. De 
man in de straat, scholier, student, of be
drijfsleider verdient beter. 

De kritische lezer die na enkele bladzijden 
baalt van de slecht gestruktureerde teksten, 
kan verpozing zoeken in de grafieken en vele 
tekeningen van Royer die tussendoor wer
den opgenomen. Ook hier wacht hem enkel 
ontgoocheling en algemene hilariteit. Wat te 
denken van tekstballonnetjes als ,,Mevrouw 
België, u hebt een uitstekende konstitutie... 
(antwoord:) Ze staat borg voor die van mijn 
kinderen". Hiermee hebben we slechts één 
van de vele kemels aangegeven. 

VERGETEN? 
De laatste twintig bladzijden bevatten een 

selektie van de ,,voornaamste teksten" van 
de Belgische grondwet. Het boekje werd 
duidelijk in onverdachte tijden samenge
steld. Zo zoekt de lezer er tevergeeft het 
bekende artikel 82 van 's lands grondwet, 
nochtans hét ankerpunt in de voorbije bange 
,,Konings"dagen. 

We zegden het al, het boekje is goedkoop. 
U kan het op de kop tikken voor 280 fr. Maar 
wie wat rondneust in de goede boekhandel 
weet vast en zeker beters te vinden om dit 
bedrag te besteden. 

Nico Moyaert 

— Demokratie in België. Een algemeen over
zicht van het Belgische Institutionele stelsel. 
Charles-Ferdinand Nothomb. Brussel, Roularta 
Books, 1990. 280 fr., 104 biz. 

11 WIJ - 25 MEI 1990 



VOLKEN EN STATEN 

EEN JAAR VOLKSNATIONALE STRIJD ds) 
OORLOG EN VREDE IN AFRIKA 

In geen enkel vasteland van onze wereld 
leven de mensen nog zo sterk in groepsver
band als in Afrika. Bovendien zijn deze 
groepsverbanden niet, zoals in Azië, door de 
godsdienst bepaald of zelfs gefanatizeerd. 
Afkomst is er nog doorslaggevend. Toch 
staan de Afrikanen ver van wat wij onder 
„volk" en „natie" verstaan. Zeker is alleen 
dat de grenzen van de Afrikaanse staten, 
door.Europese kolonizatoren getrokken, ooit 
zullen openbarsten; indien niet door pala-
bers dan door etnisch geweld. 

DE RAND VAN 
DE MAGHREB 

Noord-Afrika is door de Arabieren niet 
alleen zo goed als volledig geïslamizeerd, 
maar ook gearabizeerd. Er blijft nog weinig 
over van de voor-Arabische volkeren. 

Begin 1989 herinnert het overlijden van 
Mouloud Mammeri ons aan het bestaan van 
Berbers in Algerije. Hij was de eerste van zijn 
volk die naam maakte in de... Franse lette
ren. 

Ook in Marokko leven Berbers, niet al te 
gemakkelijk trouwens. Daar is echter meer te 
doen over Saharawi's en hun ,,Polisario". Zij 
worden door een gedeelte van de Westerse 
openbare mening en door Algerije (door dit 
land weliswaar steeds minder) gesteund. Tot 
op heden werd evenwel nog niet duidelijk of 
het hier om een niet-Arabische volksgroep 
gaat. 

In de lente ziet het er naar uit dat het 
konflikt gaat uitdoven. IVIarokko gelooft dat 
Polisariozal instemmen met een referendum 
(een eigen staat of Marokko) en dat het daar 
zegevierend zal uit te voorschijn komen. De 
Marokkaanse regering begint daarna echter 
te talmen en uil te stellen. 

In oktober ontbrandt de strijd opnieuw in 
alle hevigheid. Vertrouwt Marokko meer op 
zijn leger dan op een referendum? 

In mei gaat het hard tegen hard tussen 
Maurefanië en Senegal, in feite tussen Ara
bieren (en gearabizeerden) en negers; een 
rassenkwestie dus. Maar die door de wereld
opinie niet als zodanig bestempeld wordt en 
het dus — politiek gesproken — niet is. Men 
zou dit, met een nieuwe modeterm, een 
negatieve media-gebeurtenis kunnen noe
men. De Arabieren behandelen de negers 
(een derde van Mauretanië's bevolking) als 
minderwaardigen en willen ,,een uniforme 
Mauretaanse, isalmitische natie", waarin 
geen plaats is voor andere volkeren en hun 
opvattingen. Het komt tot botsingen, die 
tientallen doden eisen bij de respektieve 

Het drama van Soedan. In 1988 kwamen zo'n kwart miljoen mensen om het 
leven door gevechten en hongersnood. Vluchtelingen wachten tevergeefs op 
voedselkonvooien... 

minderheid. Enkele dagen later vluchten al 
5.000 Mauretaniërs en 8.000 Senegalezen 
naar hun thuisland, in dit geval hun Staat. Dit 
uittocht duurt nog een tijdje voort. Ongeveer 
100.000 mensen moeten verhuizen. In au
gustus verbreken de beide staten hun diplo
matieke betrekkingen. 

ARABISCH EN 
ISLAMITISCH 
UNITARISME 

Gevechten tussen Arabieren en negers 
woeden ook al jaren met grote hevigheid aan 
de overzijde, de oostelijke kant van Afrika: 
Soedan. Ue\ gebeurt in dramatische omstan
digheden. Fundamentalistisch geïnspireerde 
moslims willen hun wet opleggen aan de 
zuidelijke helft van het land, wiens bewoners 
helemaal geen moslims en zeker geen Ara
bieren zijn. Tot overmaat van ramp heerst in 
die moeilijk toegankelijke gebieden hongers
nood. In 1988 kwam hierdoor alleen al onge
veer een kwart miljoen mensen om het leven. 

Einde maart wordt John Garang, leider 
van de zwarte opstandelingen, bereid gevon
den om voedselkonvooien door te laten, zelfs 
tot de belegerde stad Juba. Slechts 40 % van 

het geplande eten geraakt ter plaatse, gehin
derd door slecht weer, slechte wil en admini
stratieve rompslomp. 

De regeringen van Libië en Tsjaad leveren 
wapens aan de Soedanese Arabieren die, 
los van het Soedanese leger, in de maand 
mei nog eens 1.500 negers van de Foer-
stam in de provincie Darfoer (het grensge
bied tussen beide rassen) ombrengen. 

Het Belgisch leger, van zijn kant, levert 
voedsel en zet daarvoor blijvend een wit 
transportvliegtuig C 130 in namens de Ver
enigde Naties. 

In juni herhaalt John Garang nogmaals 
dat hij niet eens op afscheiding aanstuurt, 
alleen op autonomie binnen Soedan. 

Op 30 juni voeren de militairen van Soe
dan een staatsgreep uit, waardoor de vre
desbesprekingen van burgerpremier Sadew-
el-Mahdi ongedaan gemaakt worden. 

AMHARA'S 
ONVERMURWBAAR 

Na een wankel wapenbestand dat een half 
jaar heeft kunnen duren, hernemen einde 
oktober de gevechten. 

WIJ - 25 MEI 1990 12 



VOLKEN EN STATEN 

Een andere gevaarlijke brandhaard, sterk 
verweven met nationaliteitenkwesties, is 
Ethiopië en het door Ethiopië ingelijfde Eri
trea Het marxistische regime van Addis-
Abeba verliest vaart en krijgt nog minder 
Sovjetsteun dan vroeger 

In de eerste weken van 1989 schakelen 
Eritrese en Tigre-rebellen zeven van de elf 
tegen hen opgestelde Ethiopische divisies 
uit Het Ethiopische leger ontruimt de provin-
ciehoofdplaats Mekele en verliest zodoende 
de kontrole over de hele, door een vijf miljoen 
mensen bewoonde, provincie Voor het eerst 
wordt gewag gemaakt van een mede-rebelle
rende Afar-groep De Afars wonen m het 
noordwesten van Djiboeti en ook ten westen 
daarvan, m Tigre en Eritrea 

Op 15 mei trachten Ehtiopische officieren 
tevergeefs de macht te grijpen om een uit
zichtloze oorlog te beëindigen 

In juni biedt kolonel Mengistu Haile Mari-
am dan toch vredesbesprekingen aan Het 
TPLF (Tigrese volksbevrijdingsfront) gaat er 
op in De besprekingen worden gehouden in 
de VSA maar leiden voorlopig tot mets 

In de maand oktober lijdt het regeringsle
ger opnieuw een nederlaag tegen de Tigre-
rebellen 

MACHTELOZE 
SOMMIERS 

Het Ahmara-volk, heidens, Koptisch of 
marxistisch, is nog lang met van zins zijn 
heerschappij over de andere volkeren van 
het voormalige Negusrijk op te geven 

Voor de Ahmara's mag het een opluchting 
heten dat de Somaliers wegzinken in bloedi
ge onderlinge twisten tussen hun 52 stam
men Gedeeltelijk vinden die hun oorsprong 
in het vredesakkoord waardoor Somalie's 
president Siad Barre m 1988 de strijdbijl met 
Ethiopië begroef over de nochtans door So
maliers bewoonde provincie Ogaden 

In de herfst gebeuren er incidenten in het 
door Somaliers bewoonde gedeelte van Ke
nya Gaat het om bandietenstreken van no
maden' om achtervolging door regenngs-
troepen van Somalische rebellen' Of toch 
om ondersteuning van Somalische aanspra
ken ' 

VREDE IN TSJAAD? ~ 
Op 31 augustus komt officieel een einde 

in zicht aan het konflikt over het aan grond
stoffen rijke Aouzou-gebied Het blijft bij 
Tsjaad maar moet ontruimd worden door alle 
Libische en Tsjaadse troepen Binnen een 
jaar moet een politieke regeling gevonden 
worden, zoniet zal de zaak aan het Interna
tionale Hof van Justitie m Den Haag voorge
legd worden 

Het 16 jaren-oude konflikt, dat aan duizen
den mensen het leven gekost heeft, beteken
de een splijtzwam voor de zogenaamde 
Tsjaad-natie Die bestaat immers uit Arabie

ren en (zwarte) Toeboe's weer een rassen-
oorlog I 

BOEROENDESEILLU^ 
De pogroms van Tutsis tegen Hoetoes 

lijken uitgewoed in Boeroendi De 65 000 
Hoetoes die naar het door Hoetoes bestuur
de Rwanda waren gevlucht, kunnen einde 
februari ongemoeid terugkeren 

Het tot dan toe aan Tutsis voorbehouden 
leger wordt nu ook voor Hoetoes open ge
steld De regering voert zeker een politiek 
van verzoening Nochtans wil zij met het 
klaarbliikende bestaan van twee (eigenlijk 
drie) volkeren erkennen Zij zoekt haar neil in 
een Frans-republikeins model van „nationa
le eenheid" en zegt luidop dat etnische 
verschillen ,,voorbijgestreefd" zijn „Alleen 
de persoonlijke, individuele verdiensten en 
vaardigheden hebben belang", aldus Infor-
matiemimster Ngenzebuhoro tegenover Die 
Welt op 6 juni Als middelen om dit te 
bereiken worden vermeld een dag der „na
tionale eenheid" en een nationaal lied invoe
ren, gedenktekens opnchten en eretekens 
uitdelen 

Indien we met moesten denken aan de 
20 000 doden van verleden jaar, we zouden 
er om glimlachen 

ZUIDELIJK AFRIKA IN 
STROOMVERSNELLING 

Tenslotte is daar zuidelijk Afnka, in het 
biezonder Namibië en Zuid-Afnka zelf 

Officieel blijft Namibië in 1989 nog steeds 
„Suidwes (Afnka)" heten Het onafhankelijk-
heidsproces, waarmee Zuid-Afnka inge
stemd heeft in ruil voor Cuba's aftocht uit 
Angola, komt echter steeds sneller op gang 

Het scenario is voor waarnemers van de 
buitenlandse politiek zeer interessant Van
uit etnisch standpunt kunnen we daaraan 
voorbijgaan 

Een eerste belangrijk gegeven, door de 
media vaak vero/aarloosd, is het feit dat 
SWAPO, door de UNO en de wereldopinie 
algemeen bij voorbaat als de enige wettige 
(SIC) vertegenwoordiging van het Namibi-
sche ,,volk" aangezien, in feite de pohtiek-
militaire arm is van het Ovambo-volk Dit 
woont langs beide zijden van de Angolees-
Namibische grens en maakt op z'n eentje 
ongeveer de helft uit van de hele Namibische 
bevolking In het licht van wat zich overal 
elders in Afrika afspeelt, is het duidelijk dat 
de Ovambo's geholpen door al wie de over
winnaars tegemoet snellen, verwachten, bij 
de onafhankelijkheid gewoon de macht te 
kunnen overnemen Het is tipisch dat van de 
zijde van het Westen, kampioen van de 
rechten van de (individuele) mens, nooit een 
enkele waarschuwing is te horen met betrek
king tot de inspraak van de andere in Nami
bië wonende volkeren 

Al waren het maar de Bosjesmannen Dit 
nog in het stenen tijdperk levende kleine. 

hoogst originele volk (tegenover de Bantoes 
kan men zelfs van een ander ras spreken) 
werd door Zuid-Afnka's leger als buitenge
woon scherpzinnige verkenners gebruikt Zij 
vrezen nu natuurlijk wraak vanwege hun 
vroegere vijanden te velde 

Als Sam Nujoma, leider van de Swapo, in 
september naar zijn geboorteland terug
keert, houdt hij een toespraak die opvallend 
gematigd uitvalt Hij heeft het over „een 
politiek van eenheid en van nationale verzoe
ning" Nochtans zou het verbazen wanneer 
dit iets anders zou betekenen dan alle 
macht in de handen van de sterkste groep en 
de ontkenning, althans in strukturen, van alle 
andere volkeren of volksgroepen 

In november worden, voor het eerst m de 
geschiedenis van Namibie's bewoners, vrije 
en geheime verkiezingen gehouden Ze wor
den gekenmerkt door een grote opkomst 
Westerse waarnemers hebben er mets op 
aan te merken 

Zoals verwacht, komt Swapo als grote 
overwinnaar naar voren, nochtans met met 
de voorspelde twee derden Zodat het opstel
len van de grondwet de medewerking nodig 
heeft van anderen, van wie de belangrijkste 
de DTA (Demokratische Turnhalle Alliantie) 
IS Deze verdedigt uitdrukkelijk het opstellen 
van een politieke struktuur voor Namibie's 
volkerenverscheidenheid 

Een ontleding van het stemgedrag leert 
dat buiten Swapo en DTA de andere partijen 
praktisch alleen bij hun eigen stam- of volk
genoten sukses boekten Het wordt dan ook 
moeilijk, in de Namibische buitenlandse poli
tiek geen rekening te houden met deze 
verscheidenheid 

in de republiek Zuid-Afnka volgt FW de 
Klerk in februari P W Botha op als leider van 
de regerende NP (Nationale Partij) Hij volgt 
duidelijk een snellere koers in de nchting van 
de afschaffing der apartheid 

Nochtans blijft hij de volkerenverscheiden-
heid van Zuid-Afnka beklemtonen en zegt hij 
te streven naar een nog te onderhandelen 
politiek bestel, waarin de zwarten hun plaats 
moeten krijgen maar geen enkele volksgroep 
een andere mag overheersen Terwijl zijn 
grote tegenspeler, het ANC (African National 
Congres) geen etnische of rassenonder-
scheid wil aanvaarden In zijn openingsrede 
bij het begin van het nieuwe parlementaire 
jaar vera/ijst de Klerk uitdrukkelijk naar het 
Belgische „samenleven" als model 

Op 20 september wordt FW de Klerk 
ingezworen als nieuwe president Hij laat 
vreedzame massademonstraties toe en doet 
een nieuwe, meer liberale wind waaien over 
Zuid-Afnka 

In november kondigt de nieuwe president 
aan dat hij de wet op de Gescheiden Voorzie
ningen, en alvast de segregatie op stranden, 
wenst af te schaffen 

Een moeilijk omkeerbare ontwikkeling, 
door president Botha voorzichtig ingezet, is 
in versnelling geraakt en zal in 1990 zonder 
twijfel nog voor wereldnieuws zorgen 

Karei Jansegers 
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HET VLAAMSE HEIR 

JONGEREN OP DE 
IJZERBEDEVAART 

H
ET verschil met vorige onder-
zoel<en over de houding van de 
jongeren tegenover de Vlaamse 
beweging, Is dat de jongste en
quête van Bart Maddens zich 
richt tot een publiek van over
tuigden. Maddens schreef een 
driehonderdtal jongeren aan die 
de jongste jaren aktief en in een 
positieve geest hebben meege
werkt aan de organisatie van de 

IJzerbedevaart. Hij kreeg 112 enquêteformu
lieren teruggestuurd. De gemiddelde leeftijd 
van de ondervraagden is 26,9 jaar, helemaal 
niet zo jong meer dus. Men kan eerder 
spreken over jongvolwassenen. 

De verhouding mannen-vrouwen is ook al 
niet om over naar huis te schrijven, al begrij
pen we dat dit niet de schuld van de onder
zoeker is. Maar 90% mannen en slechts 
10% vrouwen, het is een beetje een scheve 
situatie. Opvallend is wel dat de steekproef 
van Bart Maddens — het jongere IJzerbede-
vaartpubliek? — voor het overgrote deel lid 
(geweest) is van een jeugdbeweging: voor 
31 % scout of gids, 22% KSA'er, 20,9 is (was) 
lid van de Chiro en 6,6 van het VNJ. Het 
gemiddeld aantal meegemaakte bedevaar
ten bij de ondervraagden is 9,5, het zijn dus, 
de gemiddelde leeftijd in acht genomen, 
doorwinterde bedevaarters. 

EKSTEEM-RECHTS? 
DANKJEWEL 

De onderzoeksresultaten nu! De eerste 
vraag van Maddens in het enquêteformulier 
luidde waarom men naar de IJzerbedevaart 
gaat. Daar zijn natuurlijk verschillende rede
nen voor, dus men kon kiezen. Uiting geven 
aan z'n Vlaamsgezindheid behaalde met 9,1 
op 10 de hoogste skore. Op de tweede plaats 
kwam hulde brengen aan de Vlaamse fron-
ters (7,2), gevolgd door uiting geven aan mijn 
vredeswil (5,5) en voorstander zijn van een 
verdraagzaam Vlaanderen (5,0). Een stuk 
daar achter komen pas redenen als omdat 
mijn ouders ook gaan (2,7), vrienden weer
zien (2,6), omdat het een mooi schouwspel is 
(1,5), om uiting te geven aan mijn religieuze 
overtuiging (1) of omdat men rechts is (0,6). 

Zo weten we waarom de ,,overtuigden" op 
de weide in Diksmuide rondhangen, maar 
interessant is ook hoe zij de afwezigheid van 
vele andere jongeren verklaren. Maddens 
haalde hier met opzet slechts een aantal 

antwoordmogelijkheden aan waar het IJzer-
bedevaartkomitee relatief gemakkelijk kan 
sleutelen. De trouwe jongvolwassenen op de 
weide wijten de afwezigheid van hun leef
tijdsgenoten vooral aan volgende faktor: de 
IJzerbedevaart wordt teveel geassocieerd 
met ekstreem-rechts (6,7). De anderen fakto-
ren liggen een stuk achter, maar zijn ook nog 
relevant: de vormgeving die te ouderwets is 
(4,6), of er wordt te weinig reklame gemaakt 
(3,9). Wat minder de doorslag geeft volgens 
de trouwe bedevaarters, zijn volgende rede
nen : het bedevaartkomitee zit teveel in poli
tiek vaanwater (3,2), er wordt te weinig aan
dacht besteed aan de inhoud van het zelf-

Binnen de Vlaamse beweging 
ontspon zich de jongste maan
den een levendig debat over 
haar aantrekkingskracht voor 
jongeren. De Vlaamse bewe
ging zou er niet langer in sla
gen de jongeren aan te spre
ken, stellen sommigen. Ande
ren daarentegen beweren het 
tegendeel, en daar halen ze de 
betoging van 6 mei jl. ais argu
ment voor aan. In een enquête 
bij jonge medewerkers aan de 
IJzerbedevaart peilt Bart Mad
dens, niet aan zijn proefstuk 
toe in het onderzoek betreffen
de de Vlaamse refieks, naar 
hun ideeën over vorm en in
houd van de IJzerbedevaart. 
Meteen wordt het beeld over de 
Vlaamse beweging en de jon
geren weer een stukje volledi
ger. 

standig Vlaanderen (2,9), en er wordt te 
weinig gedrukt op de vredesgedachte (2,3). 

Zoals vermeld werden de meer fundamen
tele oorzaken van de verminderde belang
stelling voor de bedevaart in het bijzonder en 
de Vlaamse beweging in het algemeen be
wust achtenwege gelaten, hoewel ze als 
dusdanig veel relevanter zijn. De onder
vraagden beseften dit blijkbaar ook wel, en 
maakten veel gebruik van de open vraag 
naar andere redenen voor het wegblijven van 
jongeren. 

Maddens: Uiteraard ven/vijzen een aantal 
respondenten naar de geringe mate van 

Bart iViaddens ging na hoe jongeren 
die meewerken aan of in ieder geval 
positief staan tegenover de IJzer
bedevaart, er zelf over denken. 

Vlaamsgezindheid bij de huidige jongeren
generatie. De onverschilligheid tegenover 
„de Vlaamse zaak" wordt in uiteenlopende 
zin, en soms erg uitgebreid toegelicht. Er zijn 
in totaal 19 onden/raagden die de geringe 
belangstelling voor bedevaart of Vlaamse 
beweging toeschrijven aan de onwetendheid 
van de jongeren. In dit verband wordt stee
vast met een beschuldigende vinger in de 
richting van het onderwijs gewezen. Een 
zevental ondervraagden vindt dat de jonge
ren door een aantal persorganen doelbewust 
verkeerd en tendentieus worden voorgelicht 
over de bedevaart. Ook jeugdbewegingen 
zouden anti-reklame maken en hun leden 
zelfs verbieden om naar Diksmuide te trek
ken. Iemand anders spreekt van een „socia
le druk" om niet te gaan en hier en daar 
meent iemand te weten dat sommige jonge
ren niet mogen gaan van hun ouders. 

7 respondenten wijen het afhaken van de 
jongerengeneraties vooral aan het materia
lisme en de gemakzucht. In dezelfde zin 
venvijzen 5 andere naar de geringe belang
stelling voor politiek in het algemeen. Ie
mand anders wijst er echter op dat jongeren 
wel politiek aktief willen zijn op voorwaarde 
dat er een onmiddellijk resultaat uit de bus 
komt. Er wordt ook ergens aangestipt dat alle 
politieke massamanifestaties aan belang
stelling inboeten. 
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HET VLAAMSE HEIR 

DIE STEM VAN 
SUID-AFRIKA 

Meteen worden ook al enkele remedies 
aangereikt. Sommige ondervraagden sugge
reren dat men de jongeren niet per se moet 
trachten te bekeren maar veeleer op hun 
interesses en toel<omstverwachtingen moet 
proberen in te spelen. „Er is te weinig 
aandacht voor de ideeën die jongeren van
daag boeien", zo vinden er een paar. Hier en 
daar wijst er iemand op dat de bedevaart en 
de toespral<en te burgerlijl<, te ernstig of te 
bombastisch overl<omen. I-let maakt een te 
militante en te weinig verdraagzame indruk, 
zo vinden er een paar. De internationale 
dimensie komt te weinig aan bod, of: het 
komt allemaal te weinig opbouwend en te 
negatief over. Daarnaast vrezen twee onder
vraagden dat de bedevaart een te eng-
katoliek imago heeft. Iemand is zelfs van 
oordeel dat de bedevaart helemaal geen 
profiel heeft en een andere respondent vindt 
dat het komitee daar wat aan kan doen door 
tijdens het jaar aktiever op te treden. 

De ondervraagden gaven ook hun mening 
over een aantal diskussiepunten In verband 
met de Inhoud van de IJzerbedevaart. Er 
werd hen gevraagd of ze al dan met akkoord 
konden gaan met 8 uitspraken die daarmee 

Het grote vlagvertoon is typisch voor 
de IJzerbedevaart. Heel wat Vlaams
nationalisten voelen bij het zien van 
dit geelzwart vertoon ongetwijfeld 
hun hart een slagje harder kloppen. 
Het is maar de vraag of jongeren 
ditzelfde gevoel ondergaan... 

te maken hebben. Zo vindt een grote meer
derheid (80,3%) dat ook de milieuproblema
tiek aan bod moet kunnen komen op de 
bedevaart. Interessant zijn ook de antwoor
den op twee stellingen die over Die Stem van 
Suid-Afrika handelen. Een meerderheid van 
61,1% is gekant tegen de stelling dat Die 
Stem terug een nationaal lied moet worden. 
Maar toch is de onenigheid over Die Stem 
groot: bijna 2/3 van de respondenten neemt 
nl. een radikaal (hetzij positief, hetzij nega
tief) standpunt m. 

