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EERST DIT 

DINOSAURUS 
IN PORSELEINKAST 

IE het allemaal niet zo duidelijk Is neme de 
folder van een Instituut voor sekundair onder
wijs schooljaar 90-91. Daarin staat te lezen dat 
In het eerste leerjaar van de eerste graad 
leerlingen 1 uur geschiedenis krijgen, het laag
ste aantal uren! 

Alleen In de derde graad, de laatste twee jaar 
van de humaniora, moeten scholen geschiede
nis en/of aardrijkskunde verplicht op de agenda 
hebben. Het vak maatscliappelijl(e vorming is 
In de nieuwe ondenvijsregeling verboden. Hoe 

dat komt deelden de kranten als volgt mee: „Naar verluidt drong de 
VU hierop aan." 

In alle andere graden mogen de scholen nog wel kiezen tussen 
maatschappelijke vorming, geschiedenis en/of aardrijkskunde. 

De folder voor het komende schooljaar is dus eigenlijk reeds achter-
haató ware het niet dat het zogenaamde lentedel(reet — alias dinosau
rusdekreet — nog door de Vlaamse Raad moet behandeld worden. 
Het Is anders meer dan tijd want de grote vakantie staat voor de deur 
'en eens deze aan de gang staat 1 september zo op de kalender. 

Kan dit nog? Is dit nog fatsoenlijk na al die jaren van onrust die de 
onderwijswereld ontsierde, lamlegde en onzeker maakte? 

Wij hebben alle begrip voor het moeilijke 
ideologische evenwicht in ons onderwijs en 
de dringende vervanging van de Belgische 
onderwijsregeling door eigentijdse Vlaamse 
bepalingen. Maar moetdatopzo'n onhandi
ge, stuntelige, dinosaurusachtige manier? 
Minister Coens gedraagt zich als een mam
moet in een porseleinkast. 

In het verzameldekreet staat alles wat 
maar met ons onderwijs te maken heeft, een 
pakket dat te nemen of te laten Is en geen 
appreciatie op deelonderwerpen toelaat. 
Bovendien vermengt het dekreet admini
stratieve en materiële regelingen met de 
kwaliteit van het onderwijs. Eén soep dus 
waar leerlingen en leraren weinig bood
schap aan hebben. 

Alleen reeds de tijd — men spreekt van 6 uur diskussie — die de 
Vlaamse Eksekutieve aan de materiële aspekten besteedde tegen 
nauwelijks 1 uur voor het leerprogramma wijst op de beschamende 
desinteresse. Een meerderheid van de Vlaamse regering geeft dus 
historisch forfait nu de kans schoon was om een eigen Vlaams 
pedagogisch projekt op te zetten. 

Nochtans bevrijd van oude Belgische verplichtingen en nu ons 
onderwijs de kans krijgt om zich kwaliteitsvol te ontplooien verliest de 
administratie-Coens zich in oeverloze diskussles over materiële 
beslommeringen. En dit terwijl honderden leerkrachten en direkties 
uitkijken naar duidelijke richtlijnen voor opvoeding. 

Het dinosaurusdekreet, zo valselijk lentedekreet genoemd, is 
bovendien een kaakslag voor allen die menen dat de geschiedenisles 
noodzakelijk is voor een evenwichtig en zinvol onden/vijs. 

Jaak Gabriels heeft reeds verleden week krachtig geprotesteerd, 
het VU-partijbestuur van maandag j. l . heeft het protest herhaald. Het 

kreeg volgelingen uit alle hoeken. Kommentatoren van Vlaamse 
kranten gingen in de aanval. En nog niet langer dan zaterdag 26 mei 
maakte partijgenoot van minister Coens Mark Eyskens zich in de 
Standaard der Letteren bezorgd over het gebrek aan geschiedenis-
ondenwijs. „Zo krijg je een generatie van geheugenverlleslijders en 
verdwaasde nieuwlichters..." 

Eyskens heeft gelijk, hoe kan b.v. de omwenteling in Europa 
begrepen en uitgelegd worden wanneer men de voor-geschiedenis 
niet kent. Want terecht zegt Eyskens dat vele zogenaamd revolutio
naire ideeën reeds in het verleden werden uitgeprobeerd. 

Eveneens terecht vraagt het IJzerbedevaartkomltee de leden van 
de Vlaamse raad zich te verzetten tegen dit onderdeel van het 
dekreet. Kennis en besef van geschiedenis zijn een noodzakelijke 
bazls voor het verwerven van inzicht in de verschillende facetten van 
het maatschappelijk leven. Een volwaardig vak geschiedenis, dat 
pedagogisch verantwoord gebracht wordt heeft een onvervangbare 
plaats zowel in het lager, het sekundair als in het hoger onderwijs. 

Men zal hopen, zo schreef Paul Goossens in De Morgen, dat 
Gabriels voet tiij stuk houdt, want zelden beschikte hij over een beter 
dossier. Het zal hem in deze niet aan argumenten en simpatizanten 
ontbreken. 

De argumenten zijn gekend. Voor wie het verleden een zwart gat is weet 
geen snars van het heden, is ook niet in staat 
om de toekomst te peilen. Vlamingen die onze 
geschiedenis niet kennen zien niet in waarom 
een pattij als de VU zo rabiaat aan deze 
staatshen/omiing laboreert. 

En de simpatizanten? Men moet er b.v. de 
verkoop van historische drukwerken in de 
boekhandel maar eens op natrekken om te 
weten dat het grote publiek zeer sterk geboeid 
is in geschiedkundige ondenwerpen. Hoe be
langstellend gekeken en geluisterd wordt naar 
historische TV- en radiodokumentaires. Hoe de 
grote internationale magazines hun oplage 
verhogen wanneer zij historische onden/verpen 
brengen. En ten slotte, hoe in eigen land 
verenigingen die zich met plaatselijke geschie

denis inlaten op een groot publiek bogen. 
Hoe zouden deze geïnteresseerden kunnen begrijpen zonder 

enige voorkennis? Dat moet Coens toch maar eens uitleggen. Of 
schieten wij te veel op de minister die duidelijk in de steek gelaten 
wordt door zijn eigen partij ? Danst hij om een of andere reden naar de 
pijpen van duistere machten In de Gulmardstraat? 

Wij hechten zeer grote waarde aan een degelijk geschiedenison-
denwijs omdat het alles leert over het zijn of niet zijn van ons volk. Een 
sinjeur als Herman Teirlincl( heeft dit als volgt verwoord: ,,ln werken 
over plaatselijke geschiedenis keren wij a.h.w. tot onze moeder, met 
alles wat haar omringde. Zoeken is altijd schoner dan vinden, want 
wanneer wij naar de diepte van ons volk gaan peilen, dan beseft men 
dat men altijd te doen heeft met iets van zeer hoge waarde." 

Dét weigeren aan de kinderen van ons volk is een aanslag op hun 
intellektuele toekomst. En dat kan toch niet de opdracht van een 
minister van Onderwijs zijn? 

Maurlts Van Liedekerke 
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INHOUD 
7 

8 

Volgens André Geens zijn de 
nieuwe akkoorden met Zaïre 
na Lulumbashi nog niet in 
gevaar. 

Het debat in de kamer over de 
bendekommissie is een ma
ger beestje geworden. 

11 Herman Lauwers gelooft 
in een ontwikkeling zon
der antibiotika: voorzich
tigheid is geboden als we 

de fijnmazigheid van het ganse 
weefsel van onze samenleving niet 
in het gedrang willen brengen. 

, 4 ^ Rolstoelgebruikers ont-
I m moeten nog steeds overal 
I ^ ^ de meest onverwachte 

hindernissen in het open
bare leven. Jean-Marie De Roovere 
vertelt over z'n rolstoeltocht door 
Vlaanderen. VVM tracht er wat aan 
te doen met een pilootvoorstel. 

^ ^ ADL-assistentie, Fbkus-
^ 1 % wonen, klusters, begeleid 

I ^0 zelfstandig wonen,... Wo
nen voor mensen met een 

handikap vormt voor de leek vaak 
een kluwen, voor de betrokkenen 
echter is het een levensgroot pro
bleem. 

, J i ^ Joba, een dienst voor be-
I g geleid zelfstandig wonen 
I f ttij jongvolwassenen, be

vindt zich na de verlaging 
van de meerderjarigheid op een 
keerpunt. 

I W ziekondenwijs komen 
I ^ deze week de tegenstan

ders van de hervormin
gen aan het woord. 

ƒ ^ ^ Litouwen, Letland en Est-
J I land vormen de Baltische 

£ig I staten. Kleine maar zelf
bewuste volksgemeen

schappen, meent Willy Kuijpers, op 
bezoek in Litouwen. 

25 
VU-fraktieleider in de 
Vlaamse Raad Paul Van 
Grembergen volgde de 
verkiezingen in Roeme

nie. 

^k ^ In het derde deel van 
^ W onze serie over Joris Van 
tm^^ Severen schrijft Mija 

Proost dat de leider tot op 
het laatste moment gerust was in 
zijn eigen veiligheid. 

/ ^ M Als het aan de Italianen 
« / l gevraagd wordt, is er 

l ^ f geen twijfel meer: na de 
drie Europabekers blijft 

ook de wereldbeker in Italië. 
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Onder de titel Vlaanderen bestaat start de Volksunie vanaf 1 juni een 
grootscheepse imagokampanje. Via meer dan 300 grote straataffiches zal dit 
jonge leeuwtje de voorbijganger vol verwachting aankijken. Het welpje symboli
seert het jonge Vlaanderen: jong, want Vlaanderen moet nog groeien. De VU wil 
met deze aktie haar kiezers en alle belangstellenden net voor de verlofperiode 
enkele gedachten meegeven. De partij is er immers als minderheidsgroep in 
geslaagd om een belangrijk deel van haar programma te doen aanvaarden en 
samen met de grote partijen deels reeds te realiseren. Het belang van de eerste 
en tweede faze van de staatshervorming wordt door het grootste gedeelte van 
het publiek in Vlaanderen nog niet tenvolle naar waarde geschat. Het gaat 
nochtans over 600 miljard, of 40% van de middelen en bevoegdheden. En in het 
najaar staat de derde faze op de agenda. Via de junikampanje wil de VU niet 
alleen oproepen tot de afwerking van de staatshervorming middels de verwe
zenlijking van de derde faze. De partij wenst er tevens op te wijzen dat in het 
eigen Vlaamse huis nog veel moet gebeuren voor het korrekt doen funktioneren 
van de demokratie. De VU-afdelingen zullen een kleine afdruk van de affiche 
ontvangen die gebruikt kan worden voor afdelingsbladen of naar aanleiding 
van pamfletten rond 11 juli. De raamaffiches zelf zullen verspreid worden via de 
arrondissementen. 

BROEIKASEFFEKT... 
Volgens een rapport van de Verenigde 

Naties over liet broeikaseffekt zal tegen het 
eind van volgende eeuw aan het huidige 
vervuilingstempo de temperatuur met 3 gra
den toegenomen zijn. Dat is een snellere 
stijging dan de voorbije tienduizend jaar. De 
zeespiegel zou met maar liefst 6 centimeter 
per decennium stijgen. De wetenschappers 
die het rapport samenstelden dringen aan op 
een onmiddellijke vermindenng van 60% van 
de broeikasgassen om hun huidig peil in de 
atmosfeer te stabiliseren. 

Het broeikaseffekt onstaat door de opwar
ming van de atmosfeer. Net als het glas in 
een broeikas laat de atmosfeer zonlicht naar 
binnen, dat door de bodem opgenomen 
wordt en weer uitgestraald als warmtestra
ling. In de broeikas laat het glas die warmte 
niet meer ontsnappen. Hetzelfde gebeurt met 
de gassen die verantwoordelijk zijn voor het 
broeikaseffekt op aarde: de cfk's hebben dit 
effekt, maar vooral de koolzuurgassen (C02). 
Die komen vrij bij verbranding. Sedert de 
industriële revolutie zijn we steeds meer C02 
gaan uitstoten, door de eksponentiële toena
me van hout-, kolen-, olie- en gasverbran-
ding. 

...EN REGEN
WOUDEN 

Ook deze week uitte het Wereldnatuur-
fonds (WWF) zijn ongenoegen over de pove
re inzet die de EG aan de dag legt voor de 
redding van de tropische regenwouden. De 
voorstellen die de EG formuleerde worden 
door het WWF zwak en vaag genoemd. 

De tropische regenwouden bedekken nau
welijks 7% van het aardoppervlak, maar ze 
bevatten toch meer dan de helft van alle 
planten en dieren ter wereld. En niet eens 1 % 
van de evenaarswouden wordt duurzaam 
beheerd, d.w.z. ontgonnen zonder de natuur
lijke aangroeimogelijkheden te overschrij
den. Volgens het Natuurfonds wordt jaarlijks 
20 miljoen hektare regenwoud venwoest. 

Het WWF duidt de Europese gemeen
schap aan als een van de grote boosdoe
ners: één derde van het tropisch hardhout dat 
op wereldschaal wordt verhandeld, gaat naar 
de EG-lidstaten. Het WWF wil dat de EG 
uiterlijk tegen 1995 de haadel in tropisch hout 
baseert op duurzame ontginning. 

GEEN EURG-
OPTIMISME 

De Kristelijke Arbeidersjongeren (KAJ) wil
len zich niet blindstaren op het Euro-optimis-
me, dat nog zal toenemen naarmate 1 januari 
1993 dichterbij komt. Van de jeugd in Europa 
IS vandaag 23 % werkloos. Tegen het jaar 
2000 zou slechts een kwart van de Europese 
jeugd bestaan uit geschoolde arbeiders met 

een vaste betrekking Een kwart zou weinig 
geschoold zijn, en slechts op onzekere statu
ten kunnen rekenen. En de helft zou zelfs 
helemaal geen baan hebben, slechts tijdelijk 
werken of helemaal uit de maatschappij ge
stoten zijn. 

De KAJ wil in een ,,open" Europa, dat 
groter is dan de 12, het werk beter verdelen 
en meer respekt afdwingen voor de jongeren. 
Opmerkelijk is dat men ook stemrecht en 
verkiesbaarheid vraagt op alle nivo's voor alle 
migranten na dne jaar verblijf Dan zijn er 
inderdaad met veel redenen om het KAJ-
Europa onverdeeld optimistisch tegemoet te 
zien... 

STUDENT, MAAR 
OOK INTELLIGENT? 

Een enquête die uitgevoerd werd in het 
kader van een praktikum sociologie bij stu
denten van 4 fakulteiten uit de Humane 
Wetenschappen van de KU Leuven, deed 

heel wat stof opwaaien. Het beeld van de 
student komt er immers helemaal met fraai 
uit' zeer materialistisch, kultureel ongeïnte
resseerd, bijna apatisch voor de aktualiteit, 
politiek overw/egend konservatief. Oordeel 
zelf-

58,1% van de onden/raagde studenten is 
het eens met de stelling Een loopbaan met 
veel geldgewin trekt me aan Wat de kiesin-
tenties betreft skoort de PW 28,2%, Agaiev 
28,5%, de CVP 23,6%, de Volksunie een 
schralee 5,2% en de SP nauwelijks 3,9%. 
27,1% van de studenten leest nooit een boek. 
76,8% gaat nooit of zeer uitzonderlijk naar 
een toneelvoorstelling. Voor een klassiek 
konsert bedraagt dit cijfer zelfs 82,6%. Maar 
ook popkonserten liggen met zo in de markt: 
71 % gaat er nooit of zeer uitzonderlijk naar
toe 

33,3% van de studenten leest nooit een 
krant. Slechts 1,6% leest een buitenlandse 
krant, en amper 0,3% een Franstalige. Stude
ren doen de studenten wel af en toe: gemid
deld 21 uren per week, en in het weekend 
zo'n 8 ekstra uren. 
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De Voerense burgemeester Droeven en de beide broers Happart hebben 
maandag, in aanwezigheid van tientallen sensatiebeluste fototoestellen en 
televisieltamera's, de Nederlandstalige borden met het opschrift „De Limbur
gers heten U welkom" aan de gemeentegrenzen laten verwijderen. Volgens 
Droeven zijn de borden „in strijd met de taalwetgeving en een aanslag op de 
vrije meningsuiting."Ms de Franstallgen in Voeren de pacifikatle op de helling 
willen plaatsen, zijn ze alvast goed op weg. (foto Beiga) 

PEPPILLEN 
Het einde van de maand mei luidt natuurlijk 

vervelende tijden in voor de meeste studen
ten De eksamens staat voor de deur, ieder
een trekt zich eenzaam terug op zijn studeer
kamertje Dat de eet-, slaap- en leefgewoon
ten door die grote en stresserende inspannin
gen voor een tijdje overboord gegooid wor
den, IS geen geheim Er wordt minder 
geslapen, minder en/of vlugger gegeten, 
meer zittend geleefd Sommigen voegen 
daar nog liters koffie aan toe, anderen slikken 
vitaminen, en zij die het helemaal met meer 
zien zitten, durven wel eens naar de peppil 
grijpen 

Laten we deze laatste kategorie, de waar
schuwing van vele dokters en onderzoekers 
navolgend, een wijze raad geven- blijf eraf 
Slaap- en peppillen leveren immers mets op, 
tenzij een hoop minder aangename bijwer
kingen Volgens sommige bronnen zouden 
nochtans twee op drie studenten tijdens de 
eksamenperiode geneesmiddelen nemen 

RUG-studentenarts Koen Verhofstadtóeeó 
een opgemerkte oproep aan de minister van 
Volksgezondheid om de amfetamines uit de 
handel te halen Zolang die dingen verkrijg
baar zijn, helpt geen preventiekampanje, stelt 
de arts. Amfetamines zijn bovendien enkele 
noodzakelijk voor zeer gespecialiseerde en 
zeldzame gevallen De overheid moet er voor 
zorgen dat ze hun verdeling zo kan organise
ren dat ze alleen bij die gevallen terecht 
kunnen komen 

VENNOOTSCHAPS
BELASTING... 

Luidens een rapport van het Internationaal 
Monetair Fonds (IMF) waar de Financieel 
Ekonomische Tijd deze week ruchtbaarheid 
aan gaf, betalen de bedrijven in België relatief 
weinig belastingen Dit klinkt als een verras
sing, want van werkgeverszijde, en met in het 
minst gesteund door de Tijd, wordt de jong
ste maanden steen en been geklaagd over 
de zware lasten voor het bedrijfsleven 

Volgens het IMF-rapport heeft deze vast
stelling te maken met een gebrek aan een 
efficiënte belastingsadministratie en het inge
wikkelde belastingssysteem, dat gewoon een 
onweerstaanbare uitnodiging vormt voor fis
kale spitstechnologie Maar bovendien is de 
effektieve, marginale druk van de vennoot
schapsbelasting in ons land lager dan in 
West-Duitsland, Frankrijk en Nederland 

De regering kan zich geen mooier ekskuus 
indenken om nu eens eindelijk te doen wat ze 
al langer van plan was bijkomende fiskale 
lasten voor de bedrijven, of snoeien in de 
aftrek- en/of vrijstellingsmogelijkheden Daar
naast IS het ook geen geheim meer dat de 
regering wil snijden in het oneigenlijk gebruik 
van sociale uitkeringen Zo is het bvb toch 
onbegrijpelijk dat de uitgaven voor de werk
loosheid blijven stijgen, ondanks de gunstige 
ekonomische situatie 

Op het kabinet van Begrotingsminister 
Hugo Schiltz zijn intussen de belaterale ge
sprekken begonnen over de opmaak van de 
begroting '91 Op basis van deze ronde zal 
Schiltz een overzicht maken, met de punten 
die nog ter diskussie zijn Dit dokument vormt 
dan het basiswerkstuk voor het begrotings-
konklaaf, dat moet snoeien om de vooropge
stelde begrotingsobjektieven te bereiken. Er 
wordt reeds lange tijd gezegd dat de begro
ting van '91 geen fluitje van een cent zal zijn, 
o m door de tegenvallende inkomsten. Vol
gens vice-premier Schiltz zal er opnieuw zo'n 
60 miljard gevonden moeten worden. 

...EN TIEN-
JARENPAKT 

Omdat de venwezenlijking van deze objek-
tieven jaar na jaar een moeilijke opdracht 
blijft, temeer daar de bevolking in tijden van 
ekonomische welvaart de miserabele toe
stand van de overheidssektor moeilijker be
grijpt, suggereerde Schiltz een tienjarenpakt 
tussen regenng, partyen en sociale partners 
over de begrotingssanering Het doel van dit 
pakt moet volgens de begrotingsminister zijn 
dat binnen de tien jaar de schuldenberg 
verminderd wordt van 135% van het BNP tot 
80% van alle goederen en diensten die in ons 
land geproduceerd worden. 

De koppeling van de Belgische frank aan 
de Duitse mark zou, via een dalende rente, 
ook een positief effekt hebben op de begro
ting, ZIJ het pas over twee tot drie jaar De 
koppeling betekent dat de frank bij een 
eventuele herschikking in het Europees 

muntstelsel de D-mark, de sterkste munt, zal 
volgen Daardoor zou er een grotere prijssta
biliteit komen, met als gevolg een lage infla
tie Brussel zou zijn positie als Europees 
financieel centrum ook versterken, en Belgiè 
zijn rol als Europese voortrekker Kortom, een 
koppeling aan de D-mark heeft volgens de 
meeste waarnemers meer voor- dan nadelen 
(bvb de hogere kosten voor de uitvoer door 
de herwaardering van de frank). 

GROENE BALLEHEN 
Zo noemde de liberale krant Het Laatste 

Nieuws het geplande gesjoemel waarmee de 
Vlaamse premier Gaston Geens meer denne-
bossen wilde geven aan Sunparks-baas Ru-
dolf Vanmoerkerke, in ruil voor bouwgronden 
op de Hobokense Polder voor de huisves
tingsmaatschappij Beter Wonen Daar spelen 
CVP maar vooral SP de hoge violen. Voor die 
koehandel tussen SP en CVP moesten enkel 
wat kleurtjes op het gewestplan gewijzigd 
worden 

Geens had zijn moment zorgvuldig geko
zen- VU-mimster Jotian Sauwens, die in de 
eksekutieve bekend staat als een nogal groe
ne minister was immers met studiereis in het 
Japanse Osaka Het uitlekken van het plan
netje alarmeerde de VU-mimster echter Want 
Geens had beide dossiers zelf op de agenda 
geplaatst toen Sauwens reeds vertrokken 
was 

Op de valreep wist Sauwens volgens Het 
Laatste Nieuws de voorzitter van de Vlaamse 
regering met een telefoontje uit Osaka ervan 
te overtuigen een beslissing over beide dos
siers uit te stellen. 
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KORTWEG 

• Belgisch Verkeersminister Oehaene 
en zijn Nederlandse kollega Maij-Weg-
gen bereikten een akkoord over het 
TGV-tracé tussen Antwerpen en Rot
terdam. Het zal een komprorois worden 
tussen hetgeen België wou en hetgeen 
Nederland wou, over de bestaande lijn 
12, via Kapelten en Essen. 

• Minister van Justitie Wathelet gaf op
dracht een disciplinair onderzoek te 
openen tegen de Nijvelse prokureur des 
konings Deprêtre. Eerder had VU-ka-
merlid Covellers het ontslag van de 
prokureur geëist. 

• De presidentsverkiezingen in Co
lombia liepen uit op een overwinning 
voor Cesar Gaviria. De overwinnaar 
staat een harde aanpak van de drugba-
ronnen voor. 
• In het Nederlandse Roermond scho
ten leden van het Iers Republikeins 
Leger twee jonge Australiërs dood. De 
IRA kwam met de lakonieke melding dat 
het om een vergissing ging. 

• President Gorbatsjov, volgens Time 
de man van het decennium, zit weer 
zwaar In de rats. Na hoog oplaaiende 
etnische onlusten in Armenië en het 
aanslepende konfUkt in de Baltische 
staten, heerst er nu ook grote onrust 
over de ekonomische hervormingen. De 
aankondiging daarvan leidde tot een 
massale hamsteraktle door de Sovjet
burgers. Tot overmaat van ramp werd 
Gorbie's grote rivaal Jeltsin verkozen 
tot president van de Russische federa
tie, de belangrijkste Sovjet-republiek. 
En dat allemaal op de vooravond van de 
top met de Amerikaanse president 
Bush. 

• De NMBS zet 60 kontroleurs in burger 
in om de treinreizigers strenger op 
zwartrijden te kontroleren. Sedert de 
invoering van tiketten die door de reizi
gers zellf moeten ingevuld worden 
(zoals de go-pass), stelde de spoorweg
maatschappij vast dat het aantal mis
bruiken toegenomen is. Momenteel zou 
het zwartrijden op de trein de overheid 
zo'n 140 miljoen per jaar kosten. 

• In siweden sprak voor het eerst een 
meerderheid van 51% van de bevolking 
zich uit vóór toetreding tot de Europese 
gemeenschap. 

• Volgens een gloednieuwe EG-richtlIjn 
mogen patroons niet heimelijk de pro-
duktiviteit van hun personeelsleden die 
aan beeldschermen werken kontrole
ren. Hoofdredakteurs wezen gewaar-
schuwdl 

• Volgens de voormalige Antwerpse 
substituut-prokureur voor milieuzaken 
Paul Morrens stinkt het bij de Antwerp
se milleupoiitie. De groene politie
mannen zouden zich laten trakteren op 
snoepreisjes, eetmalen en kadootjes 
van de bedrijven die ze moeten kontro
leren. 

ANDRE GEENS: 
WERK OP TERREIN 
TELT VOOR MIJ 
• Is het mogelijk om een goed idee te 
krijgen over de huidige situatie in Zaïre? In 
welke mate zijn de bronnen betrouwbaar? 

„ Het IS precies om exact te weten te 
komen wat er gebeurd is in Lubumbaslii, dat 
de regenng vorige weel< vrijdag een interna
tionale onderzoekskommissie heeft ge
vraagd. We geloven dat alleen zo een objek-
tief verslag tot stand kan komen over de 
incidenten die in ieder geval in Lubumbashi 
hebben plaatsgegrepen omstreeks 10 mei. 

Het is inderdaad erg moeilijk om op dit 
ogenblik een oordeel uit te spreken, aan de 
hand van diverse getuigenissen, die dan met 
allemaal komen van mensen die er zelf bij 
waren. De regering gelooft dat een Zaïrese 
toelating voor een internationale onderzoeks
kommissie om onbelemmerd te werken al 
een stap in de goede richting zou zijn. 
Overigens staan we niet alleen met die opvat
ting. Zoals U weet heeft ook de Amenkaanse 
regering al eenzelfde standpunt ingenomen." 

• Hebben de onlusten op verschillende 
plaatsen in Zaïre met elkaar te maken? 

,, Ik wil er toch even de nadruk op leggen 
dat Zaïre ongeveer tachtig maal zo groot is 
als België en 35 miljoen inwoners telt. De 
kommunikatie-infrastruktuur werkt er niet 
steeds efficiënt. Dat betekent in de praktijk 
dat het moeilijk is om een volledig overzicht te 
krijgen van wat er precies gebeurt in dat 
onmetelijke land. Daarenboven moeten wij, 
zeker vanuit Europa, erg voorzichtig zijn met 
uitspraken over de interne gebeurtenissen in 
een land dat zover af ligt. Toch is het duidelijk 
dat er inderdaad één en ander politiek in 
beweging is gekomen in Zaïre. Maar dat is 
beslist met de eerste keer Ook vroeger zijn er 
periodes geweest van drukke politieke bewe
ging, die, zoals ook in het Westen, dikwijls het 
eerst tot uiting komt aan de universiteiten. 

Gelukkig maar draaien de drukke politieke 
gesprekken her en der in Zaïre met altijd uit 
op onlusten. We kunnen van hieruit alleen 
maar hopen dat ook in Zaïre de demokratize-
ring definitief van start gaat. Dat zulke over
gang soms zware inspanningen met zich 
meebrengt is onvermijdelijk." 

• Onlangs ondertekende U met Zaïre een 
nieuw akkoord voor de ontwikkelingssa
menwerking. Komt dit akkoord nu niet in 
gevaar? 

,, Vooralsnog met. De maatregelen van de 
Belgische regering slaan op dit ogenblik 

uitsluitend op de bevnezing van de admini
stratieve procedures voor de toekenning van 
leningen van Staat tot Staat en op de op
schorting van de voorbereiding van de ge
plande Grote Gemengde Kommissie. 

Ik wil er toch op wijzen dat leningen van 
Staat tot Staat met vallen onder de verant
woordelijkheid van de Minister van Ontwikke
lingssamenwerking. Wat de Gemengde Kom
missie betreft, is het natuurlijk zo dat een 
uitstel ervan zou betekenen dat wij alleen 
maar kunnen verder werken volgens de af
spraken van de laatste Grote Gemengde 
Kommissie, namelijk die van oktober '88. 

Dat betekent in de praktijk dat het werk op 
het terrein kan voortgaan, maar dat er geen 
nieuwe initiatieven worden genomen, en we 
geen nieuwe onënteringen kunnen afspreken 
met de Zaïrese verantwoordeklijken. Uiter
aard kan die situatie met eindeloos blijven 
duren. Maar het is mijn eerste bekommernis 
dat de ontwikkelingssamenwerking die recht
streeks ten goede komt aan de plaatselijke 
bevolking zo goed mogelijk in stand wordt 
gehouden. Ik denk daarbij vooral aan onder
wijs en gezondheidszorg. 

Op zich zijn de nieuwe akkoorden bij dit 
alles nog met in gevaar." 
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WETSTRAAT 

MIGRANTENBELEID: 
EEN VERDOMDE PLICHT 

„De tijd van moties en besluiten is voorbij 
Het IS onze verdomde plicht als politiek 
verantwoordelijken nu verder onophoudelijk 
op ieder beleidsniveau aan te dringen op 
beleidsdaden en daarvan de konsekwenties 
in te schatten We hebben veel tijd verloren 
We hebben nu echt geen tijd meer te verlie
zen " 

Aldus rondde Walter Peeters zijn tussen
komst af bij de gedachtenwisseling over het 
migrantenvraagstuk in de Vlaamse Raad 
Meteen gaf hij ook zowat de gehele teneur 
van het debat weer genoeg gepraat, nu 
konkretisering Maar deze konkretisenng 
stuit zijns inziens op twee ernstige knelpun
ten Het eerste is het ontstellend gebrek aan 
koordinatie tussen de verschillende beleids
niveaus Het tweede is het gebrek aan midde
len 

KOORDINATIE 
Het IS volgens Peeters de opdracht van het 

migrantenbeleid om zoveel mogelijk toleran-
tiedrempels weg te nemen, en dat op de 
eerste plaats daar waar onze bevolking en de 
migranten dagdagelijks met eikaars aanwe
zigheid worden gekonfronteerd De beleids
terreinen waarop in deze zin moet worden 
gewerkt zijn huisvesting, welzijn, gezond
heid, ondenwijs en tewerkstelling Stuk voor 
stuk gemeenschapsbevoegdheden Maatre
gelen terzake vergen evenwel tegelijkertijd 
een ingrijpen tegen illegale inwijking, een 
aanpak van het probleem van de politieke 
vluchtelingen, een efficient uitwijsbeleid voor 
knminele immigranten, de herziening van de 
naturalisatieprocedure waarbij dient geop
teerd voor de geleidelijkheid via het over
gangsstatuut van het residentschap, een re
geling van het islamonderwijs enz Al deze en 
andere maatregelen moeten op het federale, 
zelfs het Europese niveau getroffen worden 
Koordinatie en kontinu overleg tussen alle 
betrokken beleidsniveaus zijn dan ook een 
conditio sine qua non om te komen tot een 
globaal, koherent en efficient migrantenbe
leid 

Walter Peeters vroeg zich dan ook af, of de 
Vlaamse regenng de federale regenng met 
op haar verantwoordelijkheid moet wijzen tot 
het nemen van een aantal dringende maatre
gelen inzake nationaliteitsvenwerving, inzake 
de islamvertegenwoordiging, inzake de so
ciale- en arbeidswetgeving en zomeer, „even 
zovele voorwaarden opdat op gemeen
schapsvlak een aantal maatregelen met de 
nodige doelmatigheid zouden kunnen uitge
bouwd worden " 

y^y x%ïfl»>-

Het is hoog tijd dat er nu maatregelen 
genomen worden voor het migran
tenbeleid. Deze vergen tegelijkertijd 
een ingrijpen tegen illegale inwijking, 
aanpak van het probleem van de poli
tieke vluchtelingen en een efficiënt 
uitwijsbeleid voor kriminele immi
granten. 