De uitspraak Die Stem moet geschrapt 
worden uit het programma lokt weer radikale 
standpunten uit. Alles samen, vindt hier 
echter 54,1% dat Die Stem beter niet ge
schrapt wordt. Tussen belde uitspraken be
staat nochtans een samenhang. Maddens; 
Wie Die Stem niet als nationaal lied wil zal 
ook meer geneigd zijn om het lied helemaal 
te schrappen. Maar dit verband is verre van 
perfekt. Een meerderheid wil de Stem met 
terug als nationaal lied, maar anderzijds is er 
evenzeer een meerderheid die zich kant 
tegen het schrappen ervan. Er zijn drie 
mogelijke (en steekhoudende) standpunten 
die de respondenten kunnen innemen. De 
tegenstanders van Die Stem zullen zich 
verzetten tegen de verplaatsing naar het 
einde van de bedevaart en pleiten voor een 
schrapping. 43,9% van de ondervraagden 
kan tot die kategorie gerekend worden. Uit
gesproken voorstanders zullen Die Stem 
opnieuw als nationaal lied willen zingen en 
dus het schrappen ervan afwijzen. Dat zijn er 
in totaal 37,4%. Een derde reeks responden
ten (16,8%) kan zich akkoord verklaren met 
het huldig kompromis. Zij doen de balans de 
ene keer omslaan naar het behoud van Die 
Stem op het programma en de andere keer 
naar het met zingen ervan als nationaal lied. 

VREDE DOOR 
ONMAPENING 

Ook de resultaten voor andere uitspraken 
zijn interessant. Zo vindt 61,1 % in mindere of 
meerdere mate dat het komitee onomwon
den moet durven pleiten voor separatisme. 
87,5% meent dat het komitee duidelijker 
moet ijveren voor vrede door ontwapening 
27,5% is van oordeel dat het IJzerbedevaart-
komitee teveel door de Volksunie wordt beïn
vloed. In vergelijking met de andere vragen 
kiezen opmerkelijk veel ondervraagden hier 
echter voor een gematigd antwoord. 

Een overgrote meerderheid van 83,7% 
meent verder dat het komitee meer afstand 
moet nemen van ekstreem-rechts. Bijna de 
helft van de respondenten is hier uitgespro
ken voorstander van. Over de eucharistievie
ring bestaat weinig onenigheid Slechts 
18,6% vindt dat deze van het programma 
geschrapt moet worden. 

Het onderzoek van Maddens leverde na
tuurlijk slechts aanwijzingen op. Het aantal 
respondenten is te laag om veel waarde te 
hechten aan de cijfers. Wel betekenisvol is 
dat nu eens de ,,overtuigden" aan het woord 

Een klassiek beeld uit de bedevaart. 
IVIaar voldoet het zeemzoeterige nog 
wel aan de verwachtingen van de 
hedendaagse jeugd? 

kwamen. En zij blijken op sommige punten 
toch wel ingrijpende veranderingen te wen
sen, mede met het doel voor ogen om de 
IJzerbedevaart voor een ruimer publiek aan
trekkelijk te maken. Het IJzerbedevaartkomi-
tee kan er een paar interessante lessen uit 
leren. 

In grote lijnen is het trouwe publiek van de 
IJzerbedevaart ongeveer gelijklopend met 
dat van die andere grote Vlaamsnationale 
manifestatie, het Zangfeest. De konklusies 
moeten daarom ook het ANZ interesseren, 
dat sedert enkele jaren nu eens wel, dan 
weer minder geslaagde pogingen onder
neemt tot vernieuwing. De konklusies van 
Maddens kunnen ANZ en IJzerbedevaartko-
mitee steunen om de ingeslagen weg te 
blijven volgen, zonder omkijken naar wie 
blijft ter plaatse trappelen. Uiteindelijk gel
den de besluiten voor de gehele niet-politie-
ke Vlaamse beweging Ook de eigen jonge
ren vragen meer aandacht voor milieu, ont
wapening, een modernere vormgeving, en, 
zeer opvallend, een grote afstand van ek-
steem-rechts. Hopelijk valt Maddens' enquê
te met m dovemansoren. 

(Pdj) 
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DE GEVOELIGE SNAAR 
deel 1: 
HET PLAN, 
NIETS DAN 
HET PLAN 

RE jaar geleden gingen de pop
pen aan het dansen wanneer 
een herstrukturermgsplan voor 
het kunstonderwijs (muziek, 
woord en dans) van toenmalig 
Gemeenschapsminister voor 
Vorming en Ondero/ijs Theo 
Kelchtermans (CVP) „uitlekte" 
Het herstrukturermgsplan werd 
op 15 juli 1987 door de Vlaamse 
Eksekutieve pnncipieel goedge

keurd Tot op heden raakte dit plan echter 
nooit in de Vlaamse Raad 

HET „SNODE" P L A N ~ 
Wat hield het herstruklurenngsplan eigen

lijk i n ' 
Simpel uitgelegd kwam het er (in zijn 

eerste vorm) op neer dat het muziekonder
wijs ongeveer dezelfde struktuur moest krij
gen als het dagonderwijs een lagere ciklus 
van 4 jaar, een lagere middelbare van 3 jaar 
en een hogere middelbare van 3 jaar ,,No
tenleer" zou voortaan ,.Algemene Muzikale 
Vorming en Samenzang" heten Het zou het 
hoofdbestanddeel zijn van de eerste vier 
jaar Van het tweede tot het vierde jaar van 
deze lagere ciklus kunnen de leerlingen met 
20 minuten individule lestijd een instrument 
aanleren, daarna krijgen de „meest begaaf
den" een half uur De middenmoot moet het 
blijven rooien met 20 minuten 

De eerste ciklus van vier jaar zou in 
maksimaal vijf schooljaren moeten worden 
doorlopen, er kan dus slechts eenmaal,.ge
bist" worden Op het einde van de lagere 
ciklus wordt een openbaar eksamen afgeno
men , het hangt van die uitslag af in welke 
richting de leerling verder mag 

De volgende ciklus (middelbare graad) 
bestaat uit twee grote blokken 1) Algemene 
Muziekkultuur en Samenzang, en 2) Samen
spel-Instrument (vier leerlingen per uur) voor 
de middenmoot, of Instrument-Samenspel 
(twee leerlingen per uur) voor de „goeien" 

Een bijkomende proef zou de overgang van 
de ene naar de andere afdeling mogelijk 
kunnen maken 

Dan IS er nog de hogere ciklus met de 
afdelingen (Muziekgeschiedenis en Algeme
ne Muziekleer enerzijds en de afdelingen 
Instrument-Samenspel of Samenspel-Instru
ment anderzijds 

Kort gezegd, tot in de hoogste graden een 
zeer uitgebreid en welomschreven lessen-
rooster 

Het rommelt al enkele jaren in 
het Vlaamse kunstonderwijs. 
Onze muziekakademies staan 
in rep en roer, leraars en direk-
teurs militeren vanop de barri-
kaden. De oorzaak is een her-
strukturerings- en rationalise-
ringsplan dat ons kunstonder
wijs grondig moet hervormen. 
Het protest tegen dit plan 
groeide uit tot een bikkelharde 
strijd tussen voor- en tegen
standers van wat de geschie
denis zal in gaan als het plan 
Kelchtermans, genaamd naar 
de geestelijke vader van het 
hervormingsvoorstel. 
De zaak van het kunstonder
wijs is na een periode van rela
tieve stilte weer brandend ak-
tueel. Gemeenschapsminister 
van Onderwijs Daniel Coens, 
bevoegd in deze materie, legde 
vorige woensdag (23 mei) het 
herstruktureringsplan (als on
derdeel van het fameuze Lente
dekreet") opnieuw ter bespre
king voor aan de Vlaamse Ek
sekutieve. 
In een aantal bijdragen zullen 
wij pogen het ingewikkelde klu
wen, wat deze kwestie toch wel 
is geworden, een beetje te ont
warren. In dit eerste deel trach
ten we U een overzicht te schet
sen van wat vooraf ging. 

Het huidige sisteem, zoals het nu nog altijd 
wordt toegepast m de muziekakademies, is 
m feite een ,,a la carte- sisteem" naast de 
verplichte uren notenleer en het volgen van 
een instrumentenkursus kan de leerling zelf 
kiezen met welke vakken hij zijn studies 
uitbreidt 

Volgens de voorstanders van de herstruk-
turenng is de hervorming van het kunston
derwijs er op gencht de kwaliteit te verbete

ren, meer leraarsjobs te kreeren en de 
wachtlijsten (voor duizenden leerlingen is er 
gewoon geen plaats) op te lossen De tegen
standers beweren natuurlijk dat men met dit 
plan juist het tegenovergestelde zal berei
ken Men zal verzuipen in strukturen Op 
pedagogische en morele gronden menen de 
opposanten dat ze de belangen van het kind 
ter harte moeten nemen een kind heeft 
recht op een een „speelse" en met op een 
,,schoolse" muzikale opleiding (in onze vol
gende bijdrage gaan we uitgebreid m op de 
bezwaren van van de tegenstanders van de 
hervomiingen) 

MAG NIET, KAN N I E T F 
De oorspronkelije bedoeling was om het 

plan vanaf 1 september 1987 in alle muziek
scholen door te voeren Het protest tegen de 
hervorming was echter zo groot dat er op 25 
juni in de Vlaamse Raad door de Volksunie, 
bij monde van Nelly Maes, de SP. de PVV en 
Agaiev op aangedrongen werd om tot 1 
september '88 te wachten met het doorvoe
ren van het plan. de nodige tijd voor diep
gaand en vakkundig overleg 

Deze eis werd op 29 juni eveneens gefor
muleerd in Sint-Niklaas, op een bijeenkomst 
georganiseerd door de Vereniging Belgische 
Steden en Gemeenten (VBSG), inrichtende 
overheid van veel akademies Zo'n 150 be
trokkenen uit de kunstsektor, politici en di-
rekteurs waren aanwezig en vroegen uitstel 
van eksekutie, ook al omdat de financiële 
weerslag van de hervorming oinduidelijk 
was Tijdens diezelfde vergadering werd in 
een pamflet van de „Verenigde Leerkrach
ten Vlaamse Muziekscholen" het ontslag 
geëist van Frans Truyts (direkteur van de 
muziekakademie van Smt-Niklaas) als voor
zitter van de vereniging voor Secundair mu
ziekonderwijs (VVSM) HIJ zou de man ge
weest zijn die met overtuiging en inzet (voor 
de ontslageisers een wel vreemde overtui
ging voor een ervaren akademiedirekteur) 
aan Kelchtermans plan had meegewerkt 
Maar eigenlijk wilde men de VVSM zelf 
ontbonden zien, omdat ze met langer de 
ideeën van haar aangesloten leden zou ver
tolken De VVSM zou zich trouwens op haar 
26ste jaarkongres van 27 november 1988 
uitspreken voor de hervormingen, mits een 
aantal bijstunngen De VVSM liep leeg, ruim 
negentig procent van de direkteurs en lera
ren trokken wat later naar de Werkgroep 
Kunst-Onderwijs (zie verder) 

Kompomst-dingent en direkteur van de 
njksmuziekakademie van Ovenjse Frederik 
Devreese haalde een stunt uit Uit protest 
tegen de aangekondigde hervormingen wei
gerde hij eksamens af te nemen (uitgezon
derd die van de afstduderende leerlingen) 
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Ondermeer door middel van ludieke akties weet de Werkgroep Kunst-Onderwijs haar eisen kracht bij te zetten. 

(foto Ronald Szommer) 

Deze eerste golf van protest was geen 
maat voor niets, het plan werd niet algemeen 
doorgevoerd op 1 september 1987, maar 
vanaf die datum moesten wel zes aangedui
de muziekakademies dienst doen als piloot-
school (lees proefkonijn) waar het plan een 
jaar lang in de praktijk zou uitgetest worden. 
De zes scholen waren de akademies van 
Sint-Niklaas, Veurne, Merksem, Overpelt, 
Schaarbeek en Gent. Ook werd een inschrij
vingsgeld ingevoerd: leerlingen tot 12 jaar 
gratis, van 12 tot 18 jaar 500 frank daarna 
2.500 frank. 

Ondertussen (op 31 augustus '87) werd de 
Werkgroep Kunst-Onderwijs (WKO) opge
richt. Jean-Marie Kuipers, leraar aan de 
pilootschool van Overpelt, werd voorzitter 
van WKO. De vereniging stelde zich tot doel 
het plan Kelchtermans te kelderen. WKO 
wilde druk uitoefenen op alle niveaus van 
allerlei instanties. De groep zocht ook kon-
takt met parlementairen van allerlei strek
king. WKO bundelde en kanaliseerde het 
protest tegen de hervormingen. Door het 
organiseren van meetings, het verspreiden 
van vlugschriften en persmededelingen en 
het op touw zetten van petities, enquêtes en 
ludieke akties tot het indienen van verzoek
schriften bij de raad van state gaf WKO uiting 
aan het ongenoegen van haar achterban. 

Op dit ogenblik klaagt de Werkgroep 
Kunst-Onderwijs nog steeds de hervor

mingsplannen voor het kunstonderwijs aan, 
zij is nog steeds de speerpunt van het verzet 
tegen het plan Kelchtermans. 

VIA WECKX 
NAAR COENS 

De tweede eksellentie wiens naam nog 
lang zal verbonden blijven met de hervormin
gen in het kunstonderwijs is Hugo Weckx. 
Na de parlementsverkiezingen van decem
ber 1987 werd Weckx minister van Onderwijs 
en Brusselse aangelegenheden. Het kunst
onderwijs kwam van dan af onder zijn be
voegdheid te staan. Hugo Weckx verklaarde 
te zullen wachten met het doorvoeren met de 
hervormingen tot 1 september 1989. Weckx 
reduceerde het inschrijvingsgeld terug tot 
500 frank tot 25 jaar en 1.500 frank voor 
oudere leerlingen. Ondertussen bleven de 
eksperimenten in de zes pilootscholen lo
pen. Een breed en levendig gesprek met alle 
betrokkenen bleef ondertussen aan de gang. 
De breedvoerige sensibiliseringskampanje 
van de WKO, die alle geledingen van de 
maatschappij met hun verantwoordelijkheid 
heeft gekonfronteerd heeft ongetwijfeld bij
gedragen tot deze evolutie. 

Hugo Weckx (CVP) werd opgevolgd door 
Daniël Coens (CVP). Sinds geruime tijd 
werpt nu ook Coens zich op als de grote 

promotor van het herstruktureringsplan voor 
het kunstonderwijs, al verschilt dit plan op 
een aantal aspekten van het oorspronkelijke 
Kelchtermansontwerp (Coens zal bv. het in
schrijvingsgeld opnieuw optrekken tot res-
pektievelijk 1.000 en 3.000 frank). 

Het spervuur van de oppositie is nu in 
eerste instantie op Coens gericht. De WKO 
en haar achterban, gesterkt door het sukses 
van hun akties die o.a. hebben geleid tot het 
uitstellen van de hervormingen hebben er 
goeie moed op; „Het plan komt er niet door, 
onder geen beding!" Coens en de hervor
mingsgezinden van hun kant zullen ook niets 
onverlet laten om het plan door de Vlaamse 
Raad te drukken. 

Er zijn nog turbulente dagen in 't ver
schiet... 

(ts) 

Volgende week deel 2: 

DE TEGENPARTIJ 

De bezwaren tegen het herstrukture
ringsplan in zijn huidige vorm (de 
,,Coens-versie") worden volgende 
week op een rijtje gezet. De oppositie, 
dus de Werkgroep Kunstonderwijs, zal 
bij monde van hun woordvoerder Jan-
pieter Biesemans, uitgebreid aan bod 
komen. 
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MUZIEK 

MOZART IN VLAANDEREN 
N het voorjaar van 1763 vertrok de familie 
Mozart — vader Leopold, moeder Anna 
Maria, de twaalfjarige NannerI en de 
zevenjarige Wolfgang, plus een bedien
de — voor een rondreis van bijna drieën
half jaar door West-Europa. Leopold Mo
zart had immers reeds lang gezien dat 
zijn kinderen meer dan gewoon begaafde 
musici waren. 

Hij wilde daarom zijn kinderen in kon-
takt brengen met de toenmalige beau 

monde. Aan de hoven was immers geld te 
verdienen, en bovendien verbleven daar 's 
werelds vooraanstaande komponisten en uit
voerders. Zo werd in feite de artistieke oplei
ding van de jonge virtuozen vervolmaakt. 
Men mag daarbij trouwens niet uit het oog 
verliezen dat de jeugd het over het algemeen 
hard te verduren had, zodat de zware reis 
van de kinderen nauwelijks moest onder
doen voor de uitbuitende kinderarbeid of de 
strenge opleiding van zowat alle andere 
kinderen. Tijdens de reis werden alle deelne
mers meer dan eens zwaar ziek: ook de 
volwassenen werden slachtoffer van de 
grimmige reis- en werkomstandigheden. 

N BRUSSEL 
De familie reisde in de zomermaanden van 

1763 door de Duitse vorstendommen, waar 
de kinderen voor de lokale potentaatjes hun 
talenten verzilverden. Het was al herfst toen 
ze de Zuidelijke Nederlanden binnentrokken. 
Op 2 oktober arriveerden ze om 9 uur 's 
avonds in Luik. Ze verlieten het prinsbisdom 
echter reeds de volgende dag. Dit kan merk
waardig heten, daar het Luikse een bepaald 
niet onbelangrijke muzikale traditie bezat, 
met als één der bekendste komponisten uit 
die tijd André-Modeste Grétry. 

Wellicht lokte echter de hoofstad van de 
Oostenrijkse Nederlanden, Brussel. Via Tie
nen, waar op 3 oktober werd overnacht, 
bereikte het gezelschap de stad. Ze namen 
er hun intrek m het Hotel de l'Angleterre. 

Daar bleven de Mozarts meer dan een 
maand, hoewel dit waarschijnlijk met de 
bedoeling zal geweest zijn. In die periode 
hadden ze ruimschoots de mogelijkheid de 
stad te bezoeken. Vader Leopold noteerde 
de volgende beschrijving: ,,Brussel is echt 
een mooie stad. Ze is weliswaar erg heuvel
achtig en de straten gaan bergop, bergaf, 
maar het plaveisel is perfekt: je wandelt erop 
straat als m een kamer. De huizen zijn over 
het algemeen mooi, de straten lang en breed 
en de stad is 's nachts verlicht. Ze is ook een 
bloeiende handelsplaats. Op de markt vindt 
men alles wat men nodig heeft." 

Ondertussen duurde het nogal een tijd eer 
de kunstenaars aan het hof ontvangen wer
den. Daar resideerde toen prins Karel van 
Lorreinen. Deze bonvivant had echter nooit 
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Het wonderkind Mozart komponeerde tijdens zijn verblijf in de Nederlanden de 
tweede beweging van ,,de Brusselse Sonate". Dit werk wordt bij voorkeur 
gespeeld op een tangentenvleugel. (eigen foto) 

de feitelijke macht; die berustte bij keizerin 
Maria-Theresia in Wenen, en bij haar gevol
machtigde minister Cobenzl. Dit is nooit een 
probleem geweest voor de landvoogd, zoals 
blijkt uit Leopold Mozarts klachten: ,,Wat 
prins Karel tegenwoordig volledig in beslag 
neemt is verven, lakken, vernissen, eten. 

Vroeg In de morgen op 5 de
cember 1791 overleed in de 
Oostenrijkse hoofdstad Wenen 
Wolfgang Amadeus Mozart, 
nauwelijks vijfendertig jaar 
oud. Volgend jaar zal het dus 
tweehonderd jaar geleden zijn 
dat de grootmeester stierf. Zijn 
dood wordt in Vlaanderen on
dermeer herdacht door uitge
breid aandacht te schenken 
aan de korte bezoeken die de 
jonge IVIozart aan de Lage Lan
den bracht. 

drinken en flink lachen. We zijn hier nu al drie 
weken. De prins in hoogsteigen persoon 
heeft met mij gesproken. Hij zei dat hij 
binnen enkele dagen mijn kinderen zou be
luisteren, maar tot nog toe is daar niets van 
gekomen. Ik vrees dat we niet zullen kunnen 
optreden, want de prins doet niets dan jagen. 

vreten en zuipen, en tenslotte blijkt dat hij 
geen geld heeft. Wel hebben we hier al heel 
wat kostbare geschenken ontvangen. Van 
tabaksdozen, etuis en dies meer kunnen we 
bijna een uitverkoop houden." 

De toespeling op de kronische financiële 
janboel in des prinsen huishouden was te
recht. Toch werd Mozart met zijn optreden, 
toen dit begin november eindelijk doorging, 
door de prins gul beloond. 

VOORTREFFELIJKE 
SCHILDERIJEN 

Na hun optreden in Brussel, reisden de 
Mozarts door naar Parijs en Londen, waar ze 
voor de Franse en Britse vorsten optraden, 
en koncerten voor de vooraanstaanden in de 
beide grootmachten gaven. Het was pas m 
het najaar van 1765 dat zij terug de Lage 
Landen aandeden. Op 4 september van dat 
jaar arriveerde de familie vanuit Rijsel in 
Gent, waar ze in de Sint-Sebastiaan logeer
de. De jonge Wolfgang beklom er het belfort 
en speelde er op het nieuwe orgel in de 
cisterciënzerkerk. Op 7 en 8 september ver
bleven de musici in Antwerpen. Leopold 
werd er getroffen door het feit dat de stad 
nog slechts een schaduw was van de wereld
haven van twee eeuwen voordien. Toch had 
hij ook nog woorden van lof: ,,Wij bleven er 
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MUZIEK 

twee dagen. Wolfgang speelde op het grote 
orgel van de katedraal. Vlaanderen en Bra
bant bezitten goede orgels; maar het meest 
opmerkelijke zijn hier de prachtige schilderij
en. We hebben alle kerken van Antw/erpen 
bezocht. Zoveel wit en zwart marmer en 
zoveel voortreffelijke schilderijen, vooral van 
Rubens, heb ik nog nooit gezien. Bijzonder 
de Kruisafneming in de grote kerk, een stuk 
van Rubens, gaat alle verbeeldingskracht te 
boven." 

Wolfgang ontmoette er ondermeer Pieter-
Jozef Van den Bosch die de organist van de 
katedraal was. Nog een laatste maal kwa
men de Mozarts in onze gewesten toen ze in 
de april- en meimaand van 1766 vanuit de 
Noordelijke Nederlanden op doorreis waren 
naar Frankrijk en Zwitserland. Ze deden 
opnieuw Antwerpen aan, waar de familie een 
koncert gaf in de koncertzaal van de beurs, 
blijkens een aankondiging in de Gazette van 
Antwerpen van 29 april 1766. Over Mechelen 
reisde ze naar Brussel. Op 9 mei 1766 
verlieten de Mozarts de Nederlanden. 

Hoewel de jonge Wolfgang toen reeds blijk 
gaf van zijn uitzonderlijke muzikale talenten. 
Is het toch pas na zijn terugkeer in Oostenrijk 
dat zijn genie zich tenvolle manifesteerde. 
Hij ging nog meermaals op reis, vooral naar 
Italië, maar naar de Nederlanden is hij niet 
meer geweest. 

DE BRUSSELSE SONAf 
Het wonderkind Wolfgang Amadeus Mo

zart heeft alleszins een eigen soevenir uit de 
residentiestad van Karel van Lorreinen mee
genomen. Hij komponeerde er immers de 
tweede beweging van een sonate (KV 6), die 
dan ook de naam De Brusselse sonate 
kreeg. Het stuk dient bij voorkeur gespeeld 
op een tangentenvleugel. Dit instrument 
neemt een eigen plaats in naast clavecimbel 
en piano, maar het werd nooit werkelijk een 
sukses. Het is pas in onze dagen dat de 
sonate opnieuw wordt uitgevoerd zoals het in 
Mozarts tijd gebeurde. 

Frank Seberechts 

Bron: L. Mozart, Relse-Aufzelchnungen 
1763-1771; I. Smiets en A. Lippelveld, 
Mozart en zijn tijd. 

De Brusselse Sonate werd opgenomen op CD. Catherine Mertens en 
Luc De Vos spelen dat jeugdwerk van Mozart op een tangentenvleu
gel van de Ninoofse bouwer Ghislain Potvlieghe. 

Wolfgang Amadeus Mozart verbleef 
'ussen 1763 en 1766 meerdere weken 
in de Zuidelijke Nederlanden, en dat zal 
de twintigste eeuvree liefhebber van 
diens muziek wel geweten hebben. Aan 
deze bezoeken wordt in de loop van de 
komende maanden nog ruime aan
dacht besteed. Dit is te danken aan de 
initiatieven die het Mozarteum Belgi-
cum zal nemen. Deze vereniging ont
stond als een zustervereniging van de 
Internationale Stiftung Mozarteum 
Salzburg, mede onder impuls van de 
jonge zakenman Gunter Pauli. Wat 
heeft het programma de geïnteresseer
de liefhebber zoal te bieden? 

Tussen 31 mei en 4 juni worden 
enkele koncerten die de jonge Wolf
gang ten gehore bracht in Antwerpen, 
Brugge, Brussel en Tienen nog eens 
overgedaan. Tussen mei en september 
kan men in diverse restaurants in het 
land van een Mozartmenu geniten, 
naar de originele recepten van een 

Salzburgs menuboek uit de achttiende 
eeuw. 