MIDDELEN 
Ook wat de middelen betreft verwachtte 

Peeters dringend meer duidelijkheid „Ver-
snippering geeft ook hier de verschillende 
beleidsniveaus al te vaak de kans hun verant
woordelijkheid naar mekaar toe te schuiven 
en zich aldus verder te blijven verschuilen 
achter kortzichtige, kollektieve onverantwoor
delijkheid 

Alles samen besteedt Vlaanderen bijna een 
miljard aan migrantenzorg Daan/an is 55 
miljoen ingeschreven op de begroting van 
minister Lenssens en specifiek bedoeld voor 
migranten Verder zijn er het Fonds Lens
sens, de 348 miljoen van het ondenwijs voor 
de begeleiding van migrantenkinderen, de 
mogelijkheden van sociale huisvesting en de 
tewerkstellingsprojekten 

Maar wat betekent dat ene miljard tegen
over het grote probleem dat het migranten
vraagstuk IS ' „Een aantal van de voorstellen 
die WIJ hebben geformuleerd, zullen geld 
kosten, veel geld Maar we moeten weten wat 
we willen We moeten prioriteiten vastleggen 
en nu moet konsekwent een aanzet worden 
gegeven voor konkrete realisaties ' (j.a.) 

P-SPROKKELS 
• Twee dagen lang besteedde de Kamer 
aandacht aan het verslag van de parlementai
re onderzoekskommissie „naar de wijze 
waarop de bestrijding van het terrorisme en 
het banditisme georganiseerd wordt" De 
gekende standpunten werden voornamelijk 
door de kommissieleden zelf herhaald Het is 
nu wachten op de lessen die de regenng uit 
het verslag trekt 

• Verder stemden de kamerleden in met de 
opnchting van een kommissie voor de eva
luatie van de nieuwe abortuswetgeving Frak-
tievoorzitter Herman Candnes noemde de 
kommissie een nuttig instrument ,,dat de 
nodige elementen moet kunnen ter beschik
king stellen om de betrokken wetgeving bij te 
sturen indien nodig, en om maatregelen te 
suggereren die het diepmenselijk drama van 
de abortus voorkomen waar mogelijk en 
voorzien in de begeleiding, opvang en beper
king van het drama waar nodig " 

• Ook de aanpassing van de rijksmiddelen-
en de algemene uitgavenbegroting kreeg 
groen licht In antwoord op de liberale kritiek 
stelde Vice-premier Hugo Schiltz dat de sa-
nenngsoperatie kan versneld worden wan
neer men de sociale vrede in het gevaar 
brengt „Ik blijf geloven in de voordelen van 
de sociale konsensus Ik kan geen tien jaar 
van de bevolking besparingen vragen als er 
geen klimaat is van sociale vrede" 

• In de Kommissie voor de Landbouw kwa
men nog maar eens de gevolgen van de 
varkenspest en vooral de te treffen maatrege
len ter sprake VU-woordvoerder Jean-Pierre 
Pillaert vroeg zich af of er voor de toekomst 
geen scherpe en geregelde, preventieve kon-
trolemaatregelen moeten genomen worden 
Voor de bescherming van het familiale bedrijf 
bepleitte hij speciale maatregelen 

• Vreemd klonk de interpellatie van FDF er 
Clerfayt over het optreden van de Vlaamse 
regenng in de faciliteitengemeenten Luk 
Vanhorenbeek noemde het kras dat een lid 
van de franstalige oppositie een franstalige 
nationale minister onden/raagt om een 
Vlaams Gemeenschapsminister terug te flui
ten Ovengens kon Vice-premier Moureaux 
enkel bevestigen dat iedereen de wetten en 
dekreten moet eerbiedigen en binnen zijn 
bevoegdheidssfeer blijven 

• Eenpang stemde de Senaat in met de wet 
die de veiligheid van het speelgoed waar
borgt 

• Ook kwamen de moeilijkheden rond de 
voorbereiding van de Wereldtentoonstelling 
te Seville in 1992 ter sprake Zowel Hans De 
Belder als Walter Luyten noemden Sevilla 
een belangrijke oefening voor het nieuwe 
België De nationale overheid, de gewesten 
en gemeenschappen, de prive-sektor en de 
publieke sektor zullen er binnen een pavil
joen moeten samenwerken 
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WETSTRAAT 

EEN MAT EINDE 

Z
OALS gebruikelijk brachten eerst 
de rapporteurs verslag uit. Zowel 
Philippe iMurent (PSC) als Tony 
Van Parys (CVP) gingen uitvoerig 
in op de moeilijkheden die de 
kommissie bij haar werk onder
vond, en op de konklusies en 
aanbevelingen van de kommissa-
rissen. De meeste sprekers ver
tolkten daarop de standpunten 
van hun partij, maar ze benadruk

ten vooral de vele verdiensten van de kom
missie. De wierook hing soms in dichte 
nevels in het halfrond, maar de aanwezige 
ministers Wilfried Martens, Louis Tobbacl< en 
Melchior Watl^elet\oonóen zich zelden onder 
de indruk. 

TEGENWIND 

welhaast onmogelijk zou zijn de eigenlijke 
daders van de Bende van Nijvel-aanslagen, 
en van alle misdaden die de laatste jaren voor 
zoveel opschudding zorgden te vatten. 

„Maar", zei hij, „het is noodzakelijk de struk-
turen bloot te leggen die achter de misdaden 
en terreurakties van het verleden zitten". Ter 
illustratie van de impakt van een aantal perso
nen en strukturen op het gerechtelijke onder
zoek citeerde hij enkele frappante passages 
uit het boek van Rudy Van Doorselaer en 
Etienne Verhoeyen over de moord op gewe
zen KPB-Volksvertegenwoordiger Julien La-
haut. „Ik kan U nog andere voorbeelden 
geven! De daders van de aanslag op de 
IJzertoren zijn ook nooit gevat, hoewel ieder
een weet wie achter deze misdaad zit." En 
samenvattend: „De opeenstapeling van zo
veel fouten kan toch niet alleen maar aan 
slordigheden worden toegeschreven?". 

Toch slikte niet iedereen de zelfgenoeg
zaamheid van de kommissie. Agalev-kamer-
lid Hugo Van Dienderen uitte namens zijn 
fraktie, die niet bij de werkzaamheden betrok
ken was, zware kritiek. Hij vroeg zich terecht 
af waarom bepaalde belangrijke getuigen 
niet gehoord of niet met elkaar gekonfron-
teerd waren. Het waren echter de franstalige 
liberalen die in het debat de show stalen. 

PRL-defensiespecialist Armand De Decker 
brak een lans voor de rijkswacht en toonde 
zich over het algemeen niet erg tevreden met 
de besluiten van de bendekommissie. Hoe
wel hij zelf deel uitmaakte van de kommissie 
woonde hij niet eens de helft van de vergade
ringen bij... Een opgemerkte tussenkomst 
was deze van voormalig minister van Justitie 
Jean Go! (PRL). Die schroomde zich niet 
zwaar uit te vallen naar de rijkswacht. Hij 
wees erop dat die ongeveer alomtegenwoor
dig is, maar aan vrijwel elke kontrole ont
snapt. Hij was daarentegen veel minder 
scherp voor de Staatsveiligheid. Claude Eer
dekens (PS) en Mare Mahieu (PW) eisten 
maatregelen tegen de Nijvelse prokureur 
Jean Deprêtre. Jean Mottard (PS) had intus
sen de kans gezien zijn pas verschenen boek 
over de bendekommissie aan te prijzen. 

NETWERK 
Met meer dan gewone aandacht werd 

geluisterd naar de tussenkomst van kommis-
sielid Hugo Coveliers (VU). Hij wees erop dat 
men in België het bestaan van de georgani
seerde misdaad sistematisch blijft negeren. 
„Het fenomeen bestaat in Nederland, Frank
rijk, Duitsland, enzovoort. Alleen bij ons gaat 
men ervan uit dat zoiets hier onmogelijk is". 
Verder ging hij dieper in op het eigenlijke 
onderzoek. Coveliers v^as van oordeel dat het 

Het debat in de Kamer van 
Volksvertegenwoordigers dat 
de opdracht van de bendekom-
missie afsioot is een mager 
beestje geworden. De belang
stelling vanwege de kamerle
den was beneden alle peil. 

Nochtans werd door de kom
missie mogelijk een aanzet ge
geven om fundamentele wijzi
gingen in ons staatsbestel door 
te voeren. 

DEMILITARISERING 
Tussen Coveliers en De Decker ontwikkel

de zich dan nog een korte woordenwisseling 
rond de problematiek van de Rijkswacht. 

Hierbij bleken zij twee totaal tegengestelde 
visies te verdedigen. Waar de liberale woord
voerder een versterking van de middelen van 
het korps als heilzaam zag, gooide Coveliers 
het over een andere boeg.,,Jongeren van 17 
jaar worden daar twee jaar lang ingepompt 
dat zij de besten zijn, de elite. Daarna worden 
zij op de mensen losgelaten. De buitenwe
reld, U en ik, zijn de vijanden. De Rijkswacht 
is een militair korps, en kan dus niet buiten 
een vijandbeeld." Hij pleitte ervoor dat de 
opleiding van de politiemensen in België 
dichter bij de bevolking zou aansluiten, in 
plaats van in van de wereld afgesloten kazer
nes. Er zou een wet moeten komen op de 
politiefunktie. Ook vroeg hij aandacht voor de 
depolitisering van de magistratuur, een eis 
waarbij Van Dienderen zich aansloot. Enkele 

Alhoewel niet met name genoemd 
worden nogal wat Coveliers-voorstel-
len door de regering overgenomen. 

niet terzake doende opmerkingen van Gerolt 
Annenrians (VI. Blok) werden met een snedi
ge repliek afgedaan. 

MAATREGELEN 
Eerste-minister Martens beperkte zich tot 

een vrij algemene tussenkomst namens de 
regering. Die is volop bezig de konklusies 
van de kommissie te bestuderen. Er worden 
verschillende ekstra kabinetsraden aan ge
wijd, maar pas op tweede pinksterdag zullen 
konkrete maatregelen voor een betere wer
king van politie en gerecht bekendgemaakt 
worden Intussen gonst het wel van de ge
ruchten en staan de kranten bol van denkpis
tes en werkschemata. 

Hoewel hij met bij name genoemd wordt, 
gaan nogal wat voorstellen in de richting van 
wat Coveliers tot nog toe aanreikte. De ge
deeltelijke demilitarisering van de Rijkswacht 
wordt niet uitgesloten. Ook schijnen stappen 
in de richting van een „eenheidsstruktuur" in 
de opleiding van de manschappen haalbaar. 
Uit het debat in de Kamer van Volksvertegen
woordigers bleek alleszins dat het meer dan 
hoogtijd is om het geschokte vertrouwen in 
de werking van politie en gerecht te herstel
len. Of de maatregelen die de regering in het 
vooruitzicht stelt hiertoe zullen bijdragen 
moet nog worden afgewacht. 

Frank Seberechts 
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REPLIEK 

PERSSPIEGEL 
De voorbije weken werden we 
door de media overstelpt met 
bijdragen over het begin van 
WO II. Daarover enkele uittrek
sels. De schending van de 
mensenrechtien hier wordt 
aangeknoopt bij het nieuwe tra
gische gebeuren In Zaïre. En 
ondertussen blijft de „Franse 
colère" verder doorwerken in 
het franstalig onderwijs. 

(w.v.b.) 

sprake Een halve eeuw na het gebeuren blijft 
vooral Franstalig België zich tegen elk vorm 
van grootmenselijkheid verzetten" 

DE NIEUWE GIDS 
De oud-Dinaso van Daensistische af

komst Luc Delafortrie staat stil bij de tragi
sche dood van Joris Van Severen, met de 
houding van de Belgische staat die hier
voor nog niet de verontschuldiging op
bracht die de Russen wel deden over 
Katyn. 

„Velen van de gedeporteerden, door de 
Belgische autoriteiten aan de Franse overge
leverd, werden door dronken soldaten op 
een beestachtige manier afgemaakt Door 
die autoriteiten werden twee misdadige fou
ten gemaakt de arrestatie van iemand als 
Van Severen die zijn gemobiliseerde volgelin
gen er toe aanzette het land op een voorbeel
dige wijze te dienen en zijn trouw aan de 
koning herhaaldelijk bevestigde, en de over
levering van hem en van talrijke onderdanen 
aan een ander land, wat een Staat die zichzelf 
respekteert met mag doen Nooit heeft die 
Staat zijn leedwezen hierover uitgedrukt en 
aan de slachtoffers eerherstel gebracht ' 

TCTBELAHC VAN LIHBURP 

Mare Piatei staat stil bij de perskonferen-
tie van Hugo Schiltz waar ondermeer het 
dossier van de repressiegevolgen werd 
aangekaart. 

„In de meest diskrete stilte probeert de 
Volksunie-topman in de regering die,,verzoe
ning onder de burgers ' waar te maken Met 
enorm veel engelengeduld wordt getracht 
geval per geval een zo behoorlijk mogelijke 
oplossing te geven Geen gemakkelijke op
gave, omdat „de anderen" met altijd even 
bereid zijn om ook die politieke afspraak te 
willen waar maken 

Van vergevingsgezindheid is daarbij geen 

De reaktle op de bloedige gebeurtenis
sen In Zaïre waren onvermijdelijk en zelfs 
nog gematigd. 

„Dat die reaktie er een van verontwaardi
ging zou worden, was voorspelbaar Het 
veronderstelt daarentegen een rare kronkel 
om de logika te begrijpen van de aantijging 
dat België, door het vragen van een interna
tionaal onderzoek van de „gebeurtenissen", 
vanuit paternalistische en neokolonialistische 
refleksen de demokratizenngsbeweging in 
Zaïre zou willen afremmen Wat de Belgische 
regenng heeft gedaan is met minder en zeker 
met meer dan de logische gevolgen trekken 
uit het feit dat de Belgisch-Zairese relaties 
sinds kort officieel gekoppeld zijn aan het 
respekt voor de mensenrechten." 

H E T I M ^ NIEUWS 
„De Franse colère" Is de titel van Fer-

nand Van Oostende bij de beroering In het 
Waalse onderwijs dat door de federalise
ring nu zelf zijn eigen pot moet koken. 

,,Deze Franse colère heeft toch ook nog 
eens aangetoond dat de onderwijsuitgaven 
aan de andere kant van de taalgrens blijven 
uit de hand lopen Vroeger was dit al herhaal
delijk het geval wanneer de onderwijsminis
ters nog in de nationale regering zaten Als 
men toen op dit vlak iets toegaf aan de 
franstalgen, moest ook het Vlaams onderwijs 
kompenserende ekstra-middelen krijgen 
Gelukkig is daar nu een einde aan gekomen 
met de te lang onder PSC-druk afgeremde 
federalisenng van het onderwijs " 

GAZET VAN ANTWERPEN 
Jan Veestraete tapt uit hetzelfde vat: het 

is gedaan dat de Vlamingen moeten op
draaien voor het geld-over-de-balk-gooien 
In het franstalig onderwijs. 

,,De Franse gemeenschap doet met haar 
geld wat zij zelf wil Maar het is ook een 
konsekwentie van de staatshen/orming dat 

de Franstaligen de Vlamingen met langer 
laten opdraaien voor het gat dat er ontstaat 
nadat zij de centen langs deuren en vensters 
buiten gesmeten hebben Daarom ook kan er 
mets in huis komen van de Franstalige plan
nen waarbij de Vlamingen opnieuw een deel 
van de Waalse ondenwijsfaktuur voor hun 
rekening moeten nemen Uit dit vaatje kan er 
na de staatshervorming met meer getapt 
worden." 

De 
Financieel 

EIconomische TIJD 
uitgerekend de week dat de Belgische 

kapltulatle van mei '40 herdacht wordt, 
wordt de Belgische frank gekoppeld aan 
de Duitse mark. Wanneer grijpt de „resis
tance" terug naar het geweer? 

„Dat er in regeringsknngen een aarzeling 
zou bestaan om de D-mark kost wat kost te 
volgen, zou met verwonderlijk zijn. De gevol
gen zijn immers heel hard Wanneer men de 
frank de Duitse munt laat schaduwen, moet 
ook het interne beleid een kopie zijn van de 
ekonomische discipline die de Duitsers er op 
na houden Indien de regenng het plan tegen 
de zomer formeel zou aankondigen, dan kan 
ZIJ zich er tijdens de zomerse begrotingsop-
maak met van afmaken met wat budgettair 
kunst- en vliegwerk Wanneer men deze IMF-
aanbeveling volgt, moet er ook werk gemaakt 
worden van andere IMF-adviezen over het 
terugbrengen van het tekort tot 3 procent van 
het BNP of het vermijden van paper savings. 

Als men een harde munt heeft, moet er 
rigoureus gewaakt worden over de konkur-
rentiepositie, of zoals Verplaetse het onlangs 
noemde de sociale partners zullen braaf 
moeten zi jn" 

GEZEGD... 
IS GEZEGD 

„Hugo Schiltz is een moedig politikus met 
verantwoordelijkheidszin Zijn oproep om 
een sociaal en fiskaal pakt af te sluiten om zo 
de overheidsschuld af te bouwen, bewijst dat 
Het betekent immers dat hij iedereen vraagt 
om de broeksriem een gaatje dichter aan te 
halen Er zijn leukere mededelingen met 
méér kans op elektoraal sukses " 

Belang van Limburg, 23 mei '90 

WIJ - 1 JUNI 1990 10 



ONTZUILEN ZONDER 
ANTIBIOTIKA 

D
E Volksunie heeft zich steeds op 
haar onafhanl<elijl<heid beroe
pen. De partij stond afl<erig van 
allerlei bindingen op sociaal, kul-
tureel of ekonomisch vlak. Het 
was de partij die zich het eerst 
kritisch uitliet over de verzuiling 
die in Vlaanderen zo welig tiert, 
en zich onomwonden voorstan
der verklaarde van een ontzuilde 
samenleving. Dit is nog zo. Het 

kongres in Leuven bevestigde deze zienswij
ze trouwens nog eens. Toch bevat de nota 
van Herman Lauwers enkele nuances. Lau-
wers: „Sinds het begrip „verzuiling" breed 
verspreid is in Vlaanderen, hanteert elke 
akademikus, vereniging, beweging of partij 
die politiek vernieuwend wil denken deze 
term in zijn of haar analyse van de maat
schappelijke situatie. Terecht, natuurlijk. 
fJlaar daardoor wordt het woord soms ook te 
pas en te onpas gebruikt als een doorslaand 
argument dat geen verdere uitleg meer be
hoeft. Verzuiling is de kwaal en ontzuiling de 
remedie tegen alles wat fout loopt in de 
samenleving. Zelfs als dit al zo simpel zou 
zijn, dan is daarmee natuurlijk nog niks be
reikt, want verzuiling is een historisch en 
sociologisch fenomeen dat niet zomaar een
voudigweg bij wet kan afgeschaft of verbo
den worden." 

Lauwers vergelijkt haalbare ontzuilingsiniti-
atieven daarom met ontwapeningsgesprek
ken. Ze zullen een opgaande spiraal moeten 
ombuigen in een neerwaartse, niet alleen om 
een zekere samenwerking van de belang
hebbende partijen te bekomen, maar ook om 
de samenleving de kans te geven zich aan dit 
denken aan te passen en alternatieven te 
ontwikkelen. De Volksunie wil daarom het 
voortouw nemen om dit debat van zijn slo
gantaai te ontdoen en met de nodige zin voor 
analyse en nuances elementen aanbrengen 
die een haalbare en zinvolle ontzuiling moge
lijk maken. 

OOK POSITIEVE 
EFFEKEN 

Lauwers geeft vervolgens een beknopt 
overzicht van de historische en sociologische 
achtergronden. Hij wijst erop dat een waar
dengebonden opvoedend en socio-kultureel 
aanbod belangrijke funkties heeft voor de 
samenleving. Zo kunnen sociale kringen met 
een waardengebonden signatuur bijdragen 

tot maatschappelijke integratie en solidariteit. 
De afwezigheid van dergelijke kringen, vooral 
in stedelijke gebieden, werd door velen zelfs 
aangeduid als één der oorzaken voor het 
gestegen politiek en filosofisch ekstremisme 
en fanatisme in gans West-Europa: ultramon
taanse heropleving, godsdienstige sekten, 
ekstreemrechtse staatsopvattingen, racisme. 
Ook het agressief nihilisme (hooligans) en 
meer in het algemeen een individualistischer 
kultuurklimaat worden beschouwd als gevol
gen van een verminderd gemeenschapsle
ven. 

Een pluralistische samenleving veronder
stelt immers een minimale aanwezigheid van 
diverse opvattingen op ideologisch en filoso
fisch vlak. Waardengebonden en opiniëren-

Onder enorme belangstelling 
van de media is In de Vlaamse 
Raad het langverwachte debat 
over de verzuiling van start ge
gaan. De VU-fralttie in de 
Vlaamse Raad maaitte bij mon
de van kamerlid Herman Lau
wers het standpunt van de 
Voll(Sunie bekend. Het werd 
een uitgebreide, stevig gefun
deerde en doordachte nota, 
waarvan we hieronder een sa
menvatting geven. 

de organisaties of initiatieven zijn in die zin de 
voedingsbodem voor pluralistische verban
den. Zolang tussen die organisaties en initia
tieven maar een wisselwerking bestaat die 
wederzijds bevruchtend werkt. Daarin ligt 
volgen Lauwers net het verschil tussen ver
zuilende en niet-verzuilende organisaties. 
Niet het feit zelf van hun waardenaanbod, 
maar wel hun openheid voor dialoog en 
samenwerking is bepalend voor hun bijdrage 
aan een aktief pluralistische samenlevingsop
bouw. 

In de mate dat zuilen hun sociaal-integra-
tieve en pluralisme-bevorderende funktie 
waarmaken, kan hun bestaan door de over
heid gesubsidieerd worden. De uitdeining 
van deze sociale kringen naar vakantie-orga
nisaties, sport- en hobbyklubs, toneelkrin
gen, spaarkassen, verzekeringen en andere 
terreinen waar een waardenoriëntering niet of 

Volgens kamerlid Herman Lauwers is 
de vervuiling in Vlaanderen geen oor
zaak van alle kwaad. Ontvuilen moet 
gebeuren, maar voorzichtig, zonder 
antibiotika. 

nauwelijks speelt, werkt een pluralistische 
samenlevingsopbouw echter tegen. Deze 
evolutie heeft netwerken doen ontstaan die 
een eigen dynamiek van uitbreiding en 
machtsbevestiging ontwikkelen. Wanneer 
deze opiniërende en waardengebonden or
ganisaties ingeschakeld zijn in een netwerk 
van machts- en invloedsvorming, krijg je 
verzuiling als maatschappelijk probleem. 

Lauwers: „De interne machts- en invloeds
vorming ontstaat door de onderlinge partici
paties in dochter-initiatieven en subkoepels, 
waardoor gescheiden werelden ontstaan 
waaraan de geledingen financieel-beheers
matig, logistiek en personeel afhankelijk wor
den. De machtsvorming loopt uit in de venve-
venheid met één politieke partij. Hoewel de 
direkte elektorale mobilisatie van de zuilleden 
moet gerelativeerd worden, heeft de partij -
naast een niet te versmaden gratis verkie
zingsforum via tijdschriften etc. - in ruil voor 
de belangenverdediging veel macht over 
mensen en groepen op strategische maat
schappelijke posities in de vakbonden, het 
onden/i/ijs, de sociale zekerheid, de welzijns-
en gezondheidssektor, enz. 
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BRUSSEL 

Bovendien neigt deze machtsvorming tot 
voortdurende uitbreiding. De zuilen trachten 
een zo groot mogelijk deel van de gesubsi
dieerde sektoren te verdelen, met marginali
sering of niet-erkenning van derden. Nieuwe 
beleidsinitiatieven worden eerst binnen de 
netwerken voorbereid zodat zij klaar staan 
om via op maat geschreven reglementering 
het terrein (en de subsidies) in te palmen." 

MIDDENVELD 
ONTZUILEN 

De VU is ervan overtuigd dat ool< de 
overheid zelf als instrument overwogen moet 
worden, nl. in die gevallen waar noch het 
opiniërend karakter, noch de waarde van 
maatschappelijke participatie en voluntariaat 
een rol spelen. Lauwers geeft de voorbeelden 
van het biblioteekwezen en de uitbetaling van 
sociale rechten. Dit veronderstelt wel dat de 
publieke sektor drastisch moet heringericht 
worden: een aangepast personeelsstatuut, 
een gedecentraliseerde beslissingsbevoegd
heid, aangepaste benoemingsmechanismen 
e.d. moeten de uitwassen van inefficiëntie, 
demotivatie en klantonvriendelijkheid kunnen 
ombuigen. 

Voor nieuwe beleidsdomeinen en wetge
vend werk, maar ook voor bestaande wetten 
en dekreten wil de Volksunie op korte of 
middellange termijn deze redenering blijven 
hanteren. Het doel moet zijn om het maat
schappelijk middenveld tussen overheid en 
vrij initiatief bij voorkeur horizontaal-pluralis
tisch te ordenen waar het kan, maar met 
ondersteuning van opiniërende verscheiden
heid waar het moet. De overheid moet echter 
zelf efficiënt en klantgericht de taken uitvoe
ren die niet om de twee bovengenoemde 
redenen uitbesteed dienen te worden aan dit 
middenveld. En natuurlijk moet de subsidië
ring van het middenveld eenduidig en dor-
zichtig georganiseerd worden met kriteria die 
vooral kansen bieden aan autonome of nieu
we initiatieven. 

De hamvraag is dan: wanneer is een waar
dengebonden of opiniërend initiatief maat
schappelijk wél verantwoord (en dus subsi
dieerbaar), en wanneer niet? Lauwers: „Het 
is onmogelijk hierover algemene kriteria voor
op te stellen, zonder schadelijke effekten 
voor de opbouw van het Vlaamse midden
veld: de situatie is anders in het ondenvijs, de 
welzijnssektor, het gezondheidsbeleid, de 
kuituur.. En de ingewikkelde strukturen kun
nen niet met brutale maatregelen worden 
ontzuild znder ingewikkelde neveneffekten 
op de fijnmazigheid van het gehele weefsel. 

Daarom wil de VU de ontzuiling sektor per 
sektor bespreken, vanuit de bovengeschet
ste invalshoek." 

EEN VEILIGHEIDSBELEID 
VOOR BRUSSEL 

(Pdj) 

Toen bekend raakte dat Vic Anciaux in het 
kader van de Brusselse Hoofdstedelijke Ek-
sekutieve ondermeer bevoegd was voor de 
brandbestrijding en de dringende medische 
hulp werd dit voor sommigen het zoveelste 
„bewijs" van de ondergeschikte positie die 
de Brusselse Vlamingen in de nieuwe hoofd
stedelijke instellingen toebedeeld kregen. 
Meer en meer echter blijkt - tot spijt van wie 
't benijdt - dat de Vlamingen effektief bij het 
beheer van dit Hoofdstedelijk Gewest betrok
ken zijn en dat hun inbreng er vernieuwend 
werkt en als dusdanig ook wordt gewaar
deerd, zelfs door de franstaligen. 

Tijdens de bespreking van de begroting 
van de Brusselse Agglomeratie in de Hoofd
stedelijke Raad, lichtte Vic Anciaux enkele 
elementen toe van zijn vernieuwend veilig
heidsbeleid. 

Ook in de sektor van de Dringende fAedi-
sche Hulp en de Brandweer wordt immers 
voor de zoveelste maal duidelijk dat Brussel 
dringend nood heeft aan een samenhangend 
beleid. Kan men zich voorstellen dat in het 
Hoofdstedelijk Gewest een specifiek veilig
heidsplan niet voorhanden is? 

Alleen enkele, vaak los van mekaar staan
de maatregelen worden momenteel in het 
nationale en provinciale kader uitgewerkt 
(chemisch rampenplan, nukleair-rampen-
plan, enz...). Niemand kan op dit ogenblik 
voorop zetten welke veiligheidsmaatregelen 
moeten genomen worden bij een bepaalde 
ramp, laat staan dat iemand kan zeggen 
welke werken er moeten gebeuren om zo'n 
veiligheidsplan effektief te laten werken (vb. 
verspreiding van bij ramp vrijgekomen toksi-
sche stoffen via het bestaande rioleringsnet). 

Staatssekretaris Vic Anciaux wil aan deze 
onduldbare toestand zo spoedig mogelijk 
een eind maken. Dit is niet alleen van belang 
voor de ca. 1 miljoen inwoners die het Hoofd
stedelijk Gewest telt maar eveneens voor de 
driehonderdduizend pendelaars die er dage
lijks werken. 

Het uitwerken van een doeltreffende beleid 
inzake Dringende Medische Hulp en Brand
weer is te Brussel een zeer moeilijke opgave. 
Er is niet alleen de omvang van deze stad -
de enige grote stad die Vlaanderen en België 
tellen - maar ook de specifieke problema
tiek gesteld door de aanwezigheid van talrijke 
ambassades, Europese en internationale in
stellingen, zetels van multinationals, enz. 
(men denke daarbij o.m. aan terreuraansla
gen)... 

Alsof dit alles nog niet volstaat dient ook 
terdege rekening te worden gehouden met 
een zeer komplekse urbanistische struktuur. 
Men heeft de nog grotendeels middeleeuwse 
stadsstruktuur van de vijfhoek, buiten de 
kleine ring gaat deze over in 19de eeuwse 

wijken en daarrond, buiten de zgn. tweede 
ring, zijn er de wijken van na de eerste 
wereldoorlog. Bovendien vindt men in de 
hele agglomeratie, gekoncentreerd op be
paalde plaatsen, de recente hoogbouw. Deze 
stedebouwkundige situatie levert specifieke 
veiligheids- en brandweerproblemen op. 

Vic Anciaux wil dan ook werk maken van 
een algemeen organisatieplan waarbij het 
Hoofdstedelijk Gewest wordt ingedeeld in 4 
sektoren van ongeveer 250.000 inwoners. 
Elke sektor moet beveiligd zijn door 3 brand
weerposten. Dit betekent een evolutie naar 
minimum 12 brandweerposten, waar er nu, 
de centrale kazerne inbegrepen, slechts 9 
zijn. 

Een en ander zal ongetwijfeld geld kosten. 
Om de uitgaven zoveel mogelijk te beperken 
gaf staatssekretaris Anciaux opdracht een 
audit uit te voeren over de organisatie en de 
uitrusting van de Brandweerdienst. De aan
koop van nieuw materieel zal voortaan moe
ten gebeuren volgens de reële behoeften. 
Hiertoe zal eventueel het nog door de agglo-
meratieraad goedgekeurde vijfjarenplan wor
den gewijzigd. Konkreet wordt gestreefd naar 
een degelijke werkorganisatie, voldoende 
personeel (ong. 1017 personen) dat degelijk 
is opgeleid, vernieuwing van het verouderde 
materieel en een goede huisvesting (de huidi
ge hoofdkazerne bijvoorbeeld is veel te 
klein). 