Op 1 juni wordt het boek Mozart in 
België, Een wonderkind op reis door de 
Zuidelijke Nederlanden, 1763-1766 
voorgesteld. 

16 vooraanstaande auteurs publice
ren over de rondreis van de familie 
Mozart. Een dag later opent een Mo-
zarttentoonstelling in het Belfort in 
Brugge. Unieke stukken die verband 
houden met de komponist en zijn reis in 
onze gewesten worden voor het eerst 
tentoongesteld. 

Deze aktiviteiten vormen a.h.w. de 
aanloop tot een pleiade aan initiatieven 
en organisaties waarop we in de loop 
van 1991, het tweehonderdste sterfjaar 
van de musicus, zullen getrakteerd 
worden. 

Voor verdere inlichtingen kan u te
recht bij mevr. Rita Van Linden, 't 
Hooghuys, ?590 Berlaar, tel. 
03/482.47.91. 

F.S. 
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LEVEN EN 
DOOD VAN 
EEN LEIDER (2) 

1924. Orde, tucht, zekerheid, waarheid en 
wijsheid worden nu de sleutelwoorden van 
de toekomstige Verdinasoleider. In drie num
mers van Ter Waarheid zet Joris Van Seve-
ren zijn teorie over nationalisme uiteen en 
komt de term solldarisme voor het eerst 
duidelijk naar voor, een beginsel dat ook 
terug te vinden is in het Daensisme. Zolang 
hiermee maar een vage band tussen allen 
aangeduid wordt, stelt zich echter de vraag: 
hoe moet dit mooie beginsel gerealiseerd 
worden? 

GROOT-NEDERLAND 
Voorbeelden hiervoor vond Van Seyeren 

in het korporatisme zoals het zich manifes
teerde in het buitenland (Portugal met Sala-
zar, Italië met Mussolini en de formulering 
van een staatsleer in Frankrijk door Charles 
Maurras). Ongetwijfeld wou Van Severen de 
katolieke leer toegepast zijn in ,,zijn" opvat
ting over solldarisme die tegelijk ook „zijn" 
opvatting was van de encikliek Ouadragesi-
moAnno (Pius XI, 1931). Of deze interpreta
tie echter soepel genoeg was om door allen 
ten allen tijde en overal te kunnen aanvaard 
worden blijft wel een open vraag. 

Wat het nationalisme van Van Severen 
aangaat is er ook in deze jaren een merk
waardige evolutie te vinden. Van een zelf
standige staat Vlaanderen via een federale 
staat Noord- en Zuid-Nederland komt hij tot 
de uiteindelijke ideaalstaat Groot-Nederland. 
Aanvankelijk beklemtoonde Van Severen dat 
Frans-Vlaanderen niet mocht verwaarloosd 
worden. Later zag hij het utopische in van 
een toevoeging van dit gedeelte van Frank
rijk aan de Nederlanden. De gevoerde aktie 
bleef (en blijft) dan ook kultureel. 

Een groot probleem blijft voor Van Seve
ren de Vlaming zoals hij is. Voor hem bestaat 
er in Vlaanderen een samengaan van de 
Germaanse en Latijnse geest, helemaal 
geen sinoniem voor Belgisch-zijn, maar wel 
voor EuAopees-zijn. Een vervelend punt hier
bij is dat sinds 1830 de verfranste ontwikkel
de burgerij in Vlaanderen verfijning en ont
wikkeling uitstraalde. De ,,gewone" Vlaming 
was volgens Van Severen ,,boers en onbe
holpen" en riep dit tot overmaat van ramp 
nog uit als een soort Credo van het flamin
gantisme. 
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Dat niet, betoogt hij: verfijnde beschaving, 
voornaamheid moeten de aantrekkings
kracht van de Vlaming zijn. Een nieuwe 
Vlaamse adel, steunend op het gemoed, wil 
hij vormen. Talenkennis — ook en vooral het 
Frans — is daarbij onontbeerlijk. 

Uitgaande van het Vlaams-nationalisme 
was Van Severen ook een voorstander van 
de Europese gedachte mits de eigenheid van 
ieder volk gerespekteerd werd. Alleen de 
Nederlanden waren in staat het bazisele-
ment te vormen voor een echt verenigd 
Europa en dit volgens hun geschiedkundige, 
aardrijkskundige en rijke aard op allerlei 
gebieden, een gevolg van de bestaande 
verscheidenheid. 

Bij de wetgevende verkiezingen van 1925 
behaalt Van Severen 5.357 stemmen (400 
minder dan in 1921). Hierbij dient men duide
lijk in acht te nemen dat hij toen reeds zijn 
sterke, persoonlijke stijl had ontwikkeld. 
Geen ,,bezielend", opzwepend spreker, wel 
een verfijnde intellektueel, een leermeester 
die van een meeting een zakelijke, klare 
uiteenzetting maakt. Daarbij blijkt steeds 
duidelijker de evolutie van zijn ideeën. Alhoe
wel hij in West-Vlaanderen de leider van 
KVNV blijft, tot een hechte bundeling van alle 
Vlaams-nationalisten kan hij het niet bren
gen. 

EEN EIGEN MILITIE 
Van Severen neemt ook een sterke anti-

parlementaire houding aan: de vijandige 
Belgische staat moet verdwijnen en plaats 
maken voor een staat gebazeerd op natio-
naal-solidaristische beginselen. Daartoe wil 
Van Severen een streng geleide militie, een 
verweerkorps op militaire leest geschoeid. 
De eigenlijk formulering van zijn ideeën komt 
pas enige jaren later. 

Nu, in 1928, heerst er nog altijd verwarring 
in de Vlaams-nationale rangen, wat natuur
lijk verzwakking betekent. Eind april van dat 
jaar beoogde men een overeenkomst tussen 
de Vlaams-nationale groepen onderling en 
zou er een direklorium aangesteld worden, 
waarvan Van Severen lid zou worden. 

Er wordt veel vergaderd, heen en weer 
gepalaberd maar alles blijft toch eerder 
vaag. Wat de noodzakelijke eenheid aangaat 
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JORIS VAN SEVEREN 

,,Elke dag, elk uur doen 
wat moet gedaan worden" 
(Joris Van Severen, 2 april 1936) 

is iedereen akkoord, maar even zo goed 
houdt iedereen er zijn eigen mening op na. 

Voor Van Severen komt op de eerste 
plaats: Orde: nationaal en sociaal, daar
naast en totaal ermee verbonden de radikaal 
Groot-Nederlandse gedachte. 

Eind 1928 wordt de amnestie-zaak weer 
brandend aktueel, vooral wanneer de nog 
altijd gevangen dr. Borms in Antwerpen op
komt als kandidaat. Van Severen toont zich 
een vurig voorstander van al wat anti-Bel
gisch is. Maar nog volop in de zegeroes om 
de Borms-verkiezingen en de overigens nog
al „flauwe uitdovingswet" aangaande de 
aktivisten, steken de spanningen bij de 
Vlaams-nationalisten terug de kop op. Dit
maal wil Van Severen er geen doekjes meer 
omwinden en boudweg komt hij op voor een 
politieke vereniging met Nederland. Het ge-
scherm over het herstel van de Grootneder-
landse gemeenschap is hem te zacht en te 
onduidelijk. 

Bij de wetgevende verkiezingen van 1929 
pakt hij uit met een Manifest-Program Voor 
de Vlaamse Volksstaat (arrondissement 
Roeselare-Tielt). Zijn vriend Wies Moens 
doet hetzelfde in Gent-Eeklo. Rond de hele 
verkiezing is er nog al wat gemanipuleer met 
als eindresultaat dat geen van beiden verko
zen wordt. Hel einde van een loopbaan? 
Helemaal niet. Sterker dan ooit, speelt Van 
Severen met de gedachte een eigen militie 
op te richten, volgens hem moet de echte 
Vlaams-nationale aktie niet in het Parlement 
gebeuren, maar er buiten. Totaal afzien van 



de parlementaire metode? Nog te vroeg, 
meent hij, in een brief aan de Nederlandse 
professor Gerretson, maar de Vlaams-natio
nalisten mogen zich vooral niet laten vangen 
in het Belgische parlementaire partijensis-
teem. 

Al met al blijft Joris Van Severen In deze 
jaren een omstreden figuur op allerlei gebie
den. Door sommigen sterk bewonderd, w ôrdt 
hij door anderen beschouwd als een reaktio-
nair, een fascist, met diktatorlale nelgingen, 
een militarist. Hij heeft Inderdaad grote be
wondering voor Mussolini. Alhoewel hij zich 
graag terugtrekt te St.-MIchiels-Brugge, 
waar hij sinds 1928 het huis van de op 36 jaar 
gesneuvelde kunstschilder Joe English be
woont, blijft hij In het openbaar nog steeds de 
sterk Frans georiënteerde man-van-de-we-
reld. Een eerder zeldzame verschijning In 
het toenmalige Vlaanderen. Dan blijft er ook 
nog het katoliek-zijn. Van Severen bleef heel 
zijn leven zeer gelovig maar dat was voor 
hem zeker geen sinoniem voor enig klerika
lisme, dat hij soms brutaal totaal terzijde 
schoof. 

Wanneer er dan tegen het einde van de 
zomer 1930 nogmaals een poging gebeurt 
om alle Vlaams-nationalisten te verenigen, 
blijkt er In deze nieuwe organisatie geen 
plaats voor Joris Van Severen. De nieuwe 
groepering zal niet steunen op de Grootne-
derlandse of Dietse gedachte maar wil zich 
demokratlsch opstellen In haar streven naar 
een Vlaams-Waals federalisme. 

SOLIDARISME 
Hetzelfde jaar lanceert Van Severen te 

Izegem voor het eerst de term nationaal-
solidarisme, de grondslag die zijn verdere 
leven zal bepalen. De eenheid van het volk in 
al zijn geledingen vormt hierbij de bazls voor 
het nationalisme en juist daardoor wordt het 
nationaal-solldarlsme omdat het solldarisme 
op zijn beurt zich afspeelt binnen één volk, 
één natie. Alle Internationale verenigingen 
op dit gebied (vakbonden enz.) verliezen dus 
hun waarde. Toch ziet hij het nationaal-
solldarlsme als een stelsel dat vooral het 
politieke en sociaal-ekonomische terrein om
vat. Alle andere domeinen (kunst, weten
schappen enz.) mogen er niet door beknot 
worden. Maar ook het Internationaal gebeu
ren projekteert zich op ledere natie afzonder
lijk! Men moet dan ook de vizie van Van 
Severen beoordelen In haar tijdskader, de 
periode tussen de twee wereldoorlogen, 
waarin In meerdere landen met min of meer 
sukses gebouwd werd aan de Idee van een 
absoluut nationalisme. Voor Van Severen lag 
deze Idee besloten In de vorming van de 
Grootnederlandse staat. Wat de sociale leer 
aangaat, wou Van Severen komen tot een 
sinteze van de kristelijke sociale leer los van 
alle klerikalisme en van de sociale Instellin
gen, los van het marxisme. 

Wat het mogelijke fascisme van Van Seve
ren hierbij te pas komt, moet men wel weten 
dat hij zijn bewondering voor Benito Mussoli
ni niet verborg. Toch was hij geen fascist In 

Joris Van Severen was met zijn onbe
twistbare leidersgaven en met zijn 
koele, beheerste manier om stand
punten uiteen te zetten de leider van 
het Verdinaso. 

de werkelijk leerstellige betekenis van het 
woord. Zeker was Van Severen geen tegen
stander van een diktatuur en zag hij waar
schijnlijk zichzelf uiterst geknipt voor deze 
rol. Zijn opvatting van diktatuur (als ,,goede 
staatsvorm") lag echter wel anders dan in de 
tegenwoordig meestal gangbare betekenis. 
Hiervoor moeten we even terug tot de Romei
nen. In het oude Rome werd er Immers In 
tijden van gevaareen ,,diktator" aangesteld. 
Deze had alle denkbare bevoegdheden maar 
droeg ook alle verantwoordelijkheid. Eens 
het gevaar geweken, legde hij zijn ambt 
terug neer en werd weerom een gewoon 
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burger. Zo een man wou Van Severen op dat 
ogenblik voor zijn volk zijn. De hierbij kort 
samengevatte gedachten zijn zeker niet 
spontaan ontstaan bij Van Severen maar het 
rezultaat van een lange, ingewikkelde zoek
tocht. Uit alle voorhanden bronnen blijkt 
immers dat Joris Van Severen een zeer 
kompleks mens was, ook voor zijn meer 
Intieme vrienden vaak een raadsel, wellicht 
was hij het vaak voor zichzelf ook, wat zijn 
figur overigens alleen maar menselijker 
maakt. Toch blijkt duidelijk dat hij, alvorens 
bepaalde stellingen te verkondigen, deze 
geruime tijd In gedachten ovenwoog. 

VERDINASO 
September-oktober 1931 kan als de stich

tingsperiode van het Verdinaso gezien wor
den kulminerend In de verklaring van zes 
oktober 1931: de oprichting van het Verbond 
van Dietse Nationaal Solidaristen. 

Er zullen vier onderafdelingen zijn elk met 
een welomschreven taak: 

1. Het Verdinaso met een politieke op
dracht; 

2. Het VN AS {Verbond van Nationale Ar-
beidssindikaten o.l.v. Juul de Clercq); 

3. Het DInasok (Verbond der Knapenven-
dels, o.l.v. de Gentenaar Leo Poppe) en 
tenslotte 

4. De D'masomilitie (o.l.v. aanvankelijk Da
niël Maes, later van Jef Francois). 

Vooral in deze laatste groep zag Van 
Severen zijn gedroomd keurkorps; de nieu
we adel. ,,De strijd moet meer en meer 
gevoerd worden in een geest van waarachti
ge aristokratie, sciieppend een stijl geken
merkt door: sober zelfbewustzijn, onbevan
gen fierheid, kordate oprechtheid, korrekt-
heid en beleefdheid, en door dit alles een 
imponerende en veroverende levenshou
ding." 

Als stichters van de nieuwe beweging 
noemt Joris Van Severen „kernen ge
schaard rondom mij, rondom Wies Moens en 
rondom Juul de Clercq". Bovendien gaat het 
hier om een beweging die zowel In Zuid- als 
in Noord-Nederland opgericht wordt. Het 
sukses In Rijks-Nederland zal echter nooit 
bijzonder groot zijn. 

Het Verdinaso beschikte over twee week
bladen. De West-Vlaming, o.l.v. J. Van Seve
ren zelf en De Vlag o.l.v. Wies Moens. Het 
waren niet te vera/aarlozen Instrumenten 
voor het verspreiden van het Verdlnaso-
gedachtengoed. 

Terwijl Van Severen, met zijn onbetwistba
re leidersgaven en zijn koele, beheerste 
manier om standpunten uiteen te zetten, de 
Leider van het Verdinaso was, was in brede 
kringen de begaafde, intelligente Wies 
Moens veel beter bekend en zeker niet 
alleen als dichter. In feite was hij de teoreti-
kus van de organisatie tot aan het ogenblik 
van de nieuwe marsrichting In 1934. 

IMija Proost 
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WIJ IN EUROPA 

LITOUWSE DELEGATIE 
BIJ REGENBOOGFRAKTIE 

Slovaken, Hongaren, een delegatie uit 
Kosovo, een ontmoeting met de patriarch 
van Jeruzalem Het was met het weekje wel 
vorige week m Straatsburg Maar een van de 
boeiendste ontmoetingen bleef toch de ont
moeting met een Litouwse delegatie 

Gedurende meer dan twee uur dialogeer-
de de voltallige Regenboogfraktie met de 
heer Diksaitis, vertegenwoordiger van de 
Baltische Wereldraad, en de Litouwse parle
mentsleden Antanavicius, Kaïtis en Lusin-
ger Deze laatste vertegenwoordigde ook de 
Joodse diaspora in Litouwen 

De Litouwse delegatie zond een SOS-
sinjaal uit de ekonomische sankties laten 
zich voelen Dagelijks heeft Litouwen 15 000 
ton olie nodig 

Binnenkort zijn de voorraden uitgeput en 
ook de elektriciteitsvoorziening zal binnen
kort stilvallen 

Nu al zijn 22 000 personen werkloos en 
binnen de twee weken komen er daar nog 
60 000 biji 

ËËNGÖËD 
VERSTAANDER... 

De Litouwse delegatie veneiae dat de 
blokkage omzeild kan worden Dankzij de 
goede kontakten van president Landbergis 
met de Poolse vakbond Solidarnosc garan
deert de Poolse regering een vnje doortocht 
van hulpgoederen uit het Westen En de 
demokratische gemeenteraad van Lenin
grad IS bereid westerse schepen met hulp
goederen te ontvangen Er is vooral nood 
aan olie en steenkool maar ook aan genees
middelen Maar parlementslid Antanavicius 
reageerde ook wat verbitterd „Ons grondge
bied IS toegankelijk voor wie dat wil De 
westerse regenngen steunen ons alleen 
maar met woorden Daden volgen met En zo 
wordt onze strijd bijzonder ongelijk" 

Of de radikale koers en de onafhankelijk
heidsverklaringen van de Baltische Staten 
dan met de hervormingspolitiek van Gorbat-
sjov in het gedrang brengen, zo luidde de 
gewild provocerende vraag van een van de 
Regenboogfraktieleden De reaktie was kort 
en duidelijk perestroijka en glasnost kunnen 
alleen slagen wanneer de Sovjetunie het 
recht op onafhankelijkheid en eigenheid van 
alle volkeren en regio's erkent Die erken
ning IS de enige demokratische en vredevolle 
weg De andere is die van het geweld het 
Rode Leger de diktatuur 

Litouwen is bereid te onderhandelen met 
de Sovjetunie Reeds voor de onafhankelijk-

heidsverklanng zonden de Baltische Staten 
sinjalen uit naar Moskou ,,Toen waren we 
nog bereid te zoeken naar oplossingen via 
onderhandelingen en via een geleidelijke 
overgang naar onafhankelijkheid", zo be
klemtoont Kaïtis, „maar na de verkiezingen 
mandateerde het volk ons de onafhankelijk
heid uit te roepen" We blijven bereid te 
onderhandelen met de Sovjet-regenng maar 
er kan geen sprake zijn van de onafhankelijk-
heidsverklanng in te trekken Dat zou een 
verraad inhouden van de stembusuitslag' 

Mm 
VERDRAAGZAAM 

Parlementslid Lusinger weidde ook uit 
over de beschuldigingen uit Moskou als zou 
de Litouwse regering de rechten van de op 
haar grondgebied aanwezige minderheden 
schenden Sajudis, de koepelbeweging van 
Litouwse partijen en bewegingen, heeft tij
dens haar tweejarig bestaan ervoor gezorgd 
dat de Poolse minderheid beschikt over een 
eigen TV-zender En de regering van eerste 
minister Kasimiera Prunskiene richtte een 
tvlinisterie van f^inderheden op Alle minder
heden beschikken over dezelfde rechten als 
de autochtone bevolking Het recht op de 
beleving van de eigenheid en de eigen 
kuituur wordt tenvolle gewaarborgd terwijl 
assimilatie wordt tegengegaan 

Het uitroepen van de onafhankelijkheid is 
dus met gericht tegen een of andere bevol
kingsgroep Integendeel Een Gallup-opinie-
peiling toonde aan dat 95 % van de autochto
ne bevolking de onafhankelijkheid verkiest 
terwijl 82 % van de in Litouwen levende 
Polen en 67 % van de er verblijvende Rus
sen de onafhankelijkheidsidee steunen En 
ook de Russische intelligentsia, zoals Solsje-
nitzin en wijlen Sacharov, ondersteunde de 
onafhankelijkheidsbeweging voor de volle 
100 % 

„WIJ willen een onafhankelijk Litouwen, 
Letland en Estland We zijn bereid hierover 
te onderhandelen met de Sovjetunie en in elk 
geval willen we met deze staat in goed 
nabuurschap leven We willen met de Re
genboogfraktie en de Europese Vrije Allian
tie bevoorrechte kontakten onderhouden 
Want jullie belichamen in het Europees Par
lement ons ideeengoed het recht op eigen
heid van kleinere volkeren en regio's Klop 
aan bij uw regeringen en eis dat ze voorzien 
in daadwerkelijke humanitaire, morele, poli
tieke en ekonomische hulp voorde Baltische 
Staten zodat we vrije en demokratische repu
blieken kunnen worden ", zo besloot Dik
saitis, de permanente vertegenwoordiger 
van de Baltische Staten bij het Europees 
Parlement en de Raad van Europa 

Een delegatie van de Regenboogfraktie, 
onder leiding van Jaak Vandemeulebroucke, 
brengt halverwege juni een bezoek aan Vil
nius waar ze een vergadering van de Balti
sche Wereldraad zal bijwonen Daarna trekt 
ze naar Moskou om er te praten met de 
mensen van Tribuna, de groep rond Bons 
Jeltsin en de leidster van de Tribuna-werk-
groep etnieen, waar EVA-lied, de Armeens 
Nationale Beweging een centrale rol speelt 
Zo officialiseert de EVA steeds meer en meer 
haar kontakten in de Sovjetunie, Oost- en 
Midden-Europa Wordt dus vervolgd' 

Bart Staes 

GROENEN EN SOCIALISTEN 
VERHINDEREN DEBAT 

,,Een ezel stoot zich geen twee maal", zo 
luidt een welbekend Vlaams spreekwoord 
Het moet zijn dat dit spreekwoord geen 
equivalent heeft in de andere werktalen van 
de Europese Gemeenschap want vorige 
week woensdag verhinderden socialisten en 
groenen ten tweede male de organisatie van 
een debat over de Baltische kwestie in het 
Europees Parlement 

Karlos Garaikoetxea, de Baskische EVA-
voorzitter, en Jaak Vandemeulebroucke had
den een ontwerp-resolutie ingediend om een 
debat over de ernstige situatie in de Balti
sche Republieken uit te lokken En aanvan
kelijk zou dat ook plaatsvinden Maar de 

gebeurtenissen in Carpentras zorgden er
voor dat dit debat werd weggedrukt Geen 
nood, mits de aanvaarding van een eenvou
dig amendement, kon het Parlement beslis
sen beide debatten toch te laten plaatsvin
den 

Dat amendement werd verworpen met 127 
voor, 132 tegen bij 14 onthoudingen Geen 
debat over de situatie in de Baltische Staten 
dus en dat dankzij de massale tegenstem
men van de Socialisten en de Kommumsten 
De Groenen onthielden zich ,,Taalwenker" 
Mark Galle stemde mooi met zijn fraktie mee 
De twee andere Vlaamse socialisten waren 
afwezig, net zoals de twee Vlaamse liberalen 
en Agalev'er Paul Staes 
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WIJ IN EUROPA 

SLOVAKEN EN HONGAREN 
BIJ DE EVA IN STRAATSBURG 

Een delegatie van de EVA had twee weken 
geleden een bezoek gebracht aan de burger
forums van Slovakije en Tsjechië. In Bratisla
va, hoofdstad van Slovakije, hadden Vande-
meulebroucke en leden van de Regenboog-
fraktie ook een onderhoud met het Hongaars 
Onafhankelijkheidsfront. Deze partij verte
genwoordigt de 700.000 in Slovakije levende 
Hongaren, en is als organisatie ingeschakeld 
in het burgerforum dat daar Verejnost Proti 
Nasiliu heet, of Het Volk tegen geweld. 

Daar werd overeengekomen strukturele 
kontakten te houden als waarnemer in de 
EVA, en waar mogelijk politiek samen te 
werken. Het EVA-programma werd daar met 
veel belangstelling onthaald, precies omdat 
het op de essentiële domeinen van de inter
nationale samenleving duidelijke eisen stelt. 
De ,.eenheid in verscheidenheid" is voor 
Slovaken en Hongaren van levensbelang. In 
hun programma schrijven ze ook dat ,,vrij
heid, verdraagzaamheid en solidariteit" voor 
hen de hoogste waarden zijn. Tijdens een 
onderhoud met de Slovaakse minister voor 
Kuituur bleek het Vlaams-Waals samenle
vingsmodel redelijk goed gekend te zijn, en 
bovendien op prijs gesteld. 

Parlementsleden van het Hongaars Front 
en van Volk tegen Geweld brachten verleden 
week dan op hun beurt een bezoek aan 
Straatsburg. Ze vroegen ons voorgesteld te 
worden aan alle frakties, op die van Euro-
Rechts na (Le Pen, VI. Blok en Duitse Repu-
blikaner). Ze wilden van geen ekstremen 
weten, want daar hadden ze genoeg onder 
geleden. Na geleden te hebben onder het 
racistisch nazi-bewind met vervolgingen, 
verklikkingen en deportaties, werden ze Sta
linistisch bestuurd wat niet veel verschil 
uitmaakte. 

Ze hadden heel veel belangstelling voor de 
staatshervorming bij ons; het vreedzaam 
samenleven van twee volkeren met een mak-
simale autonomie voor beiden is ook hun 
doel. En het grondig demokratisch hervor
men van de staat, het herschrijven van de 
grondwet zal de eerste taak zijn van het 
nieuw te verkiezen parlement. 