Al deze maatregelen moeten ervoor zorgen 
dat in 5 tot 7 minuten na de oproep om hulp, 
de Dienst 100 of de Brandweer ter plaatse is.' 
Dit is niet alleen van belang voor de inwoners 
van Brussel maar ook voor de honderddui
zenden pendelaars die in Brussel werken. 
Ten slotte kan een goede organisatie van de 
Brandweer en de Dringende Medische Hulp 
in niet geringe mate bijdragen tot een beter 
imago van Brussel in het buitenland. 
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TOEGANG TOT 
INTEGRATIE 

A
AN de A12 Brussel—Boom, 
op 't grondgebied Wolvertem, 
vind je de toegang van het 
gemeentelijk park. Bij het bin
nenkomen, achter het poort
huisje in Zwitserse stijl, staat 
een fraai houten tuinhuisje. 
Daar woont Jean-Marie De 
Roovere, bekend van zijn rol-
stoeltochten in Vlaanderen en 
Europa, in de kleinste woning 

van de gemeente, maar met het grootste 
park. 

ROLSTOELATLEET 
Jean-Marie woont daar graag in de gezon

de en vrije natuur. Hij behoudt er zijn zelf
standigheid en kan zich uitleven en wande
lingen maken in zijn rolstoel. Hij kan het 
nergens beter treffen. Sedert zijn verblijf in 
het park is hij met de dag gezonder en 
sterker geworden. Zijn verplaatsbare woning 
heeft hij dankzij VU-burgemeester Kerre-
mans op mensenmaat mogen bouwen met 
alle voorzieningen: elektriciteit, kabeltelevi
sie en telefoon. Een houtkachel laat hem niet 
bevriezen en een koelkast zorgt voor de 
bewaring van zijn voeding, die een rijdende 
winkel hem verkoopt. Warm en koud water 
laten hem toe zijn toilet te maken. Een 
wekker heeft hij niet nodig, want 's morgens 
om 7 u. staat een verpleegster van het Wit-
Gele Kruis klaar om hem een spuitje te 
zetten en ook 's avonds is zij er weer. Jean-
Marie is suikerziek. 

Achter en voor de schermen werkt hij voor 
het welzijn van de gemeenschap. Hij pleit 
voor de verbetering van de toegankelijkheid 
van openbare gebouwen. Niet alleen voor 
rolstoelgebruikers maar ook voor jonge moe
ders met een kindenvagen en ouden van 
dagen. Hinderende verkeerspalen en par-
keermeters wil hij laten verplaatsen. 

Verleden jaar nog maakte hij per rolstoel 
een tocht doorheen Vlaanderen om dit pro
bleem aan te klagen. Niet zonder resultaat. 

BRUGGE ALS 
VOORBEELD 
Jean-Marie De Roovere: „In sommige 

steden en gemeenten in Vlaanderen heeft 
men echt zijn best gedaan om wat te doen 

aan het toegankelijk maken van het stads- of 
dorpsbeeld. Een prachtig voorbeeld, spijtig 
genoeg is het nog te zeldzaam, is de hele 
Brugse binnenstad. Heel het stadscentrum is 
er toegankelijk voor mensen met een rol
stoel. Heb je er als rolstoelgebruiker zin om 
Chinees te gaan eten, een pint te gaan 

Een wet van 17 juli 1975 regelt 
de toegancj van mensen met 
een handikap tot gebouwen 
toegankelijk voor het publiek. 
Deze wet slaat zowel op de 
nieuwbouw als op belangrijke 
verbouwingen. Ze verleent de 
bevoegde overheid zelfs de be
voegdheid om bouwverorde
ningen slechts te verlenen 
wanneer de gebouwen voldoen 
aan de normen vastgesteld bij 
Koninklijk besluit van 9 mei '77. 
Dit KB bevat een opsomming 
van de gebouwen die onder de 
toepassing vallen, technische 
toegankelijkheidsnormen en 
afwijkingsmogelijkheden. Een 
mooie wet dus, maar iedereen 
die een beetje uit z'n doppen 
kijkt ziet dat deze wet slechts 
zeiden wordt nageleefd. Begin 
dit jaar stuurde WIVI een piloot-
voorstel rond de toegankelijk
heid van gebouwen voor ge-
handikapte mensen naar de 
vu-kaderleden. WM sprak over 
dit probleem ook uitvoerig met 
een echte deskundige terzake: 
rolstoelatleet Jean-Marie De 
Roovere, die verleden jaar 
Vlaanderen doorkruiste per rol
stoel, de moeilijkheden en hin
dernissen aan den lijve onder
vond, en luidkeels om een op
lossing voor dit probleem 
schreeuwt. 

drinken of een museum te bezoeken, wel dat 
kan er zonder problemen. Scherpenheuvel is 
nog zo'n goed voorbeeld. Men heeft er heel 
het gemeentehuis aangepast. Ook hier in 
Meise is men daar momenteel mee bezig. Er 
werd bvb. een lift geplaatst, en men wil de 
voetpaden en fietspaden ook aanpassen. 

Ik heb onlangs nog een brief geschreven 
naar de burgemeester Het schepenkollege 
doet hier echt zijn best, dat staat boven alle 
twijfel. Maar ik heb verschillende malen moe
ten vaststellen dat de voor gehandikapte 
personen voorbehouden parkeerplaatsen 
zomaar ingenomen worden door validen. Dat 
vind ik hemeltergend. En de politie laat dit 
zomaar toe. 

FANTASTISCH 
KONGRES, MAAR... 

Maar na mijn rolstoeltocht kreeg ik enorm 
veel positieve reakies. Uit Middelkerke, 
Bree, Deinze, ...In Gent heeft men nu aan het 
stadhuis een bel geplaatst. Als je problemen 
hebt om binnen te geraken, komt er je 
iemand helpen. Pas op, dat is nog niet zo'n 
goede oplossing. Want wat als het pijpeste-
len regent ? Dan kan je je eerst laten natrege-
nen! Men heeft er nu een afdak gebouwd. 

Een ander voorbeeld is Blankenberge, 
waar men ook het gemeentehuis toeganke
lijk gemaakt heeft. Ik heb verder positieve 
reakties gekregen van minister Sauwens, die 
alle nieuwe gebouwen van de Vlaamse admi
nistratie perfekt zal uitrusten voor mensen 
met een handikap." 

WIJ: Je tocht heeft dus duidelijke resul
taten opgeleverd. 

Jean-iVlarie De Roovere: „Zeker en vast. 
Dat doet veel plezier. Ik hou er ook aan om 
iedereen van de Volksunie die mij bij die 
tocht heeft bijgestaan te danken. Want zon
der al die medewerkers was het zeker niet 
zo'n groot sukses geworden. De Volksunie 
moet hier nu verder aan werken. In de 
plaatselijke afdelingen, en op federaal en 
regionaal nivo. 

Daarom vond ik het kongres in Leuven zo 
fantastisch. Zoveel volk, zoveel entoesias-
me. En zeer belangrijk: een prachtige in
breng van de jongeren. Wat ik wel betreur, is 
dat er niet gedacht was aan de toegankelijk
heid van de zalen voor mensen met een 
rolstoel. Ook de sanitaire voorzieningen wa
ren niet aangepast. Ik begrijp natuuriijk dat 
zoiets voor de oude auditoria niet even snel 
gefikst is. Maar in 't vervolg: probeer althans 
te voorzien dat ook wij zonder moeilijkheden 
de zaken goed kunnen volgen. Want ook wij 
zijn er graag bijl" 

(pdj) 
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OMSLAGVERHAAL 

Samen met enkele andere rolstoelgebruikers was Jean-Marie De Roovere een aandachtige en aktieve deelnemer op het 
dertigste VU-kongres in Leuven. Een fantastisch kongres, maar de vele trappen en onaangepaste sanitaire voorzienin
gen beperkten de bewegingsvrijheid van Jean-IVIarie en de andere rolstoelgebruikers nogal sterk. Daar moet de VU in het 
vervolg rekening mee houden! Op de foto worden Jean-Marie en Eugene Serkeyn voor hun aktieve kongresdeelname 
gelukgewenst door voorzitter Jaak Gabriels. (toto oann) 

EEN WM-PILOOTVOORSTEL 
Eén van de belangrijkste voorwaar

den om te kunnen deelnemen aan het 
maatschappelijk leven, is de toeganke
lijkheid van de gebouwen, de mogelijk
heid zich te verplaatsen en de bereik
baarheid van de diensten. Geen indruk
wekkend trappenhuis aan teaterzaal of 
kultureel centrum zonder lift voor rol
stoelen, geen kafee zonder aangepaste 
sanitaire voorzieningen, loketten op rol
stoelhoogte, voortjehouden parkeer
plaatsen die ook echt vrij gehouden 
worden, stoepranden met een helling. 

De Vereniging van Vlaamse Manda
tarissen heeft dit jaar een pilootvoorstel 
opgesteld en naar de VU-kaderleden 
gestuurd, dat een gemeentelijk regle
ment bevat voor de toegankelijkheid 
van de gebouwen voor mensen met 
een handikap. Het reglement is overge
nomen uit de gemeentelijke verorde
ning op het bouwen van Brugge. Deze 
stad Is een schoolvoorbeeld van toe
gankelijkheid voor mensen met een 
rolwagen, zoals Jean-Marie De Roove
re mocht vaststellen. 

In Brugge moeten alle openbare ge
bouwen met hun bijbehorende ruimten, 
alle private voor het publiek toegankelij
ke gebouwen met hun bijbehorende 
ruimten en alle als zulkdanig be
schouwde ruimten die nog zullen opge

trokken worden, voor iedereen zonder 
hulp van derden toegankelijk zijn. 

Bouwkundige belemmeringen als tre
den, trappen, te enge deuren en gan
gen, te kleine liften, roltrappen, draai
deuren, draaihekken, te kleine toiletten 
etc. moeten geweerd worden, tenzij er 
speciale toegankelijkheidsvoorzienin-
gen voor gehandikapte personen aan
wezig zijn. 

HUIS DER 
PARLEMENTAIREN 

Het reglement voorziet meer speci
fiek voor nieuwbouw dat er parkeer
plaatsen moeten voorbehouden wor
den, dat het nivoverschil tussen stoep
rand en straatpeil maksimaal 3 cm mag 
bedragen, dat alle andere nivoverschil-
len overbrugd dienen te zijn met strikt 
gereglementeerde hellingen. De toe
gangsdeur moet aan bepaalde voor
waarden voldoen, net als vloerbekle
dingen, liften, trappen en treden, gan
gen, toiletten, wastafels en badkamers. 
Ér moeten in de openbare gebouwen 
zelfs aangepaste telefoneermogelijkhe-
den voorhanden zijn. 

Bepaalde types van gebouwen moe
ten bovendien aan supplementaire 
voonwaarden voldoen. Hotels met een 
kapaciteit van 20 kamers moeten bvb. 
minstens één kamer hebben die uitge
rust is voor mensen met een handikap. 
In de zwembaden moeten speciale 
kleedruimten voorzien zijn, de vloerbe
kleding aan de rand van het water moet 
voelbaar verschillen van de overige 
vloerbekleding. In sporthallen en sta
dions moet een aangepast stortbad 
aanwezig zijn, in teaters moet minimaal 
2% van het totaal aantal plaatsen voor
behouden worden voor gehandikapte 
toeschouwers. 

Hoe goed reglementen en wetten ook 
zijn, hun toepassing laaf vaak te wen
sen over. Daarom wrerd er op de hoor
zitting over gehandikapte jongeren die 
de VU-fraktie in de Vlaamse Raad be
gin maart in Antwerpen organiseerde, 
gepleit voor sankties: voor validen die 
hun wagen parkeren op voor minderva
liden voorbehouden plaatsen, voor 
diensten en partikulieren die de wette
lijk opgelegde toegankelijkheidsvereis-
ten aan hun laars lappen. Men kan 
overigens direkt beginnen met het Huis 
der Parlementairen aan te klagen: 
gloednieuw, maar een prachtvoorbeeld 
van hoe het niet moet. 

(Pdj) 
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MET ADL RED JE 'T WEL 
ONEN blijft voor veel 
gehandikapte mensen 
een probleem. Er zijn 
in de eerste plaats in
stellingen, maar die 
voldoen vaak niet aan 
de vooropgestelde 
doelen. Terwijl de 
wachtlijst van mensen 
met een ernstige licha
melijke handikap ge

staag groeit, zoeken anderen tevergeefs 
naar een aangepaste woning met assistentie 
bij aktiviteiten voor het dagelijse leven (ADL). 

Voor het begeleid wonen van mentaal 
gehandikapte personen trof de Vlaamse re
gering verleden maand een regeling. De 
mensen uit de sektor reageerden gematigd 
positief. Het Overleg Gehandikapte Jonge
ren bvb, een samenwerkingsverband van 
Vlaamse organisaties die met gehandikapte 
jongeren werken en hun belangen verdedi
gen, juichte de totstandkoming van de regle
mentering — nadat daar reeds zovele jaren 
naar gevraagd werd — toe. Waar gaat het 
juist over? 

Het besluit van de Vlaamse regering ver
schafte een reglementaire onderbouw en 
een verhoogde subsidiëring (een vervijfvou
diging) aan het begeleid wonen voor mentaal 
gehandikapte personen. Deze diensten wer
den sedert 1986 op eksperimentele basis 
betoelaagd door de Vlaamse gemeenschap. 
Hoog tijd inderdaad dat het eksperimenteer-
stadium afgesloten werd. 

48 MILJOEN 
De diensten voor begeleid wonen bieden 

een begeleiding aan de gehandikapten van 4 
tot 6 uur per week. De gehandikapten wor
den ondersteund bij relationele problemen, 
bij praktische huishoudelijke taken, bij het 
bepalen van hun budget, bij administratieve 
formaliteiten, etc. De gehandikapte volwas
senen kunnen zich dankzij deze begeleiding 
zelfstandiger handhaven in de samenleving. 
Hierdoor worden plaatsingen vermeden, en 
men mag venwachten dat gehandikapten die 
momenteel in een instelling verblijven, de 
stap zullen kunnen zetten naar een meer 
zelfstandige woonvorm, tegen een kleinere 
tussenkomst van de overheid. De plaatsen 
die op deze wijze vrij komen, kunnen door 
mensen met een zwaardere handikap wor
den ingenomen. 

In een eerste faze verdeelt de Vlaamse 
regering 400 plaatsen over een twintigtal 
diensten. Hiervoor is een budget voorzien 
van 48 miljoen op jaarbasis. Het besluit 
voorziet in de subsidiëring van 1 begeleider 
per 8 gehandikapte personen en in de toela
ge van 20.000 frank per begeleide gehandi
kapte per jaar. 

Het geïntegreerd zelfstandig wonen van lichamelijk gehandikapten blijkt een 
zeer goede zaak te zijn voor de gehandikapte. De integratie in de samenleving 
gaat er sterk op vooruit. Bovendien blijkt deze woonvorm ook goedkoper te 
zijn. (foto Zafar) 

De begeleiding die verstrekt wordt, ge
beurt op basis van een begeleidingsovereen
komst. Dat is een afspraak omtrent de aard, 
de intensiteit, de duur en de vorm van de 
begeleiding die door beide partijen wordt 
aanvaard. De visie achter het besluit is 
immers dat begeleid wonen een vorm van 

Wonen vormt voor veel mensen 
met een handikap nog een 
groot knelpunt. Een aantal pro-
jekten bewijzen nu reeds een 
twintigtal jaren hun haalbaar
heid en integratieverdlenste, 
maar een wettelijk kader en een 
zekere financiering bleef ach
terwege. Nochtans belooft 
1990 het jaar van de doorbraak 
te worden: in april keurde de 
Vlaamse regering een besluit 
goed dat de erkenning en sub
sidiëring van Diensten voor Be
geleid Wonen voor mentaal ge
handikapten reglementeert. En 
Welzijnsminister Jan Lenssens 
(CVP) beloofde tegen juli een 
regeling voor het zelfstandig 
wonen met assistentie van li
chamelijk gehandikapten. 

hulp hoort te zijn die zo beperkt als mogelijk 
steun biedt aan zelfstandig wonende gehan
dikapten. De begeleiding dient ambulant en 
aan huis te gebeuren. Er mogen maksimaal 
4 gehandikapten in dezelfde woning verblij
ven, en de dienst mag voor de begeleiding 
onder geen enkele vorm een vergoeding 
eisen of ontvangen. 

Naast positieve elementen, zoals de hoge 
mate van bescherming van de gehandikapte, 
formuleerde het Overleg Gehandikapte Jon
geren ook belangrijke kritische bedenkingen 
bij het besluit: er wordt bvb. op geen enkele 
wijze een regionale spreiding van de dien
sten verzekerd. „Dat lijkt ons nochtans een 
basisvoorwaarde voor een efficiënte organi
satie, voor het waarborgen dat de persoon 
die begeleiding nodig heeft, in eigen streek 
kan blijven wonen, en voor het waarborgen 
van een kwalitatief hoogstaande begelei
ding. Het erkennen van één dienst per regio, 
vermijdt dat diensten zó klein worden, dat ze 
bvb. het risiko niet meer kunnen nemen om 
een „moeilijker" begeleiding op te nemen, 
omdat die in verhouding het takenpakket al 
te zwaar zou belasten. Of dat mensen met 
totaal verschillende handikaps in eenzelfde 
woning gehuisvest worden. 

De erkenningsvoon/i/aarden stellen een to
taal van 4 begeleidingen voldoende om er
kend te worden als dienst. Dat werkt zeer 
sterk versnippering in de hand. Bovendien 
kan in erg kleine diensten geen teamwerk 
uitgebouwd worden. Werken in ploegver-
band is nochtans belangrijk in die zin dat het 
wederzijdse ondersteuning en supen/isie 
mogelijk maakt. Daarom willen wij de erken
ning van één dienst per regio gegarandeerd 
zien. De erkenning moet het werken in team
verband mogelijk maken." Kritiek was er van 
het OGJ ook op de personeelsomkadering 
en de programmalle. Zo is er bvb. geen 
personeel voorzien voor superviserende en 
administratieve taken. 

Een regeling voor het zelfstandig wonen 
voor lichamelijk gehandikapten met ADL-
assistentie (Aktiviteiten voor het Dagelijks 
Leven) werd door Lenssens voor juli in het 
vooruitzicht gesteld. Het eerste soortgelijke 
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projekt in ons land — het was destijds een 
primeur voor heel Europa — werd reeds in 
1978 gestart in Sint-Pieters-Leeuw. Het was 
de eerste wijk die men zodanig ontwierp dat 
hij volledig toegankelijk is voor mensen in 
een rolstoel, en waarbij ook voorzien werd in 
de noodzakelijke en permanente (24 u. op 
24) assistentie. Even grasduinen in het verle
den. 

FOKUSWONEN 
De Vriendschapswijk is het eerste breed-

schalig initiatief dat het geïntegreerd zelf
standig wonen voor mensen met een handi-
kap realiseerde. Geïntegreerd: de woningen 
voor de gehandikapte mensen bevinden zich 
binnen een geheel van woningen voor ande
re mensen. Zelfstandig: de gehandikapte 
wijkbewoner heeft zowel het inhoudelijk wo
nen als de materiële voorwaarden daartoe 
zelf in handen. Beide elementen hebben tot 
doel de integratie van de mensen met een 
handikap optimaal te laten verlopen. De 
sociale woonwijk bestaat uit ruim 300 wonin
gen, waarvan er een vijftigtal aangepast zijn 
en voorbehouden worden voor mensen met 
een handikap. Een dienstencentrum in de 
wijk biedt de gehandikapte bewoners de 
hulpverlening waar zij omwille van hun han
dikap behoefte aan hebben. De wijk is kind
vriendelijk (al het autoverkeer bvb. gebeurt 
volledig ondergronds) en volledig toeganke
lijk voor rolstoelgebruikers. 

De gehandikapte bewoners kunnen een 
beroep doen op assistentie bij de aktiviteiten 
van het dagelijks leven. De Vriendschapswijk 
kreeg sedert 78 verschillende navolgers 
waar men met ADL-klusters (of Fokus-projek-
ten) werkt. Een ADL-kluster is een groep 
woningen, verspreid in een gewone buurt, 
met centraal een permanente ADL-assisten-
tie. De bedoeling is duidelijk: de gehandikap-
ten de mogelijkheden bieden om te leven in 
een eigen architektonisch aangepaste wo
ning. De ADL-assistentie is hoofdzakelijk 
gericht op de lichamelijke handikap, ze ver
richt geen enkele sociale, medische of psy
chologische hulp. Daar zijn andere diensten 
voor. De hulpvrager roept de Assistentie op 
d.m.v. een telekommunikatiesysteem. De 
gehandikapte bepaalt dus zelf het wat, hoe 
en wanneer. De voornaamste aktiviteiten van 
het dagelijkse leven zijn opstaan, naar bed 
gaan, aan- en uitkleden, lichaamsverzor
ging, eten voorbereiden en helpen bij het 
klaarmaken, afwassen,... 

Dat dit systeem van ADL-klusters of Fo-
kuswoningen voor de gehandikapten zeer 
suksesvol is, bewijst een onderzoek van prof. 
Brattgard ifi Zweden. Daar steeg het percen
tage van bewoners met een job na 2 jaar in 
een Fokuswoning van 10 naar 60%, van 
bewoners met een partner van 6 naar 36% 
Door het opnemen van eigen verantwoorde
lijkheid krijgt een persoon met een handikap 
de gelegenheid zich te ontplooien. De socia
le en financiële baten voor de gemeenschap 
zijn overduidelijk. Inderdaad: de gehandi-

Voor het beieid wonen van mentaal gehandikapte personen werd verleden 
maand een reglementering uitgedokterd. Vlaams minister van Welzijn Lens-
sens beloofde tegen juli ook een regeling voor het geïntegreerd zelfstandig 
wonen van lichamelijk gehandikapte mensen. 
kapte wordt onttrokken aan de dure zieken
huismilieus, wat een aanzienlijke besparing 
voor de schatkist oplevert. 

Ook op de hoorzitting van de VU-fraktie in 
de Vlaamse Raad over gehandikaptenbeleid 
kwam herhaaldelijk tot uiting dat Fokuswo-
nen meer steun van de overheid verdient, en 
een wettelijk kader nodig heeft. Al te vaak 

moet er een beroep gedaan worden op 
verzuilde diensten waarbij de projekten geen 
zeggingschap hebben over het personeel, er 
ontbreekt planning, er is nood aan gespecia
liseerde know how bij de aanpassing van de 
woningen,... Hopelijk steekt Lenssens nu 
snel de handen uit de mouwen. 

(Pdj) 

ADVERTENTIE 

Bij ons bent u thuis. 

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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JOBA OP EEN KEERPUNT 

J
OBA staat voor Jeugdopvang en -
begeleiding Antwerpen De nu 5 
jaar oude dienst ving adolescenten 
op die zwaar in de problemen za
ten De geijkte oplossingen die toen 
bestonden, bleken in vele gevallen 
met de meest geschikte Gewoon
lijk belandden de jongeren toen 
immers in een pleeggezin of instel
ling Deze oplossingen hadden 
vaak het voordeel tijdelijk al te grote 

spanningen weg te nemen, maar hadden 
anderzijds belangrijke nadelen In het pleeg
gezin stelde zich het probleem dat de jonge
re die zich afzette tegen zijn thuismilieu, zich 
plots moest aanpassen aan andere gewoon
ten en normen Net op het moment dat de 
meeste jongeren voor eigen waarden en 
normen kiezen, werd van hen verwacht dat 
ze in een nieuw systeem zouden ingroeien 

ZELFBEPALING 
In de instellingen deed zich een gelijkaar

dige moeilijkheid voor Hier moesten de 
jongeren zich bovendien aanpassen aan een 
grote leefgroep, wat vaak bijkomende span
ningen opleverde Het gevolg kon zelfs tot 
een eskalatie van plaatsingen leiden, gekom-
bmeerd met een klopjacht door het politio
neel apparaat en een stroom van negatieve 
ervaringen voor de jongeren 

De initiatiefnemers van Joba waren ervan 
overtuigd dat een intensieve individuele be
geleiding, gebaseerd op een geloof in posi
tieve groeimogelijkheden voor de jongere, 
wellicht soelaas zou brengen Bij begeleid 
zelfstandig wonen is er in hoge mate zelfbe
paling de jongeren kiezen zelf waar en hoe 
ze wonen, wat ze doen, wie ze ontvangen. 
Deze zelfstandigheid houdt enorme groei
kansen m 

Anderzijds is het belangrijk die groeiruimte 
te struktureren Er worden duidelijke gren
zen getrokken in funktie van het maatschap
pelijk haalbare Eventuele problemen moe
ten echter in de eerste plaats door de jongere 
zelf worden opgelost Via de verstrekte vor
ming moeten ze de vaardigheden en inzich
ten verwerven om hun mannetje te staan m 
de maatschappij Hun weerbaarheid en mon
digheid wordt vergroot en ze worden ge
steund om de soms zeer pijnlijke ervaringen 
(sterfgeval, scheiding, incest, mishande
ling, ) uit het verleden te verwerken 

Heel konkreet betekent de vorming bvb 
dat er eerst gewerkt wordt aan een basisvei-
ligheid het stabiliseren van het inkomen, 
leren budgetteren, het huren van een 
woonst, de tijd leren indelen, essentiële ad
ministratieve zaken leren regelen, de uit
bouw van kontakten, aankweken van huis
houdelijke vaardigheden. Deze werkpun
ten worden in een begeleidmgsovereen-
komst gegoten die om de dne maanden 

wordt geëvalueerd Hierdoor wordt de aktie-
ve deelname van de jongere geprikkeld Hij 
of ZIJ moet langzamerhand zijn eigen bege
leiding in handen nemen De jongere mag 
zeker met afhankelijk worden van zijn bege
leider Een normaal groeiproces voorziet dat 
de jongeren na 9 maanden geen begeleiding 
meer nodig heeft 

Joba beschouwt de vorming als een totaal
aanbod — een stimulans tot groeien Men 
verwacht geen opzienbarende resultaten Bij 
de vonningsavonden in groep bvb bereikt 
men slechts een 20% van de jongeren 

De „klanten" betrok Joba in het verleden 
uit een schare van „doon/enwijzers" hoofd
zakelijk jeugdrechtbanken en instellingen, af 
en toe ook het Komitee voor Bijzondere 
Jeugdzorg, opvangcentra, pleeggezinnen, 
het OCMW Eerder uitzonderlijk kwamen de 
jongeren ook zelf aankloppen voor begelei
ding Het leeuwendeel van de jongeren (het 
eerste jaar 95%) is afkomstig uit eenouder-

Joba is een dienst begeleid 
zelfstandig wonen (bzw). De 
dienst is vijf jaar geleden in het 
iiader van de wet op de jeugd* 
besclierming ontstaan. Tot dan 
werden jongeren die swaar in 
de problemen zaten, en niet 
verder thuis konden verblijven, 
gewoonli)i( geplaatst in een in
stelling of een pleeggezin. De 
verlaging van de meerderjarig
heid tot 18 stelt nu een aantal 
uitgangspunten van Joba fun
damenteel in vraag. Immers: 
80% van het publiek dat bij 
Joba in begeleiding kwam was 
boven de 18. 

gezinnen Het grootste deel van die gezin
nen ontstond nadat de ouders uit elkaar 
gingen na een echtscheiding 

LAGE SCHOLING 
De jongeren die Joba begeleidt vormen 

voornamelijk een lager geschoolde groep 
Het IS veelbetekenend dat het eerste werk
jaar 63% van de jongeren met verder raakt 
dan het lager sekundair beroepsonderwijs 
Deze jongeren blijken met alleen zwak te 
staan op het vlak van zelfstandig wonen, 
maar ze heben vaak ook op andere gebieden 
problemen Gelukkig is momenteel de vraag 
naar ongeschoolde arbeidskrachten vrij gun
stig, en vinden de Joba-jongeren vrij makke
lijk een job, bvb via intenmburo's Maar het 
ligt voor de hand dat bij de minste ekonomi-
sche krisis de ongeschoolde arbeidskrach
ten de eerste klappen krijgen 

En hier schuilt een gevaarlijk addertje 
onder het gras de jongeren moeten nl over 
voldoende inkomsten beschikken Dit bete
kent dat ze werk moeten hebben, en dat 
werk ook moeten kunnen behouden Positief 
IS alvast dat sedert de verlaging van de 
meerderjarigheid het recht op bestaansmini
mum voor 18-jarigen venvorven is Joba pleit 
er trouwens voor om dit ook al voor 17-
jarigen toe te staan 

Een andere reden waarom bepaalde jon
geren bij Joba met in aanmerking kunnen 
komen voor begeleiding is de ouderdom 
(vroeger 21) Ook jongeren die meer specifie
ke hulp nodig hebben (bvb gehandikapte of 
drugverslaafde jongeren) worden doorver
wezen naar bevoegde hulpverleningsinstan
ties 

Welke gevolgen heeft de verlaging van de 
meerderjarigheid tot 18 nu voor Joba en voor 
de jongeren' Wat Joba zelf betreft, zou 
daardoor de subsidieringsgrond verdwijnen, 
vermits de autonome diensten betoelaagd 
worden in het kader van de jeugdbescher
ming, en 3/4 van het Joba-publiek uit +18-
jarigen bestaat Maar Joba blijft buiten 
schot de maatregelen voorzien m het aan
vullend dekreet Lenssens van 28 3 90 even
als het Besluit van de Vlaamse regering van 
4 4 90 inzake het begeleid wonen van jong
volwassenen onderscheppen dit probleem 

Voor de hulpverlening zal ook het pro
bleem van de „opgelegde hulpverlening" 
verminderen Heel wat jongeren werden im
mers verplicht om te kiezen tussen een 
verblijf in een gesloten instelling of begeleid 
zelfstandig wonen Natuurlijk koos men 
meestal voor de vrijheid, hoe zou je zelf zijn ' 
Maar het werd Joba snel duidelijk dat er toch 
een minimum bereidheid tot samenwerking 
moet bestaan om suksesvol te kunnen bege
leiden BIJ de verlaging van de meerderjarig
heid zal dit probleem goeddeels wegvallen 
Nochtans voorziet men bij Joba dat werken 
met een soms weinig gemotiveerd publiek 
zal blijven bestaan Men venwacht wél dat de 
vrijwillige hulpvragers nu zullen toenemen 
De jongere is vanaf 18 nu rechtssubjekt Hij 
of ZIJ bepaalt zelf of hij/zij al dan met hulpver-
lenina nodig heeft Hulpverlening wordt bij
stand aan personen 

Joba wijst hier op de in belang toegeno
men taak van de OCMW's vermits jongeren 
vanaf 18 zelf beslissen waar ze verblijven, 
zullen er ook jongeren voor de absolute 
vrijheid kiezen, hoewel ze nog met aan 
volledig zelfstandig wonen toe zijn Na de 
mislukking zullen ze bij het OCMW belanden 
als bestaansmimmum-vrager De OCMW's 
dienen te weten dat intensieve begeleiding 
mogelijk blijft via het komitee voor Bijzondere 
Jeugdzorg (pdj) 

— Meer inlichtingen: Joba, Klooster
straat 113, 2710 Hol)ol(en (tel. 
03/830.33.14) 
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ONDERWIJS 

DE GEVOELIGE SNAAR 
deel 2: 
DE 
TEGENPARTIJ 

J
ANPIETER BIESEMANS is direkteur 
van de muziekakademie van Meise 
(Brabant) Reeds in 1987, kort na 
het bekendraken van het herstruk-
tureringsplan voor het kunstonder
wijs van toenmalig Gemeenschaps
minister voor Ondenwijs en Vorming 
Theo Kelchtermans (CVP), sprong 
hij op de barrikaden en verklaarde 
onomvi/onden de oorlog aan de ek-
seilentie uit Peer en zn gewraakt 

plan Biesemans pleegde menig krasse uit
spraak, ook aan ons blad vertrouwde hij 
destijds een aantal boutades toe 

Zopas ontmoetten we Janpieter Biese
mans opnieuw Drie jaar ouder, dat wel, maar 
aan strijdlust ontbreekt het hem nog altijd 
met HIJ hoeft slechts heel even de vinger in 
de keel te steken om z'n gal te doen opns-
pen 

WIJ: Kan U nog eens even uit de doeken 
doen wat er precies op de lever ligt van de 
WKO? 