Op 8 juni grijpen in de federale staat 
Tsjecho-Slovakije voor het eerst vrije parle
mentsverkiezingen plaats. Volk tegen Gewe-
neemt daaraan deel, samen met het Hon
gaars Front. Op dit moment worden ze op 37 
% van de stemmen gepolld. Maar veel men
sen zijn nog onbeslist. Eén ding staat vast, 
zeiden ze ons: ,,Winnen de kommunisten, 
dan vragen we bij jullie politiek asiel aan". 
Vast staat echter wel, dat het niet zover zal 
komen, want begrijpelijkerwijze wordt kom-
munisme door het overgrote deel van de 
bevolking uitgespuwd. 

H. Verheirstraeten 

Foto: staande van links naar rechts: Neil Blaney (penningmeester EVA), 
Laszlo Nagy (Slovaaks parlementslid voor Hongaars Front), Jaak Vandemeule-
broucke (voorzitter Regenboogfraktle), Karol Gemesi (ondervoorzitter fede
raal Parlement — Hongaars Front), Ernest Valko (ondervoorzitter Slovaaks 
Parlement — Volk tegen Geweld), Karlos Garaikoetxea (EVA-voorzitter), Max 
Simeoni (Europarlementslid-Korsika). Zittend: Dorothea Piermont (Europarle
mentslid die Grünen), Eleonora Sandor (Slovaaks parlementslid — Hongaars 
Front), Winifred Ewing (Europarlementslid — Schotland). 

WILLY KUIJPERS 
NAAR LITOUWEN 

Zondagmorgen 20 mei 1990 — Op de 
ochtendradio horen we dat Litouwen op zijn 
laatste stookolieliters leeft. De blokkade 
wordt dus voelbaar. Gisteren zaterdag nog 
praatte Willy Kuijpers met dr. Algirdas San-
dargas, de Litouwse minister van Buitenland
se Zaken die in Vlaanderen kontakten kwam 
leggen. 

Sandargas nam de hele doos kaarsen, de 
zaklamp en de batterijen graag mee. Hij 
vond het nuttige geschenken — de volgende 
dagen zou iedere energie levensnoodzake
lijk kunnen worden. 

,,Dag Willy... hopelijk tot maandag, er-
gens-in-Litouwen". 

Wanneer wij dit schrijven vliegt W. Kuij

pers naar die onmetelijke Sovjetunie waar 3 
niet-Slavische volkeren in hun schijnstaatjes, 
geïsoleerd stand houden. Gingen zij voor 
onze voorzichtige normen te ver? Kozen zij 
hun zelfstandigheidstijdstip goed? ,,Ach 
nee", zegt parlementslid dr. Gediminas Vag-
norius, die zijn minister vergezelt, ,,we moes
ten het wel, vóór het stemmen van Gorbat-
sjov's nieuwe afscheidingswet, die dat alles 
veel moeilijker maakt. 

Vergeet het met: willen we zelfstandig 
worden, dan moet nu 2/3 akkoord gaan en 
alle republieken! Echte grendels", zucht 
hij... 

Ons weekblad brengt volgende week een 
uitgebreid portret over de drie Baltische 
republieken. 
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'T ROS DOET ZIJN RONDE 

Voor de Ros Beiaard Ommegang 1990 worden de Vier Heemskinderen uitge
beeld door de broers Veldeman. Zij zullen tijdens de optocht plaatsnemen op 
het vier meter hoge ros. 

O
P 4 december 1986 trof de 
Dendermondse gemeenteraad 
een historische beslissing. De 
direl<te aanleiding was het ver
huizen van het Ros Beiaard, 
waar toen een paar tienduizend 
mensen getuigen van waren. 
De raad besliste dat voortaan 
om de tien jaar de Ros Beiaard 
Ommegang zou uittrekken. In 
het verleden was er immers 

geen regelmaat en hing de organizatie af van 
belangrijke gebeurtenissen of vieringen. De 
eerste Ommegang trok uit in 1807 ter gele
genheid van de herdenking van de geboorte
dag van Napoleon 1 en het Konkordaat. In 
1930 was er de herdenking van de onafhan
kelijkheid, in 1952 het 500-jarig bestaan van 
het stadhuis, in 1958 de wereldtentoonstel
ling. Zondag zijn we aan de veertiende 
uitgave toe. 

LEGENDE ~ 
De hele Ros Beiaardfolklore wortelt in 

Karolingische sagen en middeleeuwse le
genden. De sage van de vier Heemskinderen 
Ritsaert, Writsaert, Adelaert en Reynout, 
zonen van de Heer Aymon, neef van Karel de 
Grote, is uit het bewogen Dendermonds 
verleden niet meer weg te denken. 

De vier broers worden door hun vader tot 
ridder geslagen en krijgen elk een stuk land, 
een kasteel en een paard ten geschenke. De 
jongste onder hen, Reynout, slaat een eerste 
rijdier zo maar morsdood en breekt een 
tweede de lenden. Slechts het vervaarlijke, 
door iedereen gevreesde Ros Beiaard vindt 
hij naar zijn zin. 

Aan het hof van Karel de Grote komt het 
weldra tot een bloedig treffen tussen Rey
nout en Lodewijk, de zoon van Karel. Deze 
laatste wordt gedood en op het laatste nip
pertje weten de vier te ontsnappen. Ze weten 
het vege lijf te redden op de rug van Beiaard, 
Reynouts trouwe strijdros. 

Dat wordt meteen de start van een verbe
ten, meedogenloze strijd tot in Spanje toe die 
slechts een einde neemt na bemiddeling van 
Adelheid, Aymons verzoeningsgezinde 
vrouw, bij haar neef Karel de Grote. Reynout, 
de rebel, moet echter afstand doen van zijn 
paard. Hij moet het paard verdrinken in de 
monding van de Dender. 

Na drie vergeefse pogingen waarbij het 
arme dier steeds opnieuw de oever bereikt, 
sterft Beiaard de verdrinkingsdood met zwa
re molenstenen om de nek gebonden.Dit 
verhaal vormt de hoofdbrok van de Dender
mondse Ommegang. 

Voor de Ommegang zelf worden nog heel 
wat traditionele privileges behouden. Zo wor
den de Vier Heemskinderen niet zomaar 

willekeurig gekozen. De Vier moeten vier 
opeenvolgende broers zijn uit eenzelfde ge
zin. Ze moeten bovendien in Dendermonde 
geboren zijn uit ouders die ook in Dender
monde geboren werden. Ze moeten tussen 7 
en 21 jaar oud zijn. De optocht zelf vraagt 
van de jongens een erg zware inspanning op 
fisiek vlak. Ze moeten de ganse tocht zowat 4 
m hoog gezeten blijven. 

Voor de editie 1990 viel de keuze op de 
gebroeders Veldeman. Ritsaert is Gert Vel
deman (14 jaar), Writsaert en Adelaert is voor 

Zondag 27 mei trekt in Dender
monde de Ros Beiaard Omme
gang door de straten van het 
oude stadscentrum. De vorige 
optocht trok in 1975 door Den
dermonde ter gelegenheid en 
in de periode van de fusies van 
de gemeenten. IHet inrichtend 
komitee heeft nu beslist de 
Ommegang om de tien jaar te 
laten uittrekken. Zondag wor
den 100.000 toeschouwers ver
wacht. 

de tweelingbroers Stijn en Stefaan (11 jaar) 
en de achtjarige Toon Veldeman kruipt in de 
huid van de stoere Reynout. 

Het is ook een heilig voorrecht het Ros 
Beiaard te mogen dragen. Een traditionele 
regel wil dat het paard wordt gedragen door 
twee keer 12 leden van het pijndersambacht 
of tenminste Dendermondenaars die van 
pijndersbloed zijn. Als bierkruiers en later als 
scheepslossers vormden de Pijnders een 
machtig ambacht. Reeds in de 14de eeuw 
wordt melding gemaakt van deze pijnders. 

Hen wacht eveneens een zware opdracht. 

Zij moeten het wildbriesende paard op ka-
dans en in toom door de Dendermondse 
straten zeulen. Het Ros Beiaard moet daarbij 
draven, stampen, hinniken, galopperen, 
draaien dat het een lust Is. 

PROGRAMMA 
Zaterdag op de vooravond van de Omme

gang start op de Grote Markt om 19.30 u een 
programma onder het motto: ,,De geschie
denis van paard en rijtuig." Het wordt een 
spetterende evokatie van alle mogelijke 
paardentrekspannen door de eeuwen heen. 
Om 21 u start dan de algemene repetitie van 
het vuurgevecht van het Ros Beiaard. 

Zondag 27 mei vertrekt om 14.30 u de 
Ommegang. Op de Grote Markt wordt voor
zien in een afwachtingsprogramma met op
treden van de muziekkapel van de rijkswacht 
en de Kleine Carrousel (18 trompettende 
ruiters). Om 20 u start de militaire taptoe met 
deelname van een Poolse, Amerikaanse en 
Britse militaire band. Gastheer is de muziek
kapel van de zeemacht. Om 22 u wordt 
achter het stadhuis het Ros Beiaardvuurwerk 
ontstoken. 

De Ommegang trekt door de oude stads
kern over een omloop van 5 km. De toe
gangsprijs tot de omloop bedraagt 200 fr. In 
voorverkoop kosten de kaarten 150 fr. Kinde
ren tot 12 jaar hebben gratis toegang. 

Op de voornaamste toegangswegen wor
den grote opvangparkings voorzien. Vanop 
deze plaatsen zorgen pendelbussen voor 
vervoer naar het centrum en 's avonds terug 
naar de parkings. 

Alle inlichtingen zijn te bekomen op het 
Ros Belaardsekretariaat, Stadhuis, Grote 
Markt 1, Dendermonde. Tel. 052/ 
21.39.56. 
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DE ABSOLUTE 
EENZAAMHEID 

A
LS je geschapen bent, — en 
dat IS het vervelende — zul je 
nooit nog water of appel kun
nen zijn Dan is de eenheid 
onherroepelijk verbroken Je 
zult voor altijd weggeworpen 
zijn van de dingen en de din
gen van jou'Afstand' En al je 
nakomelingen zullen dezelfde 
scheuring tussen zichzelf en 
de dingen ervaren" (8) 

Deze woorden van God tot Adam m het 
voorspel van Haastig oponthoud geeft de 
grondtematiek aan van Joris Tulkens' eerste 
roman De auteur (1944), die in 1988 debu
teerde met de verhalenbundel De macht van 
het getal, gaf aan zijn roman een betekenis
volle ondertitel mee De afstand der dingen 

De eksistentiele eenzaamheid, als gevolg 
van de verloren eenheid met de dingen door 
de geboorte en bewustwording van de mens, 
IS de ervaring van Mare en Isabelle, twee 
mensen in hun midlife Hij is gescheiden, zij 
ondervindt van haar man te weinig aandacht 
Beiden ontmoeten elkaar tijdens een twee
daags pedagogisch kongres Het wordt een 
haastig oponthoud waarin zij zich tegenover 
elkaar kwetsbaar opstellen en in een tastend 
spel van ernst en scherts, van toenadering 
en afstandelijkheid hun jeugdervanng en -
trauma's uitspreken In de erotische ekstase 
tijdens een nacht in zijn hotelkamer zoeken 
ZIJ de paradijselijke harmonie die Mare als 
17-jarige ooit beleefde maar nu met terug
vindt Voor Isabelle betekent de vervoering 
een eenzame en vereenzamende ervanng 

ONOVERBRUGBAAR 
De afstand blijft onoverbrugbaar en hier

mee wordt het woord uit het voorspel beves
tigd „Het IS die pijn die het mensenras 
vooruit zal drijven Het is dat heimwee dat 
het met elke paring wil verdringen en door 
diezelfde paring vermenigvuldigen zal" (9) 
Woorden en daden zijn ontoereikend om dat 
verlangen naar eenheid te bevredigen Al
leen de muziek is daartoe in staat Dat had 
Isabelle onthouden uit het referaat van haar 
vroegere professor en minnaar die op het 
kongres pleitte voor een verandering in het 
muziekonderricht „In de muziek slaan de 
emoties de begripsvorming over' De muziek 
roept de emotie zelfs met op ze is de 
emotie' Bachs symmetrie, Mozarts betove
ring, ze beelden de onsterfelijke zuiverheid 
met uit ze zijn het'" (71) 

Niet toevallig geeft Tulkens zijn roman de 
struktuur van een muziekstuk mee, waann 
de hoofdstukken muzikale ondertitels dra
gen (voorspel, innocente, scherzando, ca-
pnccioso, intimo, doloroso) Door anticipatie 
en retrospektie wordt de puzzel van de 
menselijke eenzaamheid en onmacht stukje 
voor stukje duidelijk De metafizisch gekleur
de beschouwingen die elk hoofdstuk afslui
ten en als een zelfstandig verhaal kunnen 
gelezen worden, plaatsen de menselijke tra
giek in een breder perspektief Met dit ongi-
neel liefdesverhaal vol diepgang dringt Tul
kens zich op als een schrijver die men met uit 
het oog mag verliezen 

BALANS 
Van een gevestigde waarde uit het Noor

den verscheen De unster Maarten 't Hart 
bundelt er een twaalftal verhalen waarvan 

Uit de aanzwellende prozapro-
duktie, nog twee werken die 
vorig jaar versctienen: een eer
ste roman van de al niet onbe
kende Joris Tulkens en het de
buut van Suzanne Binnemans. 
Tussendoor een blijver: Maar
ten 't Hart. 

het titelverhaal een beschrijving bevat van 
een haast surrealistische tocht van een echt
paar door de Pyreneeën De absurde verza
meling unsters, veerbalansen waarmee de 
trekker zijn lichtgewichtuitrusting kan afwe
gen tegen die van andere trekkers, blijkt m 
prekaire omstandigheden toch belangrijk te 
zijn In de andere verhalen bouwt de auteur 
met zelden aanknopingspunten in met eer
der verschenen werk De autobiografische 
inslag is er dan ook geregeld aanwezig en de 
liefhebbers van 't Hart zullen er zijn geliefde 
tematiek terugvinden zijn belangstelling 
voor de natuur, de dominante positie van de 
vrouw, de dood van zijn vader (in het verhaal 
Oom Job), zijn reaktie tegen zijn streng 
religieuze opvoeding De ongemeen scherpe 
observatie van de meester-verteller geeft zijn 
verhalen een realistisch karakter dat gemil
derd wordt door karikatuur en satire De 
unster verrast wel nergens maar blijft een 
tipisch en dus boeiend produkt van 't Hart 

LEVENSPUZZEL 
Nogal wat debuten (en er zijn er de jongste 

jaren ook nogal wat) worden in hun flaptekst 
de hemel ingeprezen Van De woorden van 
Elisabeth, waarmee Suzanne Binnemans de 
literaire wereld binnenstapte, heet het dat 
,,soberheid en een ingenieuze kompositie dit 
sterke en vooral bijzondere debuut teke
nen" Ingenieus is de kompositie inderdaad 
Als raamverhaal fungeren een aantal bladzij
den waann ,,het schrijfstertje" de moeizame 
rekonstruktie beleeft van het herstel van het 
ontwrichte leven van Elisabeth De rekon
struktie zelf gebeurt in een kluwen van verha
lende vorm, dialogen, bneffragmenten en 
dagboeknotities 

Binnemans weet zich goed in te leven in 
de psiche van een gescheiden vrouw die 
totaal verward geraakt na de dood van Jean, 
van wie nu blijkt dat hij toch de enige man 
was bij wie zij thuis kon komen O m de 
kortstondige relatie met andere ,,venten" 
hebben dit inzicht doen groeien Maar vooral 
door zelf haar venwarde levenspuzzel te 
ordenen komt zij tot dat besef en tot een 
nieuwe heelheid 

,,Zieje wel, eens men z'n angsten durfde 
te kennen was er al lang met zoveel meer 
aan de hand Haar grote ontdekking was 
geweest dat een mens zichzelf kon helpen " 
(96) 

Net zoals „Elisatieth het leven zag als een 
aaneenschakeling van momentopnamen" 
(12) rijgt de auteur fragmenten aaneen, door
kruist ze met haar eigen verhaal (het schrijfs
tertje) om uiteindelijk alles te laten samen
vloeien De nerveuze stijl die Binnemans 
allicht bewust hanteert, past uitstekend bij de 
innerlijke verwarnng van haar personage 
maar werkt op den duur zelf enerverend Wat 
zich aanvankelijk als soberheid aandient, 
wordt mamenstisch Eenzelfde gekunsteld-
heid valt op in de ,,ingenieuze kompositie" 
Echte soberheid zal Binnemans' talent ten 
goede komen 

l-p. 

— Haastig oponthoud Joris Tulkens. Roman. 
Uitg. Manteau, Antwerpen-Amsterdam. 1989. 
133 biz., 585 fr. 
— De unster. Maarten 't Hart. Verhalen Uitg. De 
Art>eiderspers, Amsterdam. 1989 219 biz., 538 
fr. 
— De woorden van Elisabeth. Suzanne Binne
mans. Roman Uitg. Nioba, Antwerpen. 1988. 
102 biz., 450 fr. 
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KUNSTGREEP 

HET ZUIDERS LICHT VAN RENE MELS 
René Mels (pseudoniem van René Meule-

mans), waarvan nog tot 26 juni in de Merca-
tor-galerij, Wetstraat 26 te Brussel, olieverf
schilderijen, pastels en etsen worden ten
toongesteld, werd op 14 april 1909 te Herent 
geboren als vierde zoon uit een landbou
wersgezin, zijn jeugdervaringen in de natuur 
zullen later in zijn plastisch werk steeds 
blijven natrillen. Nadat Mels een korte tijd als 
leerjongen bij een schrijnwerker in dienst 
was, volgde hij lessen tekenkunst aan de 
Leuvense Akademie voor Schone Kunsten 
en daarna (van 1930 tot 1933) tekenen en 
schilderen naar de natuur aan de Akademie 
te Brussel. Hij kreeg daar o.m. lesvanH. Van 
Haelen en A. Bastien. 

IVIels treedt in 1938 toe tot de groep 
,,Jonge Kunst" en ekspozeert samen met 
Louis Van Lint en Gaston Bertrand. 

Na de oorlog treedt hij toe tot de eerste 
groep van de ,,Jeune Peinture Beige" waar
van o.m. Pol Bury en Mare Menselson deel 
uitmaken. Samen met deze groep stelt Mels 
o.m. in Bordeaux en Brussel ten toon. 

PROVENCE 
Nadat hij aan het eind van de jaren 40 in de 

ban was geraakt van Parijs maakt hij in begin 
'50 een overstap naar de Provence. Hij wordt 
— zoals zovele andere kunstenaars — ver
liefd op de streek en zal er sedertdien jaar
lijks één tot twee maanden verblijven. In 
1965 bouwt Melt zich in Saint-Martin du Var 
een tweede verblijf. Hij overlijdt in 1977 na 
een langdurige ziekte. 

René Meis die een zeer bescheiden man 
was en zoveel mogelijk teruggetrokken wou 
leven nam op uitnodiging toch vrij dikwijls 
deel aan belangrijke internationale kunstma
nifestaties zoals de Internationale Biënnales 
van Tokio in 1957 en 1960 en de Internatio
nale Biënnales van Ljubljana in 1965 en 
1977. Hij ekspozeerde in 1960 tevens in het 
Stedelijk Museum van Amsterdam en werk 
van hem kan men in talrijke binnen- en 
buitenlandse musea vinden. 

Spijts zijn zwakke gezondheid bleef René 
Mels steeds als een bezetene aan het werk 
en liet hij een vrij omvangrijk oeuvre na 
waarin men haast alle plastische genres 
terugvindt: schilderijen, tekeningen, gravu
res, keramiek, beeldhouwwerken en glasra
men. 

ZUIDERS LICHT ~ 
Mels debuteerde in de jaren 30 als figura

tief kunstenaar maar vanaf 1940 vindt hij zijn 
,,artistieke draai" in een subtiele kombinatie 
van figuratieve en abstrakte elementen. 

Bijna altijd vormt de natuur het uitgangs
punt: bos, gebergte, een huis in een land
schap, een bloemenveld worden in een hefti
ge kleurengloed weergegeven. De kleuren-
groepen staan nooit in fel kontrast met elkaar 
maar vloeien steeds mooi in mekaar over. 

Het licht van de door hem zo geliefde 
Provence zou in zijn werk tot een verheviging 
van de kleuren leiden. In 1948 schreef Mels 
in verband met de Provence: „//r hoop dit
maal het licht te vinden, de bron van elke 
kleurenrijkdom". 

Om van een en ander overtuigd te raken 
biedt te tentoonstelling bij Mercator in Brus
sel een unieke gelegenheid. De kunstenaar 
René Mels kan er in al zijn autentieke kracht 
en kleurenrijkdom worden bewonderd. 

W.V. 

— René Mels tot 26 juni '90 in galerij Mercator, 
Wetstraat 26 te Brussel. Van maand, tot vrijd. 
van 9 tot 18u. 

GRAFIEK 
In aflevering 6 van het schitterend verzorg

de tijdschrift voor grafische kunst Arte Grafi-
ka wordt de lezer door Daan Rau binnenge
leid in de boeiende zwart-witwereld van Fran-
cky Cane, één van de grote Vlaamse jonge
ren die al even grote lino's maakt. Letterlijk 
en figuurlijk. Grijstinten bekomt hij door een 
,.tekening in de tekening". 

De Nederlands-Poolse Dana Andreev 
heeft zich sinds een achttal jaar bijna volle
dig op de grafische kunst gestort. Haar etsen 
met Oosters aandoende figuren zijn op een 
heel eigen wijze uitgewerkt en houden het 
midden tussen een ets en een monotype. 
Haar werk wordt belicht door de Zwitserse 
auteur Pierre Hardy. 

Tekens zijn de taal van Luc Hoenraet. Zijn 
abstrakte materie-schilderijen zijn sinds lang 
een begrip. Auteur Léo Medelein benadrukt 
echter Hoenraets grafiek. 

De monotype is een kunstvorm die tussen 
grafiek en schilderkunst in ligt. In de VSA 
kent ze een grote bloei maar in Europa heeft 
ze nog steeds geen burgerrecht verworven. 
De Amerikaanse kunstenaar Josph Zirker, 
meester in de monotype, leidt ons binnen in 
deze kunstvorm en verklapt grootmoedig zijn 
werkwijzen. Er wordt ook aandacht besteed 
aan de retrospektieve tentoonstelling van de 
nu 80-jarige grafikus Frans Dille die nage
noeg zijn hele grafisch oeuvre — zowat 7000 
werken — schonk aan het Prentenkabinet 
van Antwerpen. 

De reeks bijdragen over kalligrafie wordt 
verdergezet door Joke Van den Brandt die 
deze keer de materialen belicht. 

Verder vinden we in deze aflevering ook 
weer de vele grafiekberichten en de grafieka
genda. Er worden ook enkele van de voorge
stelde grafische kunstwerken aangeboden. 

— Arte Grafika. Abonnementsprijs: 890 fr. op 
rek. nr. 220-0509594 van Arte Grafika, Antwer
pen. Losse nummers: 240 fr. Ook In de kranten
winkel en supermarkt verkrijgbaar. 

ONS ERFDEEL 
IN PORTUGEES 

Sinds enkele jaren publiceert de Vlaams-
Nederlandse „Stichting Ons Erfdeel" broctiu-
res over de Nederlandse taal. Op dit ogenblik 
bestaat deze reeks uit zeven boekjes, respek-
tievelijk in het Nederlands, het Frans, het 
Engels, het Duits, het Spaans, het Italiaans en 
het Indonesisch. Deze boek)es kennen een 
ruime verspreiding in anderstalige gebieden. 

Opzet is de informatie over onze taal in het 
buitenland te verbeteren. Deze brochures ge
ven, in een levendig verhaal, de groei en de 
ontwikkeling van de Nederlandse taal, zowel in 
Vlaanderen als in Nederland. 

Thans verscheen de Portugese versie: O 
Neerlandes, lingua de vinte milhoes de Holan-
deses e Flamengos. De brochure telt 64 blad
zijden en IS uitvoerig geïllustreerd. De prijs 
bedraagt 300 fr. 

Besteladres: Stichting Ons Erfdeel, Muns-
sonstraat 260, 8530 Rekkem. Tel. 
056/41.12.01. 
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VLAKBIJ EN ELDERS 

EEN BAD IN DE GESCHIEDENIS 
Vandaag de dag is het gebruik van het lig-

of stortbad of tenminste van de toilettafel een 
verkwikkende dagelijkse gewoonte Maar dit 
IS met altijd zo geweest Het heeft vele 
eeuwen gevergd voor het baden de populari
teit verwierf die het nu, gelukkig maar, ge
niet Maken we daarom even een duik in de 
badgeschiedenis Beperken we ons daarbij 
tot de westerse wereld, omdat bv in Japan 
het gezamelijke familiebad een ntueel kul-
tuurgoed is, zo oud als de mensenheugnis 
daar 

VAN BAD TOT „STOOP 
Ook in vroegere beschavingen maakte de 

lichaamsverzorging deel uit van de dagdage
lijkse werkelijkheid Dat leren we bv uit de 
Egyptische grafschilderingen Maar begin
nen we bij de Gneken Zij baadden om de 
olie van de sporttramingen weg te wassen, 
samen met zweet en stof Van de Romeinen 
resten ons nog vele ruinen van thermen, 
heuse badpaleizen, voorzien van een uitge
breid dienstbetoon van kappers, pedikures, 
masseurs enz De mannen hielden er verga
deringen en hadden er soms zelfs een biblio-
teek ter beschikking De vrouwen hadden er 

afzonderlijke vertrekken om roddelnieuwsjes 
uit te wisselen of mannenintriges te verklap
pen 

In de middeleeuwen waren vooral de mos
lims toonaangevend m badkultuur In elke 
stad waren er meerdere hammams of bad
huizen met in volgorde van gebruik een 
stoomkamer, een afspoelruimte met koel 
water dat vanuit de muren over de zachthel-
lende vloer vloeide en tenslotte een massa
gevertrek In de meeste Noordafnkaanse 
landen en Turkije zijn de hammams nog 
steeds druk bezochte oorden En wij kunnen 
u een bezoek beslist aanbevelen als een 
verkwikkende en relakserende belevenis die 
deze van onze sauna's zeker overtreft 

In onze gewesten waren er wel openbare 
dampbaden, m de volksmond ,,stoven" ge
noemd Zo bestaat er in oud Antwerpen nog 
steeds de Stoofstraat In de 16de eeuw liep 
de bijval van de stoven fel terug, omdat ze 
wel eens ontaardden tot plaatsen van al dan 
met georganiseerde ontucht Vanuit deze 
dubieuze faam gaf men ze ook de schuld van 
vele epidemien die onze kontreien teister
den De higiene ging met rasse schreden 
achteruit In de 17de en 18de eeuw wreef 

men zich gewoon met een doek en werd er 
verder geparfumeerd om geurtjes te over
stemmen 

VAN KUIP TOT 
BADKAMER 

Op het einde van de 18de eeuw zagen de 
artsen stilaan in dat juist water de higiene 
bevordert en revitaliserend werkt De glorie
tijd van de kuuroorden kon beginnen Maar 
ook het vaker thuis wassen met vers water 
raakte een algemeen verspreide gewoonte 
en rond het begin van deze eeuw werd de 
zaterdag voorbehouden aan de badkuip 

Toen deze definitief haar plaats m elk huis 
veroverde, was de opgang van de badkamer 
met meer te stuiten En nu is daann zelfs een 
vergaande sofistikermg merkbaar massage
kranen, krachtsproeiers, bubbelmatjes, luk-
sueuze matenalen, ergonomische vormge
ving, enz We hebben een lange weg moeten 
afleggen, maar we worden er properder en 
gezonder bij 

(N.V.B.) 

JE BADKAMER EEN PRIVE-KUUROORDJE 
Ja, we hebben bet nu wel over een badka

mer met ligbad Niet dat we iets tegen het 
stortbad hebben Integendeel, het is een 
Ideale wekker die 's ochtends lichaam en 
geest weer tot handelen en denken aanzet 
en overdag een prettige opfnsser is Maar 
het ligbad is toch nog wat anders Mits 
oordeelkundig kiezen uit de veelheid van 
badprodukten kan een bad opwekken, ont
spannen en zelfs slaap bevorderen, huid-
kwalen en spierpijnen verzachten enz Kort
om, je badkamer kan een heus kuuroord zijn 
Gluren we even naar binnen 

WATER EN WAT E R I N ~ 
Het hoofdbestanddeel van een bad is na

tuurlijk water Koud water stimuleert, warm 
water ontspant, en maakt loom, heet water 
aktiveert bloedsomloop en zweetklieren Zo 
kom je al een eind Maar met wat schuimen, 
olien, lotions of modderachtige brijen in dat 
water gaat het om een subtielere zelfbehan-
deling met schier eindeloze variaties 

Essentiële olien bevatten de werkzame 
essentie van planten of bloemen in hoog 
gekoncentreerde vorm Het genezen of voor
komen van kwaaltjes met deze olien heet 

aroma-terapie Ze dnngen gemakkelijk in de 
huid en het lichaam neemt ze volledig op 
Naargelang de planten waaruit ze gewonnen 
worden kunnen de olien stimuleren, verfris
sen, hoest bestrijden, zelfs hoofdpijn en 
slapeloosheid In goede reformzaken zal 
men u zeker deskundig voorlichten Doch let 
wel, het IS duur spul, maar druppelgewijs 
doseren volstaat 

Algen in poedervorm maken het badwater 
weliswaar viesbruin en ruiken met lekker 
Maar door hun verzadiging aan sporenele
menten hebben ze een diepzuiverende wer
king, bevorderen de celwisseling, de bloed
en lymfecirkulatie, zijn effektief tegen acne 
en verlichten vermoeidhed U kunt altijd wat 
badolie of parfumolie toevoegen voor de 
geur Na de reinigende werking van het 
algenbad zal de huid ook verzorgende li-
chaamscremes beter opnemen 

De gewone badolien zijn vooral heilzaam 
voor mensen met een droge huid die trekt en 
jeukt ZIJ laten een geung filmpje achter dat 
de huid aangenaam zacht maakt Vaak be
vatten ze wel plantenekstrakten, maar toch 
mag je ze met verwarren met de hoger 
beschreven essentiële olien Badolien mo
gen met samen met zeep of schuimende 
produkten gebruikt worden Ze zijn dan ook 

geen grondige reinigers, maar weldoende 
ontspanners en verzachters 

Nu zijn er nog heel wat andere produkten 
voor het bad Bv revitaliserende bruistablet-
ten tegen stress Zij aktiveren het lichaam 
zelfs dusdanig dat er na het bad even dient 
gerust te worden Dat doet u ook best na een 
klei-zwavelbad dat het badwater wat modde
rig maakt, maar het help probaat tegen 
pijnlijke spieren en oververmoeidheid De 
klei heeft een indnngend zuiverende wer
king, de zwavel verhoogt de doorbloeding 
De bij de reformwinkels in rijke verscheiden
heid aangeboden mineraalbaden zijn welda
dig voor veel Goed kiezen is dus de bood
schap Er bestaan mineraalbaden om de 
huid soepel en toch stevig te houden, de 
celaktiviteit op te voeren en dus veroudenng 
te voorkomen Andere bieden verlichting 
tegen gewrichts- en spierpijnen, ekzeem, 
nervositeit, enz Een buitenbeentje vormen 
de luxe-baden, meestal veorzien van de 
naam van een befaamd mode- of kosmetika-
huis Ze zijn duur, oogstrelend verpakt en 
parfumachtig geurend Speciale of helende 
eigenschappen hebben ze met, maar ze 
hebben een zinnelijke charme en zijn op hun 
manier een rustgevend slaapmutsje 

(N.V.B.) 
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MENGELWERK 

HERSENBREKER 
OPGAVE 41 

HORIZONTAAL 

2 Sierlijke nederzetting (5) 
4 Munitie van opscheppers (4) 
7 Vrouw of man van zeer bescheiden for

maat (6) 
10 Half en half geloven, maar wél aksepte-

ren (8) 
12 Je best erop gedaan, maar 't is nog 

afwachten of 't gelukt is (7) 
14 Die hoge temperatuur is aan de damp te 

wijten () 
15 Zo IS je toestand in een veel te nauwe 

ruimte (7) 
18 Maken dat je wegkomt, maar wel de 

haren meenemen (10) 
19 Nog onbekende hoeveelheid, maar m 

elk geval meer dan een (6) 
20 Een groter volume water (4) 

VERTIKAAL 

1 Iets geks, maar toch sappig m de mond 
(4) 

3 Grote bergplaats (4) 
5 Het IS met de gewoonte dit kledingstuk 

te dragen op het werk of in de kerk (6) 
6 Dubbele azen (4) 
8 Club Brugge verdient een stuk hout (13) 
9 Daar is de grote baan op haar kop gezet 

(12) 
11 Onder dwang van de omstandigheden 

komen zij assistentie verlenen (10) 
13 Een heel eJhd onder de grond (4) 
16 Die ongesteldheid is met van korte duur 

(5) 
17 Vervoermiddel van vrouw die onheil 

brengt (5) 

OPLOSSINGEN OPGAVE 40 
Horizontaal: 2 Belgen, 6 kettingbot
sing, 8 pietlut, 9 snip, 10 lipkneu-
zing, 12 roerganger, 13 knus, 14 
polansatie, 16 drup 

Vertikaal: 1 Vlissingen, 2 broos, 3 
noga,4 streepjespak, 5 pillendraaier, 
6 Kapellenbos, 7 getouwen, 11 inge
ving, 15 aap 

WINNAAR 
OPGAVE 39 

Onze winnaar van deze week komt uit 
West-Vlaanderen, uit het Venetië van het 
Noorden Jozef Van Moortel, Spastraat 4 te 
8000 Brugge 
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SATERDAG 

Olie over V\basland 
Fina de fleur 

Abdijbieren veroveren markt 
ZIJ hebben Leffe 

Verdwijnt Groene Michel? 
Straffe toebaki 

Openbare kredietinstellingen: 
OKIdoi 

Files groeien: Wat we... 
...zelf doen, doen we beter? 

Olieregen afkomstig uit... 
.het Dwaasland maar viel met 

. .op Vlaams Hooft. 

Waalse onderwijsstaking... 
..zorgt voor école buissonmère 

Rem op betaalkaart 
C-zam sluit ui 

Cyrano de Bergerac wint: 
Gerard par dieu i 

„In de politiek zegt men 
beginselvast, als men 
zetelvast bedoelt" 

Jan Greshoff 
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SPORT 

VOETBAL ZONDER 
VERBEELDING 

D
E selektie die Guy Thys vorige 
week bekend maakte deed ons 
dan ook naar adem snakken. 
Eigenlijk leveren maar drie ploe
gen internationalen: Club Brug
ge (4), Anderlecht (5) en KV 
Mechelen (6). 

Gilbert Bodart, de derde doel
man, van Standard en Jean-
Francois De Sart van Club Luik 
zijn er bij om het taalevenwicht 

enigszins te herstellen (8 Frans- en 14 Ne-
derlandstaligen). 

LEPE GUY, 
Guy Thys houdt dus duidelijk vast aan een 

lonende gewoonte: de „objektieve" waarne
mers van de pers aan zich binden. Michel De 
Wolf is in feite de enige echte Rode Duivel 
die niet bij één van de grote drie voetbalt. Dat 
Nico Claesen van Antwerp in extremis als
nog de voorkeur kreeg op Luc Nilis is nog 
een ander verhaal. Verder worden Eric Ge-
rets, Stéphane Demol en Enzo Scifo — het 
zou er nog aan ontbroken hebben! — uit 
buitenlandse loondienst teruggeroepen. 

Twee vaststellingen dringen zich onmidde
lijk op: in de selektie zijn de verdedigers (15 
tegen 7) nadrukkelijk in de meerderheid en 
verder werden „originele" talenten als Nilis 
en Boffin om bedenkelijke redenen thuis 
gelaten. Opvallend is verder dat de selektie 
twee „debutanten" bevat: Staelens en Wil-
mots. Dit duo zal vast geen eisen stellen wat 
de opdracht van lepe Guy vergemakkelijkt. 
Hij is echt niet van gisteren. 

COUNTERKONINGEN 
De Rode Duivels zullen de voetbalwereld 

in juni (in juli zullen ze waarschijnlijk al thuis 
zijn) niet verrassen of verblijden. Hun speel
wijze ligt al vast: veel (ervaren) jongens 
achterin om de doos gesloten te houden en 
uitbreken met oprukkende flankverdedigers. 
Een betonnetje gieten en dan maar counte
ren op goed geluk af. Thys gelooft vast in zijn 
gelukkig gesternte. Zolang hij zijn Jan Ceule-
mans (zijn al bijna even oude konijnepoot) bij 
zich heeft kan het niet mis gaan. De Belgi
sche bijdrage tot het spektakel zal dus op
nieuw schraal zijn. Die verborgen armoede 
kan misschien worden verschopt door mee-

Bij de selektie van Guy Ghys zijn de twee „buitenlandse" Rode Duivels Eric 
Gerets en Stefan Demol. (foto p. BOISIUS) 

vallende resultaen. Misschien. Al herhalen 
de Mexikaanse wonderen zich niet noodza
kelijk om de vier jaar. 

De selektie van Guy Thys voor 
het Wereldkampioenschap 
Voetbal heeft de laatste illusie 
weggenomen: van voetballers 
wordt vandaag verwacht dat ze 
zonder de minste verbeelding 
de opdrachten uitvoeren. Het 
doel heiligt ai de middelen, in 
Italië zullen de Rode Duivels 
hun internationaal imago zeker 
niet verbeteren: met gepolijst 
angsthazenvoetbal zullen ze 
door de eerste ronde proberen 
geraken en nadien zullen ze 
luidop op heie en halve wonde
ren hopen om hun verblijf in het 
tornooi nog één of twee wed
strijden te rekken. 
Guy Thys heeft in zijn lange 
karrière als bondscoach nog 
maar zelden verrast, nooit risi-
ko's genomen. De verbeelding 
was bij hem nooit aan de 
macht, vandaag schijnt hij be-
houdsgezinder dan ooit. 

Zelf voelen we diep mee met Luc Nilis. De 
Limburger kreeg van de bondscoach de 
genadeslag. Nadat de heer Aad de Mos een 
seizoen lang met Luc solde nu dit. Wij 
kunnen ons niet voorstellen hoe het nu 
verder met Nilis moet. Op Anderlecht zal hij 
begrijpelijkerwijze zijn uitgekeken. De Mos, 
die hem vandaag wit beloofde en hem 's 
anderendaags zwart gaf, kan hij onmogelijk 
nog vertrouwen maar Lues kontrakt is helaas 
nog niet afgelopen... Een klassespeler als 
Nilis is evenwel niet geboren om zijn beste 
jaren op de bank te slijten. Dat Thys zich 
achter de Anderlechtse avonturen van Nilis 
verschuilt om deze thuis te laten is veelbete
kenend... 

Nilis is evenwel niet de enige die werd 
gepasseerd. Boffin en Broeckaert zijn er met 
beter aan toe. Zij werden om taalkundige 
redenen thuis gelaten. De Waalse persjon-
gens moeten op het schiereiland voldoende 
gesprekspartners vinden om hun bladzijden 
te kunnen vullen... 

De selektie van Guy Thys is ,,België" op 
Zijn best en dus op zijn smalst. Maar Guy 
heeft zich alvast ingedekt tegen mogelijke 
kritiek: hij hoeft niets meer te bewijzen, zijn 
palmares spreekt voor zich, in de oefenmat
chen zijn de resultaten bijkomstig, hij zal het 
betongieten vermoedelijk verder perfektion-
neren. Vandaag telt immers alleen nog het 
resultaat. 

Flandrien 
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DE VIJFENDERTIGSTE... 

Eerder onverwacht won Marco Giovannetti de Ronde van Spanje. Favorieten 
als Delgado en Cabestany schoten te kort. (toto EPA) 

Ene Marco Giovannetti heeft de Ronde 
van Spanje gewonnen. In de eerste belang
rijke rittenwedstrijd van het seizoen kwamen 
onze renners traditiegetrouw niet in het stuk 
voor. Nico Emonds werd... vijfendertigste en 
hij was daarmee veruit onze beste vertegen
woordiger. De tweede eindigde tweeëntach
tigste. Het wil toch wat zeggen... Emonds 
won ook twee ritten maar diende een zege in 
te leveren omwille van een positief plasje. 
Benny Van Brabant, eervol drieëntachtigste, 
won ook een etappe. Daarmee is het verhaal 
verteld. 

ZELDZAAM 
Marco Giovannette situeren was zelfs voor 

de insiders moeilijk. De man won in 1984 
goud in de 100 km ploegentijdrit op de 
Olimpische Spelen van Los Angeles maar 
daar bleef het eigenlijk bij. Hij had vijf jaar 
nodig om als prof een reputatie te verwerven. 
Dat hij ook in eigen land niet voor vol werd 
aangezien bewijst het feit dat hij in Spaanse 
loondienst rijdt. Giovannetti won de Vuelta 
trouwens van in de tweede lijn. In een 
onschuldige rit — hij won geen enkele etap
pe en eindigde ook nooit echt voorin — 
mocht hij mee ver uitlopen omdat niemand 
hem ernstig nam. Hij werd leider tot zijn 
eigen verbazing en reed nadien verstandig 
defensief. Op moeilijke stukken verloor hij 
minder terrein dan verwacht en vermits de 
favorieten beneden verwachting presteerden 
kon het kleine wonder Giovannetti zich als
nog voltrekken. Giovannetti telde aan de 
eindstreep in Madrid nog drie ploegmaats... 
Dat volstond om overeind te kunnen blijven. 
Het bewees dat deze Vuelta niet de meest 
boeiende en ook niet de beste was uit de 
geschiedenis. Het was de zoveelste illustra
tie van een onweerlegbaar gegeven; de 
grote kampioenen worden almaar zeldza
mer, de nivellering (naar beneden toe) gaat 
verder... 

Ongewild denkt een mens dan terug aan 
Eddy Merckx, die deze dagen weer van zich 
laat horen. Eddy hanteert inderdaad de 
zweep en haalt daarmee uit richting LeMond. 
Merckx kan niet verkroppen, en we kunnen 
hem begrijpen, dat een regerend wereldkam
pioen op alle belangrijke sportieve afspraken 
afwezig blijft. 

PROTQKOL 
In de klassiekers was LeMond nooit er

gens. De fietsende miljonair uit de States 
hangt zijn ganse seizoen weer op aan de 
Tour. Momenteel ziet het er naar uit dat hij op 
herhaling hoopt van het wonder van 1989 
toen hij een paar weken voor de grote Ronde 

ook niet wist of zijn pedalen nu onder of 
boven zijn stuur stonden. Greg zal het in de 
Giro, waar ook al geen geschenken worden 
uitgedeeld, en de Tour lastig krijgen. Nie
mand zal hem sparen. Hij zal het van meet af 
aan moeten bewijzen. Niemand zal hem tijd 
laten om een tweede keer van onmogelijk ver 
terug te komen. Wonderen herhalen zich niet 

per definitief en Fignon is met de enige die op 
weenwraak uit is. 

Verder heeft Eddy Merckx ook gelijk wan
neer hij stelt dat een wereldkampioen niet 
enkel verplichtingen heeft tegenover spon
sors maar ook tegenover het publiek. Wie 
koning wil zijn moet het protokol naleven. 
Zelfs al heet hij Greg LeMond. 

ADVERTENTIE Deze week 
in Knack Magazine 

De bende van België 

Regering en parlement buigen zich dezer dagen over het verslag van 
de zogenaamde Bende-kommissie. Maar ook los daarvan zijn 

veiligheid en justitie in ons land vandaag hete hangijzers. Alleen zijn 
de voorstellen die ter tafel liggen vaak even tegenstrijdig als 

lichtzinnig. Deze week in Knack. 

Walesa exclusief 
Polen heeft in zijn omschakeling 
naar een vrije markt-ekonomie 
voor de snelle, harde weg geko
zen. Dat brengt ook veel leed mee. 
Piet De Moor had in Warschau 
een exclusief gesprek met 
Solidariteit-leider Lech Walesa. 
Deze week in Knack. 

Sacharov: de bom 
In het leven van Andrei Sacharov 
is het jaar 1953 aangebroken. Het 
jaar van de dood van Stalin, maar 
ook van de eerste proef met zijn 
waterstofbom. Hoe ging dat in 
zijn werk? Deze week in Knack. 

Het beleg van een schrijver 
Walter Van den Broeck schrijft 
verder aan een veeldelige roman
cyclus. Zopas verscheen daarvan 
het tweede deel. ,,Gek leven na 
het bal! " , een literaire dooltocht 
door wat essentieel des mensen is. 
Deze week in Knack. 

En meer... 
• Gesprek: Mieke Van Haegen-
doren en de vrouwen in Limburg. 
• Wetenschap: Waar staat het 
Aids-onderzoek nu echt? 
• Stedebouw: In Antwerpen 
barst de bom. 
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BOEKEN 

DE BERG BLIJF WEL STAAN 
Eindelijk is het dan zo ver: er wappert een 

Vlaams leeuwtje op de hoogste berg ter 
wereld. Dat het eens zou gebeuren, wist 
iedereen. De ekspedities volgden elkaar de 
jongste jaren in snel tempo op. Geen wonder 
dat het uiteindelijk onze meest ervaren klim
mer, Rudy Van Snick was die met de eer ging 
lopen. 

Van Snick sneuvelde al eens op 150 meter 
van de top. De ziekte en dood van een 
sherpa deed hem toen op zijn stappen terug
keren. 

Bij de grote ekspedities keert steeds het 
probleem terug om sponsors te vinden. Gro
te ekspedities zijn immers onbetaalbaar zon
der de inbreng van kommerciële geldschie
ters. En dan volgt na de ekspeditie een 
dokumentaire, eksklusieve kranten- en tijd-
schriftverslagen, en tenslotte een boek. Zo 
bracht de Standaard Uitgeverij het levens
verhaal van ons bekendste klimpaar, Jan 
Vanhees en Lut Vivijs in boekvorm uit. De 
schaduw van de Everest is verlucht met 48 
bladzijden prachtige kleurenfoto's, en tal van 
pentekeningen, een ware lust voor het oog. 

KLIMSTIJLEN 
Maar ook minder beeldminnende lezers 

komen ruimschoots aan hun trekken. In 

enkele inleidende hoofdstukken wordt een 
brokje alpinistengeschiedenis voorgescho
teld, en krijgt de leek een duidelijk zicht op 
het hoe en waarom in Himalaya-ekspedities: 
materiaal, werkwijze, administratieve proble
men, voeding,... Het relaas van de aanval op 
de top vormt het spannendste deel van het 
boek. Die top werd door Vanhees en 
Vivijs nog niet bereikt, maar geen nood: 
zoals Jan Vanhees het lachend zegt, die 
berg blijft nog wel even staan. 

Interessant is ook het hoofdstukje over de 
klimstijlen. Het is in klimmersmilieus genoeg
zaam bekend dat Vivijs en Vanhees hevige 
voorstanders zijn van de alpinestijl, ook wel 
de lichtgewichtstijl genoemd. Omwille van 
hun radikale standpunt hierin kregen Van
hees en Vivijs het al aan de stok met andere 
Vlaamse bergbeklimmers. Dat was trouwens 
de reden waarom ze uiteindelijk niet deelna
men aan de grote Belgische Everest-ekspe-
ditie van '88. 

De schaduw van de Everest is eigenlijk 
een reusachtig pleidooi voor die lichtgewicht
methode: kort samengevat is de alpinestijl 
zuiverder, goedkoper, sportiever, avontuur
lijker, sneller, veiliger, tioeiender, veelzijdi-
ger, properder,... kortom: beter. Inhoudelijk 
is dit pleidooi voor de lezer die reeds het 
boek van André Peeters en Herwan Detien-
ne over de Everest-ekspeditie '88 {Lannoo, 
1989) las, het enige nieuwe. Voor wie wil 
kennismaken met de Himalaya-keten en 

De Everest, door 'n Vlaming over
wonnen. Op de anderen wacht hij... 

haar beklimmers, is het een boeiend ge
schreven en prachtig geïllustreerde uitgave. 

(Pdj) 

— De schaduw van de Everest. Naar het dak 
van de wereld met Lut Vivijs en Jan Vanhees 
Peter Grypdonck. Standaard Uitgeverij, 1989 
174 biz, ruim geil!., 595 fr. 

BIOS 

VAN EEN DIAMANT EN JOHN HUSTON 
In The Burbs lijkt het wel dat regisseur Joe 

Dante aan het roer van een treinstel zit dat op 
hol is geslagen. De opeenvolgende grappen 
zijn soms erg leuk, tot zeer leuk, maar op een 
bepaald ogenblik heeft hij het helemaal niet 
meer in de hand en gaat het treintje — dat nu 
op een achtbaan lijkt terechtgekomen — 
richting dieperik. En dat is spijtig. Want we 
zagen een knappe Tom Hanks die door heel 
gewoon te doen erg echt wordt wanneer hij 
op het randje van een zenuwkrisis gaat 
bewegen en Bruce Dern geeft hier z'n zo
veelste psychopaat gestalte, je vraagt je 
soms af of hij zich gaat bevoorraden bij zijn 
psichiater. Ray Peterson (Hanks) heeft een 
weekje vrij en had al gehoopt dat rustig te 
kunnen doorbrengen met zijn vrouwtje Carol 
(Carrie Fishei), maar hij ziet zich meege
sleept in een TV-feuilletonachtige — herin
ner je De Monsters — situatie, met buren die 
je de hemel in tergen. Subtiele en platvloerse 
grapjes wisselen zich af, begeleid door een 
prettig muziekje van Jerry Goldsmith. Wil je 

hem niet in de zaal gaan bekijken, kun je 
hem binnen enkele weken ook op video in je 
huiskamer hebben. 