J. Biesemans:,,Kort Gezegd Het muziek
onderwijs IS een naschoolse aktiviteit Een 
kind heeft al een zwaar dagprogramma te 
venverken, zeker wanneer het in de humanio
ra zit Men gaat het lessenrooster van dit 
avondonderwijs nu zodanig zwaar maken 
door het lessenpakket met heel wat verplich 
te vakken uit te breiden Je moet al een 
Ijzeren gestel hebben, of superbegaafd zijn 
om deze kursussen na de gewone dagaktivi-
teiten te kunnen venverken In het avondon 
denvijs kan het kind zich verrijken aan o a de 
schone kunsten Wanneer deze jonge men
sen nu ontmoedigd worden door dat overla
den lessenrooster zullen velen en/an afha
ken Dit leidt onvermijdelijk tot een kulturele 
verschraling van ons volk, maar zuiver mate
rieel gezien ook naar het verdwijnen van een 
pak banen I 

WIJ zijn muzikanten, kunstenaars, wij spe
len graag muziek, wij voelen dat we met de 
muze bezig zijn Eigenlijk is er geen haar op 
ons hoofd dat eraan denkt teoretische model
len uit te dokteren Lijnrecht tegenover ons 
staan de „papieren pedagogen ' de holle 
vaten die dromen van strukturen Ze geilen 
op hun hen/ormingsplan dat ze fantastisch 

Het omstreden „Lentede
kreet" (ook „Dinosaurusde
kreet" genoemd) van Gemeen
schapsminister van Onderwijs 
Daniël Coens is vorige woens
dag door de Vlaamse Ekseku-
tieve definitief goedgekeurd. 
(Een deel van de oude, nationa
le onderwijswetgeving wordt 
overboord gegooid en vervan
gen door een Vlaamse wetge
ving.) Vervolgens zal dit ont
werp van dekreet onderworpen 
worden aan tiet advies van de 
Raad van State, alvorens het 
via de Kommissie Onderwijs en 
Vorming in de plenaire verga
dering van de Vlaamse Raad 
ter diskussie (en ter stemming) 
zal worden voorgelegd. Pas na 
publikatie in het Belgisch 
staatsblad zal dit dekreet van 
kracht worden. 

Dat Coens' dekreet heel wat 
door elkaar dreigt te schudden 
hoeft geen betoog. Een sektor 
van het onderwijs beweert bij
zonder zwaar getroffen te zui
len worden wanneer dit ont
werp van dekreet een meerder
heid haalt in de Vlaamse Raad, 
namelijk het kunstonderwijs 
(meer bepaald muziek, woord 
en dans). 

In een eerste bijdrage over 
de nakende hervormingen in 
het kunstonderwijs, die een on
derdeel vormen van het lente
dekreet, hebben we getracht 
uit de doeken te doen wat deze 
herstrukturering inhoud, uit 
wiens brein ze drie jaar gele
den is ontsproten, en wat er 
sinds die tijd al zo allemaal is 
gebeurd aan „aktie en reaktie." 
(zie WIJ nr.21) 

Deze week laten we de oppo
sitie tegen Coens aan het 
woord, en dit bij monde van 
Janpieter Biesemans, militant 
en woordvoerder van de WKO 
(Werkgroep Kunst-Onderwijs). 
De WKO bundelt sedert 31 au
gustus '87 het verzet tegen de 
hervormingen in het kunston
derwijs. 

vinden, maar vergeten dat ze van die kleine 
homo ludens die met muziek wil „spelen" 
dwangarbeiders maken Op pedagogische 
en morele gronden richt WKO zich tot de 
basis en dus tot de belangen van het kind En 
wie kent beter dan de „echte" pedagoog, de 
noden van het kind dat recht heeft op een 
„speelse" en met op een „schoolse" muzika
le opleiding " 

NAAR AUSCHWITZ 
WIJ: U ziet het wel erg somber In. 

J. Biesemans: „Somber"^ Het wordt ge
woon walgelijk! In de middelbare graad zou
den wij onze leerlingen al moeten indelen in 
„zware en lichte" amateurs ,Dat is ne slech
te'^ Naar Auschwitz ermee, en dat IS ne goeie, 
dus daar investeren we nog een beetje in" 

De hogere graden willen ze in de keinere 
muziekscholen blijbaar ook afschaffen want 
de norm, het vereiste aantal leerlingen om 
een klas te mogen opstarten (men goochelt 
nu vaag met een „koefficient") ligt zodanig 
hoog dat dit voor kleine scholen onhaalbaar 
IS De leerlingen moeten dan maar per fiets 
naar een grotere akademie rijden, soms kilo
meters ver 

De hervormers vergeten dat een liefhebber 
en een vermoedelijk toekomstig professio
neel hetzelfde ambiëren, nl een zo groot 
mogelijke kennis vergaren van iets dat met 
kunst heeft te maken, en dit naar eigen 
geestelijk en fysisch vermogen " 

WIJ: Men hervormt toch niet zomaar 
voor de lol? Wat zijn volgens U de dieper
liggende gronden? 

J. Biesemans: „Coens en daan/oor z'n 
voorgangers Kelchtermans en Weckx bewe
ren dat de geplande hervormingen van het 
kunstonderwijs erop gericht zijn de kwaliteit 
van dit ondenvijs te verbeteren en meer 
lerarenjobs te kreeren, maar in feite wordt er 
een bewuste politiek van ontmoediging aan
gewend om leraars en leerlingen te doen 
afvloeien En waarom'^ Om te besparen' Men 
wil afbouwen Kunstondenvijs is ballast voor 
de heren henjormers, en ballast moet over
boord Men wil op termijn het aantal leerlin
gen in de muziekscholen halveren " 

WIJ: Bewust ontmoedigen? Dat is straffe 
taal! 

J. Biesemans: „Maar ze schrijven het zelfi 
Het staat zwart op wit in het eksekutieveont-
werp van 19/6/87 dat we in handen hebben 
gekregen Daarin lezen we op biz 32 

„ BIJ deze berekening werd er geen reke
ning gehouden met volgende faktoren die op 
termijn het budget in evenwicht zullen hou
den 
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Janpieter Biesemans: „Ons muziekonderwijs zit in ademnood. Ademnood 
leidt tot bloedarmoede en veroorzaakt hartstilstand! Geef muziek vrijheid en 
ruimte!! !" (foto RonaW Szommer) 

1. het afvloeien van leerlingen omwille van de 
verplichte studiepaketten; 
2. de strenge selektiekriteria, de beperking 
van het overzitten en de maksimale studie
duur; 
3. het herleiden van de hoger sekundalre 
ciklus van 4 naar 3 jaar; 
4. de weerslag op de schoolbevolkingsnor-
nnen." 

En op biz. 33: 

Doordat het muziekonderwijs door de 
voorliggende wijze drastisch „geëkonomi-
seerd" werd, zal de toekomstige aangroei 
van leerlingen ook geen onhaalbare uitgaven 
met zich mee brengen. Het zou zelfs kunnen 
dat de voorgestelde hervormingen een dras
tischer weerslag zouden hebben dan be
doeld of gewenst, doordat vanaf nu een reeël 
studieprogramma aan de leerling wordt op
gelegd. Indien dit zich zou voordoen zou dat 
betekenen dat heel wat leraars hun betrek
king zouden verliezen en met in staat zijn een 
andere betrekking te vinden." 

En dan het toppunt van gortigheid: op de 
slotpagina drukt men de wens uit ,,deze 
hervormingen in alle stilte en zo snel mogelijk 
door te voeren, daar, bij het uitlekken ervan, 
de te verwachten kontestatie het hele projekt 
in een langdurige onderhandelingsfase zou 
brengen, ja, dat het zelfs niet zou kunnen 
worden doorgevoerd."...i/oz/a, en 'tspei< heb
ben ze nu aan hun been! Het is gelul<l<ig 
uitgeiel<t, en het is dankzij de niet aflatende 
druk die we met de WKÓ op de instanties 
hebben uitgeoefend dat dit rampzalige en 
hypokriete rationaliseringsplan nog geen 
doorgang heeft gevonden!" 

WIJ: Dus kompleet uit den boze dit plan? 

J. Biesemans: „Elke hervorming die door
gevoerd wordt om te besparen is a priori 
verwerpelijk." 

ROEMEENS 
WIJ: Toch is er al gedurende twee jaar 

geëksperlmenteerd In zes „pllootscholen" 
(testscholen). Is daar dan niets goeds uit 
voort gekomen? 

J. Biesemans: „In Limburg, waar de leer
krachten haast in opstand kwamen tegen de 
herstrukturering is men echt repressief opge
treden, men heeft er Iedereen het zwijgen 
opgelegd. Enkel de voorzitter van WKO, 
Jean-Marie Kuipers (leraar aan de piloot-
school in Overpelt) is blijven doon/echten, 
spijts de chantage die ook hem te beurt viel. 
Van al deze tegenstand, van al deze opmer
kingen van de leraars en direkteurs tegen de 
hen/ormingen Is in de rapporten van Michael 
Scheck (hoofd van de evalatiekommissie) en 
zip clan niets terug te vinden! Pure vervalsing 
dus, Kafkaiaanse of Roemeense toestanden! 
En Coens durtt dan nog met uitgestreken 
gezicht zeggen dat alles gunstig evolueert, er 
is gewoonweg geen eerlijke evaluatie ge
weest! Bedriegerij op het hoogste nivo. 

l\/1lchael Scheck heeft vrijstelling om les te 
geven terwijl zijn wedde loopt, en krijgt nog 
onkostenvergoedingen maar je ziet hem ner
gens. Hoe kun je dan een deftig verslag 
opmaken. Die evaluatie kost veel geld, de 
leden van die kommissie hebben een funktle 
gekregen en hebben er nu alle belang bij dit 
postje te behouden." 

WIJ: Maar men wil besparen door te 
hervormen, ziet men daar al wat klaarder 
in? 

J. Biesemans: ,,/Wen is plots het school
geld gaan verhogen want die pilootscholen 
kosten geld. Ivlen wil een eksperlment door
voeren, met of zonder leertingen, het staat nu 
eenmaal op papier, en dat kost geld. De zes 

pllootscholen kosten nu al bijna 25 miljoen 
meer dan gewone akademies, dit was niet 
voorzien in de begroting dus trekt men het 
schoolgeld op. Vermenigvuldig nu dit bedrag 
met het aantal muziekscholen (ongeveer 
104) dan komt men aan een meerkost van 
meer dan 200 miljoen frank! 

Toch menen de hen/ormers dat ze In 1992 
op kruissnelheid gaan komen en zelfs winst 
zullen boeken. Investeren in de toekomst 
dus, maar men rekent erop dat tegen die tijd 
de 80.000 leerlingen die het kunstondenvijs 
nu telt gehalveerd zijn! Ik zuig dit niet uit mijn 
duim, Frans Van Hoof, adviseur van dienst, 
hoofd van de administratie van het kunston
denvijs heeft het me zelf verteld. " 

NAMEN NOEMEN ^ 
WIJ: Kan Coens dan op een zekere 

welwillendheid rekenen van een aantal 
mensen om de hervorming uit te testen, en 
straks misschien door te voeren? 

J. Biesemans: ,,GeheWonze Ceaucescu 
alias Coens en z'n securitate, z'n slippendra-
gers. Frans Truyts, voorzitter van de Vereni
ging voor Sekundair tvtuziekonderwijs en di-
rekteur van de muziekakademie van Sint-
Nlklaas is eveneens één van de grondleggers 
van het,, Kelchtermansplan''. We hebben ook 
nog Eduard Petré, vrijgestelde psycholoog 
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aan het Antwerpse konsen/atorium, een 
„Kelchtermansprodukt". Hij is de man staat 
bel<end om zijn opgeblazen, tiolie retoriek. 
De man die deze hen/ormingen moest uitwer
ken op papier Zijn gedaciitengoed weerspie
gelt zijn minactiting voor de kunstenaar en 
het speelse muzische kind. 

En die lakeien vind je ook bij hervorminsge-
zinden die niet met een pilootschool opgeza
deld zitten, typen die achter de schermen aan 
de hervormingen meevi/erken of gewerkt heb
ben. Zo heb je bijvoorbeeld in Roeselare 
Jacques Maertens, en in Asse Geeurickx, 
een man die werkelijk met plezier aan de 
hen/ormingen heeft meegewerkt en nu zo 
onbeschaamd is om tegen mij te zeggen: „ik 
ben blij dat ik op pensioen ga zodat ik al die 
miserie niet meer moet meemaken"! 

Het is hallucinant, sommige hen/ormers 
zoals Alfons De Meulder, direkteur van de 
pilootschool van Merchtem, handelen zelfs 
tegen hun geweten in. Als je met hen praat, 
en ie wiist hen op de zwakheden van de 
hen/ormingen staan ze met hun mond vol 
tanden. 

ABORTUS 
En dan zijn er, zoals ik al zei, diegene die 

op alle mogelijk manieren hun profijtje weten 
te doen. Een voorbeeld: Willy Caron, direk
teur van het stedelijk konsen/atorium van 
Brugge heeft destijds een boekje over alge
mene muziekkultuur geschreven. Nog vóór 
het plan Kelchtermans bekend geraakte gaf 
men daar in Brugge AMC (Algemene Muziek
cultuur). Caron, henjormer avant la lettre, lag 
samen met een tiental anderen aan de basis 
van de hervormingen. In de nieuwe struktuur 
zal AMC een verplicht vak zijn, „toevallig" 
wordt het boekje van Caron dan het verplich
te handboek!" 

WIJ: Wat kan de WKO in dit stadium nog 
doen, om de hervormingen tegen te hou
den? 

De tegenstanders van de hervorming 
van het kunstonderwijs zijn er van 
overtuigd dat, na een mogeiijlce 
goedl(euring van de hervormingen, 
heel wat instrumenten in de least kun
nen worden opgeborgen... 

ADVERTENTIE 

4.500 in2 TOONZALEN 

De grootste en meest gespecialiseer
de sierschouwenzaak. 

Terwijl U even wacht ontwerpen wij 
Uw schouw helemaal volgens Uw 
persoonlijke woonwensen. 

Doe-hetzelvers ontvangen bij het 
materiaal een duidelijke werkteke-
ning. 

Omdat het onder Vlamingen blijft, 
„10% extra korting op onze laagste 
prijs". Recent nummer van „WIJ" 
volstaat als bewijs. 

OPEN HAARDENBOUW. Esserstraat 1, 3688 KINROOI. 
Open van 9 tot 19 u. 's Zaterdags tot 18 u., 's Zondags 17 uur. 

J. Biesemans: „Op alle mogelijke manie
ren druk uitoefenen op de politieke partijen. 
De hen/ormingen mógen niet door de Vlaam
se Raad geraken! En ik heb er goede hoop 
op dat ze er inderdaad niet zullen komen. Het 
zal Coens nog zuur opbreken geloof ik, dit 
dossier zou misschien weleens het einde van 
zijn Ministriële job kunnen bespoedigen. En 
indien het nodig is dat de regering over deze 
zaak valt, het zij zo! 

WKO zal het dekreet van Coens ook langs 
juridische weg aanvechn. We hebben de 
tekst al in handen van een advokaat gegeven. 

Trouwens juridisch gezien zit het lentedereet 
vol fouten, want niet alleen het kunstonder
wijs wordt zwaar getroffen door dit dekreet, 
ook andere sektoren van het onden/vijs zijn 
de dupe. Maar wij kunstenaars mogen echter 
geen blad voor de mond nemen, wij nemen 
het voortouw in de revolte tegen het schanda
lige dekreet! Coens verkracht het kind in zijn 
geest en dit laten wij niet ongestraft voorbij
gaan." 

WIJ: Maar Coens staat wellicht niet al
leen om z'n plan te „verl<open?" 

J. Biesemans: „Ik hoop dat de Vlaamse 
Raad geen dekreet stemt waartegen 85% van 
de direkteurs en 95% van de pedagogen 
gekant is. Ik hoop ook dat de ondenA/ijseksel-
lentie geen beroep zal doen opde,,bestuurs-
meerderheid" om een regeringskrisis te voor
komen. Dat hij hiermee ons ondem/ijs en dus 
onze kuituur (de enige grondstof die Vlaan
deren rijk is) verminkt zal hem een zorg 
wezen. Ik hoop dat de Vlaamse Raad zijn 
geweten zal laten spreken en de abortus van 
het kunstonderwijs afwijst! Ik hou mijn hart 
vast wat de houding van de Volksunie zal zijn, 
hopelijk beschaamt zij het vertrouwen niet 
van de tienduizenden muziekliefhebbers die 
niet alleen in haar eigen rangen, maar in gans 
Vlaanderen met een visadempje de beslis
sende stemming afwachten!" 

(ts) 

Volgende week deel 3: 

NOG MEER 
DISSONANTEN? 

Er zijn nog een aantal zaken in dit 
dossier die niet onbelangrijk schijnen. 
Zo is er bijvoorbeeld de aparte situatie 
waarin de Vlaamse muziekscholen in 
Brussel terecht komen, er is de weer
slag van het dekreet op de verzuiling... 

De ,,hervormingsgezinden" hebben 
uiteraard ook recht van praten. De re-
daktie gaat ondertussen op zoek naar 
diegenen die de „contra's" van ant
woord wensen te dienen. De neerslag 
van dze konfrontatie hopen we even
eens in één van onze volgende num
mers te brengen. 
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DE BALTISCHE STATEN, 
PROEFERREIN 
VOOR EUROPA? 

N het Baltische gebied treffen al duizend 
jaar imperialistische rijl<en elkaar en 
meestal hardhandig. 

De grote natuurlijke rijkdommen, de 
dunne bevolking en het belang als door-
gangsbegied zorgde er bovendien van 
oudsher, voor een sterke inwijking die 
belangrijke minderheidsgroepen achter
liet. 

DE MACHT VAN 
DE WAPENS 

De eerste invasie werd ingezet door de 
Zweedse Vikingen, de Warjagen die aan de 
mondingen van de rivieren kleine handelsne
derzettingen stichtten. Van daaruit konden 
ze het bont en de barnsteen uitvoeren naar 
West-Europa tot aan de Middellandse Zee 
toe. Zij werden opgevolgd door de Duitse 
Hanze. Dit handelsverbond van Duitse kust
steden bracht Duitse kooplieden naar de 
vroegere Zweedse handelsposten die zich 
daardoor uitbreidden tot steden. De namen 
Riga en Kaunas werden bekend in het Euro
pese koopliedenmidden. Deze vreedzame 
Duitse invase kende een militaristische va
riant in de Duitse Orde, de grondleggers van 
het latere Pruisen. Deze drong op, over land 
vanuit het zuiden en slaagde erin heel Litou
wen en Letland te bezetten. Brutale bezettin
gen golfden heen en weer. Dan weer was het 
de Russische ruiterij van het vorstendom 
Moskovië die een uitweg naar de zee zocht, 
dan drong de Pruisische adel naar voor, op 
zoek naar gronden en lijfeigenen, dan weer 
kwamen de Zweden terug die van de Oost
zee graag een Zweeds meer maakten. 

Maar ook de zelfgenoegzame, katolieke 
Poolse adel zag in de Baltische staten — en 
vooral in Litouwen — een wingewest. 

Ondertussen brachten deze invasies mee 
dat de Baltische steden hoe langer hoe meer 
een gemengd karakter kregen. De Duitsers 
waren ekonomisch en kultureel duidelijk het 
sterkst. Maar er was ook een zekere Joodse 
aanwezigheid en een overschotje Zweden. 
Her en der waren er ook nog wat Russische 
en Wit-Russische dorpen. 

In de buurt van de huidige Litouwse hoofd
stad Vilnius leefde een sterke Poolse kolo
nie. Deze minderheden zorgden voor een 
ekonomische en kulturele verrijking maar 
betekenden anderzijds een zeker gevaar 
omdat ze extra-argumenten vormden voor 
de op ekspansie beluste machtige buursta
ten. De Baltische staten zijn een type-voor-

Aan de rechteroever van de 
Oostzee ligt de Baltische laag-
vlaicte. Een brede, vlalcke land-
strooi( doorsneden met tal van 
riviertjes en bezaaid met grote 
en itleine meren. Het is er lan-
deU|k met veel bossen en vel
den. De bevolking leeft er ge
middeld tienmaal minder dicht 
dan in Vlaanderen. Steden van 
enige omvang zijn er zeldzaam. 
In de jongste tijden groeide er 
een erg vervuilende nijver
heid... Her en der staan er kern
centrales. 
Déér strekken Litouwen, Let
land en Estland zich uit Deze 
kleine volkeren behoren tot de 
oudste kuituren van Europa. 
Deze kutturen kunnen rekenen 
op kleine maar zelfbewuste 
volksgemeenschappen. Op dit 
ogenblik zijn ze de drijvende 
krachten achter een adembe
nemend ontvoogding^roces 
dat al de volkeren van de Sov
jetunie - en daarbuiten! - tot 
voorbeeld kan dienen. Alhoe
wel... 

beeld van hoe eeuwenlang niet de taal en de 
kuituur van het volk bepalend waren voor het 
politieke leven en de nationale soevereiniteit. 
Integendeel, het was pure machtspolitiek, 
omkleed met godsdienstige en dinastieke 
motieven, die Stockholm en later Berlijn, 
Leningrad en Warschau bevi/oog. 

Liepaia ^LETLAND ^ 
Jelgava» -0^05^ 

r ^ V ü i v Daugavpils >-^-
Klaipeda «S'̂ uHai \ - 7 ^ 
(Memel) «PaneveZys^^-
n,^ LITOUWEN L 

^Kaunas y wiT-
!• ,-' j' ® [ 
Kaliningrad!^ ^VILNIUS/. 
(Koningsbergen)>\ 1 /-Vi 

» L - ^ ' Minsk 

RUSLAND 

BALTEN HIELDEN 
STAND 

Hun talen verschilden sterk van de Ger
maanse en Slavische talen der overheer
sers. Dat hielp. Maar ook het feit dat deze 
talen, mede onder invloed van de klerus, al 
vroeg ondenwezen werden in de plattelands-
scholen. En daarnaast was er een zeer rijke 
traditie van oude zangen en mondeling over
geleverde, uitvoerige dichtwerken die deel 
uitmaakten van het wezen van deze kuitu
ren. 
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De negentiende eeuw zouden de Balten 
onder het autoritaire bewind van de tsaren 
moeten ondergaan. Die zagen heel goed in 
dat de Baltische staten strategisch een ui
terst belangrijk deel uitmaakten van hun rijk. 
En dan was er ook nog de imperiale zelfge
noegzaamheid die zich gemakkelijk kon ont
laden in haat tegenover kleine talen, zeker 
als die ook nog verbonden waren met een 
gehate godsdienst zoals het katolicisme in 
Litouwen. De autokratische tsaren verboden 
elk druksel in het Litouws. En toch ging de 
nationale geest niet verloren. Wellicht daar
om! 

Dat zou blijken toen de Eerste Wereldoor
log uitbrak. Na enkele jaren heen en weer 
golvende strijd werd duidelijk dat de Duitsers 
militair de sterksten waren. Berlijn had het 
Baltische nationalisme gesteund zoals het 
de Polen, de Oekraïeners en de Bolsjevieken 
steunde als ondergraver van de Russische 
tsarentroon. Dat was ingegeven door 
machtspolitiek en zeker niet door princie-
pen! De Duitsers konden hun militaire over
winning niet in aanhechtingen omzetten om
dat het keizerlijke leger in 1918 tussen de 
IJzer en de Marne verpletterend verslagen 
werd. Maar ook de Sovjetunie was nog 
krachteloos. Litouwen, Estland en Letland, 
net al Finland, werden vrije staten. Zij waren 
veel meer Westers gericht dan de Slavische 
delen van het vroegere tsarenrijk en voelden 
niets voor de diktatuur van het proletariaat 
die in Moskou geïnstalleerd werd. Voor Litou
wen kwam er een nieuw probleem toen de 
pas vrijgeworden Poolse staat een al even 
agressief imperialisme ontplooide als de 
vroegere Pruisen en tsaren. Een belangrijk 
deel van het grondgebied (met Vilnius) 
moest afgestaan worden. 

De drie staten zagen zich meteen gedwon
gen om een minderhedenregeling in te voe
ren die in veel opzichten als een navolgens-
waardig voorbeeld kan gelden. Een demo-
kratisch politiek leven opbouwen bleek even
wel erg moeilijk te zijn. Na enkele jaren 
vergleden deze staten naar autoritaire regi
mes. 

IMMER GROSSER 
WERDEN! 

De problemen waren niet voorbij. In het 
Noorden hadden Finland en Zweden zich 
geïnstalleerd in een zelfbewuste, goedbewa-
pende neutraliteit. Daar ging geen bedrei
ging van uit. Maar in Berlijn en in Moskou 
zagen de heersers, naargelang de jaren 
dertig vorderden, opnieuw heil in ekspansie. 
Polen zou daarvan het belangrijkste slachtof
fer zijn. Zowel Berlijn als Moskou hadden 
met Warschau nog een belangrijke rekening 
te vereffenen en bovendien koesterden ze er 
omvangrijke territoriale aanspraken. De ver
deling van Polen, tussen de Sovjetunie en 
Nazi-Duitsland, werd diplomatiek beslist in 

> 

C'fV-

Een Russische vrouw in Estland neemt het openlijlc op voor de Sovjetregering. 
(foto AP) 

TOTALE BEVOLKING DER 
BALTISCHE STATEN = 7.905.591 inw. ('89) 

Litouwers 
Letten 
Esten 

Russen 
Witrussen 
Oekraïners 
Polen 
Duitsers 
Finnen 
Joden 

Zigeuners 
Tataren 
Armeniërs 
Oezbeken 
Moldaven 
Azerbeidjanen 
Tsjuwashen 

Litouwen 
3.673.362 inw. 

1923 1989 

80,6% 
0,7 % 

2,3 % 
0,2 % 

3,0' 
4,1 ' 

7,2 

79,6% 
0,1 % 

9,4 % 
1,7% 
1,2 % 
7,0 % 
0,1 % 

0,3 % 

0,1 % 
0,1 % 

1.648 pers. 
1.452 pers. 
1.448 pers. 

Letland 
2.666.567 inw. 
1935 1989 

1,2% 1,3% 
75,7 % 52,0 % 
0,4 % 0,1 % 

10,6 % 
1,40/0 
0,1 % 
2,5 % 
3,2 % 

34,0 % 
4,5% 
3,5 % 
2,3 % 
0,1 % 

4,8 ¥0 0,9 % 

- 0,3 % 
- 0,2 % 
- 0,1 % 

- 0,1 % 
- 0,1 % 
- 0,1 % 

Estland 
1.565.662 inw. 
1934 1989 

0,5 % 
88,2 % 

8,2 % 

1,5 % 

0,4 % 

0,2 % 
0,2 % 

61,5 % 

30,3 % 
1,8% 
3,1 % 
0,2 % 
0,2 % 
1,1 % 
0,3 % 

0,3 % 
0,1 % 

0,1 % 
0,1 % 
0,1 % 
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Leden van het Kongres in Estland 
tijdens de stemming. Het Kongres 
heeft echter weinig politieice macht 
maar het beschouwt zichzelf als de 
meest reprezentatieve vertegen
woordiging van de Esten. (foto AP) 

de zomer 1939. De Baltische staten zouden 
aan dit monsterplan niet i<unnen ontsnappen 
omdat hun zwal<l<e legertjes onmogelijl< l<on-
den opwegen tegen de miljoenenlegers van 
de grootmachten. Iemand moest dit strate
gisch belangrijke vakuüm opvullen. Maar 
wie? En kon dat zonder een grootscheepse 
militaire botsing? 

DUIVELSPAKT 
Het zou de Sovjetunie worden. In het 

veelbesproken Molotov-Ribbentrop-pakt, dat 
de verdeling en de ondergang van Polen 
bezegelde, werd ook gesproken over de 
Baltische staten. Ook daar was oorspronke
lijk een verdeling afgesproken. Stalin kreeg 
Estland, Letland en Litouwen gingen naar 
Hitler, die tevoren het Memelgebied (Klaipe
da) al had ingepalmd. Uiteindelijk zou Litou
wen evengoed door het Rode Leger bezet 
worden want Berlijn wilde eerst de zaken 
regelen met de Westerse staten. Hitler riep 
de Duitse minderheden in de Baltische sta
ten op snel naar het Duitse Rijk te verhuizen 
en die gaven daar vlug en in overgrote 
meerderheid gevolg aan. Het Rode Leger 
boezemde hen weinig vertrouwen in. Daar
mee verdween het grootste deel van de 
eeuwenlange Duitse aanwezigheid in deze 
gebieden. 

De Sovjetheerschappij zou van korte duur 
zijn maar erg bitter. Vele mensen werden 
door het Sovjetapparaat vermoord of werden 
naar Siberië gedeporteerd. In de zomer van 
1941 viel Hrf/er Stalin aan. De Duitse invasie 
spoelde in snel tempo de Russische bezet
tingstroepen weg uit het Baltische gebied 
maar stokte vóór Leningrad. De nieuwe be
zetter vernietigde de grote Joodse minder
heid. In de lente van 1944 werd het duidelijk 
dat de Nazi-Duitse troepen verder verzwak
ten en dat het Rode leger weer opdrong. De 
militaire samenwerking van een aantal Bal
ten binnen de Waffen-SS kon daaraan niets 
veranderen en zorgde — net als overal — 
voor zware na-oorlogse weeën I 

In de herfst van 1944 wrden de Duitsers 
verdreven uit het Baltikum, behalve uit een 
stukje Estland aan de zee. De Sovjets start
ten een wrede repressie tegenover iedere 
Balt die van anti-Russische gevoelens ver
dacht werd. Opnieuw kwam een deportatie-
golf op gang. In de ondoordringbare moeras
sen en bossen bleef een Baltische anti-
Sovjetguerilla aktief tot in 1950! De verliezen 
aan mensenlevens waren enorm. De drie 
landen werden bijna geluidloos deelstaten 
van de Unie van Socialistische Sovjetrepu
blieken. 

EEN HALVE EEUW 
RUSSIFICERING VAN 
ESTLAND 1940-1989 
• De russifikatie van Estland begon 
reeds in 1940-41 met de deportatie van 5 
% der bevolking vooral naar Siberië. Het 
Ests leger werd „ontmanteld" zoals het 
Poolse (Katyni). Op 8.6.41 werden de 
hogere officieren naar de Moskouse mili
taire akademie uitgenodigd. Zij keerden 
nooit terug. Op 22.6.41 (enige weken 
vóór de Hitlerinval) werden 33.000 jonge
ren opgeroepen voor het Rode Leger en 
ingezet op de moeilijkste plaatsen. 