Als je toch bij je videoboer bent, kijk dan 
even uit naar Just ask for Diamond, een erg 
leuke film, gemaakt naar de (jeugd)roman 
van Anthony Horowitz: De Malteser erfenis: 
De film was origineel, in overeenstemming 
met de Engelse romantitel The Falcon's 
Malteser gedoopt, waarmee wordt verwezen 
naar de klassieke The Maltese Falcon de 
beroemde John Hustonfilm uit 1941, naarde 
roman van Dashiell Hammett, die ook al in 
1931 en 1936 werd verfilmd — maar met veel 
minder sukses. Just ask for Diamond is een 
ode aan de film noir, maar dan voor de jeugd 
(en de volwassenen) van deze tijd. Het sce
nario is geestig — hoe kan het ook anders als 
je weet dat Horowitz hier zelf voor tekende — 
en de regie van Stephen Bayly (die ooit één 
film draaide en in het Wels dan nog: Coming 
up roses) is gewoon schitterend. 

Het verhaal gaat over Nick Diamond {Colin 
Dale), een klungelende privaat detektive, die 
maar wat blij is dat hij een jonger-bolleboos-
broertje heeft die hem helpt om de zaken op 
te lossen. Tim Diamond (Dursley McLinden) 
is er bij wanneer een Zuidamerikaanse 
dwerg hem komt vragen om een doosje 
Maltesersnoepjes voor hem te bewaren. Dat 
is het begin van een wervelend avontuur, 
waarin iedereen op jacht is naar deze snoep
jes en waarbij het tweetal beurtelings in 
elkaar wordt getrimd, in cement gegoten, in 
de gevangenis geworpen, beschoten door op 
hun beurt: Fat Man (die zo mager is als een 
skelet), een klungelige Duitse huurdoder en 
enkele brutale politieagenten. Het hoofd 
wordt hen op hol gebracht door Lauren 
Bacardi (een sublieme Susannah Yort<) en 
Brenda von Falkenberg {Patricia Hodge). 
Kortom, mijn liefje wat wil je nog meer? 
Vermits je hem niet in de bioskoop kon zien, 
is dit een video-aanrader. 

Willem Sneer 
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TELEVSIE 

ZATERDAG 26 MEI ZONDAG 27 MEI MAANDAG 28 MEI 
BRT 1 

10 00 1.0 op zaterdag; 16 00 Een dag te New 
York, film, 17 35 Heden en verleden, dok , 17 50 
Puur natuur; 17 55 Nieuws; 18 00 Tik tak; 18 05 
Plons; 1810 Paardenparade; 18 50 Pas geverfd, 
het Rode Plein, serie, 19 20 Lotto- en jokertrek
king; 19 30 Nieuws. 
20 00 Vrouwenharten, mannendromen, serie 
20 25 Een makkelijke prooi, TV-film 
22 00 30 gouden rozen, showprogr 
22 30 Nieuws 
22 45 Sport op zaterdag 
23 15 Prinses Daisy, 2-delige TV-film 

BRT 2 

18 40 Nieuwskrant, 18 45 Lentekriebels, toer 
magazine, 19 30 Nieuws 
20 00 Panorama, al<tualiteiten 
20 55 Modem — magazine, wetenschap 
21 25 Mi)n moederspraek, Vlaamse liedkunst 

VTM 

16 00 Ducktales, serie, 16 40 Transformers, se
rie, 17 05 VTM-Super 50, hitparade, 18 00 
Nieuws; 18 05 Flying doctors, sene, 19 00 
Nieuws 
19 30 Dag Coco, dierenmagazine 
20 00 Mini-Playbackshow 
21 00 Moviola, minisene 
22 40 Nieuws 
23 10 The babysitter, TV-tilm 
00 40 Nieuws 

Ned 1 

13 00 Nieuws; 15 41 Sherlock Holmes, sene, 
16 35 Kerkepad, serie, 17 00 Passage, info 17 30 
Nieuws; 17 40 Passage; 18 29 Weg van de snel
weg: Europa, toeristische tips, 19 00 Nieuws 
19 20 PSV-FC Den Haag, voetbal 
19 55 Different world, serie 
20 20 Once a cop, serie 
22 05 Rondom tien, diskussieprog 
23 00 Nieuws 
23 11 Thank you for the music, show 
23 37 Opmaat, religieuze muziek 
23 49 Huizen van Oranje 

Ned. 2 

13 00 Nieuws; 16 00 G.I. Joe, tekenfilmsene; 
16 25 Kuifje, serie, 17 05 Het kleine paradijs, 
tuininfo, 17 50 Sledge Hammer, sene 18 20 Top 
40; 19 00 Family Ties, sene, 19 25 De heilige 
koe, automag , 20 00 Nieuws. 
20 27 Tour of duty, sene 
21 20 Veronica film & video in Cannes 
22 10 9 1/2 weeks, film 
00 05 Nieuws 
00 15 Rearview mirror, film 

Ned. 3 

09 00 Nieuws; 16 00 Studio sport; 18 00 Pas
poort Marokkanen; 18 30 Sesamstraat; 18 45 
Jeugdjoernaal ekstra; 19 10 Vogelhandel, dok , 
20 00 Nieuws. 
20 20 Het oor, TV-film 
21 52 Sjostakovitsj, klassiek 
22 21 De blauwe vinger, animatiefilm 
22 30 Studio sport 
23 00 Nieuws 

BRT 1 

09 00 Zoetekoek met Samson, 10 20 Iemands 
land, Cyprus, 11 00 De zevende dag, praatkaffee, 
13 00 Sunday proms, koncert, 14 15 Huizen kij
ken, info, 15 15 Sport-Extra, autorennen Monaco, 
17 45 Korte film; 17 55 Nieuws; 18 00 Tik tak; 
1810 Mandy's grootmoeder, jeugdfilm, 18 35 
Space 1999, sene; 19 30 Nieuws. 
19 45 Sportweekend 
20 15 Matlock, sene 
21 05 Het ei van Christoffels, reportages 
22 00 I.Q., kwis 
22 30 Nieuws 
22 50 Abdijen der Lage landen, dok sene 

BRT 2 

16 00 Ros Beiaard, reportage stoet Dendermonde 

VTM 

14 00 The liberators, film, 15 30 Mickey en Do
nald, tekenfilm; 16 00 Dolphin Cove, sene, 16 55 
De kinderakademie, 18 00 Nieuws; 18 10 On the 
wings of the wind, dok , 19 00 Nieuws. 
19 30 VTM-Sport 
20 00 Walters verjaardagsshow, spelprogr 
21 40 Sanseveria, merkwaardige verhalen 
22 10 Nieuws 
22 40 That's entertainment II, film 
00 40 Nieuws 

Ned. 1 

10 50 Te gast bij God; 11 00 Omroepparochie; 
1155 Chris Bergs, priester, reportage, 13 00 
Nieuws; 15 15 Het Parool ondergronds, 1940-
1945, 16 15 Howards' way, sene, 17 05 J.J. De 
Bom, seks en verliefdheid, 17 30 Nieuws; 17 36 
Durrell in Rusland, dok , 18 02 Vara's kinderme
nu; 19 00 Nieuws 
19 07 Laat maar zitten, sene 
19 45 Per sekonde wijzer, spelprog 
20 12 Sonja op zondag, praatprog 
21 02 Achter het nieuws, aktualiteiten 
21 32 Making news, sene 
22 22 Kabaretestafette op tv 
23 17 Museumschatten 
23 27 Nieuws 

Ned. 2 

09 00 Knipperdeknap, 0910 Picnic, tekenfilm; 
09 15 Pardoes, animatie, 09 20 Broodje Bras, 
kinderprogr, 09 35 Futiliteitenmuseum, het fles
je, 09 55 Plankenkoorts, kursus, 10 10 De jacht 
op de Snark, animatie, 10 30 Gophers, sene, 
1100 Reiziger in muziek; 19 00 Bij Lobbith, 
praatprogr , 20 00 Nieuws. 
20 10 Een winter aan zee, belevenissen 
21 02 Freek de Jonge: de goeroe en de dissident 
22 02 Schuld als schaduw, dok 
23 13 Nieuws 

Ned. 3 

09 00 Nieuws; 11 30 Omroep Fryslan; 12 00 Het 
Capitool, nieuwsanalyse, 14 00 Studio sport; 
17 30 Rabijnen, regenten en het gewone volk, 
dok ; 18 00 Landschappen tekenen en schilde
ren, kursus, 18 30 Sesamstraat; 18 45 Studio 
sport; 20 00 Nieuws. 
20 10 Pas geverfd, het Rode Plein, reportage 
20 40 Geen geld voor toeters en bellen, mfosene 
21 08 Afscheid, portret Aleida Hartstra 
22 00 Kenmerk, aktualiteiten 
22 25 Bericht van de wilde ganzen 
22 27 Werken aan werk, reeks over bouw 
22 57 Nieuws 

BRT 1 

14 00 Schooltelevisie; 17 30 De woudlopers, 
sene, 17 55 Nieuws; 18 00 Tik tak; 18 05 Plons; 
1810 Draaimolen, kinderprog , 18 20 Liege
beest, sene, 18 30 De terugkeer van de antilope, 
serie, 19 00 Puur natuur, 19 05 Uitzending door 
derden; 19 30 Nieuws. 
20 00 De drie wijzen, kwis 
20 40 Vernedering, TV-film 
21 50 In-grid! In-grid, sportkwis 
22 30 Nieuws 
22 50 Azimut, legennfo 

BRT 2 

18 40 Nieuwskrant; 18 45 Rin, sene, 19 00 Bu
ren, sene, 19 30 Nieuws. 
20 00 Modem: Kabeltelevisie 
20 40 Albanië, reportage 
21 40 Uitzending door derden 

VTM 

17 00 VTM-KInderklub; 17 30 Lassie, sene, 18 00 
Nieuws; 18 05 Cijfers en letters; 18 30 Santa 
Barbara, sene, 19 00 Nieuws; 19 30 Rad van 
fortuin. 
20 00 Dierenplezier, kwis 
20 30 MacGyver, sene 
21 30 Family Ties, sene 
22 00 Nieuws 
22 30 Vroemtuigen, info 
23 00 Master of the Game, sene 
23 50 Nieuws 

Ned. 1 

13 00 Nieuws; 15 05 Zwarte narcis, film, 16 40 
Neighbours, sene, 1715 Kro Kresj; 17 30 
Nieuws; 17 40 Kro Kresj, 19 00 Nieuws; 19 20 
Anita & the kids of United Europe, Nederland, 
19 45 Tom en Jerry, tekenfilm/ 
19 55 The Karate Kid, film 
22 05 Spelenderwijs, amateurtoneel 
23 00 Nieuws 
23 15 Street Legal, sene 

Ned. 2 

13 00 Nieuws; 15 30 Avro Service salon; 17 00 
Post, 17 03 Thundercats, sene, 17 30 Toppop 
gold; 18 05 Home, serie, 18 30 Wordt vervolgd, 
tekenfilms en stnps, 19 00 Avro sportpanorama; 
19 25 Ciao Italia, sportkwis, 20 00 Nieuws. 
20 27 Avro's twaalf proviinciénspel 
21 35 Opsporing verzocht 
22 25 Televizier, aktualiteiten 
23 15 L.A.Law, sene 
00 00 Ontdek je plekje, Tiel en Zoelen 
0015 Nieuws 

Ned. 3 

09 00 Nieuws; 14 10 Schooltelevisie; 15 00 
Deutsch direkt, kursus, 15 30 Studio Sport; 
18 00 That old black magic, portret, 18 30 Se
samstraat; 18 45 Jeugd|0urnaal; 18 55 Het klok
huis, jeugdprofr ,1910 Muziek in de Nederlan
den; 19 40 Voorlichtingsprogramma, 20 00 
Nieuws. 
20 20 Milieubericht 
20 25 Blauwdruk: de minachting, gezondheid 
20 50 Ischa, praatshow 
21 15 Eigenaardig, column 
21 20 Teleac Extra 
21 25 Het Griekse Vuur, teleac 
22 00 NOS-laat, aktualiteiten 
22 45 Het andere Europa, dok 
23 15 Nieuws 
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TELEVISIE 

DINSDAG 29 MEI WOENSDAG 30 MEI DONDERDAG 31 MEI 
BRT1 

14 00 Schooltelevisie; 17 30 De woudlopers, 
serie, 17 55 Nieuws; 18 00 Tik tak; 18 05 Plons; 
18 10 Het station, jeugdprogr, 18 35 Korte film; 
18 45 Op het terras, seniorenmag , 19 30 Nieuws. 
20 00 Moeders mooiste, serie 
20 30 Saffloer over de vloer, praatprogr 
21 15 Tien voor taal, taalstrijd 
21 55 Mobiele mensen — auto, automag 
22 30 Nieuws 

BRT 2 

18 40 Nieuwskrant; 18 45 Pin, serie, 19 00 Bu
ren, serie, 19 30 Nieuws. 
20 00 Jak Kerouac, dok 
20 40 Beroepen om te slagen, info-serie 
21 10 Sprechen Sie Deutsch, kursus 
21 40 Uitzending door derden 
22 20 Huizen kijken, info 

VTM 

17 00 VTM-Kinderklub; 17 30 Lassie, serie, 18 00 
Nieuws; 18 05 Cijfers en letters; 18 30 Santa 
Barbara, serie, 19 00 Nieuws; 19 30 Rad van 
fortuin. 
20 00 Medisch Centrum West, serie 
21 05 Return to Eden, serie 
22 00 Nieuws 
22 30 The New Mike Hammer, serie 
2315 VTM-Sport 
23 45 Nieuws 

Ned. 1 

13 00 Nieuws; 15 55 Welles nietes, diksussie-
progr, 16 41 Ja natuurlijk, natuurdok, 17 05 
Rowena en de zeehond, serie, 17 30 Nieuws; 
17 40 Nationale jeugdvoetbaldag 1990; 18 04 
Disney parade; 18 44 Op de groei, 19 00 
Nieuws; 19 20 Kerkepad, 19 51 Mother and son, 
sene. 
20 25 Het verre paradijs, serie 
22 10 Hier en nu, aktualiteiten 
22 41 Tussenspel, orgelmuziek 
23 00 Nieuws 
23 10 Voices, muziekreeks 
23 36 Huizen van Oranje 

Ned. 2 

13 00 Nieuws; 16 00 Leve de wildernis, dok , 
16 50 Derrick, serie, 17 50 Yesterday once more, 
muziekspecial, 18 25 Groen en grondig, agrarisch 
progr , 18 30 Toekomst in telekommunikatie, TV-
kursus, 19 00 Tik tak; 19 05 Wij gaan naar 
Rome..., WK Italië, 19 27 Familie Oudenrijn, 
serie, 20 00 Nieuws. 
20 27 Terugkeer naar Eden serie 
22 04 TV-dokter, advies 
22 05 Tros aktua 
22 35 Tros sport extra 
22 44 De TV-dokter, advies 
22 45 Dear John, sene 
23 15 Eureka, dok serie 
23 50 Nieuws 

Ned. 3 

09 00 Nieuws; 10 00 Schooltelevisie; 15 45 Jong 
zi|n, zelfstandig worden; 15 45 Slapen kun je 
leren, info, 16 00 Studio sport, tennis, 18 00 De 
Sefardim, dok ,18 30 Sesamstraat; 18 45 Jeugd-
joernaal; 18 55 Het klokhuis, jeugdinfo, 19 10 
Studio sport; 20 00 Nieuws. 
20 25 Young Musician of the year, wedstrijd 
22 50 NOS-laat, achtergrondinfo 
23 35 Nieuws 

BRT 1 

16 00 Samson presenteert, 17 30 De woudlo
pers, serie, 17 55 Nieuws; 18 00 Tik tak; 18 05 
Plons; 1810 Kameleon; 18 35 Bassie en 
Adriaan, serie, 19 00 Festivals of the World, 
Tnnidad Carnival, 19 30 Nieuws. 
20 00 Tatort, serie 
21 35 Krokant, soepen 
22 30 Nieuws 

BRT 2 

18 40 Nieuwskrant; 18 45 Rin, serie, 19 00 Bu
ren, sene, 19 30 Nieuws. 
20 00 Sportavond, met o m triatlon 

VTM 

16 00 The Ewoks, sene, 16 30 The real Ghost-
busters, sene, 16 50 Schuif af, kinderprogr , 
18 00 Nieuws; 18 05 VTM-Super 50; 19 00 
Nieuws; 19 30 Rad van fortuin. 
20 00 Beroemd, Guy Thys 
21 00 The Kennedy's of Massachusetts, serie 
22 00 Nieuws 
22 30 Star 
23 10 Odd Couple, sene 
23 45 Nieuws 

Ned. 1 

10 00 Vrouw zijn, mag , 10 45 De muzikale fruit
mand; 13 00 Nieuws; 15 00 Mag ik 's met je 
praten, praatprogr , 15 30 Ronduit muziek, gos
pel, 15 40 Antartica, dok , 16 30 Tom Sawyer, 
sene, 16 55 Kinderkrant; 17 30 Nieuws; 17 40 
Tijdsein 1, aktualiteiten, 18 28 Avonturenbaai, 
sene, 19 00 Nieuws; 19 20 Ronduit radar, jonge-
renmag 
19 56 The Campbells, serie 
20 25 Bunkeren, alternatieve kijk 
20 35 De natuur van Australië, dok 
21 20 Open cirkel, pedagogisch progr 
22 10 Tijdsein 2, aktualiteiten 
22 35 Wit begint, zwart wint? 
23 00 Nieuws 
23 10 De kanaaltunnel, dok 

Ned. 2 

13 00 Nieuws; 16 00 Superchamps, sportspekta-
kel, 16 55 Of human bondage, film, 18 20 The 
edge and beoynd, sporten, 18 40 Countdown, 
pop, 19 25 Only one earth, dok ; 20 00 Nieuws. 
20 27 Crime story, serie 
21 20 Nieuwslijn, aktualiteiten 
21 55 Van geluk gesproken, film 
23 40 Pin Up Club, erotiek 
00 00 Cash, beleggingsspel 
00 30 Nieuws 

Ned. 3 

09 00 Nieuws; 09 30 Agrarisch Nederland; 13 05 
Studio sport; 18 00 Zie het eens anders, dok , 
18 30 Sesamstraat; 18 45 Jeugdjoernaal; 18 55 
Het klokhuis, jeugdinfo, 1910 Politieke partijen; 
19 21 Studio sport. 
22 10 NOS-laat 
22 50 Studio sport 
23 20 Nieuws 

BRT 1 

14 00 Schooltelevisie; 17 30 De woudlopers, 
serie, 17 55 Nieuws, 18 00 Tik tak; 18 05 Plons, 
sene, 18 10 Draaimolen, kinderprogr ,18 20 Het 
gebeurde hier, sene, 18 30 Avonturen in Maple 
Town, tekenfilmserie, 18 55 Allemaal beestjes; 
19 30 Nieuws. 
20 00 Het Capitool, serie 
20 20 Felice!, spelprogr 
21 00 De Prehistorie, muziekprogr. 
21 30 Panorama, aktualiteiten 
22 30 Nieuws 
22 45 Première, nieuwe films 

BRT 2 

18 40 Nieuwskrant; 18 45 Babel, voor migranten, 
19 00 Buren, sene, 19 30 Nieuws 
20 00 Newton, portret 
20 30 Koncert 
20 50 Plenty, film 

VTM 

17 00 VTM-Kinderklub; 17 30 Lassie, serie, 18 00 
Nieuws, 18 05 Cijfers en letters; 18 30 Santa 
Barbara, sene, 19 00 Nieuws; 19 30 Rad van 
fortuin. 
20 00 Tien om te zien, show 
21 00 Flamingo Road, serie 
22 00 Nieuws 
22 30 Telefacts, aktualiteiten 
2310 Soap, sene 
23 35 Nieuws 

Ned. 1 

13 00 Nieuws; 16 30 Museumschattten; 16 41 
Neighbours, serie, 17 04 Over mensen en andere 
dieren, dok , 17 30 Nieuws, 17 36 Jules Unlimi
ted, semi-wetensch progr , 18 06 Vara's kinder
menu; 19 00 Nieuws; 19 20 Lingo, woordspel 
19 46 Een klas apart, serie 
20 19 Tien voor taal, taalstrijd 
21 03 Bergerac, serie 
22 01 De Oprah Winfrey show 
22 44 Jazz at the Smitshonian, koncert 
23 00 Nieuws 
23 10 Impact, dok 
00 00 Natuurmoment 

Ned. 2 

13 00 Nieuws; 15 30 Avro Service Salon; 16 55 
Post, voor de jeugd, 17 00 Runaway Island, 
jeugdsene, 17 30 Toppop gogo; 18 00 Ontdek je 
plekje, Tiel en Zoelen, 18 10 Tekenfilms; 18 30 
David de kabouter, sene, 19 00 Pauze TV jonge-
renmag , 19 25 Preferenties, spelprogr, 20 00 
Nieuws. 
20 27 Terms of endearmant, film 

22 45 De hoogste versnelling, automag 
23 20 Nieuws 

Ned. 3 

09 00 Nieuws; 13 05 Studio sportt; 18 00 De 
waslijn, immigranten, 18 15 Bijzonder binnen het 
bijzondere; 18 30 Sesamstraat; 18 45 Op zoek 
naar de nieuwe Barbapapa's; 18 55 Het klok
huis, jeugdinfo 19 10 Studio sport; 20 00 
Nieuws. 
20 20 Lopend vuur, mediarubnek 
21 04 Premondiale 
22 00 NOS-laat, aktualiteiten 
22 45 Mest en milieu, info 
23 15 Nieuws 
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EEN FILM PER DAG 

VRIJDAG 1 JUNI 
BRT 1 

14.00 Schooltelevisie; 17.30 De woudlopers, 
serie; 17.55 Nieuws; 18.00 Tik tak; 18.05 Plons, 
18.10 De avonturen van Teddy Ruxpin, serie; 
18.35 David de kabouter, serie; 19.00 Uitzending 
door derden; 19 30 Nieuws. 
20 00 De speurneus, film 
21.45 Korte film 
22.00 Filmspot, info 
22.30 Nieuws 
22.50 Tijd is geld, ekon. mag 
23.00 Een jaar in Vietnam, pilootfilm 

BRT 2 

18.40 Nieuwskrant; 18.45 Babel, voor migranten; 
19.00 Buren, serie; 19 30 Nieuws. 
20.00 WO II, Zender Brussel 
21 00 Natuur, wat doe je ermee, dok. 

VTM 

17.00 VTM-kinderklub; 17.30 Lassie, serie, 18.00 
Nieuws; 18.05 Cijfers en letters; 18.30 Santa 
Barbara, serie; 19 00 Nieuws; 19 30 Rad van 
fortuin. 
20.00 Deliberate stranger, film 
23.15 Nieuws 
23.45 Crime story, serie 
00.35 Nieuws 

Ned. 1 

13.00 Nieuws; 15.45 Een zaak van leven en 
dood, film; 17 30 Nieuws; 17 40 Honderd jaar 
tekenfilm, dok , 18.15 KRO's tekenfilmfestival; 
18.25 Tijger op ons dak, dok , 19.00 Nieuws; 
19.20 Hints, spelprogr 
20.00 Inspekteur Morse, serie 
20.50 Brandpunt, aktualiteiten 
22.25 Lente in de winter, serie 
23.00 Nieuws 
23.15 Lekker weg, toeristiscfie reeks 
23.35 Slamdance, film 

Ned. 2 

13 00 Nieuws; 16 00 Dieren van de Middellandse 
zee, dok., 1632 Heidi, film; 1802 Erik, of het 
kleine insektenboek, serie, 18.27 Koning Bolo, 
serie; 19.00 Op volle toeren, show; 20.00 
Nieuws. 
20.27 America's funniest home videos 
21.00 Te land, ter zee en in de lucht, spektakel 
21 54 De TV-dokter 
21 55 Jongbloed en Joosten, mag 
22 34 De TV-dokter 
22.35 Hollywood Boulevard, film en video 
23.05 In the heath of the night, serie 
00.00 Nieuws 

Ned. 3 

09.00 Nieuws; 10.00 Schooltelevisie; 13 05 Stu
dio sport; 18.00 Paspoort; 18.30 Sesamstraat; 
18,45 Jeugdjoernaal; 18.55 Het klokhuis, jeugd-
info; 19.10 Studio sport; 2000 Nieuws. 
20 20 Jimmy's, verslag 
20 45 Holland Festival, verslag 
21.30 Cinema 3, filmrubnek 
22 00 NOS-laat, aktualiteiten 
22 45 Van Quantum tot Quark 
23.15 Nieuws 
23.20 Studio sport 

Mickey Rourke en Kim Basinger in „Nive 1/2 Weeks", het relaas van een 
obsessieve seksuele verhouding. Zaterdag 26 mei op Ned. 2, om 22u.10. 

ZATERDAG 26 MEI 

9 1/2 WEEKS 
Elizabeth heeft al vele mislukkingen op 
amoureus vlak achter de rug en maakt nu 
kennis met een vlotte kerel... Kim Basin
ger steelt de show in deze erotisch film uit 
1985. Mickey Rourke is de man die het 
allemaal moet proberen waar te maken. 
(Ned. 2, om 22u.10) 

ZONDAG 27 MEI 

LEGITIME VIOLENCE 
Franse film uit 1982 met Thierrey Lhermit-
te, Véronique Genest en Claude Bras-
seur. Twee gewapende mannen nchten in 
het station van Deauville een ware slacht
partij aan. Onder de slachtoffer bevinden 
zich de vrouw, de moeder en de dochter 
van Martin Modot... (TF1, om 20u.40) 

MAANDAG 28 MEI 

THE KARATE KID 
De 16-jarige Danny woont met zijn moe
der in Californië. Op school wordt hij 
voortdurend geplaagd en geslagen door 
ruige kerels. Hij zoekt steun bij de oude 
wijze Miyagi... Amerik. film uit 1984 met 
Ralph Macchio en Noriyuki ,,Pat" Morita 
als de karateinstrukteur. (Ned. 1, om 
19U.55) 

DINSDAG 29 MEI 

JE VAIS CRAQUER THE BIG FIX 

zich ontslaan en stort zich in het artiesten-
milleu van Parijs... (RTL-TVI, om 20U.10) 

WOENSDAG 30 MEI 

VAN GELUK 
GESPROKEN 
Hoogleraar/rentenier Thomas Wilbrink 
verhuurt zijn huis in Amsterdam aan zijn 
studerende kinderen, aan een alleen
staande vrouw met twee dochters en een 
vriend, en een vrijgezel met demente 
moeder. Deze mensen ontmoeten me
kaar dagelijks in de gang en op de 
trappen... Ned. ironische film van Pieter 
Verhoeff uit 1987 met Gerard Thoolen, 
Peter Tuinman en Olga Zuiderhoek. 
(Ned. 2, om 21u.55) 

DONDERDAG 31 MEI 

PLENTY 
Amerik. film uit 1985 met Meryl Streep, 
Tracey Ullman en John Gielgud. De Britse 
Susan is tijdens WO II aktief in een ver
zetsbeweging in Frankrijk. Op een avond 
verstopt zij Lazar, een geheim agent en 
beleeft met hem een geweldige nacht. Na 
de oorlog maakt zij in Brussel kennis met 
een personeelslid van de Britse ambassa
de... (BRT TV 2, om 20u.50) 

VRIJDAG 1 JUNI 

Franse komische film uit 1979 met Chris
tian Clavier, Nathalie Baye en Anemone. 
Jerome is een suksesvol zakenman en 
gelukkig getrouwd met Brigitte. Wanneer 
hij een jeugdvriend ontmoet die in het 
teater zit, besluit hij alles op te geven om 
zijn oude droom te venwezenlijken. Hij laat 

Moses Wine komt aan de kost als detekti-
ve maar is niet tevreden met zijn lot. Op 
een dag krijgt hij de gelegenheid daar wat 
aan te doen in dienst van goeverneurs-
kandidaat Hawthorne... Amerik. film uit 
1978 met Richard Dreyfuss, John Lithgow 
en Frits Weaver. (BRT TV1, om 20u.) 
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OP DE 
BARRIKADE 

Nooit tevoren was ik in Melden geweest. 
Vaagweg wist ik het liggen tussen Oudenaar
de, Leupegem, Nukerke, Petegem en Etik-
hove. Een uitnodiging als zovele! Dit keer om 
„over Vlaanderen in Europa" te spreken. En 
dat op een vrijdagavond! Een 30-tal Vlamin
gen tussen 1908 en 1970 geboren, kwamen 
opdagen in „De Linde", een omgebouwd 
gemeentelijk eigendommeke, langsheen de 
steenweg naar Oudenaarde. En daar waar 
ooit een Romeinse heirweg liep en de Heren 
van Pamele de verfransing hoog hielden, 
moest ik trachten het toekomstbeeld van een 
onooglijk stipje wereld te beschrijven. En de 
vragen kwamen. Mooi gesteld, maar wan
trouwend. Vlamingen wensen immers bal
ken onder 't ijs. En terecht. Europa wordt te 
mooit verpakt tussen Beethovens hymne en 

plakbrieven allerhande in euroblauw. En Eu
ropa is geen geschenkartikel. Er zal moeten 
voor gevochten worden en aan gebouwd! De 
grote opgave van ons schitterend Kongres! 

Onze demokratische kuituur verdiepen; 
de gemeenschap ontzuilen; zorgen dat elk
een op zijn plaats zijn rol speelt... Zetten we 
dit proces van het,,betere Vlaanderen" in? 
Hoe dragen we ons Kongres uit? Geplet 
tussen de drang-naar-geld en 't vervlakken-
de-van-26-TV-stations moet iedere afdeling 
een politieke akademie uitbouwen. Maar dat 
is geen gemakkelijke opgave! In 308 Vlaam
se gemeenten ons kongresprogramma om-
gieten in voorlichting, in aktiemiddelen, in 
bevrijding; dat is het werkschema voor de 
volgende maanden. 

Vlaanderen federaal bestaat meer dan 22 
jaar. Nu moet het ingevuld worden op het 
maat van mens-en-volk. En wij kunnen dit. 
Het grote Zuid-Afrika werd na de Klerks grote 
rede op 2 februari 1990 een ander land; het 
piepkleine Litouwen koos drie weken later 
zijn vrijheid... En veel verder maar in wat er 
aan meer demokratie groeide tussen de 
Oostzee en 't Zuiderkruis. Moge het ons als 
voorbeelden dienen om dag-na-dag aan ons 
Vlaams, Zuidnederlands huis te bouwen. 
Inderdaad, ga je met de kongres-Wij wer
ven ? Sprak je met je schoondochter over 't 
Kongres? Heb je die Vlaamse euroklever al 
op je wagen? Herlees je straks de kongres-
teksten? Neem je een stuk wijkverantwoor-
delijkheid in jouw dorp? Deze betere wereld 
begint immers niet alleen in Melden... 

Willy Kuijpers, 
Algemeen sekretaris 

LITOUWS MINISTER TE GAST BIJ SAUWENS 
Op het kabinet van gemeenschapsminister Johan Sauwens werd een delegatie uit 

Litouwen ontvangen. 

Deze delegatie bestond ondermeer uit A. Saudargas, Minister van Buitenlandse Zaken 
en G. Vagnorius, vertegenwoordiger van de Hoge Raad van Litouwen. 

Er werd hoofdzakelijk van gedachte gewisseld rond haven- en Infrastruktuurwerken, 
waarvoor Litouwen in ons land de nodige know-how en steun tracht te bekomen, om 
enerzijds de haven om te bouwen van import naar eksporthaven en tegelijkertijd op die 
manier de onafhankelijkheid t.o.v. Moskou op te drijven. 

Kabinetschef F. Martens, die Minister Sauwens verving zegde zijn steun toe. Dit 
onderhoud zal worden gevolgd door meer Intensieve kontakten rond konkrete projek-
ten. 

ROEMEENS TEATER 
OP VLAAMSE 
TOERNEE 

Op uitnodiging van SOS-Roemenië-Mol, waarin 
ook VU-leden aktief zijn, komen op 27 mei de 
laatstejaarsstudenten van de toneelakademie van 
Boekarest naar Vlaanderen. 

Zij treden op m Mol, Bree, Gent, Brugge, Aalst en 
Antwerpen. Het stuk dat zij brengen, ,.Jacques" 
van lomescu, is een franstalige uitvoering. Een 
nederlandstalige samenvatting is voorzien voor de 
toeschouwers. 

De vraag om optredens te organiseren kwam van 
Nada Istrate, één van de leden van de Roemeense 
delegatie die midden januari met Willy Kuijpers 
naar Vlaanderen meekwam. Zij vertolkt ook één 
van de hoofdrollen. De opbrengst van deze optre
dens is bestemd voor de weeshuizen m Boekarest 
Het stuk zelf handelt over een jonge man die niet 
wil trouwen maar daar langs alle kanten toch toe 
aangezet wordt. 

Hierbij de plaatsen waar de teatergroep optreedt, 
de verantwoordelijke, datum en uur. 

Mol: Europese School, 014/58.88.35-36. Mevr. 
Debie-F^bian, op dinsdag 29 mei, namiddag. 

Mol: Zaal Nuclea/SCK, Boeretang 200, 
014/31.18.01. Jan Pauwels (014/31.25.92). Dins
dag 29 mei om 20u. 

Mol: Rex, schoolvoorstelling. Woensdag 30 mei 
om lOu. 

Bree: Kultureel Centrum, Grauwe Torenwal 2, 
011/46.29.21. Rik van de Konijnenburg. Op woens
dag 30 mei om 20u. 

Gent: Vlaams Kultureel Centrum, Korte Kruis
straat 3. Xavier Troch, leperstraat 9 te 9000 Gent. 
Op donderdag 31 mei om 20u. 

Brugge: De Werf, Werfstraat 108, 050/33.05.23. 
Rik Pevenage en L. Debie Zaterdag 2 juni om 20u. 

Aalst: Netwerk, De Ridderstraat 28, 
053/78.89.81 Mare De Wilde en L. Debie. Op 
zondag 3 juni om 20u. 

Antwerpen: Raamteater, Lange Gasthuisstraat 
26, 03/233.91.48. Op dinsdag 5 juni om 20u. 

Algemene info: Luc Bensch, 014/31.38 03 (10 
tot 18u.) 

Woensdag 30 mei 1990 
14U.30 

Algemeen Sekretariaat, Barrikaden-
plein 12, 1000 Brussel 

Vergadering VU-Vrouwen 

Ontmoeting met mevr. Yaël Oren van 
de „Women's Organisation for Political 
Prisoners". Diavoorstelling met kom-
mentaar. 

' Ca/y 7;^ jfOft ^ 

'(^amPriHus ~ 
Uoo^^ntat 3 3Ó90 ^ee 

^ — 
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En weer beleefden enkele VU-afdelIngen een „dagje Brussel". Nu waren het de 
afdeldingen uit Overpelt, Brugge en Dessel die het Barrlkadenplein bezochten en ook 
kennis maakten met het VU-sekretariaat. 

ANTWERPEN 
MEI 
29 MECHELEN; Afsluitende avond rond politieke 
vluchtelingen met Vic Anciaux en vluchtelingekom-
missaris Bossuyt. Om 20u.15 in zaal Diependaal, 't 
Pleintje te Mechelen. 

JUNI 
1 ANTWERPEN: 11e Pinstertornooi van 1 t.m. 4 
juni op terrein Sparta-B, R. Orientstraat (Anna 
Bijnaspad). Info: V.K. Vlaams Huis. 
2 SINT-JOZEF: Van lOtot 11u.30en van 13u.30 
tot 16u.; invullen belastingsaangiften door VU-
Rijkevorsel-Merksplas in café Duivenlokaal, Sint-
Jozef. 
2 STABROEK: FW-Stabroek-Hoevenen-Putte 
bezoekt werken aan Liefkenshoektunnel te Lillo. 
Samenkomst parking gemeentehuis Stabroek om 
9u.30. Vertrek rondleiding voorzien om 10u. In
schrijven bi] Annie Brants (664.75.04) of Gerda 
Vanes (664.67.20). 
3 VREMDE: Politiek praatcafé in café De Peli
kaan van lOuSO tot 13u. Org.: VU-Boechout-
Vremde. 
4 TURNHOUT: Jaarlijkse Familieuitstap Vlaamse 
Kring Turnhout. Per fiets langs ,,het Bels Lijntje". 
Vertrek om 13u.30 aan De Schalmei, Patersstraat 
91 te Turnhout. Bij slecht weer gaat de fietstocht 
niet door! 
6 SINT-JOZEF: Van 18 tot 21 u.' invullen belas
tingsaangiften door VU-Rijkevorsel-ti/lerksplas in 
Café Duivenlokaal Sint-Jozef. 
8 SCHOTEN: Een brede kijk op Zweden. Voor
dracht door Erwin De Boel. Om 20u. m Kultureel 
Centrum, Kasteel Schoten. Org.: FVV Schoten, 
VTB en KC Schoten. Inkom 100 fr. (FVV-VTB-CC). 
Niet-leden 150 fr. 
9 KAPELLEN: Barbecue m zaal Muysbroeck, 
Binnenweg. Aanvang- 17u30. Inschrijven vóór 
31/5 aan 350 fr./volw. en 200 fr./kind. Org.: VU en 
VUJO-Kapellen. 
10 LIER: Wandelzoektocht door Lier. Inschrijven 
vanaf 13u.30 tot 14u.30 in het VNC Berlarij te Lier. 
Per inschrijvingsformulier 100 fr. Iedereen heeft 
prijs, zelfs de laatsten. Daarna mogelijkheid brood
jes aan 30 fr. Info: 480.96.42. Org.: FVV-Lier-
Koningshooikt. 
11 KALMTHOUT: Kleurenanalyse van je kleding. 
Om 20u. m De Raaf, Withoeflei, Heide. Org.: FVV-
Kalmthout. 

FAMILIEFIETSTOCHT 
TE TURNHOUT 

Op Pinkstermaandag 4 juni organizeert de 
Vlaamse Kring Turnhout haar jaarlijkse familieuit
stap. Dit jaar verkennen we per fiets het ,,Bels 
Lijntje". 

Dit onlangs officieel ingehuligde toeristisch fiets
pad loopt over de bedding van de vroegere spoor
weg Turnhout-Tilburg (vandaar de archaïsche be
naming), 

We fietsen tot aan het landgoed ,,De Schalui-
nen" (12 km) even over de grens, waar we na een 
verfrissing rechtsomkeer maken 

Onderweg moeten we ook oog hebben voor de 
omgeving: we rijden nl. dwars door het natuurge
bied ten noorden van Turnhout, met o.a. de reser
vaten ,,Het Zwart Water" en ,,Weelde-Statie", 
maar ook komen we drijfmest en zelfs een sloopbe
drijf tegen. 

Afspraak met de hele familie om 13u.30 aan het 
Vlaams Ontmoetingscentrum De Schalmei, Paters
straat 91 te Turnhout (bij slecht weer gaat de 
fietstocht met door). 
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BRABANT 
MEI 

25 LENNIK: Kultureel Weekend te Lennik Met 
kunst- en hobbytentoonstelling op 25,26 en 26 mei 
in de gemeentelijke Sporthal, waar ook deelname 
van het Pajottenlands Jongerencentrum 
27 GAASBEEK: Rommel- en Antiekmarkt, Kerk
plein Gaasbeek Info 02/532 01 72 
31 TIENEN: In de Rookzaal van de Stadsschouw
burg om 20u 30 mfo-avond over meerderjarigheid 
aan 18 Met adv Sonja Hoogmoed, notans Vital 
Valkeniers Org VU-Tienen 

JUNI 

1 DIEGEM: Om 20u 15 Samenkomst van de VU-
afdelingen gelegen rond de luchthaven In het 
Binnenhof te Diegem Ondenwerp Milieu en lucht
vaart Org VU-Machelen -i- Zaventem 
1 KORTENBERG: HugoCoveliers „De man die 
de kat de bel aanbond" Om20u m het Gemeente
centrum, Leuvensesteenweg 202 Org VU-Kor-
tenberg 
2 VOSSEM: 20ste VU-bal in zaal Edelweiss, 
Vossemberg te Vossem Deuren 20u Iedereen 
welkom Org VU-Vossem 
14 LENNIK: Om 20u in Huize Zwartenbroek, 
Zwartenbroekstraat 127 Adoptie Org Fed Aut 
Centra voor Welzijnszorg 
18 BRUSSEL: Vic Anciaux op de rooster Om 
20u in Ten Nudezaal, Wilsonstraat 21 te 1040 
Brussel Open hoorzitting Iedereen welkom Org 
VU-Hoofdstedelijke afdeling 

MIGRATIE EN 
MIGRANTEN 

Brussel kende gedurende de jongste decennia 
een snelle wijziging van haar populatie De aanwe
zigheid van ,,migranten" heeft duidelijk een invloed 
op de levensgewoonten en -stijl van de Brusse
laars 

Hierom vraagt het Vlaams Komitee voor Brussel 
in haar kollokwium ,,Migratie en migranten" twee 
beleidsverantwoordelijken om hun ervaring inzake 
het migrantenbeleid 

Bedoeling is zeker geen diskussie uit te lokken 
maar de vragen die de Brusselse Vlaming zich stelt 
te toetsen aan het standpunt van de overheid 

Dit zeer gevoelig ondenwerp, voornamelijk voor 
de Brusselse Vlamingen, meer nog dan voor ande
re hoofdstedelingen, dient dnngend opgelost 

,,Migratie en migranten" vindt plaats in het KB-
auditorium 'T Serclaes, Warmoesberg 24-26 te 
Brussel, op maandag 28 mei om 20 uur 

PROGRAMMA 

19u30 onthaal 

20u referaat door mevr Paula D'Hondt, Konink
lijke Kommissaris voor het migrantenbeleid 

20u 45 referaat door Vic Anciaux, staatssekreta-
ris voor het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest 

21 u 30 rondvraag door Jos Bouveroux, modera
tor 

22u receptie 

ZOEKERTJE 
— TE HUUR — Strandwijk Zeebrugge Juni, Aug , 
Sept Mod studio (nieuwbouw) — 4 pers — 
zonneterras — 60m van het strand Vrijbl bezichti
gen Tel 02/460 27 54 

VOIKSUNIE 

in 't hart van Brussel 
2 juni 1990 om 19.30 u. 

Ancienne Belgique, Steenstraat, 1000 Brussel 

f&tÊSe0êi^ 
Discobar CELEBRATION - grote zaal gelijkvloers 

Strijkersensemble PARISIANA - kleine zaal l̂ 'e verd. 
INKOM: 300 BF 

Kaartenverkoop: in de Ancienne Belgique 
• alle werkdagen - vanaf 2 mei 1990 

• op zaterdag 2 juni vanaf 16 uur 

Vefantwoofdoirjk uitgever Vic Anciaux Louizalaan 106 1050 Brussel 

ADVERTENTIE 

BLOEMEN ROUWKRANSEN 
BRUIDSTUILEN 
ZAALVERSIERING 

f ETRA PVBA 

v | / HEIHOEFSEWEG 1 
« y ^ 2520 EDEGEM 
^k'S^ Tel 03/457 23 89 

Kostuums naar maat. 
HERENKLEDING 

rmees 
Steenhouwersvest, 52 

ANTWERPEN 
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ONDRINKBAAR GRONDWATER IN DEERLIJK 
De VU van Deerlijk liet onlangs enkele waterstalen ontleden en kwam tot een markante 

vaststelling. Veertig procent van het Deerlijks grondw^ater is ondrinkbaar en bevat zelfs 
kankerverwekkende bestanddelen. 

De vu-afdeling liet tien stalen putwater ontleden in een Kortrijks lab. Vier stalen 
bevatten alvast een te hoge koncentratie aan nitraten. Als voornaamste oorzaken wordt 
gewezen op de overbemesting, het sluikstorten, de industrie en ook de huishoudelijke 
afvalwaters. De VU dringt aan om op te treden tegen sluikstorters. In Deerlijk gebruiken 
nog 20% van de inwoners het grondwater voor huishoudelijk gebruik. Verder stellen ze 
voor om gratis aansluitingen op het waterleidingsnet te voorzien en gebruikers de kans 
te bieden tot analyse van het grondwater. 

WEST-VLAANDEREN 

MEI 
25 BRUGGE-KERN: Kaartavond in „De Diligen-
tie", Hoogstraat 5 te Brugge. Vanaf 19u.30 Inleg 
80 fr, te winnen: kaas en/of wijn. Ook tombola. 
Kaarten op het sekretariaat (050/33.80.43, na 
18u). 

26 lEPER: Keltenroute met VVI, archeologisch 
wandelpad om en rond Kemmelberg Met eigen 
wagen naar Labyrint, Dries 29 te Kemmel Vertrek 
wandeling: 14u.30. Om 17u.30 koffietafel. 375 
fr.p.p., 200 fr -12j. Org.' VVI. 

27 ROESELARE: Om lOu. in het dienstencen
trum 't Leeuwke, maandelijkse kaartvoormiddag. 
Org.. VU-Roeselare. 

31 ROESELARE: Om 20u. m het Dienstencen
trum 't Leeuwke. Volksvertegenwoordiger en lid 
van de pari. onderzoekskomm. i.v.m. banditisme 
en terrorisme, Hugo Coveliers over De Rijkswacht 
en de bende!. Org.: VU en Vlanajo Roeselare. 

31 MARIAKERKE: Sauwens op de Zeedijk in de 
Kinkhoorn over de kustproblemen. Om 20u.15 
Org. VU-Mariakerke. 

JUNI 
6 BLANKENBERGE: Eendagsuitstap naar Pro
vinciaal Domein Puyenbroeck te Wachtebeke met 
autocar. Vertrek 9u stipt. Aankomst 9u.45. Info en 
inschrijvingen bij Miei of Vic aan 620 fr. p.p. (rondrit 
+ middagmaal -i- showprogramma met Will Tura) 
Org • VVVG-Blankenberge. 

8 BRUGGE: Hugo Coveliers over Kommissie 
Banditisme. Moderator Pol Van Den Driessche. Om 
20U.30 Info' Luk Grootaerdt. 

8 OOSTENDE: Gespreksavond met Willy Kuij-
pers, in het Oostendse Trefcentrum om 20u. . 
Kaarten 50 fr.vvk, deur 60 fr Iedereen welkom. 
Org. VU-Oostende-Centrum. 

8 BRUGGE: Ontmoeting met Hugo Coveliers 
over Kommissie Banditisme. Om 20u.30 in het 
Vlaams Ontmoetingscentrum De Gulden Spoor, 't 
Zand 22 Org.' Ontmoetingsmomenten op vrijdag
avond en zaterdagvoormiddag. 

10 DEERLIJK: 4de Familiale Autozoektocht t.v.v. 
gehandikapte kinderen, minder bedeelden, men
sen van het Rustoord Start ts. 12u.30 en 14u. in 
kaffee Brouwershof. Prijsuitreiking om 20u in Ga
verkasteel op het Gaverdjpmein. 150.000 fr. aan 
prijzen o a. CD-stereospeler, fietsen, tuinset, week
ends enz. 

WASE JONGE 
LEEUWEN MET 
MOTIE 

Naar aanleiding van de Dag van de Europese 
Gemeenschap gaven de Wase Jonge Leeuwen een 
motie uit waarin voor Vlaanderen het statuut van 
lidstaat van de EG wordt opgeëist. 

De Wase Jonge Leeuwen stellen vast dat de 
huidige staatkundige ontwikkelingen in Europa ge
kenmerkt worden door twee stromingen: het stre
ven naar meer erkenning en politieke autonomie 
van de kleine volkeren en regio's enerzijds en de 
nood aan een breder en dieper Europees samen
werkingsverband anderzijds. 

Dit proces tast steeds meer de soevereiniteit van 
de bestaande staten aan en roept vragen op rond 
de zin van het voortbestaan van bepaalde staten. 
De Wase Jonge Leeuwen menen dat het institutio
neel kader van de EG dringend moet worden 
aangepast aan deze ontwikkelingen. De bestaande 
staten zijn niet geschikt als bouwstenen voor een 
Europese Unie van Volkeren en Regio's. 

De Wase Jonge Leeuwen pleiten voor het opstel
len van een Europese Grondwet, die de demokrati-
sche werking en federale struktuur van de Unie 
vastlegt, de eerbiediging van de mensenrechten en 
de taalkundige en kulturele eigenheid van alle 
volkeren en regio's waarborgt, de fundamentele 
sociale en ekologische rechten bepaalt en de 
interregionale solidariteit regelt. 

Om de totstandkoming van een Europese Unie 
van Volkeren en Regio's te bespoedigen, eisen de 
Wase Jonge Leeuwen de uitbreiding van de be
voegdheden van het Europees Parlement, de op
richting van een Senaat der Volkeren en Regio's 
als tweede kamer van dit parlement en een verho
ging van de middelen in de EG-begroting voor het 
regionaal beleid en de steun aan de minder ver
spreide talen en kuituren. 

De Wase jonge Leeuwen eisen dat Vlaanderen 
en Wallonië in onderling overleg zouden streven 
om elk erkend te worden als lidstaat in de EG ter 
vervanging van het Belgisch lidmaatschap. Dit 
impliceert de invoering van de subnationaliteit in 
Brussel dat voor interne niet-persoonsgebonden 
matenes eigen instellingen kan behouden. 

DEBATKLUB 
TE BRUGGE 

Met logistieke steun van de vzw Informativa 
wordt gewerkt aan de oprichting m het ontmoe
tingscentrum ,,De Gulden Spoor" van een feitelijke 
vereniging, die het debat over Brugse Mensen en 
Brugse Toestanden tot kunst wil verheffen. De 

- vereniging wil een maatschappelijke en kulturele 
impakt hebben op het sociale leven in Brugge door 
spreekbuis te zijn van wat leeft in Brugge. 

De voorstelling van deze vereniging, die politiek 
en sociaal ongebonden zal optreden, zal gebeuren 
in de loop van de maand september. 

Voorafgaand aan deze eigenlijke start, worden 
een tweetal debatavonden gepland, aldus kan 
opnieuw de traditie van het intellektuele debat 
gevestigd worden en wordt De Gulden Spoor hét 
ontmoetingscentrum van Brugge. 