• In maart 1949 werden er meer dan 
90.000 Estse landbouwers weggevoerd. 
De vroegere grensstad Narva telt nu nog 
een 200-tal Esten op een 50.000-tal inwo
ners. Ten tijde van de Chinees-Russi-
sche grensdiksussie aan de Oesoeririver 
werden in Estland 5 rekruteringskantoren 

ingericht. Die eisten hele generaties 20-
jarigen op om als vrijwilliger met max. 2 
ton bagage uit te wijken. De reis was 
gratis! En velen gingen... 

• Straat- en dorpsnamen werden verrus-
sist. In alle Estse leerprogramma's werd 
ingebouwd hoe dit arme, kleine volk niet 
kon bestaan, zonder de „broederlijke 
hulp" van de grote Russische buur. 

• De russificering van Letland verliep 
gelijkaardig maar met andere ingrediën
ten. De effekten waren er nog zwaarder. 
Voor de industrialisering van Let- en 
Estland werden dan duizenden Russi
sche technici overgeheveld naar deze 
F«r-West van het Sovjetimperium. Zo 
liggen deze volkeren, getalsmatig, op de 
rand van het overleven... 

O 
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STUIFMEEL VAN VERDRIET 
Zelden lezen wij in ons taalgebied over Baltische letterkunde En als er dan wat in 

vertaling verschijnt is het in Vlaanderen met gemakkelijk om er wat over te lezen laat 
staan het te vinden in de boekhandel 

BIJ uitgevenj De Lantaarn en De Slavische Stichting (Leiden) verscheen een 
verzameling hedendaagse Estische poëzie Mati Sirkel en Marianne Vogel zorgden 
voor het vertaalwerk en P -E Ruummo stelde de bundel samen 

Centraal in deze bloemlezing is werk van Ivar Ivask, een naar Oklahoma verbannen 
Est 

Om onze lezers een voorbeeld te geven van het uitgeschreven verdnet van deze 
balling drukken wij - met dank aan de uitgever - de derde van zijn Baltische elegien 
over 

Baltische elegien III 

Vreemd om van haast naamloze kusten te stammen 
in het te veel doorkruiste Europa, waar de Baltische landen 
nog steeds de achterkant van de maan in zich bergen, onverlicht 
behalve door onderdnikkingen, inlijvingen, 
die eeuwenlang onverminderd doorgaan 
Iedereen kan moeiteloos de noordelijke landen opnoemen 
van IJsland tot Finland, 
maar hoe staat het met het Balticum'^ 
Er wordt toch zeker eén en dezelfde taal 
gesproken daar^ Als het geen Russisch is, 
dan tenminste iets dat lijkt op Quits'^ 
Men raadt het nooit, behalve als we de streng 
van de Indo-Europese en de Fins-Oegrische taalfymilies 
ontwarren, nadenken over Sabel 
om het Baltisch op te helderen, 
en wie heeft er tijd voor zulk nietige mythen'^ 

We bestaan voort met de ondergrond Gras is een andere 
geliefde metafoor (als het vertrapt wordt veert het weer op), 
op kalkrotsen, afgeschaafd door stormen, 
die desondanks onbeschadigd de millenia weerstaan 
Het IS vreemd om van de donkere kant van de maan te stammen 
terwijl we naar men zegt dezelfde planeet bewonen 
Er zijn stukjes Derde Wereld in Europa 
die men geneigd is over het hoofd te zien, naamloze kusten 
aangeduid met een kruisje of een mentaal vraagteken 
Als je maar zou buigen in de Baltische richting, 
zou je het klaaglied van een bijenkorf horen, 
en de ondenvatercontouren bespeuren 
van een amberen gebouw gebouwd uit stuifmeel van verdriet 

Ivar Ivask 

Is het nodig te wijzen op de prachtige venwoording „Er zijn stukjes Derde Wereld in 
Europa / die men geneigd is over het hoofd te zien, naamloze kusten / aangeduid met 
een kruisje of een mentaal vraagteken " ' 

Het lag dan ook voor de hand dat de „naamloze kusten" van Ivask werden 
weggeplukt om als titel van deze bloemlezing te dienen 

- Van haast naamloze kusten Moderne Estische poëzie. Ultg. De Lantaarn & De Slavische 
Stichting. 48 blz.& 

MISLUKTE 
80VJET-HERB0UW 

De Kommunistische Partij startte een kol-
lektivisenngs-kampanje die de onafhankelij
ke boeren, een belangrijke ruggegraat van 
het Baltisch-nationale bestaan, probeerde te 
breken De grootscheepse industnalisatie 
van het Baltische gebied zorgde voor een 
zekere maar beperkte welvaart Die was 
groter dan in het reusachtige Russische 
achterland maar als gevolg daarvan groeide 
er een verschnkkelijke milieuvervuiling Die 
tastte landbouw en visserij nog erger aan 
dan de kollektivisatie al had gedaan Boven
dien zorgde deze inplanting voor een massa
le aanvoer van Russische arbeiders en be
drijfsleiders In Estland is deze Slavische 
aanwezigheid al bijna zo groot als de oor
spronkelijke Estse aanwezigheid In Letland 
IS deze aanwezigheid numenek bijna net zo 
belangrijk In Litouwen daarentegen vormt 
de oorspronkelijke bevolking nog ongeveer 

Sinds Gorbatsjov de Middeneuropese sta
ten toeliet politiek en ekonomisch een eigen 
weg te kiezen, zijn ook de Baltische staten in 
een stroomversnelling terecht gekomen 
Ook daar bloeide het nationale leven en het 
onafhankelijkheidsstreven op Zij willen Sta-
lins anneksatie ongedaan maken door het 
Molotov-Ribbentrop-pakt te venwijzen naar 
de vuilnishoop van de geschiedenis Litou
wen was de eerste om zijn onafhankelijkheid 
formeel te herstellen Letland en Estland 
volgden voorzichtig en op enige afstand 
maar even beslist 

WAT GAAT 
HET WORDEN? 

De Baltische staten zijn een proeftuin Kan 
Gorbatsjov zijn Rood Imperium omvormen 
tot een volkerengemeenschap waar in vrij
heid kan gekozen worden voor samenwer
k ing ' Wij begrijpen uiteraard dat hij rekening 
moet houden met verstokte unitaristen — wij 
kennen dat soort Maar als hij het ernstig 
meent met zijn boodschap van ontwikkeling-
perestroika en openheid-glasnost en de idee 
van het Europese huis, dan moet hij een 
politiek voeren die recht verschaft aan het 
volksnationale streven van de Balten En 
nadien zullen nog een aantal volkeren bin
nen de Sovjetunie dezelfde rechten opeisen 
Terecht' 

Het worden nog boeiende tijden en de 
Baltische volkeren schrijven nu wereldge
schiedenis Een volk hoeft met (altijd) groot 
te wezen om groots te zijn 

Willy Kuijpers, 
senator 
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PAUL VAN GREMBERGEN 
VOLGDE VERKIEZINGEN IN ROEMENIE 

Tijdens de verkiezingsperiode Icwamen in Timisoara 15.000 betogers op 
straat. Zij demonstreerden tegen de nieuwe sterke man Ion iliescu. (foto Epa) 

De kamer van Volksvertegenwoordigers 
stuurde een zevenkoppige delegatie naar de 
verkiezingen in Roemenië. Onder hen Paul 
Van Grembergen, lid van de kommissie Bui
tenlandse Betrekkingen. 

Aan hem enkele vragen om het verloop van 
de stembusslag. 

„De delegatie kontroleerde twaalf stembu-
reau's van de 12.000. Deze kontroke gebeur
de in Boekarest, in Brasov en in enkele 
plattelandskieskantons. 

De deelname van de bevolking vi/as mas
saal en sommige kantoren hadden stemver-
richtingen tot 3 uur maandagmorgen. 

De kiezers waren kalm en wachtten in 
eindeloze rijen met geduld. De gekontroleer-
de kantoren waren ordelijk ingericht met 
stemhokjes die de anonimiteit volledig moes
ten garanderen. 

De kiezerslijsten waren alfabetisch en uit
getikt samengesteld. De kiezerslijsten die ik 
gezien heb waren onvolledig. Kiezers konden 
zich echter op vertoon van hun identiteit^-
daart legitimeren en stemmen. Hun naam 
werd dan genoteerd. 

Op de identiteitskaart kwam de vermelding 
„Votat". 

Elk bureau bestond uit een voorzitter en 
een onden/oorzitter De andere bureauleden 
waren tegelijkertijd partijgetuigen en officieel 
lid van het bureau dat de kiesverrichtingen 
organiseert, begeleidt en kontroleert. 

De kiesformulieren voor Senaat en Presi
dent waren eenvoudig. Het formulier voor de 
Kamer was uitvoerig, sommige kiezers had
den het er vaak moeilijk mee." 

• En, heeft u onregelmatigheden kunnen 
vaststellen? 

„Onregelmatigheden werden alsdusdanig 
niet vastgesteld op één vreemde uitzonde
ring na. In een plattelandsgemeente hield de 
dienstdoende burgemeester een dertigtal 
kiesformulieren bij zich om deze persoonlijk 
aan te bieden aan zieken en gehandikapten. 
Het was onmogelijk hier juist inzicht te krij
gen. 

De tellingen van de stemmen gebeurde 
door hetzelfde bureau dat de stemverrichtin
gen leidde. 

Deze 6 a 7-koppige bureau's waren bijna 
onafgebroken in touw van zaterdagavond tot 
maandag in de late avond. Elk bureau had 
tussen de 1.800 en 2.400 kiezers." 

• Op de televisie hoorden wij nogal wat 
kritiek over de te grote invloed van het 
Nationaal Front? 

„Inderdaad werd het verloop van de kies-
kampanje volledig gedomineerd door het 

Front National dat daan/oor over de staats-
strukturen, de media en een deel van de 
overeindgebleven organisatie van de KP kon 
beschikken. I^aar de kampanje werd vooral 
getekend door enkele populaire maatregelen 
van de overgangsregering. Ik denk aan het 
invoeren van de vijfdagenweek, de vrije ver
koop van benzine, de drastische verminde
ring van de legerdienst, een betere bevoorra
ding van de winkels en vooral de afschaffing 
van de KP. 

Het FN profiteerde daarbij van de charis
matische figuur van llescu en het goed ge
bruik dat hij van zijn voorlopige presidentspo
sitie wist te maken. 

Bovendien was de oppositie in ontelbaar 
vele partijen uiteengevallen. De twee zwaar
ste oppositiepartijen, de Boerenpartij en de 
Liberale Partij, hadden oude lijsttrekkers die 
geruime tijd het land hadden verlaten. Dit 
werd door de bevolking als negatief en/aren. 
Daarentegen riep het FN bij de kiezers een 
gevoel van zekerheid op." 

• Een paar konkluzies? 

„De uitslag is helemaal geen verrassing, 
toch leeft bij oude en jonge intellektuelen de 

vrees dat de oude nomen klatura onder een 
andere naam terug aan de macht komt 

De druk tot verovering van politieke, ekch 
nomische en maatschappelijke vrijheid en 
veranderingen zal na deze verkiezingen niet 
meer uit Roemenië zelf komen, daarvoor is 
de oppositie te verdeeld. Het zal o.i. van 
West-Europa moeten komen, de isolatie van 
Roemenië moet blijvend doorbroken worden. 

Zo moet de samenwerking tussen de Euro
pese politieke partijen, met hun parlementai
re instellingen en hun regering, zo vlug mo-
qeliik van start moeten gaan. Het zal slechts 
die druk zijn die de liberalisatie verder kan 
bevorderen." 

• En het probleem van de nationaliteiten? 

„Hetprobleem van de minderheden is met 
opgelost, niet van de Hongaren, met van de 
Duitsers en niet van de Zigeuners. 

Vlaanderen moet de kulturele akkoorden 
met Roemenië herzien en ook daadwerkelijk 
uitvoeren. Bovendien moet België in zijn 
internationaal optreden aandacht schenken 
aan de mensenrechten bij de beoordeling 
van de nieuwe president en de te vormen 
regering." 
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EEN JAAR VOLKSNATIONALE STRIJD (16) 
FLAUWE LICHTSTRALEN UIT AMERIKA 

Amerika wordt niet ten onreclnte „de nieu
we wereld" genoemd. Het is o.a. een wereld 
waarin zo goed als geen inheemse volkeren 
meer voorkomen. Op enkele Indiaanse reser
vaten en het grote barre Noorden van de 
Eskimo's na, wordt heel Noord-Amerika in 
beslag genomen door Europese en andere 
enkelingen. Nergens zijn er nog taal- of 
volksgrenzen. Iedereen spreekt er een soort 
Engels dat mettertijd van het origineel zo ver 
aan het afwijken is als het Afrikaans van het 
Nederlands; en daaronder soms nog wat 
anders. 

Voor 1989 hebben wij niets vernomen over 
gebeurtenissen die op veranderingen hierin 
zouden kunnen wijzen. De Indianen zullen 
wel verder wegvegeteren en de wettige of 
onwettige Mel<sikaanse inwijkelingen (de 
„Chicanos") voor Spaanse druk blijven zor
gen op het tot nu toe officieel eentalig Engel
se karakter van het Zuiden van de VSA. 

KANADA SPRINGT ? ~~ 
Wat meer nieuws is er uit Kanada. Daar 

blijft het statuut van de Franse deelstaat 
Quebec een heet hangijzer. 

In februari '89 mislukt de eerste minister in 
een poging - niet de eerste - om een 
grondwetsamendement te doen aannemen 
door alle deelstaten. Dit amendement moet 
de eigen identiteit van la belle province 
grondwettelijk verankeren en o.m. het recht 
geven op een zelfstandig inwijkingsbeleid. 

Twee deelstaten, Manitoba en New Bruns
wick, liggen unitaristisch dwars. Quebec 
heeft van dat amendement zijn lidmaatschap 
van de Kanadese federatie afhankelijk ge
maakt. De eenheid van het land staat dus op 
het spel. Het amendement ven/alt indien het 
met in 1990 door alle tien de deelstaten is 
aangenomen. 

In september worden in Quebec verkiezin
gen gehouden. Uit de rezultaten blijkt dat het 
Franse nationalisme aldaar de wind in de 
zeilen heeft. De PartI Québecois haalt 29 ( + 
6) van de 125 parlementszetels; in stemmen 
uitgedrukt 41 %, tegenover 51 % voor de 
Liberalen. Niet dat die zo on-Frans zijn. Alleen 
wilden zij niet zo ver gaan als de ,,Parti 
Québecois": onafhankelijkheid zonder meer. 
De nipte meerderheid van de kiezers in 
Quebec dus ook niet. Men verlieze evenwel 
niet uit het oog dat in Quebec een niet 
onbelangrijke versnipperde Engelse minder
heid leeft. Een gedeelte hien/an heeft ge
stemd op een speciaal tegen de Fransen 
gerichte ,,Gelijkheidspartij" die 4 zetels be
haalde. Onafhankelijkheid is dus de wens van 
de meerderheid der Kanadese Fransen. 

Een heel andere ontwikkeling is aan de 

Het Braziliaanse regenwoud slinkt. De evenaarswouden slagen er niet langer 
in door natuurlijke aangroei het verlies goed te maken. Niet eens 1 % wordt 
duurzaam beheerd. (foto Reuter) 

gang op de eilanden Saint Pierre en Mique-
lon. Deze kleine eilandengroep, rechtover de 
monding van de Saint-Laurent in de Atlanti
sche Oceaan, behoort nog steeds tot Frank
rijk. 

De burgemeester-senator laat in het voor
jaar horen dat hij voor zijn kiesdistrikt een 
statuut wil, vergelijkbaar met dat van Groen
land tegenover Denemarken (zelfbestuur 
voor alles, behalve voor landsverdediging en 
buitenlandse politiek). Ten grondslag hieraan 
liggen evenwel geen etnische problemen 
maar onenigheid over visgronden. 

A AMAZIONA E NOSSA! 
Zuid-Amerika is van Noord-Amerika zeer 

verschillend, ook etnisch. 
Van de oorspronkelijke volkeren zijn er nog 

méér overgebleven, behalve in Argentinië. 
Toch werd daar bovenop een Latijnse blanke 
laag geplakt die haar eigen leven leidt. Tus
sen haar en de Indiaanse onderlaag, die vaak 
weliswaar haar eigen taal heeft (moeten) 
laten vallen, is geleidelijk een overgangslaag 
geschoven, die van allerhande soorten half-
bloeden. 

In 1989 gaat in Zuid-Amerika de meeste 
aandacht naar Brazilië. De leefmilieuramp, 
die daar door toedoen van ongebreideld 
geldgewin in het tropisch regenwoud van het 
Amazonegebied wordt veroorzaakt, dreigt 
enorme afmetingen aan te nemen. Deze 
bedreigen niet alleen de hele aarde maar 
allereerst de mensen die er wonen: Indianen 
die nog niet eens helemaal ,,ontdekt" zijn 
(door het Westen) en in elk geval voor hun 
bestaan en levenswijze van dat woud hele
maal afhankelijk zijn. 

De reaktie van de onwillige Braziliaanse 
overheid, die uiteindelijk dan toch een begin 
schijnt te willen maken met een wat ordelijker 
en milieuvriendelijker ontginning, is tekenend 
voor de mentaliteit van stóafsnationalisten, 
ook voor Europese. Het heet dat Amazonië 
,,van Brazilië" is! Dat in Brazilië gebieden 
bestaan, die door de westerse landverhuizers 
nog niet overrompeld zijn, maakt geen ver
schil uit voor hen die de Staat Brazilië beheer
sen. 

Veel mogen wij dan ook niet verwachten 
van het plan dat president José Sarney op 6 
april 1989 ontvouwt. Hij beweert dat „de 
Brazilianen" het regenwoud wel zonder hulp 
van buitenaf zullen redden. Hij weigert die 
hulp, niet zozeer uit trots, maar om pottenkij
kers weg te houden. 

WIJ - 1 JUNI 1990 26 



VOLKEN EN STATEN 

IN OCEANIE 
WEINIG VERBETERINGEN 

Oceanië is een zeer onsamenhangend we
relddeel. Het bestaat uit louter eilanden. De 
grootste zijn natuurlijk door blanken ingepikt. 
Dan is er de gordel van de smaragd, uitloper 
van Indochina, en tenslotte de duizenden 
kleine eilanden: paradijzen, bedreigd door 
toerisme en Westerse verbruikspatronen. 

KOMPROMIS IN 
KANNAKY 

De Fransen hebben nog een dikke kolonia
le vinger in de pap van Nieuw-Kaledonië, een 
eilandengroep in Melanezië. In 1988 hadden 
zij met de Kanaakse FLNKS-groep en de 
Caldoches een overeenkomst bereikt die 
zelfbestuur mogelijk maakte voor twee van 
de drie provinciën. Op het eilandje Ouvea 
echter, waar datzelfde jaar een bloedig treffen 
tussen Franse militairen en FLNKS-rebellen 
had plaats gehad, worden de wapens niet 
neergelegd. Een rebellensplintergroep wei
gert af te zien van dadelijke en volledige 
onafhankelijkheid. 

Wanneer Jean-Marie Tjibaou, de gematig
de FLNKS-aanvoerder die de overeenkomst 
had afgesloten, zich begin mei 1989 op 
Ouvea laat zien, wordt hij in een vuurgevecht 
tussen zijn groep en de independantisten 
neergeschoten. Tienduizend Kanaken wo
nen de begrafenis bij. 

De verkiezingen voorzien tegen 11 juni '89 
gaan toch door. Als gevolg hiervan houdt het 
rechtstreeks bestuur door Frankrijk op. Het 
FLNKS, dat op lange termijn onafhankelijk
heid blijft beogen, zetelt samen met het 
Fransgezinde RCPR in drie provinciale raden, 
samengehouden door een gewestbestuur. 

FEDERALE FILIPPIJNEN? 
Het begrip „Filippijnen" dekt nog meer 

volkerenverscheidenheid dan het woord 
„Joegoslaven". Hoewel hun groot probleem 
armoede met alle nevengevolgen van dien is, 
wordt de toestand ingewikkelder en geweld
dadiger door het centralistisch bestuur van 
zoveel verscheidenheid. De hardnekkigste 
weerstandsbeweging is die van het muzel-
manse Moro nationaal bevrijdingsfront 
(MNLF). 

Het werkt op godsdienstige grondslag. 
Daarom organizeert de regering half novem
ber een referendum, waaruit zou moeten 
blijken of de 4 miljoen muzelmanse Filippinos 

Bij betogingen in Parijs tonen Kana-
l<en hiun vermoorde leiders... 

(foto Reuter) 

gewestelijk zelfbestuur wensen. Het MNLF 
tracht met geweld de verkiezingen te sabote
ren en de meeste kiezers dagen niet op. De 
kristenen, veruit de meerderheid, zelfs in dat 
zuiden, vinden dat de Filippijnen moeten 
omgevormd worden tot een federale staat 
met verregaand zelfbestuur voor alle afgele
gen eilanden en gewesten. 

VERU\TEN TIMOR 

Nieuw-Kaledonië en de Filippijnen zijn lan
den die hun problemen van Europese ver
overaars opgezadeld kregen. Timor kreeg ze 
van een gedekolonizeerde gewestelijke mo
gendheid, Indonezië. Sedert 1976, toen Indo-
nezië het oostelijk gedeelte van dit eiland 
bezette, zijn daar in een wrede jungle-guerilla 
100 a 200.000 doden gevallen. Portugal, de 
voormalige kolonizator, en het Vatikaan, be
zorgd om de relatief kleine groep katolieken 
in de Indonezische Islamzee, erkenden de 
aanhechting nooit. 

In oktober echter komt paus Johannes 
Paulus II er op bezoek. Hij veroorzaakt er 
laaiende geestdrift maar achteraf bekoelt die 
want uit zijn zorgvuldig afgewogen toespraak 
kan men opmaken dat het Vatikaan het 
gezag van Indonezië over Oost-Timor feitelijk 
erkent. De Javaanse scholen kunnen met 
gerust gemoed hun vervreemdingswerk 
voortzetten. 

Karel Jansegers 
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LEVEN EN 
DOOD VAN 
EEN LEIDER 

JORIS VAN SEVEREN 

(3) 
1931. Het jonge Verdinaso wordt niet over

al entoesiast onthaald, de aandachtige waar
nemer weet ook dat de Dinasomilitanten echt 
niet alleen gedrild worden alleen om een paar 
aardige nummertjes op te voeren. 

Interessant is dat in 1932 de eens zó 
pacifistische Van Severen meer en meer het 
waardige soldatentipe bij zijn mannen gaat 
benadrukken. 

Rodenbach is voor hem het ideaal voor
beeld van de onvermoeide strijder voor 
Vlaanderen. Wanneer op 10 juli 1932 de 
eerste landdag van het Verdinaso doorgaat te 
Roeselare verschijnen de militanten voor het 
eerst in hun nieuwe uniform en maken indruk: 
een nieuw element in de Vlaamse strijd! 

PLOEG, RAD, ZWAARD 
Ook op deze 10de juli 1932 wordt de vlag 

van de nieuwe formatie officieel getoond: de 
oude Dietse kleuren: orange-blanje-bleu met 
in het midden het Verdinaso-kenteken: 
ploeg, raden zwaard. Uit allerlei voorvallen in 
de bewogen eerste jaren van het Verdinaso, 
blijkt het nut van de militie ten volle, aanval
len, vooral van linkse milities, zijn immers 
schering en inslag. Alhoewel niemand zal 
kunnen ontkennen dat het Verdinaso op dat 
ogenblik het best georganiseerde deel vorm
de van de toenmalige Vlaamse beweging 
waren er toch ook zwakke punten, natuurlijk 
sterk aangegrepen door de tegenstanders. 
Zo komen bijvoorbeeld de houding van Van 
Severen tegenover de IJzerbedevaart en de 
wetgevende verkiezingen van het najaar 
1932 sterk onder vuur te liggen. 

Wat de IJzerbedevaart aangaat oordeelde 
Joris Van Severen, zoals gewoonlijk scherp 
en bijtend, dat het hier niet om een heldenhul-
de ging. Voor hem waren de gesneuvelden 
van de IJzer „schamele, vermoorde sukke
laars", slachtoffers van de op dat ogenblik 
door hem nog zo geminachte Belgische 
Staat. Met bedevaarders kon Dietsland vol

gens hem niet veel aanvangen. Soldaten, ja, 
die waren er nodig en die waren er te vinden 
in zijn organisatie: het Verdinaso. 

Bij de wetgevende verkiezingen van het 
najaar 1932-periode waarin het Vlaams-natio-
nalisme een in het algemeen bijzonder moei
lijke tijd kende door innerlijke tegenstellin
gen, komt dan nog het kordate bevel van de 
Verdinasoleiding: „Stem blanco". Dat dit Van 
Severen ook in Vlaams-nationale kringen de 
nodige afkeuring oplevert is duidelijk. Vooral 
uit de kringen van tegenstanders regent het 
beschuldigingen en beledigingen en het 
komt meermaals tot handgemeen. 

Op de landdag te Tielt (10 september 
1933) zal Van Severen antwoord geven. Op
vallend bij deze samenkomst was dat er geen 
voorafgaande publiciteit gemaakt werd. 
Slechts op het laatste ogenblik werden de 
afdelingshoofden venwittigd. De opkomst ge
beurde dan ook als een komplete mobilisatie 
en met sukses! 

Op het venwijt een scheurmaker te zijn 
antwoordt Van Severen dat hij voor zijn 
organisatie inderdaad een breuk wil met het 
direkte verleden om des te beter te kunnen 
aansluiten bij „hef eeuwige Dietsland, dat 
leeft in Zannekin en in de Gemeentenaren, de 
Artevelden, de Geuzen". Hij waarschuwt zijn 
volgelingen voor het feit dat zij alles zelf 
moeten venwezenlijken om het volk weer tot 
zijn vroegere grootheid te brengen. Er is geen 
steun te venwachten van welke kant ook! 
Tegelijkertijd kondigt de leider aan dat er 
wellicht richtlijnen zullen volgen, waarmee 
zeker niet iedereen zo maar akkoord zal 
kunnen gaan. Toch venwacht hij ook dan 
onvoonwaardelijke trouw van zijn ,,man
schappen". 

Bij de andere Vlaams-nationalisten waren 
de meningen ook wel degelijk verdeeld. De 
federale idee (Vlaanderen-Wallonië) was ver
worpen en het werd nu al Dietsland wat telde. 
Dit wil nog met zeggen dat het Verdinaso 
plots aan aanhang ging winnen. Het leek wel 
of iedereen er zijn eigen interpretatie ging op 
nahouden, met een versplintering en ver
zwakking van de krachten als gevolg. Wan
neer op 8 oktober 1933 Staf de Clercq dan de 
oprichting van het VNV {Vlaams Nationaal 
Verbond) afkondigt betekent dit nog geen 
eenheidspartij naast het Verdinaso, maar eer
der een aanvankelijk losse band tussen de 
bestaande Vlaamse partijen met als spilfigu-

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

ren Staf de Clercq, Hendrik Elias en Ernest 
Van den Berghe. Sommige kleinere partijen 
traden wel toe zonder echter hun eigen 
bestaan als partij op te geven (vb. in Limburg 
het KW {Katholieke Vlaamsche Volkspartija 
van Gerard Romsée). Toch bracht het VNV 
een zekere eenheid zodat er in feite twee 
groepen overbleven: het Verdinaso van Joris 
Van Severen en het VNV van Staf de Clercq. 

Erger voor het Verdinaso is dat er eind 
oktober 1933 regeringsmaatregelen volgen: 
de oefeningen van de Dinasomilitie worden 
verboden (later volgt ook het „uniformver
bod"), staatsambtenaren en -bedienden mo
gen geen lid meer zijn (ook niet van de 
Kommunistische partij), huiszoekingen bij 
Van Severen, Wies Moens, Thiers en anderen 
en vooral het weigeren van verdere toelagen 
aan de werklozenkas zodat het NAS (Natio
naal Arbeidssindikaat) in feite de doodsteek 
krijgt. 

STERKE MANNEN 
De gebeurtenissen in het buitenland zijn 

van steeds belangrijker aard. In Italië is Mus
solini (fascime) aan het bewind en in Duits
land wordt Adolf Hitler (nationaal-socialisme) 
op 30 januari 1933 kanselier. Alle vera/ijten 
ten spijt kan men gerust stellen dat Joris Van 
Severen zich met deze twee partijen langs 
geen kant kon verzoenen. Hij wou een eigen, 
nieuwe staatsvorm voor Vlaanderen (later 
Dietsland) en eigen wou op de eerste plaats 
zeggen aangepast aan ons volk. Een Duits of 
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Italiaans model was daarbij voor herr dus niet 
bruikbaar. Zijn er elementen van overeen
komst te vinden, bijvoorbeeld de onvoor
waardelijke trouw aan de leider, dan komt dit 
toch eerder over als een tijdverschijnsel. 

Voor alle Europese landen was de lusse-
noorlogse periode een venwarde tijd (met 
overal machteloze parlementaire demokra-
tiën), wat altijd de kans geeft aan sterke (of 
ogenschijnlijk sterke) figuren en groepen de 
massa naar zich toe te halen. Weliswaar 
koesterde Van Severen bewondering voor 
Mussolini maar Duitsland in alle vormen en 
uitingen was hem totaal vreemd, laat staat dat 
er van beïnvloeding sprake kon zijn. Het is 
trouwens ook in de optiek van eigenheid, van 
„Dietsheid" dat Van Severens houding te
genover de Joden moet gezien worden. Alle 
vreemdelingen moesten volgens hem in het 
oog gehouden worden en Joden beschouw
de hij als vreemdelingen. 

In 1933 nog was het doel van het Verdinaso 
zeer duidelijk: de vestiging van de Dietse 
volksstaat. Hien/oor was het nodig het be
staande staatsverband in België uit de weg te 
ruimen en tegelijkertijd in Vlaanderen en 
Rijks-Nederland het bestaande parlementaire 
stelsel uit te schakelen. Dat dit niet zó maar 
kon gebeuren was wel overduidelijk. 

In 1934 verandert Van Severen dan ook 
van taktiek. Voortaan heet het: het Verdinaso 
wil de staat niet omvenwerpen maar wel 
veroveren, de Dinaso's moeten de macht 
overnemen in België evenals in Nederland en 
op die manier het Dietse R///c vestigen. Het is 
duidelijk dat Van Severen zelf al geruime tijd 
met de idee van een koerswijziging speelde. 
Daarbij kreeg hij steun van sommige, maar bij 
anderen onvervond hij scherpe tegenwind. 
Wanneer Van Severen op 14 juli 1934 te 
Kemzeke zijn Nieuwe Marsrichting afkondigt, 
blijven de reakties niet uit. De trouwe vnend 
van het eerste uur Wies Moens houdt de hele 
zaak nu wel voor bekeken of zoals hij later in 
een vraaggesprek met professor Florquin 
verklaarde, zou hij gereageerd hebben met 
een krachtig „Doe voort zonder mij". Samen 
met Moens vertrok een kleine groep gelijkge
zinden. 

BOERGONDIE 
Voor Van Severen zelf was het duidelijk: de 

Walen kunnen - mits een bepaald statuut -
een deel blijven van het Dietse Rijk. Willen zij 
niet, ook goed, dan zijn zij het die zich 
afscheuren. 

Op de landdag van 1935 (St.-Kruis-Male bij 
Brugge) zou hij eveneens een speciaal sta
tuut voorzien voor Friezen en Luksembur-
gers. Onmiskenbaar ging de federale ge
dachte bij Joris Van Severen zeer diep. Vol
gens hem moesten de Nederlanden immers 
aan de bazis liggen van een later Europa der 
volkeren. Het is (nog) niet zover gekomen, 
maar de idee is nog steeds aktueel. Belang
rijk in verband hiermede is de beginselverkla
ring in Ter Waarheid van januari 1921: „Waai 
willen de bewuste, radikale Flaminganten 
met Europa heen? Zij willen de Verenigde 
Vredesstaten van Europa". 

Ondertussen zorgde de nieuwe marsnch-
ting wel voor heel wat venwarring. Het zuiver 
Dietse standpunt van Wies Moens( trouwens 
ook jarenlang door Van Severen zelf gehul
digd), sprak een groot aantal leden en simpa-
tizanten meer aan. Bovendien ontstond bij 
sommige de overtuiging dat Joris Van Seve
ren de vroegere Boergondische Staat wou 
herstellen. Een historische onmogelijkheid 
gewoonweg, want dit zou niet alleen de 
heraanhechting van Frans-Vlaanderen bete
kenen maar bovendien ook van de Franse 
gebieden Boergondië en Franche-Comté. 

Waar aanvankelijk voor Van Severen de 
nieuwe marsrichting alleen maar een nieuwe 
taktiek betekende, ging hij in de nu volgende 
jaren meer de eenheid van België als wense
lijk beschouwen. Dat hem dit telkens weer 
aanhangers kostte was een feit, maar wie 
hem volgde deed dit uit diepe overtuiging. 
Bovendien wou Joris Van Severen het be
houd van België maar tevens een decentrali
satie van de provincies, waarbij soms terug
gegrepen werd naar de grenzen van de oude 

stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen 
van 1938 gewijzigd wordt in „Stemt vooi 
mensen" waarmee bedoeld wordt, kandida
ten die volgens de plaatselijke Dinasoleiders 
een waarborg voor de toekomst betekenen. 

Bij de vervroegde wetgevende verkiezin
gen van 2 april 1939 weigert Joris Van Seve
ren kategorisch zich kandidaat te stellen en 
voor zijn volgelingen luidt het „bevel": 1) 
Over het algemeen zullen de Dinaso's blank 
stemmen. 2) In sommige gevallen zal de 
plaatselijke leiding aanduiden voor welke 
kandidaten de Dinaso's zullen stemmen. 

In de laatste jaren van zijn leven was Joris 
Van Severen steeds meer in kontakt geko
men met leidende Belgische figuren als Paul-
Henh Spaak. 

Wanneer in september 1939 de mobilisatie 
afgekondigd wordt, zet Joris Van Severen er 
de Verdinasoleden toe aan de „besten ondei 
de besten" te zijn in hun militaire dienst. 
Herhaaldelijk betuigt hij zijn trouw aan koning 
en monarchie en steunt met al zijn krachten 
de neutraliteitspolitiek van de regering. 

Bij de verkiezingen van 1939 kregen de Dinaso's het „bevel" om blanko te 
stemmen. 
gebieden: het graafschap Vlaanderen, het 
hertogdom Brabant, enz. 

De nieuwe marsrichting bracht bovendien 
mee dat ongewenste nationaal-socialistisch 
voelenden geweerd werden. 

Ook het VNV van Staf wou voor de oorlog 
van geen nationaal-socialisme weten. In hoe
verre er naderhand sprake was van gewilde 
of noodgedwongen samenwerking met 
Duitsland is in feite niet zo eenvoudig na te 
gaan en komt vaak op een individuele en 
zelfs een gewetenskwestie terecht. 

De nieuwe marsrichting zal zich ook uiter
lijk meer gaan aftekenen, zo bijvoorbeeld op 
de zesde landdag (29 augustus 1937, Ant
werpen) waar de Dinasovlag geflankeerd 
wordt door de Belgische en de Nederlandse 
vlag. In 1938 klinken de woorden van Van 
Severen over de Walen weer anders. Het gaat 
nu niet meer om ,,lotsverbondenen" maar 
wel om Dietsers, door historische gebeurte
nissen geromaniseerd. Opvallend is ook dat 
het tevoren gegeven bevel om blanko te 

Als in november 1939 het Verbond voor 
nationale zelfstandigheid opgericht wordt, 
behoort Joris Van Severen tot de oprichters 
en is één van de geestdriftige bezielers ervan. 
De oproep van het Verbond wordt door hem 
mee ondertekend. 

Overigens leek Van Severen er tot het 
einde toe van overtuigd dat Duitsland België 
en Nederland niet zou aanvallen. Toch schijnt 
hij in sommige uitlatingen ook niet altijd zó 
gerust geweest te zijn. Waar hij echter wél 
gerust in was, was in zijn eigen veiligheid. 
Aansporingen van vrienden om zich in veilig
heid te brengen (er worden immers ,,zwarte" 
lijsten aangelegd) wimpelt hij af. Overigens 
zou zich verstoppen lafheid betekenen en dat 
is wel het laatste waarvan men Joris Van 
Severen kan van verdenken. Ook de huiszoe
king op 22 september '39 bij hem en overige 
Dinaso's door de Veiligheid van de Staat, 
schuift hij terzijde. 

Mija Proost 
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JARIGE IJZERTOREN 
MOET DRINGEND HERSTELD 

Marnix-voorzitter Raf Deltour overhandigt het half miljoen aan een zichtbaar 
tevreden Ijzerbedevaartvoorzitter. (foto wevako) 

Het zal wel niet onmiddellijk zo'n vaart 
lopen maar het zit niet goed met de gezond
heidstoestand van het IJzermonument te 
Diksmuide. Een kwarteeuw nadat de nieuwe 
toren werd rechtgezet is deze door de natuur
elementen danig aangevreten zodat drin
gend herstel nodig is. 

BROKSTUKKEN ~ 
Nu in de muzeumzalen van de IJzertoren in 

Diksmuide een tentoonstelling loopt over een 
kwarteeuw tweede IJzertoren stelde Bede
vaartvoorzitter Lionel Vandenberghe een 
groots opgezette „bedelaktie" voor. Waar
om, wij vroegen het hem. 

L. Vandenberghe: „Toen ons komiteelid 
architekt Thieu Driessen mij na de voorzitters
verkiezingen kwam bezoeken, had hij bloe
men bij voor mijn vrouw en een omslag voor 
mij... 

Een omslag met... brokstukken, niet van de 
gedinamiteerde toren, maar van het witte 
heldenhuldekruis. 

25 jaar werd praktisch niets gedaan aan 
het onderhoud van de toren, kripte en Pax-
poort. 

Niet alleen de tand des tijds, maar vooral 
de striemende noordzeewind heeft zijn scha
delijke werking onmeedogenloos verder ge
zet. 

Toen ontstond het idee - door de alarme
rende signalen van onze beheerder-architekt 
- een sponsoraktie te lanceren onder de 
titel: ,,Van puin tot toren! Van toren tot puin?". 

Aan de toren, kripte en Pax-poort moeten 
voor een 10 miljoen frank onderhoudswerken 
uitgevoerd worden. In feite zou de Vlaamse 
regering ons memoriaal moeten steunen. 
Maar zover zijn we nog niet. Om deze gelden 
bijeen te krijgen organiseert het komitee een 
aktie waarbij partikulieren, verenigingen en 
bedrijven zullen gevraagd worden hun steen
tje bij te dragen..." 

EERSTE HULP 
Eerste hulp werd reeds geboden. 
L. Vandenberghe: „Wie onze noodsituatie 

alvast begrepen heeft is de Marnixring. Bij het 
betreden van de inkomhal bent u ongetwijfeld 
verrast geweest door de moderne en aantrek
kelijke meubilering en door de frisse schilder
werken die zijn uitgevoerd. De binneninrich
ting hebben we te danken aan de milde steun 
van de Marnix. Ik dank het hoofdbestuur heel 
hartelijk namens het IJzerbedevaartkomitee. 
Voor we onze sponsoraktie lanceerden had 
de Marnix reeds beslist ons op een originele 
manier te steunen. Wie de reeds uitgevoerde 

werken wil bekijken en zich wil vergewissen 
van de nog te bestellen delen moet maar een 
bezoekje brengen!" 

BIJ de opening van de tentoonstelling ont
ving voorzitter Vandenberghe van de Marnix-
voorzitter Raf Deltour een cheque van 
500.000 fr. Een stevig begin voor de gooi 
naar 10 miljoen. 

Maar Vandenberghe doet ook een beroep 
op ons allemaal. Hoe kunt u helpen? 

Stortingen worden venwacht op rekening
nummer 474-3251965-77 van de IJzerbede
vaart, met vermelding ,,25 jaar Toren". Wie 
een attest wil voor fiskale aftrekbaarheid 
(giften van meer dan 1.000 fr.) maakt het 
bedrag over op rekeningnummer 979-
3507454-36 van de Federatie van autonome 
centra voor Welzijnswerk, Kroonstraat 1 te 
Lennik met vermelding „IJzertoren". De 
naam van schenkers van tenminste 1.000 fr. 
wordt vermeld in het tijdschrift „De IJzerto
ren", het programmaboekje van de komende 
IJzerbedevaart, het volgende jaarboek van 
het IJzerbedevaartkomitee en enkele Vlaam
se kranten, 

Wie 5.000 fr. of meer schenkt, krijgt een 
vermelding op een herdenkingsplaat in de 
toren en een gratis voorbehouden zitplaats 
op de komende IJzerbedevaart. Schenkers 
van 100.000 fr. en meer worden uitdrul^kelijk 
vermeld in de inkomhal van de toren. 

Inlichtingen: IJzerbedevaartsekretariaat, IJ-
zerdijk49,8160 Diksmuide, tel. 051/50.02.86. 

TENTOONSTELLING 
In 1952 hakte het komitee de knoop door. 

De nieuwe toren zou dezelfde vorm krijgen 
als de eerste, maar hoger en indrukwekken
der als simbool van een volk dat niet klein te 
krijgen is. 

Vanaf de bedevaart van 1952 tot en met die 
van 1965 kunnen we de bouw volgen in 
foto's, van jaar tot jaar, van bedevaart tot 
bedevaart. 

Velen onder ons zullen zich deze verschil
lende stappen bij de heropbouw herinneren. 
Indrukwekkende foto's. Hier en daar hangt 
ook een foto van een unieke gebeurtenis, bv. 
Wilfried Martens op de bedevaart van 1958 of 
prof. Geyl in 1962. 

L. Vandenberghe: „Deze tentoonstelling 
brengt ook in herinnenng hoe steen per steen 
de toren opgebouwd werd, dank zij vele 
kleine giften van vele bekenden en onbeken
den. Hun namen prijken nog op de tegeltjes 
van de panoramazaal of zijn terug te vinden 
op de gepubliceerde steunlijsten. 

Vorige generaties hebben de nieuwe toren 
opgebouwd. Wat haat vernielde bouwde lief
de weer op!" 

De tentoonstelling ,,Van puin tot toren" kan 
men elke dag bezoeken van 9u. tot 12u.30 en 
van 13U.30 tot 17u. 
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BOEKEN 

HET REGIONAUSME 
IN FRANKRIJK 

H
ET strak centralisme in Frankrijl< 
is een vrucht van de Franse 
Revolutie. 

Het is slechts na de Tweede 
Wereldoorlog dat de Franse 
grondwet territoriale kollektivitei-
ten erkend, m.n. de departe
menten, de overzeese gebieden 
en de gemeenten. Bedoeling 
was hen een vorm van zelfbe
stuur te verlenen. 

In de prakijk kwam er weinig van terecht. 

FEDERALISME? 
Bij het uitbreken van de Algerijnse kwestie, 

einde jaren vijftig, komt de gedachte aan 
gewestvorming bovenborrelen. Een gewes
telijke herinrichting van Frankrijk werd voor
gesteld als een middel om het hoofd te 
bieden aan het Algerijns probleem. De nood 
aan een gedecentraliseerde ekonomische 
politiek en het herlevend bewustzijn bij de 
minderheden versterkten deze trend. Een en 
ander leidde in 1972 tot een wet op de 
gewestvorming. Met de socialistische 
machtswisseling werd deze schuchtere ge
westvorming verruimd (met o.m. rechtstreek
se verkiezing van de gewestraad). 

Professor Rimanque wijst erop dat met 
deze decentralisatie geen ,,substantiële stap 
werd gezet naar een federale inrichting van 

de Republiek". Het gaat om een decentralisa
tie buiten de unitaire staat. Het proces wordt 
beheerst door bestuurlijke rationale overwe
gingen. De afbakening van de regio's is een 
administratieve zaak, gebaseerd op de de
partementen. De volkerenverscheidenheid 

De Franse staat geniet de 
twijfelachtige reputatie de 
meest gecentraiiseerde van 
Europa te zijn. De ene en on-
deeilïare republielt der Jaicobij-
nen is echter onder drult van de 
feiteiijlcheden aan herschil(l(in< 
gen onderhevig. Is de geregio
naliseerde Franse staat In aan
tocht? 

in een bijdrage in het 15e 
jaarboel( De Franse Nederlan
den maal(t de Antwerpse hoog
leraar Karel Rimanque een ver-
geiijldng tussen het regionalis-
me in Franltrijit en in België. De 
verschillen zijn immens. 

komt er met of nauwelijks (Bretagne (zonder 
Rennes!), Elzs en Corsika) in tot uiting. De 
regionale bevoegdheden zijn beperkt gehou
den en de centrale staat houdt een dikke 
vinger in de pap. In Frankrijk zijn de regio's 
vooral „bouwheer, beheerder en studiebu
reau". 

In de pral(tijk kwam er weinig terecht 
van het regionalisme in Frankrijk. Tot 
zolang is politiek geweld in (sommi
ge) regio's niet uitgesloten... 

(foto Reuter) 

Het onderscheid met het Belgisch hen/or-
mingsproces is dan ook frappant. In deze 
staat lag (en ligt) het nationaliteitenkonflikt 
aan de basis van de staatshen/ormingen. Die 
zijn dan ook wezenlijk politiek ir) oorzaker) en 
gevolgen, in tegenstelling tot het bestuurlijk 
motiefin Frankrijk. De verleende autonomie is 
dan ook verdragender en omvattender. In 
eigen land dienen de evoluties getoetst aan 
een federaal model en niet in termen van 
decentralisatie. 

De Antwerpse hoogleraar beklemtoont het 
omvangrijk karakter van de opeenvolgende 
staatshervormingen in federale richting. Te
vens wijst hij enkele onvolkomenheden aan, 
zoals het gebrek aan een eigen grondwetge
vende bevoegdheid van de deelgebieden, de 
geringe zelfstandige fiskale bevoegdheden, 
de indirekte samenstelling van de raden. 
Daartegenover staan de belangrijke autono
me aktiedomeinen, de beschikbare financiële 
middelen, de grondwettelijke verankering 
van de autonomie, de rechtsgelijkheid tussen 
wet en dekreet, en dies meer. 

Zowel voor de Franse als voor de Belgi
sche situatie gaat het om processen die nog 
steeds aan de gang zijn. De huizen zijn dus 

31 WIJ - 1 JUNI 1990 



BOEKEN 

nog met af (Wel jammer dat de auteur nalaat 
een en ander in een breder perspektief te 
plaatsen te weten de machtsafbrokkeling 
van de staatsnaties Een proces dat de ganse 
Westerse wereld beroert) 

Tenwijl de Belgische hervorming een on
omkeerbaar karakter vertoont (want gestoeld 
op kulturele en taalkundige verscheidenheid 
en verankerd in de grondwet), is de auteur 
minder zeker wat de Franse toekomst in petto 
heeft Het verderzetten van het decnetralisa-
tieproces zal vooral afhangen van de (wisse
lende) staatsopvattiingen van de politieke 
meerderheid en van de president Het ene 
regionalisme is dus het andere met en onder 
de regionale vlag varen reeds zeer verschei
den ladingeni 

SAMENWERKING? " " 
De embryonale gewestvorming in Frankrijk 

opent wel enige perspektieven voor een sa
menwerking tussen Vlaanderen en Frans 
Vlaanderen (beter het gewest Nord-Pas-de-
Calais) Daarbij dient er rekening mee gehou
den dat het bedoelde Frans-Vlaamse gewest 
slechts zeer beperkte bevoegdheden heeft, 
met name „het onderhouden van regelmati
ge kontakten , zonder de mogelijkheid recht
streeks overeenkomsten met Vlaanderen te 
sluiten Veel hangt dus af van de wil langs 
beide zijden van ,de Schreve 

PVL 

OP DE BRES VOOR 
DE NEDERLANDSE 
KULTUUR 

Reeds meer dan dertig jaar ijvert Ons 
Erfdeel voor een geïntegreerd en sa
menhangend Nederlands kuituurbeleid 
in het buitenland en voor de bevorde
ring van de kulturele samenwerking 
tussen de Nederlandstaligen De stich
ting en het gelijknamig (kwalitetts)tijd-
schrift zijn spoortrekkers geworden 
voor een algemeen-Nederlands kultu-
reel bewustzijn Niet ten onrechte heeft 
Jozef Deleu, afgevaardigd-bestuurder 
en hoofdredakteur, de reputatie verwor
ven van kultureel ambassadeur der Ne
derlanden 

De Nederlanden in Frankrijk hebben 
steeds op een bijzondere belangstelling 
van Ons Erfdeel kunnen rekenen Het 
behoud en de verspreiding van de Ne
derlandse kuituur in Frans-Vlaanderen 
behoort dan ook tot de doelstellingen 

Een van de instrumenten daartoe is de 
publikatie van het jaarboek De Franse 
Nederlanden, waarvan dit jaar reeds de 
15de aflevering verscheen Het wil op 
een wetenschappelijk verantwoorde 
wijze informatie verstrekken over diver
se aspekten van de Franse Nederlan
den en hun betrekkingen met Belgisch-
Vlaanderen en Nederland 

Het artikelenaanbod is veelzijdig 
(ekologie, kunst, patrimonium, struktu-
ren, linguïstiek, bibliografie, ) en over
stijgt het klisjeedenken m b t de Neder
landen in Frankrijk Een waardevol jaar
boek dus, dat de faam van Ons Erfdeel 
bevestigt 

- De Franse Nederlanden. 15e jaarboek 
1990,256 biz, 1 050 fr Ultg. Stichting Ons 
Erfdeel vzw, Murissonstraat260,8530 Rek-
keiti (056/4112.01). 

HONGARIJE IN DE KIJKER 
Met de dooi in de Oostbloklanden neemt 

de interesse van de toeristen toe om een van 
deze landen te bezoeken De laatste jaren is 
vooral Hongarije sterk in de toeristische be
langstelling komen te staan Het proces van 
vernieuwingen voltrok zich immers het snelst 
in dit land 

Het land is in de bitterste jaren al eens 
bestempeld als de,,vriendelijkste barak in het 
kamp , een aanvechtbare stelling die echter 
wel aangeeft dat men aan weerszijden van de 
Donau te maken krijgt met een betrekkelijk 
open toenstisch bestel De toerist is er vrijer 
dan waar ook binnen het Oostblok, je reist in 
het meest welvarende land uit de invloeds
sfeer 

De ANWB heeft een handige reisgids op de 
markt gebracht over Hongarije Te lang is het 
beeld van Hongarije bepaald door twee toe 
nstische trekpleisters Boedapest en Balaton 
De reisgids probeert dit beperkte beeld te 
verbeteren Hij voorziet meer aandacht voor 
de rest van het land Steden zoals Sopron 
Pees Eger, Kecskemet krijgen de volle aan
dacht Het zijn schatkamers van de late 
bouwkunst Barok, historisme en Jugendstil 
komen erg vaak voor 

Ook de vele vrijwel onbekende natuurge
bieden worden beschreven Deze gebieden 

bieden een breed scala van landschapstypen 
gaande van de resten van de puszta tot 
ongeschonden waterland, uitgestrekte eiken-
bossen en indrukwekkende karstgebergten 

De reisgids geeft in een eerste gedeelte 
een overzicht van het land, kuituur en volk 
Een tweede deel geeft een reeks streek- en 
plaatsbeschrijvingen Een laatste deel reikt 
heel wat nuttige en praktische informatie aan 
voor de toerist Streekkaarten en stadsplatte
gronden ven/olledigen het geheel De reis
gids IS een nuttig instrument voor een bezoek 
aan Hongarije 

- Hongarije, met Budapest en Balaton. ANWB 
reisgids Uitgave ANWB 1990, 432 bIz 565 fr. 

BOEDAPEST 
In de Dominicus Reeks verscheen nu ook 

een reisgids over de Hongaarse hoofdstad 
Boedapest Deze stad komt steeds meer in 
trek voor een korte vakantie Deze biezonde-
re stad heeft veel te bieden mooie musea, 
kerken en paleizen, aangelegde parken, stati 
ge boulevards en daarnaast een gezellige 
sfeer Naast de twee operagebouwen zijn er 

de dertig theaters, ontelbare koffiehuizen en 
restaurants Boedapest wordt met voor mets 
het „Parijs van het Oosten genoemd 

De Domimcusgids kombineert een inlei
dend overzicht van geschiedenis en kuituur 
met talloze tips voor stadswandelingen, uit
gaansmogelijkheden en gedetailleerde be
schrijvingen van bezienswaardigheden Ook 
IS een aantal uitstapjes in de omgeving van 
Boedapest opgenomen de gids wordt ver
lucht met foto s en kaarten 

- Boedapest, Dominicus reeks Ben Van Wa
keren en Marjolelne Rijke Uitgeverij Gottmer-
,Haariem 1990, 204 biz 560 fr. 

ADVERTENTIE 

WILLY 
MICHIELS 

MAKELAAR IN VERZEKERINGEN 
Torleylaan 51 • 1511 HUIZINGEN 

tel 02/360 2040 
Kantooruren 9-12-15-18 (zaterdag 10-12) 

Waar Vlamingen méér dan thuis zijn 

WIJ - 1 JUNI 1990 32 



VLAKBIJ EN ELDERS 

VU EN PEN 
Het eerste van de bovenstaande letter-

woorden IS u natuurlijk bekend Het tweede 
klinkt wellicht minder vertrouwd Het slaat op 
een internationale schrijversvereniging, de 
International PEN, met zetel te Londen, waar 
het PEN-centrum Vlaanderen deel van uit
maakt Nu roept de naam PEN meteen een 
associatie op met het schrijftuig bij uitstek 
Maar hij staat in werkelijkheid voor Poets 
Essayists Novelists en voor Playwnghts Edi
tors Non-Fiction, waarmee zowat de hele 
kreatieve en beschouwende literatuur en 
haar kanalen omvat worden. 

VOLKSGEBONDEN 
PEN beoogt natuurlijk de verdediging van 

schrijversbelangen, maar gaat in feite veel 
verder Wij sommen uit de Charter (program
maverklaring) van de vereniging slechts en
kele trefwoorden en begrippen op kunstwer
ken erfdeel van de mensheid in het alge
meen, ongehinderde doorstroming van ge

dachten, vrijheid van ekspressie, vrije pers en 
verzet tegen willekeunge censuur 

Politiek en kunst zijn met altijd even goede 
vrienden en koesteren vaak een ingeworteld 
wantrouwen tegenover elkaar Nu tijdens het 
voorbije VU-kongres begrippen als volksna-
tionalisme, pluralisme, verdraagzaamheid en 
vrede zo duidelijk aan bod kwamen, mogen 
we toch even wijzen op gelijklopende bekom
mernissen tussen onze partij en PEN Daar
om citeren we wat uit de recentste PEN-
Ti]dingen, het kwartaalblad van het centrum 
Vlaanderen 

Uit de PEN Charter punt 1 ,,Literatuur, 
hoewel deze haar oorsprong vindt in een 
bepaald land, kent geen grenzen, en, dient 
ondanks politieke of internationale beroering 
te worden uitgewisseld tussen de volkeren 
onderling." 

Punt 3 „Leden van de PEN dienen te allen 
tijde hun invloed aan te wenden tot verbete-
nng van de goede verstandhouding en we
derzijdse achting tussen de volkeren zij ver
plichten zich hun uiterste best te doen tenein
de uitbanning van rassen-, klasse- en volks-
haat te bereiken en het ideaal van het in de 
wereld in vrede naast elkaar te leven te 
verdedigen" 

VREDE 
Op het 50ste internationale PEN-kongres in 

Lugano werd door de algemene vergadering 
een verklanng goedgekeurd die door het 
Writers for Peace Committee tijdens zijn bij
eenkomst te Bied was opgesteld 

Uit die verklanng citeren we, punt 3 „De 
kernwapenarsenalen vormen een psichologi-
sche bedreiging die geen enkele kleine o1 
grote natie nog aankan Deze bedreiging 
heeft nefaste uitwerking op de geesten, voor
al bij de jeugd Alleen een volledige nukleaire 
ontwapening als eerste etappe op de weg 
naar een algehele ontwapening kan het gees
telijk welzijn van de mensheid bevorderen " 

Punt 5 „Er kan geen sprake zijn van 
vrijheid zonder vrede, noch van vrede zonder 
vnjheid. Alleen de vrije ontplooiing van de 
persoon en van de samenleving kan een 
duurzame vrede tot stand brengen Alleen 
vrije mannen en vrouwen kunnen in vrede 
leven met andere volkeren, naties, rassen en 
godsdiensten" 

Zo zie je maar dat politiek en literatuur 
mekaar best kunnen helpen 

(N.V.B.) 

ELISABETH EYBERS 75 
De Zuidafrikaanse dichteres Elisabeth Ey-

bers werd 75 ze werd geboren in 1915 in 
Kleksdorp, Transvaal Sedert 1961 verblijft ze 
in Amsterdam Zopas verscheen haar verzen
bundel Noodluik Nadat in 1957 haar verza
melde gedichten uitgegeven waren versche
nen nog in 1977 Einder, in 1978 een bunde
ling Gedigte 1958-1973, in 1982 Bestand, in 
1985 Dryfsand en in 1987 Rymdwang 

De ouders van Elisabeht Eybers waren 
Kapenaars, de vader was een dominee van 
de Nederlandse Gereformeerde Kerk en 
kwam door zijn ambt terecht in Transvaal op 
de grens met Betsjoeanaland Elisabeth stu
deerde aan de universiteit van Witwatersrand 
waar zij met sukses haar lettergraad behaal
de Ze kwam in de joernalistiek terecht, en 
huwde op haar tweeëntwintigste een tekstiel-
fabrikant 

Elisabethe Eybergs debuteerde in 1936 
met Belydenis in die Skemering Ze was 
onder invloed van haar moeder begonnen 
met verzen in het Engels maar bewust van 
haar verantwoordelijkheid tegenover volk en 
taal schreef ze aldra in het Afrikaans-Diets 
Van bundel tot bundel zou ze haar kunste
naarschap voltooien een kunstenaarschap 
waan/oor ze in 1978 met de prestigieuze 
Constantijn Huygenprijs bekroond werd 

DICHTER VAN DERTIG 
Elisabeth Eybers behoort tot die belangrij

ke groep dichters waarbij ook de gebroeders 

Elisabeth Eybers niet weg te cijferen 
uit de Afriltaanse poëzie. 

Louw en Uys Knge behoren, de „dichters van 
dertig", die een vernieuwing in de Afrikaner 
poëzie brachten, en die poëzie een volwaar
dige plaats verschaften in de wereldliteratuur 

Vanaf Belydenis in die Skemering tot haar 
jongste bundels is er een evolutie waar te 
nemen zowel in de tematiek als in het hante
ren van de taal De eerste bundels behande
len het tema van het jonge meisje, van de 
vrouw, van het moederschap, met prachtige 
verzen soms Met Die ander Dors (1946) 
treedt ze meer naar buiten, naar figuren en 
gestalten buiten het eigen ik Mettertijd werd 
de taal ook precieser, het beeld scherper, het 
vers minder strak, en werd het tema van leven 
en dood, maar ook dat van het dichter-zijn 
zelf subtiel benaderd Ook in haar jongste 
bundel komt het tema van het dichterschap 
herhaaldelijk voor 

Pierre H Dubois schreef in Hef Vaderland 
over Elisabeth Eybers „Haarpoëzie behoort 
tot de belangrijkste uit de Afrikaanse, maar 
ook ruimer uit heel de Nederlandse litera
tuur " 

Meer dan 25 jaar geleden schreef het 
weekblad De Volksunie aan het slot van een 
artikel over deze dichteres „Inde poëzie van 
Elisabeth Eybers spreekt het Dietse Zuid-
Afrika tot ons en klinkt de stem van een volk 
dat spijts alles zichzelf wil blijven, zijn recht tot 
zelfbehoud verdedigt en zijn meest-persoon-
lijke en meest-universele gedachten wil uit
spreken in zijn eigen taal 

Wie deze stem wil smoren, maakt de we
reld armer Wie deze stem doet opklinken, 
zoals Elisabeth Eybers, heeft ons allen rijker 
gemaakt." 

Ü-v.) 

- Noodluik. Elisabeth Eybers. Gedichten. Uitg. 
Querldo, Amsterdam - Bruna & Zn, Deurne-
Antwerpen. 40 biz., 350 fr 
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HET MEESTERSCHAP VAN 
HET GROTE GELD 

AC Milan won de Europacup I, Ruud Guim oewees klaar te zijn voor de 
Mondiale. (foto epa) 

dion volgende zommer volledig zijn ver- Stock een Europese topploeg tussen de 
nieuwd 35 000 zitplaatsen en geen gat in de lijnen zien staan Die betrachting waar maken 

IS nu de grote uitdaging 

H
OE IS het allemaal zover kunnen 
komen'' Het geld vermag veel 
natuurlijk De voetballer die waar 
ook ter wereld klasse, kracht en 
karakter op overschot heeft klimt 
vroeg of laat over de gouden 
bergen van het calcio In de 
Italiaanse kompetitie spelen de 
beste spelers ter wereld Het 
toptalent wordt in- en uitgevoerd 
zoals de warme broodjes bij de 

bakker Om honderd miljoen zit geen klub 
nog verlegen Momenteel kan en mag werke
lijk alles Niemand stelt zich vragen 

Ovengens moet ook worden toegegeven 
dat het Italiaanse voetbal zijn defensieve 
gewaden voor een groot stuk heeft afgelegd 
en dat het inheemse talent, dat altijd al 
aanwezig was, zich daardoor meer heeft 
kunnen en mogen ontwikkelen Italië bezit 
zelf ook veel drommels goede voetballers 
Het kan dus met anders of het gastland moet 
en zal de Mondiale winnen Wie zijn verstand 
bijhoudt weet dat de druk op de scheidsrech
ters kolossaal zal zijn wanneer de azzun het 
veld betreden 

MOLSHOPEN 
De gouden bergen van ons voetbal begin

nen almaar meer op molshopen te gelijken 
KV Mechelen is aan inbinden toe Over afbou
wen mag nog met worden gesproken maar 
wie Johnny Bosman - die met Oranje met 
meemag naar Italië - en Erwin Koeman laat 
vertrekken moet daar ,,geldige" reden voor 
hebben Overigens was het veelbetekenend 
dat John Cordier en Constant Vanden Stock 
elkaar in een chique restaurant opzochten 
om af te spreken hoe beide heren de spelers-
markt zouden benaderen Ze kwamen over
een de dolle spelerseisen met langer in te 
willigen In ons voetbal is the sky the limit r\\el 
Het IS trouwens opvallend dat het spelersver-
keer bij ons maar moeilijk op gang komt 
Vorige week bracht Het Laatste Nieuws een 
foto van voorzitter Vanden Stock met de 
portefeuille in de hand De man vroeg de 
joernalisten of ze ook nog moesten weten 
hoeveel er in zat Het beeld werd geschoten 
op de zetel van de Generale Bankmaatschap-
pij Daar werd een nieuwe overeenkomst 
gesloten tussen de machtigste financiële in
stelling van het land en de toch nog steeds 
rijkste (en best bestuurde) voetbalklub van 
het land Beide partijen gaan nog zes jaar 
langer samen werken en indien alles ,,vol
gens plan' verloopt zal het Anderlechtsta-

AC Milan won vorige week 
voor de tweede keer na elkaar 
de Europabeker voor lands
kampioenen. Op zichzelf was 
dat geen nieuws. De ploeg van 
Berlusconi smijt met geld. 
Waar een toptalent opstaat 
meiden zich zijn kooplieden. 