Wie wil meewerken richt zich tot De Gulden 
Spoor, 't Zand 22 te Brugge, 050/34.30.82 ten 
name van Johan Brauwers of Frans Alpaert. 
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OOST-VLAANDEREN 
MEI 

25 SINT-LIEVENS-ESSE: 5de Kaas-, Wijn-, Bier
en Maatjesavond. Vanaf 20u. in zaal Sint-Lievens-
l<ring. Eregasten: Hugo Coveiiers, André Geens, 
Jan Caudron en Bob Van Hooland. I^uziel<: Zal<-
doel<. Org.: VU-Herzele-Zuid. 
26 SINT-GILLIS-WAAS: Dienstbetoon invullen 
belastingsformulier. Bij Romain De Grave, Eeck-
bergstraat 20, tel. 03/770.70.62. Org.: VU-Sint-
Gillis-Waas. 
26 SCHOONAAROE: Invullen belastingsaangif
ten ten huize van gemeenteraadslid Herman Van 
Den Abbeele, Losweg 11, tel. 42.35.49. Van 9 tot 
l lu.30, 
26 GENT: NTG brengt ,,Rosalie Niemand" in 
Centrum Reinaert, Reinaertstraat 26, om 20u. Deu
ren vanaf 19u. Iedereen welkom. Kaarten 200 fr. 
tel. 091/26.63.53. Leden VU-Brugsepoort: gratis 
kaarten. Aansluitend getuigenis door Willy Kuij-
pers. Org.: VU-Gent-Brugsepoort. 
26 BELZELE: Wandeling in de Bourgogne te 
Gent o.l.v. wandelklub Snebbe. Vertrek kerk Belze-
le 19U.15 (na avondmis). Org.: FVV-Belzele. 
29 WONDELGEM: Frans Baert over de staats
hervorming in zaal De Nachtegaal, Westergem-
straat 96. Aanvang: 20u. inkom gratis. Org.: VU-
Wondelgem. 

29 SINT-NIKLAAS; Kursus „Streekpers". Om 
20u. in zaal „Nectar", Driekoningenstraat 156. 
Org.: VU-arr. Sint-Niklaas i.s.m. Vormingscentrum 
L. Dosfel. 

JUNI 

2 BELZELE: Tentoonstelling FVV-Belzele. Mate
riaal wordt veracht vrijdagmiddag van 13 tot 15u, of 
bij bestuurslid. De tentoonstelling gaat door op 2 en 
3 juni. 
4 ZELE: VU-Zele gaat op daguitstap naar Fr.-
Vlaanderen o.l.v. Walter Luyten. Vertrek 7u.30. 
Bezoek aan Belle (stadhuis), Godewaersvelde, 
Casselberg, Waten en Westouter (avondmaal). Info 
en inschrijven: 052744.49.83. 
10 WELLE: Pannekoekenslag in zaal Botjeshofd 
, Langestraat te Welle van 14 tot 19u. Org.: VU-
Welle. 

SLEIDINGSE 
STATIONSFEESTEN 

Einde mei is het twee jaar geleden dat de lokale 
trein van de lijn Gent-Eekio weer te Sleidinge (en 
Waarschoot en Wondelgem) stopte. Om dit te 
vieren worden er in dat laatste weekeinde van de 
maand mei voor de 2e maal „Stationsfeesten" 
gehouden 

Geen grootscheepse festiviteiten met vedetten of 
massale bijeenkomsten. Maar eerder een program
ma van de familiale gezelligheid. 

Het programma van de Stationsfeesten in Taver
ne ,,De Boemeltrein", Weststraat 131 — station — 
Sleidinge, ziet er als volgt uit: 

Vrijdag 25 mei: kaarting om 19u. 1000 fr. gratis. 

Zaterdag 26 mei: Vanaf 17u. open deuren en om 
21 u. Café Chantanl. 

Zondag 27 mei: lOu. Rechtstreekse uitzending 
tot 12u. van Radio Aktief met om 10u.30 „Op het 
spoor van de Stationsfeesten" met praatgasten. 
Om 14u. inschrijvingen familiale fietstocht (28 km) 
Van 14U.30 tot 17u.: fietstocht. Om 17u. muzikale 
animatie met ,,The Occaswnal Band" (van de 
Sleidingse fanfare). 

Gratis toegang. 

SAUWENS WIL 
PROBLEEM 
ASSENEDE 
ONDERZOEKEN 

De omvorming van de expressweg Antwerpen-
Kusl bezorgt de inwoners van de gemeente Asse
nede heel wat kopzorgen. Volgens de voorlopige 
plannen worden er op het grondgebied van Asse
nede vier bruggen voorzien zodat de verbindingen 
tussen de deelgemeenten verzekerd blijven. 

Het probleem in de nieuwe planning zit in de op
en afritten voor de gemeente Assenede. De inwo
ners van Assenede zullen gebruik moeten maken 
van de opritten in Kaprijke of Zelzate-West. Het 
vrardt dus steeds maar omrijden, een nutteloos 
tijdsverlies. De gemeente wordt afgesloten voor 
een belangrijke verkeersader met alle gevolgen 
van dien. De brandweer van Assenede, een goed 
uitgerust korps, wordt uitgeschakeld voor de hulp
verlening bij ongevallen langs de autosnelweg. De 
middenstand vreest een belangrijk deel van haar 
klanten te verliezen. De uitbouw van de ambachte
lijke zone wordt gehypotekeerd door het wegvallen 
van de noodzakelijke af- en aanvoerswegen. 

De Vlaamse Vriendenkring 't Leeuwken organi
seerde rond deze gevoelige problematiek een druk 
bijgewoonde info-avond met gemeenschapsminis
ter Johan Sauwens. 

Om de problematiek te schetsen maakte de 
Vlaamse Vriendenkring een videomontage rond de 
verkeersproblematiek in hun gemeente. Voor een 
vereniging die werkt met vrijwilligers een gedurfde 
aanpak om verkeerstechnische problemen aan de 
man te brengen. 

Minister Sauwens had heel wat begrip voor de 
argumenten die naar voren werden gebracht Hij 
liet er echter geen twijfel over bestaan dat de 
expressweg, voornamelijk om veiligheidsredenen, 
dient omgebouwd te worden tot autosnelweg De 
realisatie is echter in een fase van voorontwerp 
zodat er nog voldoende tijd overblijft voor overleg 
met de gemeentebesturen. Minister Sauwens had 
wel enige bedenkingen bij de vraag naar op- en 
afritten in de gemeente Assenede. Voor een klaver
blad dat volgens de geldende normen wordt aange
legd loopt de kostprijs erg hoog op en bovendien 
neemt een dergelijke infrastruktuur heel wat ruimte 
m beslag. 

Minister Sauwens voor een aandachtig 
publiek 

De argumenten die op deze geslaagde mfo-
avond werden aangebracht, zullen nader onder
zocht worden. De Vlaamse Vriendenknng bracht 
een diskussie op gang die mogelijk kan uitmonden 
in een gunstigere verkeersregeling voor Assenede 
in het definitieve plan. 

Het heeft geen zin om bij de pakken te blijven 
zitten. 

Koenraad De Meulder 

ZOEKTOCHT DOOR HET 
HISTORISCHE GENTSE STADSCENTRUM 

De Volksunie-afdeling Gent Sint-Pieters organi
seert dit jaar, en dit tot het einde van de vakantie
maand augustus, een leerrijke en boeiende Zoek
tocht door het historische Gentse stadscentrum, 
waaraan het hele gezin kan deelnemen door een 
eenvoudige overschrijving van 100 fr per deelne
mer (er kan ook door één en dezelfde persoon 
meerdere malen deelgenomen worden, mits voor 

iedere deelname de voorziene 100 fr. te storten). 
De rekening van de VU-afdeling Gent-St -Pieters, 
leperstraat 9, 9000 Gent, heeft het nummer 088-
2077640-24 

Wacht met langer en maak gebruik van deze 
unieke gelegenheid om, via een ontspannende 
dagtrip, kennis te maken met één der roemrijkste 
kultuurhistorische steden van de Lage Landen 

PLAATSAANBIEDING ZOEKERTJE 
— WERK — Burgerlijke ingenieurs — doctors en 
licentiaten in de scheikunde en natuurkunde, lic. in 
de ekonomische wetenschappen en handelsinge
nieurs. Zich wenden vóór 28 mei 1990 tot dhr 
Snijkers, SCK, Boeretang, 2400 Mol — 
014/31.68.71. 

— GEZOCHT — 21-jarige jongeman wenst betrek
king ten westen van Brussel Opleiding- Hoger 
Sekundair,,Bouwtechnieken". Legerdienst beëin
digd. Aktueel tiidelijke betrekking in gemeentelijke 
dienst. Voor inlichtingen zich wenden tot senator 
dr. J. Valkeniers, tel. 02/569.16.04 
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LEPEL & VORK 

R E S T A U R A N T 

Specialiteit: VLEESFONDUE 
Salade + 5 sausjes. 

Grillade: Ribstuk aan 't been 
„ABERDEEN" 
(van superieure 
Schotse kwaliteit) 

Stenedorpstraat 23 
8400 OOSTENDE 
059/70.34.17 

Rustieke sfeer in een 
landelijke omgeving op 2 km van Oostende-Centrum. 

RESTAURANT 

KzMasseêtbet^ 
NIEUWE LAAN 47 
1860 MEISE 

Op 5 km van de HeysaI, 

baan Plantentuln. 

BANKETTEN 

LUNCH-MENU 
— Proevertje 
— Asperges met Sherrysaus 
— Zalm met kreeftensausje 
— Nagerectit 

900 Fr.p.p. 

Er is ook een marktmenu 
aan 1.400 fr. p.p. 

Tel. 02/269.70.45 

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 

Uoerenhof 
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 
KAPELLEKESHOEF 

Kapelstraat 1 
Tongerlo-Westerio 
Tel. 014-54.40.07 

Maandag gesloten 
Rustieke sfeer 

Banketbakkerij 

ANTWERPIA 
JOOST GOSSYE 

Geraardsbergsestraat 
38 
9300 Aalst 
Tel. 053-21.35.33 

RESTAURANT-HOTEL 
OVEREINDE 
Salons Raymond 
— 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. 

liet ^alingtiutó 
Sedert 1910 

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

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

Brood- en 
banketbakkerij 

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

SPECIALITEIT VAN ALLE 
GELEGENHEIDSGEBAK 

Hostellerie 

yettttg 
Oerenstraat 13 8190 Alveringem 

tel. 058/288 007 

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

Wij bieden U 
6 luxueuze hotelkamers met alle denkbare komfort 
Fijne Franse keuken, è. la carte en 8 menus van 695 fr tot 1600 fr 
Een hart voor de kinderen, eigen speelruimten en aangepaste menu's 
Kamer (2 pers ) met uitgebreid ontbijt vanaf 1750 fr 
Eveneens pension en half pension mogelijkheden 
Week end verblijf 

Voor gratis informatiepakket nopens onze mogelijkheden TCl. 0 5 8 / 2 8 . 8 0 . 0 7 

Hostellerie Petrus, Oerenstraat 13, 8190 Alveringem. 
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LIMBURG 
JUNI 

NEERPELT: Vanaf 14 april tot 4 juni foto-
zoelctocfit (verdeeld in 5 zones). Prijsuitreiking op 
16 juni om 20u. in De Peel. Deelname: 500 fr. voor 
5 zones, 150 fr. voor één zone. Inschrijven en info 
bij Leo Domen, Haagdoornstraat 47 te Neerpelt 
(64.33.03). 

2 MAASMECHELEN: Gratis belastingsservice 
van 10 tot 12u. in zaal 't Gleeg, Jozef Smeetslaan 
104. Org.: VU-Maasmechelen. 

TOMBOLA 
NEEROETEREN 

Hier de uitslag tombola van het Ledenfeest 
afdeling Neeroeteren-Opoeteren. 

1220—1310-1238 — 1696—1231 — 1147 — 
2010 - 1465 - 1799 — 1105 — 2235 - 1540 -
1474 - 1815 - 2241 - 1157 — 1383 - 1848 -
1916 - 2184 - 1056 - 1012 — 1764. 

Prijzen af te halen bij René Klerckx, Kinrooise 
steenweg 48, 3670 Neeroeteren, 011/86.52.16 
(liefst vóór 30 mei). 

ADVERTENTIE: 

OPENBAAR CENTRUM VOOR 
MAATSCHAPPELIJK 

WELZIJN VAN EN TE IZEGEM 
Het O.C.M.W. van Izegem verklaart 
volgende functie open: 

GEBREVETTEERDE 
VERPLE(E)G(ST)ER 

zowel voltijds als deeltijds op proef in 
vast dienstverband 

en in contractueel verband 

en wenst over te gaan tot het aanleggen 
van een werfreserve van zowel voltijdse 
als deeltijdse gebrevetteerde ver-
ple(e)g(st)ers. 

De kanditaturen, met afschrift van ver
eiste diploma en curriculum vitae, die
nen per aangetekende zending te wor
den gezonden aan de Heer Voorzitter 
van het O.C.M.W., Kokelarestraat 2 te 
8700 Izegem, uiterlijk op 11 juni 1990 
(datum poststempel). 

Kandidaten uit het laatste jaar gebre
vetteerde verple(e)g(st)er kunnen even
eens hun kandidatuur stellen. 

Inlichtingen: Personeelsdienst 
O.C.M.W. 
Kokelarestraat 2 
8700 Izegem 
Tel.: 051/30.28.51. 

De Sekretaris, 
Frits Herreman 

De Voorzitter, 
Bernard Depoorter 

NATIONALISME? 
EEN MOMENTJE... 

De VUJO-publikatie over nationalisme is eindelijk gedrukt en gebonden. Deze VUJO-brochure, 
van de hand van Pascal van Looy, tracht een overzicht te geven van het nattonalismefenomeen en 
van alles wat erbij hoort. Kostprijs? 100 fr. 

In een vipental hoofdstukjes schetst Pascal de betekenis, de geschiedenis, de verschijningsvor
men van het nationalisme, en dat zowel bi) ons als in het buitenland. Deze vlot leesbare tekst wordt 
opgefrist door enkele luchtige tussenstukjes en tekeningen. Zo kan je leren dat er 2900 talen in de 
wereld gesproken worden, en dat het Nederlands in de top 25 van de meest gesproken talen zit. Na 
het lezen van de brochure weet je dat het Cornish nog door maar 100 mensen wordt gesproken. 
Tevens krijg je een overzicht van de verschillende soorten nationalisme. 

JA, ik wil (aantal) eksempla(a)r(en) van de brochure: „Nationalisme? Een nromentje..." 

O Ik schrijf daarom 100 fr. x (aantal) over op rekeningnummer 435-0256851-75 van de 
Volksuniejongeren, met vermelding; ,,Brochure nationalisme". 

O Ik sluit (aantal) keer een briefje van 100 fr. in een briefomslag gericht aan de 
Volksuniejongeren, Barrikadenplein 12, 1000 Brussel. 

NAAM + V00RNAAN4: 

STRAAT + HUISNUMMER: 

POSTNUMMER + GEMEENTE: 

ZOEKERTJES 
- VRAAGT DRINGEND WERK - Bediende (vr.) 
1969, Ned. origine; Mid. Onderw. + 2 jaar detail
handel, typen. Zoekt deeltijds werk als onthaaljuf-
frouw (voorkeur di-, wo- en do-voormiddag) in 
Brussel of ten westen van Brussel. Kontakteer 
kamerlid E. Van Vaerenbergh (02/519.86.94 — 
7u.30-12u.). Ref: 9010. 

- VRAAGT DRINGEND WERK - Arbeider (m.) 
1969. Opleiding schrijnwerkerij. Zoekt werk in om
geving Aalst of Brussel. Kontakteer kamerlid E. Van 
Vaerenbergh (02/519.86.94 — 7u.30-12u.). Ref.: 
900357. 

- VRAAGT DRINGEND WERK - Freelance 
mannequin (vr.), 25j., zoekt werk als mannequin of 
onthaaljuffrouw in Brussel of VI.-Brabant. Perfekt 
tweetalig. Kontakteer kamerlid E. Van Vaerenbergh 
(02/519.85.94 - 7u.30-12u.). Ref: 9030 

ADVERTENTIE 

Bij ons bent u thuis. 

meubelcentrale K heylen 
Leuvensesteenweg 781, KORTENBERG (Erps-Kwerps) - 02/759.89.91 

Baan naar Bree 123, PEER (meubelboulevard peer) - 011/63.39.39. 
Zondag open van 10.30 tot 18 uur. - Dinsdag gesloten. - Andere dagen open van 9.30 tot 19 uur. 
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„THE INNOVATER" 
De firma Philips blijkt het nodig te vinden 

haar reklame in het Engels te voeren 
De bovenstaande titel prijkt op haar grote 

reklame-affichen Taalkundig is het in elk 
geval geen innovatie Er zijn al eerder wat 
firma's en organisaties geweest die het tnes-
te voorbeeld gaven Zij die komen aandraven 
met „internationale uitstraling" en dergelijke 
onzin, ZIJ willen het verschil met zien tussen 
Engels als internationale taal (hetgeen ook al 
met zo vanzelfsprekend is doch wel een feit) 
en Engels als vervanger van de eigen taal 
voor binnenlands gebruik Geef mij dan maar 
liever Frans, die taal staat in Europees kultu-
reel perspektief toch nog wat korter bij ons 

Waarom hebben wij zo gevochten tegen 
verfransing (en doen wi) dat nog) om ons 
klakkeloos te laten verengelsen of veel erger 
te laten amerikamseren' 

Ik hoop dat TAK en andere Grammensen 
die affiche de gepaste behandeling zullen 
geven Alvast komt er — tot nader order — 
thuis geen Philips-apparaat meer binnen en 
dit heeft Philips al ong 80 000 fr minder 
opgeleverd 

Hopelijk zijn er veel mensen even katego-
riek Dan zal Philips dit gaan voelen en met 
hen alle firma's verenigingen ed die ons 
willen verengelsen 

S. Sheerer), Sint-Truiden 

BIO-TELEN EN 
ONDERWIJS 

De leerlingen die vragen stelden aan Rik 
Dedapper (WIJ, 18 mei j I) moeten wel een 
bezielde leraar hebben want zij stelden perti
nente vragen Het bewijst dat ondenwijs alles 
te maken heeft met de inzet van het onderwij
zerskorps Het IS te vergelijken met wat 
vroeger gebeurde i v m de Vlaamse bewe
ging 

Het artikel roept wel vragen op over de 
stand van hel ,,bio"-onderwijs in de beroeps-
scholen voor land- en tuinbouw 

Kan Rik Dedapper ons eens vertellen of de 
toekomstige land- en tuinbouwers in de rich
ting van de bioteelwijzen worden opgeleid'' 
Of IS het daar nog altijd spuit-spuit' 

D. Desmedt, Brussel 

6 MEI 
Alhoewel ik aanvankelijk met van plan was 

deel te nemen aan de betoging van 6 mei j I , 
heb ik mij door familieleden laten overhalen 

Ik vreesde er gekonfronteerd te worden 
met wat uw hoofdartikel voorzichtig noemt 
,,bepaalde groepen en groepjes die andere 
bedoelingen nastreven" En 't was toch wel 
zo zeker, ik had beter moeten weten i 

De lezersbriet van J verbiest (Kessel-Lo) 
m WIJ bevestigt mijn vrees en ongenoegen 

Tot zolang het O W met openlijk afstand 
neemt van dergelijke individuen en ,,groep
jes", mij met meer gezien i 

De napijn van 40-45 is te groot geweest om 
nog eens te avonturieren 

L.P., Hofstede 

BELGISCH R A C I S M E " 
België is sinds zijn ontstaan een land van 

racisme de frankofonen weigeren nog 
steeds zich aan te passen aan de taal en de 
kuituur van hun gastgemeente 

De Vlamingen die sinds 1830 de verdruk
ten, de negers van België waren, zijn dus 
gedwongen te strijden tegen het racisme van 
die franstaligen, die uitsluitend in het feit dat 
ZIJ geen Nederlands kennen, het recht me
nen te vinden om alle anderen Frans te doen 
spreken i 

ADVERTENTIE 

De redaktie ontvangt graag 
brieven voor de lezersrubriek 
Wederwoord. Naamloze brie
ven gaan de scheurmand in, 
evenals scheld- en smaadbrie-
ven. De andere publiceert zij, 
naarglang er plaats beschik
baar is. De redaktie behoudt 
zich het recht voor brieven in te 
korten en persklaar te maken 
zonder de essentie van de in
houd te veranderen. Brieven 
worden ondertekend met de 
naam en de plaats van her
komst, tenzij de schrijver ver
zoekt slechts de initialen te ge
bruiken. De opinie, vertolkt in 
een iezersbrief, is niet noodza
kelijk deze van de redaktie. 

Nu wil men op de koop toe aan de Overij-
senaren het recht op een eigen Vlaams 
thuisland ontzeggen en onze Vlaamse land
genoten daar in de apartheid verdrukken De 
manier waarop o a Clerfayt spreekt over de 
overheveling van alle randgemeenten naar 
Brussel is een regelrechte aanslag op ons 
Vlaamse grondgebied 

Tegenover zoveel agressiviteit is het nodig 
dat we elke anderstalige inwijkmg m Vlaan
deren de pas afsnijden De grondwet, de 
taalwet en de dekreten van de Vlaamse 
deelregering gelden hier evenzeer voor de 
franstaligen die bij ons willen komen wonen' 
Elke betwisting omtrent de Vlaamse status 
van Vlaamse gemeenten moeten we met een 
tegenoffensief beantwoorden Zo alleen kun
nen we ons recht om Vlaams te zijn affirme
ren en onze grenzen voorgoed veilig stellen 

(ingel<ort) 
J. Gilissen, Maasmechelen 

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 

WILLY 
MICHIELS 

MAKELAAR IN VERZEKERINGEN 
TorleylaanSI • 1511 HUIZINGEN 

tel 02/360 20 40 
Kantooruren 9-12 -15-18 (zaterdag 10-12) 

Waar Vlamingen méér dan thuis zijn 

H^ 
N.V. ZAKENKANTOOR 

HERMAN STEENHOUDT 
1 STATIONSPLEIN, 

9500 GERAARDSBERGEN 
Tel. (054) 41 30 44 

Woonkrediet 
steeds iets beter! 

- BINNENHUISINRICHTING 
- SIERSCHOUWEN 
- MEUBELEN - STOFFEN 
- BEHANG 

Kazernestraat 39 
9620 ZOTTEGEIVI 091/60.13.37 

KEUKENS-SANITAIR 
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 
Assesteenweg 240, TERNAT 

Tel. 582.29.15 

Toonzaal alle dagen open 
van 9-19 u Zondag gesloten 
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AANBEVOLEN HUIZEN 

NV BERT Cars en Trucks 
Assesteenweg 101-103 
TERNAT 

Tel . : 02/582.13.12 
02/582.04.10 

Verdeler 
VOLKSWAGEN - 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 
G A S E R W A R M I N G 

Tel. 426.19.39 

PROMO PUZZLE 
Kies zelf het onderwerp 
van uw puzzel 

Daniël Cortier 
02/428.69.84 

nvde winne-fabrisac 

/ migrostraat 128 
/Ë 9328 schoonaarde 

^ dendermonde 
052/42 33 04 -42 39 16 

drukkerij 

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

A 
M. 

% 

^DEVRIESE^ 
'i.Mil'i7il[.f.iHIi 

ë 
baron ruzettelaan IX 

8320 bruu« ^ 
aan brugge • oostkam 
^ 0 5 0 / 3 5 74 04 . 

| i k 
Tik 

'A 

J. BORREMANS-COCK 
& KINDEREN 

Algemene Bouwondernemingen 
Gentsestraat 238 

9500 Geraardsbergen 
Tel. 054-41.25.89 

WIJ bouwen voor u 
sleutel op de deur 

TE HUUR VOOR UW VAKANTIE 
AAN ZEE : 

moderne app en villas 
in alle prijsklassen 

Gratis catalogus op aanvraag 

058-51.26.29 
Leopold II laan 205 

8458 OOSTDUINKERKE 

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 
SS 050/20.08.50 
algemene decoratiewerken — 
schilderen — behangen — 
vloerbekledingen — parket — 
louverdrape — luxaflex — 



KONCEPT 
DAT ALLES 
HEEFT... 

VRAAG ONZE FOLDER! 

ï kantoormeubelen 
kantoorinrichting 

i KWALITEIT 
5 Vervaardigd in de duurzaamste materialen: vol-
' kunststof, staal, aluminium. De afwerking draagt 

^^^et label van de Belgische fabrikant nr, 1 van het 
< P betere kantoormeubilair. ^ 

ERGONOMIE 
Op mensenmaat bejiBBW?' Verzonken kabel-
doorvoer en niet-refleÉerende bovenbladen die 
^ '"'e tioogte verstelbo^BHBVoor elke werksitu-

is er een ideale o p l ^ ^ H 

Ji FLEXIBILITEI|/ ^ 
Met één enl^êl ond&ai 
bladen kan je alle kantenjFuit bij aanbouw en 
ombouw. En-iÉlÉficIdel van één enkel sleuteltje. De 
logistieke ëjepl^ud werkt sterk kostenbesparend. 

MECHELEN Industriezone h 
Toonzalen open van 8 30 o .w 
BRUSSEL Montoyerstraat 10 te 
Tnnn7nli=n noen van 8.30.. 