Desondanks zorgde Milan 
voor euforie op het schierei
land. Door het suksesje (want 
meer was het niet) tegen Benfi-
ca was het ondenkbare werke
lijkheid geworden: het machti
ge, sportief en financieel, Ita
liaanse voetbal bracht de drie 
Europabekers naar het vader
land dat zich nu opmaakt om 
ook de Mondiale te winnen. Het 
kan gewoon niet meer misgaan 
wanneer men de Italiaanse 
kranten leest. 

kas Men moet het doen We zullen dan 1991 
schrijven Insiders weten dat 1992 het streef-
jaar is van de voorzitter Wanneer Brussel 
hoofdstad wordt van Europa wil Vanden 

Al die opmerkelijke financiële transakties 
ten spijt IS er ook bij ons nog leven naast 
Anderlecht, Mechelen en Brugge Vandaag is 
het bijvoorbeeld met langer ondenkbaar dat 
de Zwarte Leeuwen uit Rijkevorsel volgend 
seizoen in de hoogste klasse voetballen 
Alleen al de naam van de klub verplicht ons 
die klub goedgezind te zijn Natuurlijk vragen 
ook WIJ ons af hoe zon vereniging op dat 
niveau kan stand houden op lange termijn 
Maar dat is eigenlijk een bijkomstige zorg 
Zalig IS dat er ondanks alles in ons gekom-
mercialiseerd voetbal toch nog enige ruimte 
overblijft voor avontuur en verbazing Vorig 
jaar Ekeren en nu misschien Rijkevorsel 
Heerlijk En wat die lange termijnen betreft 
de op- en de neergang ligt toch in de aard 
van de sport zelf besloten Het kan en mag 
toch met dat de eerste klasse van 1985,1990 
en 1995 precies dezelfde zou moeten zijn 
Ook in voetbal is mets eeuwig Zelfs de 
groten ondervinden dat op geregelde tijdstip
pen tot hun scha en schande Een geluk nief 

Flandrien 
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SPORT 

DE GIRO VAN BUGNO 
1990 wordt misschien het jaar van Gianni 

Bugno. In maart won hij (half verrassend) 
Milaan-San Remo. Momenteel slaat hij zijn 
stempel op de Giro. Bugno mikt dus hoog en 
dat is een geluk voor de Italiaanse wielrenne
rij. 

MET GEZAG 
De Giro werd al voor een paar jaar opge

waardeerd. De tweede belangrijkse ritten-
wedstrijd van het seizoen profileert zich al
maar scherper naast de Tour. Vorig jaar was 
FIgnon een mooie winnaar. De Fransman 
stond ook nu aan de startlijn maar moest 
wegens kwetsuur de strijd staken. Daardoor 
werd de koers enigszins onthoofd. Enigszins. 
Want er zijn nog Bugno, Giovannetti (die de 
Vuelta dus niet helemaal „toevallig" heeft 
gewonnen) en Mottet. Ook de Spanjaarden 
zijn met Echave en Lejaretta duidelijk aanwe
zig en verder melden zich een handvol cracks 
uit het Oostblok. De laatste koersweek, met 
slopende bergetappes, kan bijgevolg nog 
voor veel spektakel zorgen. 

Maar Bugno rijdt sterk. De man die er het 

sportgekke schiereiland aan herinnert dat er 
ook nog leven is naast het voetbal, valt al aan 
van in de eerste rit. Dag na dag probeert hij 
zijn voorsprong verder uit te bouwen en hij 
slaagt daar voortreffelijk in. Het mag waar zijn 
dat hij geen geboren klimmer is, het zullen 
desondanks sterke benen moeten zijn die 
hem in de Dolomieten onderuit zullen fietsen. 
Bugno rijdt met het temperament en het 
gezag van de toekomstige winnaar. 

Bij de voorstelling van de Giro werd er ook 
op gewezen dat Greg LeMond en het Neder-
lanse duo Theunisse-Rooks zich als mogelij
ke winnaars zouden kunnen melden. Zover is 
het dus met gekomen. LeMond krasselt nog 
steeds in alle tijden en wijzen. Hij telt al 
anderhalf uur achterstand op Bugno en er zal 
een nieuw mirakel nodig zijn om hem in de 
Tour op het voorplan te zien verschijnen. 

HEILIGE ONSCHULD 
Theunisse is de tneste held van een be

schamende dopingaffaire. Lange Gert Jan 
liep in de Waalse Pijl opnieuw tegen de lamp 

en normaliter wachtte hem een schorsing 
maar omdat de voorzitter van de wedstrijdju
ry van de Tour '88 verzuimde de Nederlandse 
federatie van een soortgelijke overtreding van 
Theunisse in te lichten (officieel dan) geraakt 
de koereur van Post er ongeschonden onder
uit. Op zichzelf is dat een onrechtvaardigheid 
maar met het reglementenboekje in de hand 
kan niemand er nog wat aan veranderen. 
Men blijft dus twee maten en twee gewichten 
hanteren want was Theunisse Italiaan dan 
stond hij momenteel in het stempellokaal. 
Randbemerking blijft desondanks dat de,,er
gernis" van een aantal ploegleiders hipokriet 
overkomt. De heren proberen nooit wat an
ders dan ,,hun" betrapte renners schoon te 
pleiten en voor schorsingen te behoeden. Nu 
Theunisse wel erg gelukkig van een procedu
refout profiteert hoeven ze dan ook niet de 
„heilige onschuld" uit te hangen. We weten 
na al die jaren wei beter. 

Vroeg daar nu niemand naar „onze jon
gens" in de Giro? Met drie, neen niet ploegen 
maar renners, stonden ze aan de start. Ver-
mote, Jacobs en Van Lancker. Laatstge
noemde is al opnieuw thuis. Juist ja, het is 
erg. Maar wacht tot in de Tour. Daar nemen 
ze vast revanche... In de Ronde van Aragon 
- niet de tweede maar wel de derde klasse 
- bereidden ze zich met grote ernst voor. 
Nico Emonds zegevierde en er eindigden 
nog vijf binnen de eerste twintig. Dus. 

ADVERTENTIE 

Tönissleiner 
is vooral een gezondheidswater! 

Eeuwen geleden spraken de Romeinen reeds van de buitengewone 
gezondheidseigenschappen van «Tönissteiner Sprudel». 

In latere tijden vestigde de toenmalige mineralenkenners 
herhaaldelijk de aandacht op het bronwater van Tönissteiner. 
Ze prezen het niet alleen aan ais een heerlijk dorstlessend mkidel, 
maar ook en vooral om zijn samenstelling met magnesium en ». 
calcium. Hun lovende rapporten werden zelfs teruggevonden 
tot in... vierhonderd jaar oude oorkonden. 

Bij de bron vindt men oude schriften als «fons sanitatis, effectu 
mirafoiiis » ( = gezondhetdsbron, wonderbaar in haar inwerking en 
« de beroemdste bron onzer tijdrekening ». 
Tönissteiner Sprudel is speciaal geschikt voor: 

ziekten der urine-afvoerkanalen. 
a) reinigen der nieren, urinewegen, blaas- en voorstanderklier 

(prostatis). 
b) reinigen bij nierstenen; ook fosfaat- en karbonaatstenen. 
chronische maagsiijmvliesontsteking. Herstellen na. 
darmontëteking. Zenuw- en funktionele storingen, 
chronische ontsteking der luchtpijpen (pharyngitis tracheitis, 
chronische spastische bronchitis, allergische hukJaffectie). 
ziekteverschijnselen bij de stofwisseling. 
Urinezuur diathese met haar gevolgen. J'icht. 
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TELEVISIE 

ZATERDAG 2 JUNI ZONDAG 3 JUNI MAANDAG 4 JUNI 

BRT1 

10 00 1.0 op zaterdag; 16 30 Hellzapoppin, film, 
17 55 Nieuws; 18 00 Tik tak; 18 05 Plons; 18 10 De 
avonturen van Teddy Ruxpin, tekenfilmserie, 
18 35 Korte film; 18 50 Wolrd gymnasiade 1990, 
reportage, 19 20 Lotto- en jokertrekking; 19 30 
Nieuws. 
20 00 Onassis, 2 delige TV-film 
21 35 Muziekprofiel, portret popartiesten 
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 ma
gazine, 19 30 Nieuws 
20 00 Panorama, aktualiteiten 
20 55 Modem - magazine, kabeltelevisie 
Voetbal Belgie-Meksiko mogelijk 

VTM 

16 00 VTM-kinderklub, 1710 VTM-Super 50, hit
parade 18 00 Nieuws; 18 05 Flying doctors, serie, 
19 00 Nieuws 
19 30 Dag Coco, dierenmagazine 
20 00 Minl-Playbackshow 
21 00 Movioia, miniserie 
22 40 Nieuws 
23 05 Hardcastle and McCormick, pilootfilm 
00 50 Nieuws 

Ned 1 

13 00 Nieuws; 15 48 Sherlock Holmes, serie, 
16 40 Kerkepad, serie, 17 05 Boilo, Bries en 
Bondgenoten, sene, 17 30 Nieuws; 17 40 Herbie, 
serie, 18 26 Weg van de snelweg: Europa, toeristi 
sche tips, 19 00 Nieuws 
19 20 Passage plus 
20 06 Different world, serie 
20 36 Once a cop serie 
22 30 De best betaalde tuinman, reportage 
23 00 Nieuws 
23 11 Thank you for the music, show 
23 37 Opmaat, religieuze muziek 
23 42 Hulzen van Oranje 

Ned. 2 

13 00 Nieuws; 17 00 G.I. Joe, tekenfilmserie; 17 25 
Summertime, Vliegen, 17 50 Sledge Hammer, se
rie, 18 20 Top 40; 19 00 Family Ties, sene, 19 25 
De heilige koe, automag , 20 00 Nieuws. 
20 27 Tour of duty, serie 
21 20 Story of Dire Straits, popspecial 
22 10 Veronica sport 
22 40 Big trouble in Little China, film 
0015 Nieuws 
00 25 The beastmaster, film 

Ned. 3 

09 00 Nieuws; 13 05 Studio sport; 18 00 Paspoort 
Marokkanen; 18 30 Sesamstraat; 18 45 Jeugd-
joernaal ekstra; 19 10 Studio sport, 20 00 Nieuws. 
20 20 Schuldig geboren, toneel 
21 34 Pierrot Lunalre, muziekstuk 
22 30 Studio sport 
23 00 Nieuws 

BRT1 

09 00 Samson presenteert, 09 45 Pinkstermis; 
11 15 Protestantse eredienst; 15 55 Charles en 
Lucle, film, 17 30 Over ml)n lijf, gezondheidsmag , 
17 55 Nieuws; 18 00 Tik tak; 1810 De avonturen 
van Teddy Ruxpin, tekenfilmserie, 18 35 Space 
1999, serie; 19 30 Nieuws. 
19 45 Sporhweekend 
20 15 Onassis, 2-delige TV-film 
21 50 Korte film 
21.55 I.Q., kwis 
22 30 Nieuws 

VTM 

17 00 VTM-KInderklub; 17 10 Dolphin Cove, serie, 
18 00 Nieuws; 18 10 On the wings of the wind, 
dok, 19 00 Nieuws. 
19 30 VTM-Sport 
20 00 The War Lord, film 
2210 Nieuws 
22 35 Sink the Bismarck!, film 
00 50 Nieuws 

Ned. 1 

10 50 Te gast bij God; 11 00 Pinksterviering; 
13 00 Nieuws; 16 15 Howards' way, sene, 17 05 
J.J. De Bom, seks en verliefdheid, 17 30 Nieuws; 
17 36 De mens en de natuur, dok, 18 00 Vara's 
kindermenu; 19 00 Nieuws. 
19 07 Laat maar zitten, sene 
19 41 De vlucht van de Phoenix, film 
22 03 Achter het nieuws, aktualiteiten 
22 33 Ka baretestafette op tv 
23 28 Museumschatten 
23 38 Nieuws 

Ned. 2 

09 00 Pingu, tekenfilmsene, 09 05 Blaux-koe-
miauw, kortfilmpje, 0910 Bram en Moos, teken-
filmsene; 09 15 Laurel en Hardy, 09 35 Leporello, 
grafmonumenten 09 45 Achterwerk uit de kast, 
leukemie 10 05 Frankensteins tante, sene, 13 00 
Nieuws 
19 00 Zomergasten, live-show 
20 00 Nieuws 
2010 Zomergasten, live-show 
23 10 Nieuws 

Ned. 3 

09 00 Nieuws; 11 30 Omroep Fryslan; 12 00 Het 
Capitool, nieuwsanalyse 12 45 Stichting Socute-
ra; 12 55 Studio sport; 16 48 Ontmoetingsdag 
Radlopastorlaat; 17 48 De Wilde Ganzen; 18 00 
Landschappen tekenen en schilderen, kursus, 
18 30 Sesamstraat; 18 45 Studio sport; 20 00 
Nieuws. 
2010 Rock down Central America 
20 40 Geen geld voor toeters en bellen, infosene 
21 15 Dubbeltjes van de straat, dok 
21 35 Untold pain, dok 
22 00 Kenmerk, aktualiteiten 
22 25 Bericht van de wilde ganzen 
22 27 Werken aan werk, reeks over bouw 
22 57 Nieuws 

BRT1 

16 25 Jaoa en het mes, film, 17 55 Nieuws; 18 00 
Tik tak; 18 05 De avonturen van Teddy Ruxpin; 
18 30 De terugkeer van de antilope, sene, 
18 55Metro's over de gehele wereld, Moskou, 
1930 Nieuws. 
20 00 De wonderjaren, sene 
20 25 Het spook van de opera, film 
21 55 TOfSPORT, vrijetijdssport 
22 30 Nieuws 

BRT 2 

18 40 Nieuwskrant; 18 45 Rin, sene, 19 00 Buren, 
sene, 19 30 Nieuws. 
20 00 Labyrint: Reizen om te rijden 
20 50 Moeke en de dwaas, toneel 

VTM 

17 00 VTM-KInderklub; 17 30 Ussie, serie, 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, serie 
21 30 Family Ties, sene 
22 00 Nieuws 
22 30 Vroemtuigen, info 
23 00 Master of the Game, sene 
23 45 Nieuws 

Ned. 1 

13 00 Nieuws; 15 50 Abdijen der Lage Landen, 
dok sene, 1615 Bashkaus, wildwatervaren in 
Siberië, dok, 17 05 Neighbours, serie, 17 30 
Nieuws; 17 40 Kro Kresj, 19 00 Nieuws; 19 10 The 
animal contract, sene, 20 05 KRO's tekenfilmfes
tival. 
20 25 Vader Clements, TV-film 
22 05 Spelenderwijs, amateurtoneel 
23 00 Nieuws 
23 05 Street Legal, serie 

Ned. 2 

13 00 Nieuws; 17 30 Post, 17 33 Thundercats, 
sene, 18 05 Home, serie, 18 30 Wordt vervolgd, 
tekenfilms en stnps, 19 00 Avro sportpanorama; 
19 25 Ciao Italia, sportkwis, 20 00 Nieuws. 
2017 Heartburn, film 
22 10 Televizler, aktualiteiten 
23 00 L.A.Law, serie 
23 50 Ontdek je plekje, Delden 
00 05 Nieuws 

Ned. 3 

09 00 Nieuws; 11 00 Studio sport; 15 00 Deutsch 
direkt, kursus, 15 30 Studio Sport; 18 00 Birds on 
a fence, dok , 18 30 Sesamstraat; 18 45 Jeugd
journaal; 18 55 Het klokhuis, jeugdprofi^, 19 00 
Studio sport; 20 00 Nieuws. 
2010 Bert Haanstra, dok 
20 44 ik stotter gewoon..., dok 
2115 Palermo, voetbal en jeugd, dok 
21 45 Het Griekse Vuur, teleac 
22 20 Het andere Europa, dok 
22 50 Nieuws 
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TELEVSIE 

DINSDAG 5 JUNI WOENSDAG 6 JUNI DONDERDAG 7 JUNI 

BRT1 

17 55 Nieuws; 18 00 Tik tak; 18 05 Plons; 1810 
Teddy Ruxpin, tekenfilmserie, 18 35 Johan en 
Pierewiet, tekenfilm, 19 00 Grootmogeis, dok, 
19 30 Nieuws. 
20 00 Moeders mooiste, serie 
20 25 Saffloer over de vloer, praatprogr 
21 15 Tien voor taal, taalstrijd 
21 55 Oogappel, oudermagazine 
22 30 Nieuws 
22 45 Uitgelezen, Reizen 

BRT 2 

18 40 Nieuwskrant; 18 45 Rin, sene, 19 00 Buren, 
sene, 19 30 Nieuws. 
20 00 BK Standaarddansen, verslag 
20 50 Beroepen om te slagen, info-serie 
21 10 Sprechen Sie Deutsch, kursus 
21 50 Uitzending door derden 

VXM 

17 00 VTM-Kinderklub; 17 30 Lassie, sene 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, sene 
21 05 Return to Eden, sene 
22 00 Nieuws 
22 30 The New Mike Hammer, sene 
23 20 VTM-Sport 
23 50 Nieuws 

Ned. 1 

13 00 Nieuws; 15 50 Pietje Kortstaart in Amerikat, 
tekenfilm 17 05 Rowena en de zeehond, sene, 
17 30 Nieuws; 17 40 NCRV Sport op 1; 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 47 Dertien persoonlijke ontmoetingen 
23 00 Nieuws 
23 10 Voices, muziekreeks 
23 36 Huizen van Oranje 

Ned. 2 

13 00 Nieuws; 18 00 Tros Telespecial; 16 40 Der
rick, sene, 17 40 De kip en het ei, sene, 1810 
Groen en grondig, agransch progr, 18 25 Toe
komst in telekommunikatie, TV-kursus, 18 45 Tik 
tak; 19 02 De levende wildernis, Alaska, 20 00 
Nieuws. 
20 27 Terugkeer naar Eden sene 
22 09 TV-dokter, advies 
22 10 Tros aktua 
22 44 De TV-dokter, advies 
22 45 Dear John, sene 
23 15 Muziek uit de Tros TV show 
00 00 Nieuws 

Ned. 3 

09 00 Nieuws; 11 00 Studio sport; 15 15 Jong zijn, 
zelfstandig worden; 15 45 Slapen kun je leren, 
info, 16 00 Studio sport, tennis, 18 00 De Sefar-
dim, dok, 18 30 Sesamstraat; 18 45 Jeugdjoer-
naal; 18 55 Het klokhuis, jeugdinfo, 1910 Studio 
sport; 20 00 Nieuws. 
20 25 Sportstudio 
21 05 Gelati, dok 
22 00 NOS-laat, achtergrondinfo 
22 45 Van Quantum tot Quark, teleac 

BRT1 

1615 Prinses Jasna en de vliegende schoenma
ker, jeugdfilm, 17 55 Nieuws; 18 00 Tik tak; 18 05 
Plons; 1810 Teddy Ruxpin; 18 35 Bassie en 
Adriaan, sene, 19 00 Uitzending door derden; 
19 30 Nieuws. 
20 00 Baraka, loterijshow 
21 30 Wikken en wegen, konsümenteninfo 
22 30 Nieuws 

BRT 2 

18 40 Nieuwskrant; 18 45 Rin, sene, 19 00 Buren, 
sene, 19 30 Nieuws. 
20 00 Sportavond 

VTM 

16 00 The Ewoks, sene, 16 30 The real Ghostbus-
ters, 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, Leo Tindemans 
21 00 The Kennedy's of Massachusetts, sene 
22 00 Nieuws 
22 30 Hardcastle & McCormick, sene 
23 15 Odd Couple, sene 
23 40 Nieuws 

Ned. 1 

10 00 Vrouw zijn, mag , 10 45 De muzikale fruit
mand; 13 00 Nieuws; 15 00 Pinksterkonferentie 
Vierhouten, reportage, 15 30 Ronduit muziek, 
gospel, 15 40 Antartica, dok , 16 25 Tom Sawyer, 
serie, 16 50 De avonturen van..., kindermag , 17 30 
Nieuws; 17 40 Tijdsein 1, aktualiteiten, 18 28 
Avonturenbaai, sene, 19 00 Nieuws; 19 20 Rond
uit radar, jongerenmag 
19 56 The Campbells, sene 
20 25 Bunkeren, alternatieve kijk 
20 35 Mijn kind doet dat niet, TV-film 
22 05 Leven kan ik niet, dood wil ik niet, dok 
23 00 Nieuws 
23 10 Tijdsein 2, aktualiteiten 
23 40 Tenslotte, dagsluiting 

Ned. 2 

13 00 Nieuws; 17 00 Het geheimzinnige kasteel, 
sene, 17 45 Superchamps, sporlspektakel, 18 40 
Countdown, pop, 19 25 Only one earth, dok; 
20 00 Nieuws. 
20 27 Crime story, serie 
21 25 Nieuwslijn, aktualiteiten 
22 00 Married with children, sene 
22 30 Parallax, dok paranormale verschijnselen 
23 20 Pin Up Club, erotiek 
23 45 Cash, beleggingsspel 
00 10 Nieuws 

Ned. 3 

09 00 Nieuws; 11 00 Studio sport; 18 00 Bermuda 
Triangle Atlantis, dok 18 30 Sesamstraat; 18 45 
Jeugdjoernaal; 18 55 Het klokhuis, jeugdinfo 
1910 Van gewest tot gewest; 19 49 Politieke 
partijen; 20 00 Nieuws. 
20 20 Socutera 
20 25 King's College koor, registratie 
21 47 Carnival, animatiefilm 
22 00 NOS-laat 
22 50 Studio sport 
23 50 Nieuws 

BRT1 

17 55 Nieuws, 18 00 Tik tak; 18 05 Plons, sene, 
18 10 Teddy Ruxpin, sene, 18 35 Avonturen in 
Maple Town, serie, 19 00 Korte film; 19 10 Uitzen
ding door derden; 19 30 Nieuws. 
20 00 Het Capitool, sene 
20 45 Golden years, oldies 
21 30 Panorama, aktualiteiten 
22 30 Nieuws 
22 45 Première, nieuwe films 

BRT 2 

14 00 Tennis, Roland Garros, 18 40 Nieuwskrant; 
18 45 Babel, voor migranten, 19 00 Buren, sene, 
19 30 Nieuws 
20 00 Wie schrijft die blijft, literair mag 
20 50 Staat van beleg, film 

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 Tien om te zien, show 
21 00 Flamingo Road, sene 
22 00 Nieuws 
22 30 Telefacts, aktualiteiten 
23 10 Soap, sene 
23 35 Nieuws 

Ned. 1 

13 00 Nieuws; 16 30 Museumschattten; 16 41 
Neighbours, sene, 17 04 Over mensen en andere 
dieren, dok ,17 30 Nieuws, 17 36 De akrobaten 
van Shenyang, cirkusshow, 18 06 Vara's kinder
menu; 19 00 Nieuws; 19 22 Lingo, woordspel 
19 44 Een klas apart, sene 
20 14 Tien voor taal, taalstnjd 
20 58 Bergerac, serie 
21 55 De Oprah Winfrey show 
22 44 Jazz at the Smitshonian, koncert 
23 00 Nieuws 
2310 Impact, dok 
00 00 Natuurmoment 

Ned. 2 

13 00 Nieuws; 16 00 Wunder der Erde, dok ; 16 45 
Riptide, sene 17 30 David, de kabouter, sene, 
17 55 Toppop gogo; 18 20 Ontdek je plekje, 
Delden 18 30 Letty, jeugdsene, 19 00 Runaway 
island, jeugdsene 19 25 Preferenties, spelprogr, 
20 00 Nieuws. 
20 27 Falling in love, film 
22 15 Scheveningen internationaal muziekkon-
kours '90 
23 05 Vinger aan de pols, med rubriek 
23 55 Nieuws 

Ned. 3 

09 00 Nieuws; 12 00 Studio sportt; 18 00 De 
waslijn, immigranten 1815 Bijzonder binnen het 
bijzondere; 18 30 Sesamstraat; 18 45 Op zoek 
naarde nieuwe Barbapapa's; 18 55 Het klokhuis, 
jeugdinfo, 19 10 Studio sport; 20 00 Nieuws. 
20 25 NOS Mondiale, totaalprogramma 
22 45 Nieuws 
22 50 Mest en milieu, info 
23 20 Nieuws 
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EEN FILM PER DAG 

VRIJDAG 8 JUNI 

BRT1 

17 40 Babel, migranten, 17 55 Nieuws; 18 00 Tik 
tal(; 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 Dream lover, film 
21 40 Filmspot, info 
22 05 Muziekprofiel, popartiesten 
22 30 Nieuws 
22 50 Tijd Is geld, ekon mag 
23 05 Een jaar In Vietnam, sene 

BRT 2 

11 55 Tennis, Roland Garros, 18 45 WK Voetbal; 
17 15 WK Voetbal; 17 45 WK Voetbal, openings
wedstrijd, 
20 15 Tennis, Roland Garros 

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 Women in white, film 
23 35 Nieuws 
00 00 Crime story, serie 
00 50 Nieuws 

Ned. 1 

13 00 Nieuws; 15 50 Oorlog bij maanlicht, film, 
17 30 Nieuws; 17 40 Honderd jaar tekenfilm, dok , 
1815 KRO's tekenfilmfestival; 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, toeristische reeks 
23 35 Yokihi, film 

Ned. 2 

13 00 Nieuws; 16 00 Dieren van de Middellandse 
zee, dok 16 32 Hero, film, 18 00 Erik, of het kleine 
insektenboek, sene 18 23 Koning Solo, sene 
19 00 Tik tak; 19 05 Hello Europe, this is Holland, 
20 00 Nieuws. 
20 27 America's funniest home videos 
21 00 Op goed geluk, spelprogr 
21 49 De TV-dokter 
21 50 Tros Aktua Export, Denemarken 
22 35 In the heath of the night, serie 
23 20 The Dave Thomas show, komische progr 
00 15 Nieuws 

Ned. 3 

09 00 Nieuws, 10 00 Schooltelevisie; 12 00 Studio 
sport; 17 10 NOS Mondiale; 17 15 WK Voetbal; 
20 00 Nieuws. 
20 20 NOS Mondiale 
21 00 De eerste mondiale, TV-film 
22 36 NOS Mondiale 
23 40 Nieuws 
23 20 Studio sport 

Jack Nicholson en Meryl Streep schieten na een overhaast huwelijk niet ;; 
al te best op in „Heartburn". IWaandag 4 juni op Ned. 2, om 20u.17. | 

ZATERDAG 2 JUNI 

BIG TROUBLE IN 
LITTLE CHINA 

WOENSDAG 6 JUNI 
Amerik film uit 1986 nnet Kurt Russell en 
Kinn Cattrall De verloofde van Wang Chi 
wordt :n de Chinese wijk van San Francis- r>, ^ , , , r\\ \T 
co door een bende ontvoerd Samen met D I Q W O M T 
zijn vriend Jack Burton en de knappe i - " - ^ " ^ ^ 
advokate Gracie Law zet hij de achtervol
ging in (Ned. 2, om 22u.40) 

en Monique Tijdens een van hun vele 
ruzies krijgen zij Bob over de vloer Die 
neemt hen mee op zijn nachtelijke uitstap
pen Franse film van Bertrand Blier uit 
1986 met Miou-Miou, Gérard Depardieu 
en [tichel Blanc. (TF1, om 20u.35) 

ZONDAG 3 JUNI 

THE WAR LORD 
!n de vroege Middeleeuwen wordt Chry-
sagon door zijn heer naar Normandié 
gestuurd om er de orde te herstellen. Hij 
wordt er verliefd op Brownyn, de dochter 
van de dorpsdeken. Maar die is verloofd 
met de razend jaloerse Mare Charlton 
Heston en Rosemary Forsyth zijn de ge
liefden in deze pseudo-historische film uit 
1964 (VTM, om 20u.) 

MAANDAG 4 JUNI 

HEARTBURN 
Amenk. film van Mike Nichols uit 1986 met 
Jack Nicholson, Meryl Streep en Stockard 
Channing Op een party ontmoet Rachel 
Samstat de joernalist Mark Forman. Het is 
liefde op het eerste gezicht. (Ned. 2, om 
20U.17) 

DINSDAG 5 JUNI 

TENUE DE SOIREE 
Het gaat met zo best meer tussen Antoine 
en Monique Tijdens een van hun vele 
ruzies krijgen zij Bob over de vloer. Die 

Amenk tnller van Brian De Palma uit 1981 
met John Travolta, Nancy Allen en John 
Lithgow. Jack, een geluidsjager, heeft 
een opname gemaakt van een auto-onge
val. Hij slaagt erin de passagier te redden 
maar de bestuurder komt om het leven. 
Het blijkt te gaan om een presidentskan
didaat die een slippertje maakte. (BBC 
1, om 23U.25) 

DONDERDAG 7 JuTjï 

ETAT DE SIEGE 
In een Latijns-Amerikaans land werden 
een konsul en een VS-staatsburger ont
voerd, een groep revolutionairen eist de 
vrijlating van enkele politieke gevange
nen. Frans-Duitse politieke tnller van 
Cast-Gavras uit 1972 met Yves Montand 
en Renato Salvaton (TV 2, om 20u.50) 

VRIJDAG 8 JUNI 

DREAM LOVER 
Amenk film van Alan J Pakula uit 1986 
met Ben Masters, Kristy McNichol en 
Kustin Deas. Kathy Gardner studeert mu
ziek in Washington. Wanneer de jonge 
Kevin haar voorstelt om samen met zijn 
jazzgroepje in New York te gaan spelen, 
hapt ZIJ onmidddelijk toe. (TV 1, om 
20u.) 
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ALBERT EINSTEIN 
VOLGENS YAHOO SERIOUS 

Yahoo Serious is de schrijver en regisseur, 
daarnaast ook nog producent die verant-
woordelijl< tekende voor liet scenario van 
Young Einstein, zodat je zou kunnen zeggen 
dat dit een erg serious film is. Land van 
origine is Australië en dat ziet men aan de 
veelvuldige videoclips die het veelvoudig ka
rakter van dit immense land evokeren, op de 
tonen van punk, beat, rock & roll en hardrock 
van totaal onbekende groepen als Big Pig, 
The Sterns, The Saints, Models en The lime 
spiders. 

Het is het totaal loss verhaal van de Tas-
maanse knaap Albert Einstein, die in 1905 de 
relativiteitsteorie uitvond en de wereld in 1906 
verraste met de teorie van de rock & roll, 
v f̂aarbij hij zijn klassieke viool omtoverde tot 
de eerste elektrische gitaar. Als je bereid bent 
dit te aanvaarden kan je ook de rest van de 
film wel aan. Dan aanvaard je dat de jonge 
Australische Einstein per ongeluk een atoom 
splitste om eindelijk bubbels in het Australi
sche bier te krijgen, geloof je dat hij op de 
universiteit van Sydney voor schapenhoeder 
studeerde, geloof je dat het in de Australische 
gekkenhuizen in die dagen wemelde van 
genieën, geloof je dat de surfplank ook door 
hem werd uitgevonden, neem je aan dat de 
Wright-broeders bestonden uit één wit en één 
zwart eksemplaar enz., enz... Komt deze film 
iets te traag op gang, eens dat hij loopt 
gebeurt er zoveel dat je nog nauwelijks kunt 
volgen. Een jonge film voor een jong publiek, 
of voor mensen met een jonge geest die van 
stevige rock houden. 

Dimenticar Palermo, een film van Fran
cesco Rosi, die ook aan het scenario mee
werkte, samen met Gore Vidal (die ook de 
dialogen schreef) en Tonino Guerra, ademt 
Italië, ademt Palermo en is doordrenkt van 
Mafia. De film vangt aan in New York, waar 
Carmine Bonavia (James Belushi) die ver
loofd is met Carrie [Mimi Rogers) dingt naar 
het burgemeesterschap voor deze wereld
stad. Wanneer hij bemerkt dat in de voorspel
lingen zijn tegenstander punten op hem wint, 
lanceert hij een plan om de soft drugs te 
legaliseren, zodat het misdaadsindikaat op 
dat gebied reeds astronomische verliezen zal 
gaan lijden. Dat wordt hem echter niet in dank 
afgenomen en wanneer hij op huwelijksreis in 
Palermo is, beginnen zich allerlei gebeurte
nissen voor te doen, die duidelijk wijzen op 
de inbreng van de mafia, maar die Carmine 
dwaas genoeg met als dusdanig wil herken
nen. De film drijft naar een klimaks in New 
York die de meest logische lijkt. Voor liefheb
bers van Italiaanse film moet worden gezegd 
dat er nauwelijks één woord Italiaans wordt 
gesproken, terwijl er echter geen Italiaanser 
film mogelijk is. 

OLIFANTEN 
White hunter, black heart is geregisseerd 

door Clint Eastwood en hij speelt ook nog 
een hoofdrol. Teveel van het goede? Hele
maal niet. Het verhaal vindt filmregisseur 
John Wilson {Clint Eastwood} bij de voorbe
reiding tot het draaien van een film in Afrika. 
Hij heeft het in zijn hoofd geprent om een 
olifant te schieten, die slagtanden heeft die 
tot op de grond hangen. Wanneer zijn vriend 
en scenarioschrijver Pete Verill {Jeff Fahe^ 
hem aan het verstand brengt dat het een 
misdaad zou zijn, zegt Wilseon dat het eerder 
om een zonde gaat en dat hij die wil bedrij
ven, omdat het de enige zonde is waarvoor je 
een licentie kunt krijgen om ze ongestraft te 
bedrijven. Zoals je reeds begrijpt is Wilson 
een man die gewoon is zijn zin te krijgen, dat 
hij daarbij een erg egocentrische, arrogante 
kunstenaar is, die schitterende films aflevert 
weet iedereen en daarom kan hij ook zoveel 
onbeschaamdheden rond zich spuien. Hij zet 
Hollywood in z'n hemd, hij zet filmsterren in 
hun hemd, hij zet zowat iedereen in z'n 
omgeving te kakken en toch slaagt hij er 
steeds weer in een goeide (en dikwijls ook 
kommerciële film) af te leveren. 

Wanneer je de echte namen op de perso
nages gaat plakken krijg je voor Wilson: John 
Huston en voor Peter Virell Peter Viertel, en 
deze laatste schreef de in 1953 gepubliceer

de roman: White hunter, black heart, nadat hij 
twee jaar daarvoor met John Huston naar 
Afrika was gereisd om er te werken aan het 
scenario van de Afncan Queen. Auteur Viertel 
zei en zegt uitdrukkelijk dat dit géén film is 
over Humphrey Bogart, Lauren Bacall of 
Kathenne Hepburn, maar over een fiktieve 
filmregisseur met een brandende obsessie, 
waarvoor alles en iedereen moet wijken - en 
het dodelijk slachtoffer van die obsessie. 

Het scenario is zowat dertig jaar onden/veg 
geweest bij diverse filmmaatschappijen, 
waarschijnlijk heeft en het verwerven hiervan 
door Clint Eastwood en de dood van John 
Huston, uiteindelijk de doorslag gegeven om 
tot deze knap gemaakte, goed geakteerde, 
schitterend gefilmde prent te komen. Voor 
wie van avontuur en van film houdt is dit een 
must. 

Willem Sneer 
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MENGELWERK 

HERSENBREKER 
OPGAVE 42 

HORIZONTAAL 

10 

12 
14 

16 
17 

18 

Zo'n loonsverhoging doet pijn (6) 
Dat moet wel de properste gemeente in 
het Oostvlaamse zijn (9) 
In Vlaanderen Vlaams, maar dit bedrijf 
werd zelfs in Nederland in het Frans 
genoemd (10) 
Eigenlijk zijn dit de meest persoonsge
bonden aangelegenheden (12) 
Gebeurde totaal onverwachts (8) 
Dit deel van een toren bevindt zich aan 
de overzijde (5) 
Er zit een luchtje aan dit eerbewijs (7) 
Dit gebied is gewijd aan een vogelpro-
dukt (6) 
Bondgenootschap uit '14-'18 (7) 

VERTIKAAL 

1 

6 
7 

8 
11 

13 

15 

Korte voorbereidingen alvorens een 
hoogspringer over de lat gaat (10) 
ZIJ kwam gekookt in een station in Parijs 
aan (4) 
De werking van de zon is ook al met meer 
te vertrouwen (5, 8) 
Winkeltentoonstelling (7) 
Keihard voorwerp dat uit een hele boel 
kleine keiharde voonwerpen bestaat (10) 
Vele keren eten (9) 
Die tegenstand zit met in de buurt en 
hangt ook nog af van de toestand van de 
atmosfeer (7) 
Gelieve deze verlichting alleen buiten te 
gebruiken (6) 
Gaat voor mets op in de Angelsaksische 
landen (3) 

OPLOSSING OPGAVE 41 
Horizontaal: 2 kraal, 4 spek, 7 mens
je, 10 aannemen, 12 gepoogd, 14 
smoorheet, 15 gekneld, 18 wegscher-
en, 19 aantal, 20 meer 

Vertikaal: 1 mals, 3 ruim, 5 pyjama, 6 
enen, 8 kampioenschap, 9 wegomleg
ging, 11 noodhulpen, 13 diep, 16 
kwaal, 17 bezem 

WINNAAR 
OPGAVE 40 

Een van de juiste oplossingen van deze 
week was die van Mark Van de Walle, Lo-
straat 18 te 9880 Aalter Hij krijgt dan ook 
binnenkort zijn prijs thuisbezorgd 
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SATERDAG 

Nieuwe naam voor Moskou.. 
Hamsterdam 

Britse mossel dodelijk 
Nieuw wapen tegen IRA' 

Volgens Van Langenhove Is... 
het allemaal FiFAntazie 

Kraaien vallen mensen aan 
Krasi 

Meer Fransen hier op vakantie 
Na druppels komt regen 

Schlagerzangersfestival 
Veel kipkapi 

KAJ wil Euro-inspraak 
Cardynale eis 

AMRO en ABN fuzioneren 
Meer dan mooipraterij' 

Van Langenhove beschuldigd 
Tonton Tapie boos 

PS wil volledige TV-taksen 
Kijken en omzien 

Treinstakingen tegen... 
ontspoord beleid 

Inlandse kersen nog bleek 
waterkers 

Minister Coens geeft... 
historisch forfait 

„HIJ zei niks, maar dat wou niks 
zeggen, want hij zegt nooit iets " 

Elsa Triolet 
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VOLKSUNIE 

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

Ancienne Belgique, Steenstraat, 1000 Brussel 

SausenH^ 
Discobar CELEBRATION - grote zaal gelijkvloers 

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

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

• op zaterdag 2 juni vanaf 16 uur 

Veraniwoofdeliik uilgever Vic Anciaux Louizalaan 106 1050 Brussel 

HET 
PARTIJBESTUUR 
DEELT MEE 

Na afloop van het Volksunie-Parti)bestuur van 
maandag 28 mei j I heeft algemeen voorzitter Jaak 
Gabriels volgende mededelingen verspreid ten be
hoeve van de pers 

Het Partijbestuur van de Volksunie had het op 
haar vergadering over de onlusten in Zaïre, het 
lentedekreet van ondera/ijsminister Coens en de 
plannen om de Belgische frank te koppelen aan de 
Duitse mark 

ZAIRE 

Het Partijbestuur van de Volksunie hoorde een 
verslag van minister voor Ontwikkelingssamenwer
king Andre Geens over de recente ontwikkelingen in 
Zaïre en de weerslag hiervan op de verhoudingen 
met ons land 

De Volksunie kan ten volle instemmen met de 
snelle en kordate reaktie van de Belgische regenng 
Vooral het verzoek om een volledige opheldering 
van de gebeurtenissen op de universitaire campus 
van Lubumbashi dient zonder venwijl nagekomen 
Een internationale onderzoekskommissie, biedt 
hiertoe de beste waarborgen Overigens is het ook 
en vooral in het belang van Zaïre zelf, dat ophelde-
nng wordt geschapen over de gang van zaken De 
reaktie van Zaïre klinkt dan ook totaal ongeloofwaar
dig en IS voor ons onaanvaardbaar De federale 
regering mag geenszins toegeven aan dergelijke 
verbale chantage Een eventuele schending van de 
mensenrechten is immers onverenigbaar met het 
uitvoeren door de federale regering van het samen
werkingsakkoord met Zaïre 

LENTEDEKREET 

Het VU-partijbestuur heeft wat het lentedekreet 
voor het onderwijs betreft de volgende algemene 
bemerkingen de partij dringt er bij de Vlaamse 
regering op aan dat ze meer rekening houdt met de 
kwaliteit van het onderwijs Het zolang venwachte 
pedagogisch projekt nu Vlaanderen zelf zijn onder
wijs kan regelen dreigt volledig tussen de plooien te 
vallen van de diskussie inzake de matenele voorzie
ningen voor de grote netten Zo ondermeer betreurt 
de Volksunie dat het geschiedenisonderwijs in het 
ontwerpdekreet stiefmoederlijk behandeld wordt 
Ook de maatregelen voorzien voor het kunstonder
wijs moeten dringend worden bijgestuurd wil men 
met enkel de onrust wegnemen maar vooral de 
toekomst van ons kunstondenwijs (meer bepaald 
het muziekondenwijs) veilig stellen De Vlaams-
nationalisten verwachten van de Vlaamse regering 
verder dat ze bij de samenstelling van de ondenwijs-
raad de kwaliteit van de leden zal laten primeren op 
hun politieke afhankelijkheid, zoniet is deze VLOR 
een zoveelste verzuilde maat voor nietsi En voor 
onderwijs kan noch mag dat 

BELGISCHE FRANK 

Tot slot verstrekte vice-premier Hugo Schiltz uit
leg bij de plannen in voorbereiding om de Belgische 
frank te koppelen aan de Duitse mark Dergelijke 
operatie zou inderdaad de stabiliteit van onze 
invoer- en uitvoerpositie ten goede komen en de 
geloofwaardigheid van het gevoerde gezondma-
kingsbeleid van de openbare financiën in het bui
tenland versterken 

In dit opzicht moet de indiskretie over het koppe-
lingsplan zeer betreurd worden De Volksunie wil 
dat de regenng het plan met opbergt, maar verder 
bespreekt met de sociale partners Op korte termijn 
kan deze operatie risiko's inhouden voor het budget 
maar op middellange en lange termijn is de federale 

begroting er ten volle mee gediend Deze funda
mentele keuze voor een lange termijnvisie kan met 
langer ontweken worden Het begrotingstekort 
vergt een diepgaand ingrijpen, vooral nu blijkt dat 
de vruchten van de huidige ekonomische laagkon-
junktuur, de overheid blijven voorbijgaan De elasti-
citeitskoefficient tussen het bruto nationaal produkt 
en de belastingsopbrengsten liep verder terug ic 
0,6% 

De Volksunie is ervan overtuigd dat de koppe-
lingsoperatie kan lukken, op voorwaarde dat alle 
verantwoordelijken uit de politieke en sociaal-eko-
nomische wereld de vereiste discipline aan de dag 
leggen Het partijbestuur steunt alvast de begro
tingsminister in zijn streven naar een langlopende 
maar zekere gezondmaking van s lands financiën 
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ADVERTENTIE 

OOK DIT IS EBES 
EBES kent één richting: voorwaarts. In alle do
meinen. Op alle vlakken. In al haar activiteiten. 
Vooruitgang mag echter niet willekeurig ge
beuren, kost wat kost. Daarom bij
voorbeeld heeft EBES beslist haar 
vliegasstorten ecologisch te herstel
len. Vliegas is een fijn grijs poeder 
dat met de verbrandingsgassen uit 
de ketel van de centrales naar de 
schoorsteen wordt meegevoerd en 
opgevangen door "elektrofilters? 
Omwille van kwantitatieve en tech

nische redenen kan niet alle geproduceerde 
vliegas hergebruikt worden. De overblijven
de vliegas wordt dan gestort op geschikte 

stortplaatsen die met aangepaste 
technieken bezaaid en beplant wor
den. Het resultaat is de effectieve 
groei van verschillende boomsoor
ten, de ware ecologische 
herstelling van de omge- ^ m 
ving. B # 
Ook dit is vooruitgang. ^ ^ B 
Ook dit is EBES. EBES 

ADVERTENTIE 

H^ 
N.V. ZAKENKANTOOR 
HERMAN STEENHOUDT 

1 STATIONSPLEIN, 
9500 GERAAROSBERGEN 

Tel. (054) 41 30 44 

Woonkrediet 
steeds iets beter! 

BLOEMEN ROUWKRANSEN 
BRUIDSTUILEN 
ZAALVERSIERING 

f ETRA P.V.B.A. 
w | ^ HEIHOEFSEWEG 1 
J f f iV 2520 EDEGEM 
^ ^ ^ Tel.: 03/457.23.89 

MINISTER SAUWENS 
IN OSAKA 

Gemeenschapsminister Johan Sauwens vertoef
de in Osaka (Japan) waar hij het internationaal 
scheepvaartkongres bijwoonde. Ter plaatse werd 
ook een druk bijgewoonde kontaktdag Vlaanderen-
Osaka georganizeerd. 

De minister wees daar op het belang van de 
groeiende ekonomische band tussen Vlaanderen 
en de Kansai-reglo, één van de dinamische groei
polen In Japan. Nu reeds hebben meer dan 200 
Japanse bedrijven vestigingen In ons land en dan 
vooral in Vlaanderen. Het aantal Investeerders zal 
zeker nog toenemen in het vooruitzicht van de 
eenheldsmarkt In 1993. 

Ook op het vlak van toerisme scoort Vlaanderen 
goed. Jaarlijks zakken er zowat 60.000 Japanse 
toeristen af naar Vlaanderen. Het aantal zal nog 
gevoelig toenemen daar de tweede Japanse lucht
vaartmaatschappij vanaf dit jaar start met recht
streekse vluchten op Brussel. 

Sauwens stelde dat het sukses van de permanen
te Vlaamse vertegenwoordiging in het buitenland 
aangevuld met de werking van de vier Vlaamse 
Investeringsprospektoren bewezen heeft dat de 
Vlaamse regering werk moet maken van internatio
nale inplantingen. Hij noemde het Vlaams Huls In 
Barcelona de volgende stap. 

Hl) noemde het essentieel dat In het kader van de 
derde fase de huidige dubbelzinnige situatie i.v.m. 
het internationaal verdragsrecht zou weggenomen 
worden en dat er ook werk gemaakt wordt van een 
betere formele omkadering van de relatie tussen het 
federale ministerie van Buitenlandse Zaken en de 
internationale vertegenwoordigers van gewesten en 
gemeenschappen. Daarom moet volgens de minis
ter aan de vertegenwoordigers van regio's een 
volwaardig diplomatiek statuut toegekend worden 
dat hen een onafhankelijkheid waarborgt voor ma
teries die gefederalizeerd zijn. 

HAVENS 
Naar aanleiding van het kongres ging in Osaka 

een belangrijke beurs door waar meer dan 200 
bedrijven en havens hun technische know-how en 
hun toekomstplannen kenbaar maakten. Sauwens 
noemde de drie grootste Vlaamse havens de poort 
op de wereld. Zij vormen een enorme troef In een 
wereld van steeds toenemende mobiliteit. Distribu
tie wordt Immers de uitdaging van de toekomst. 

Verdere investeringen in moderne en efficiënte 
haven- en watenwegeninfrastruktuur zullen dan ook 
essentieel zijn. Hij sloot zich ook aan bij de hoofd-
konklusle van het scheepvaartkongres dat stelt dat 
het ven/oer langs de watenwegen mee een ant
woord zal moeten bieden aan de talrijke en groeien
de mobiliteitsproblemen. Scheepvaart is immers de 
meest veilige en de minst energie-opslorpende 
ven/oersmodus en kan daarenboven een belangrij
ke bijdrage leveren tot de vermindering van het 
fileprobleem. 

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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OOST-VLAANDEREN 
JUNI 

2 BELZELE: Tentoonstelling FW-Belzele. Mate
riaal wordt veracht vrijdagmiddag van 13 tot 15u, of 
bij bestuurslid. De tentoonstelling gaat door In 'de 
Gemeentelijke Jongensschool, Oostelndestraat te 
Evergem-Belzele. Ze is open 2 juni van 15u.30 tot 
20u. en op 3 juni van 10 tot 12 en van 14 tot 19u. 

4 ZELE: VU-Zele gaat op daguitstap naar Fr-
Vlaanderen o.l.v. Walter Luyten. Vertrek 7u.30. Be
zoek aan Belle (stadhuis), Godewaersvelde, Cassel-
berg, Waten en Westouter (avondmaal). Info en 
inschrijven: 052/44.49.83. 

8 SINT-NIKLAAS: FW wandelt in Belsele, langs 
het Goudenleeuwpad (ong. 8 km). Verzamelen-
19u. stadhuis St.-Niklaas of rechtstreeks Dorpsolein 
Belsele 19u.15. 

9 KRUIBEKE: Houtskoolfestijn In Kasteel Wlsse-
kerke, om 19u. Kinderen -14j. 200 fr. Volw. kunnen 
kiezen uit kleine, grote en supergrote schotels (275, 
350 en 450 fr.) Inschrijven vóór 4 juni bij bestuursle
den of op nr. 03/774.12.85 en 03/774.19 67 Ora • 
AVK Kruibeke. ' ^" 

10 ASSENEDE: Wandeltocht en barbecue. Ver
trek om 13U.30 aan 't Leeuwke. Org.: Vlaamse 
Vnenden 't Leeuwke. 
10 WELLE: Pannekoekenslag in zaal Botjeshofd , 
Langestraat te Welle van 14tot 19u. Orq.: VU-Welle. 

11 GENT: Adoptie, door J. Stevens.'Om 20u. in 
vergaderzaal polikliniek FOM, Coupure Links 103 
(091/24.11.13 - toestel 248). Org.: Neutrale Mutua
liteiten i.s.w. FACW. 

SINT-NIKLAAS 
STEUNT 
ADOPTIEDORP 

Rond de jaanwisseling bracht St.-Niklaas ruim 1 
miljoen samen voor Roemenië, de helft ging onmid
dellijk naar het Rode Kruis, de andere helft werd in 
petto gehouden voor het adoptiedorp Magura llvei 
VU-gemeenteraadslid Lieven Dehandschutter ver
telde nu dat het stadsbestuur een preciese bestem
ming aan dat bedrag zal geven. 

Een werkgroep onder de leiding van schepen 
Nelly Maes gaat na hoe het dorp best wordt 
geholpen. Er is nood aan een tandheelkundig 
kabinet. Dit kan best uitgerust worden vanuit Sint-
Niklaas. 

Op een Roemenië-avond van de Wase Jonge 
Leeuwen werd de lof uitgesproken voor de solidari-
teitssakties die o.m. door Willy Kuijpers werden op 
gang gebracht. 

FW-ST-AMANDS-
BERG VERZUSTERT 

Zondag 10 juni verzustert de FW-St.-Amands-
berg met de afdeling van Assenede. Om 13 45 u 
wordt verzameld aan het oud-gemeentehuis in St.-
Amandsberg. Om 14u wordt het gezelschap ver
wacht in het Vlaams Huis „'t Leeuwke" en van 
daaruit vertrekt een wandeling door het Houtland. 
Om 18 u wacht een barbecue in 't Leeuwke. Daarna 
IS er tijd te over voor het verzusteren van de twee 
afdelingen. 

Minister Sauwens bracht een werkbezoek aan Oudenaarde op uitnodiging van de VU Hii 
gaf er de eerste „spadesteek" voor een voetgangersbrug over de Sclielde in Oudenaar-
de. Die spadesteek gebeurde wel met een kraan die door de minister als een volleerd 
kraanman werd bediend. De brug zal 7,5 m boven de begane grond komen en heeft een 
lengte van 66 m. Er zijn toegangshellingen voorzien voor fietsers en rolstoelgebruikers. 

Daarna was de minister te gast bij de arrondissementele raad. Door vijf afdelinaen 
werden een reeks verkeerstechnische problemen in de streek onder de aandacht 
gebracht. De minister beloofde deze problemen nader te onderzoeken 

ADVERTENTIE 

Het Vormingscentrum Lodewijk Dosfel zoekt voor onmiddellijke indiensttreding 

EDUKATIEF STAFMEDEWERKER (m/v) 
voor het uitwerken, organiseren en begeleiden van vormingskursussen. 
Vereisten: 

- minimum 25 jaar 
- universitair of NUHO-diploma 
- bereid tot veelvuldig avond- en weekendwerk 
- beschikken over eigen wagen 
- vlotte pen en goede kontaktuele eigenschappen 
- vertrouwd met Vlaams-nationaal gedachtengoed en verenigingsleven 
Sollicitaties met opgave van curriculum vitae voor 15 juni richten aan-
Vormingscentrum Lodewijk Dosfel, Bennesteeg 4, 9000 Gent. 

43 WIJ - 1 JUNI 1990 



UIT DE REGIO 

GROOT-HAMME: 
EEN DAGJE 
FRANS-
VLMNDEREN 

Zaterdag 19 mei zaten de VU-leden en simpati-
santen uit Hamme en omstreken reeds om 7u.30 op 
de bus, richting Frans-Vlaanderen of Zuid-Vlaande-
ren. 

Vooraan in de autobus, de gewichtige kabas 
dokumentatie en informatie, toebehorende aan se
nator Walter Luyten, alias onze gids. 

Nog vóór we de schreve overstaken dreunde de 
(vertaalde) Marseillaise en Frans-Vlaamse spotlied
jes door ons hoofd. Pas ,,over de schreve" bezoch
ten we het stadhuis van Belle of Bailleul. Aan de 
voorgevel wapperde een leeuwevlag! 

De kultuurmedewerkster, afkomstig uit Neder
land, maakte ons wegwijs in dit prachtige stadhuis. 
Verschillende initiatieven tot heropleving van de 
Vlaamse kultuur werden de jongste jaren gelan
ceerd en met sukses. In bijna alle gemeentescholen 
van Belle wordt Nederlands onderricht, in dag- of 
avondlessen. Het monument van E. De Cousse-
maeker werd even eer aangedaan. 

We trokken dieper Frans-Vlaanderen in, het onge
schonden natuurlandschap bewonderend en zoe
kend naar de plekjes met een historische achter
grond die in 300 jaar verfransingstijd nog stand 
houden en meer en meer worden opgemerkt en 
meer en meer worden gewaardeerd. 

Godewaersvelde: Uit zijn huisje rechtover de kerk 
hebben we Louis gehaald, een 91-jarige Zuid-
Vlaming nog zo helder van geest en helder van 
stem. Hl) zong van „Katnentje" en wij van „'t Ros 
Beiaard". Een hartelijke ontmoeting 

Tweede persoonlijke ontmoeting met Frank Allac-
ker, stuwkracht achter de kultuun/ereniging ,,Men-

VU-RAADSLID AKTIEF 
GENTS OCMW 

OCMW-raadslid Jan De Moor liet zich verontwaar
digd uit over het feit dat gemeenteraadslid Van der 
Cruyssen als notaris fungeerde bij de behandeling 
van OCMW-dossiers. Het VU-raadslid stelde dat de 
aanduiding van een gemeenteraadslid als notaris, 
advokaat of architect voor het OCMW wettelijk met 
verboden is doch deontologisch verkeerd, zeker als 
het gaat om de fraktieleider 

Van der Cruyssen heeft nu De Moor op de korrel 
genomen in een lezersbrief in de krant Daarin 
beschuldigt hij De Moor van schending van het 
beroepsgeheim en het doorspelen van leugenachti
ge informatie. 

De Moor legt al die beschuldigingen naast zich 
neer. ,, Een aanduiding van een notaris voor een 
openbare verkoop kan moeilijk als beroepsgeheim 
bestempeld worden," zegt De Moor. „ Verder doet 
mijn kritiek op het administratieve wanbeleid en 
tekortkomingen van het beheer van het ziekenhuis 
de Bijloke geen afbreuk aan de uitstekende medi
sche kwaliteitsverzorging en de inzet van medici en 
personeel." 

,,lk ben nog nooit, zelfs na gerechtelijke klachten 
door in het nauw gedreven politici, betrapt op valse 
benchten. Integendeel, een schepen van de huidige 
meerderheid gaf me ooit de titel van ,,het levend 
geweten van het OCMW," besluit De Moor. 

Priester Gantois herdenkend bij zijn grafsteen te Waten. 

schen lyk wyder" in herberg ,,Blauwershof" of was 
het,,Klauwershof"? Binnenin trof je de leeuw op alle 
mogelijke plaatsen. 

Van daaruit richting Kassei. Een stevige klimtocht 
tot boven op de Kasselberg. In Kassei staat de 
oudste molen van Frans-Vlaanderen, getooid met 
alweer een leeuwevlag, het standbeeld van maar
schalk Poch, de Frans-Vlaamse Radio Uylenspiegel 
en van daaruit een schitterend panorama. 

Daarop aansluitend een rondrit, tot Rubroek. 
Opmerkelijk in dit straatbeeld is de levendigheid van 
de Vlaamse taal, op straatnaamborden, hoevena
men, historische veldkapelletjes her en der. 

Van Rubroek naar Waten waar we even priester 
Qantois herdachten. Op zijn graf, de gedenksteen 
,,Weest Vlaming die God Vlaming schiep". 

Volgende aangelegenheid was Ekelsbeke een 
gemeente waar jaarlijks de Vlaamse kultuurdagen 
plaatshebben. De ooit in puin gebrande kerk is 

prachtig heropgebouwd. Achteraan in de kerk prijkt 
een gedicht van onze dichter Bert Peleman en op de 
buitenmuren prijkt de Vlaamse leeuw, wel 4 maal! 
Het kasteel van Ekelsbeke staat ingestort en wacht 
op restauratie. 

Het stadje St. Winoksbergen bekoorde ons door 
de oude stadsmuren en wallen rondom. Nieuwsgie
rig als wij waren, reden we St.Winoksbergen binnen 
doch met zonder verkeersperikelen. 

De zwaarsten onder ons, Belgiekenaren, moes
ten krachtdadig bewijzen dat ,,eendracht macht 
maakt" om een in de weg geparkeerd Renauitje op 
de stoep te heffen. 

Tot daar Frans-Vlaanderen' 

Deze streek, waar generaties Vlamingen leven, 
waar de Vlaamse kultuur herleeft, waar de Vlaamse 
taal overleeft, is onvergetelijk. 

An Geerinck 

LEEUWEVLAGGEN 
ROND OORLOGSMONUMENT 

In St.-Niklaas werd een monument onthuld ter 
nagedachtenis van de slachtoffers van de lucht-
bombardementen In het stadhuis opende schepen 
Nelly Maes een tentoonstelling van officiële affiches 
uit de eerste oorlogsmaanden. 

De patriottische verenigingen hadden niet het 
monopolie op de onthullingsplechtigheid. Enkele 
Vlaamsgezinde verenigingen waren nadrukkelijk 
aanwezig. ,, Vliegtuigbommen treffen mensen van 
uiteenlopende gezindheden. Binnen de Vlaamse 
Beweging bestaat een sterk pacifistische stroming 
Daarom is het zinvol en nodig dat ook Vlaamsgezin
de verenigingen aanwezig zijn," vertelde VU-raads-
lid Lieven Dehandschutter. 

Wase Jonge Leeuwen, VOS en Davidsfonds eer
den de oorlogsslachtoffers en brachten hulde aan 
allen die zich in 1940 hebben ingezet voor het 
lenigen van de nood onder de bevolking en herinne
ren eraan dat de hulpakties toen geleid werden door 
waarnemend burgemeester Emiel Van Haver. Tot 
slot menen zij dat de herdenking moet gepaard 

gaan met een bezinning over het wegwerken van de 
oorzaken van de oorlog en onrecht. 

ZOEKERTJES 
— VRAAGT DRINGEND WERK - Sekretaresse 
(vr.) 1936. Talen: Ned., Fr en Eng. Noties Duits. 
Kennis van steno-dactylo en tekstverwerking. 
Zoekt werk in omgeving van Brussel. Kontakteer 
kamerlid E. Van Vaerenbergh (02/519.86.94 — 
7U.30-12U.). Bef: 89165. 

- GEZOCHT - 28-jarige man zoekt betrekking: lic. 
in de psichol. en pedag wet. RUG 1988. Bijkomen
de opleiding. Aggr HSO, Postgrad, specialisatie 
Kim. Psich. en Psichotherapie. Richting Psichoana-
lyse. Info' senator M Capoen, Canadalaan 1, 8902 
Zillebeke (057/20.48.85) 
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UIT DE REGIO 

f ANTIERPEN^,^ 
JUNI 

1 ANTWERPEN: 11e Pinstertornooi van 1 t.m. 4 
juni op terrein Sparta-B, R. Orientstraat (Anna Bij-
naspad). Info: V.K. VLaams Huis. 
2 SINT-JOZEF: Van 10 tot 11 u.30 en van 13u.30 
tot 16u.: invullen belastingsaangiften door VU-Rijke-
vorsel-Merksplas in café Duivenlokaal, Sint-Jozef 
2 STABROEK: FW-Stabroek-Hoevenen-Putte 
bezoekt werken aan Liefkensfioektunnel te Lillo. 
Samenkomst parking gemeentehuis Stabroek om 
9u.30. Vertrek rondleiding voorzien om lOu. In
schrijven bij Annie Brants (664.75.04) of Gerda 
Vanes (664.67.20). 
3 VREMDE: Politiek praatcafé in café De Pelikaan 
van IOu.30 tot 13u. Org.: VU-Boechout-Vremde. 
4 TURNHOUT: Jaarlijkse Familleuitstap 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-Merksplas in 
Café Duivenlokaal Sint-Jozef, 
8 SCHOTEN: Een brede kijk op Zweden. Voor
dracht door Erwin De Boei. Om 20u. in Kultureel 
Centrum, Kasteel Schoten. Org.: FW Schoten, VTB 
en KC Schoten. Inkom 100 fr. (FW-VTB-CC) Niet-
leden 150 fr. 
8 HOBOKEN: Open hoorzitting met Hugo Schiltz. 
In De Nieuwe Spiegel, Kioskplaats Hoboken om 
20u. Toegang gratis. Org.: VU-Hoboken. 
9 KAPELLEN: Barbecue in zaal Muysbroeck, Bin
nenweg. Aanvang: 17u.30. 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.: FW-Lier-Ko-
ningshooikt. 
11 KALMTHOUT: Kleurenanalyse van je kleding 
Om 20u. in De Raaf, Withoeflei, Helde. Org • FW-
Kalmthout. 
16 BONHEIDEN: VU-tuinfeest op domein Krank-

NATIONALISME? 
EEN MOMENTJE... 

ADVERTENTIE: 

GEMEENTE BOECHOUT 
Een betrekking van gemeenteontvanger met het oog op een vaste benoemina 
wordt vacant gesteld. ^ 
Indiensttreding: 1 januari 1991. 

Eigenhandig geschreven sollicitaties dienen, uiterlijk op 30 juni 1990 aanqete-
kend te worden gestuurd aan het College van Burgemeester en Schepenen 
2530 Boechout, samen met de vereiste bewijsstukken-
- uittreksel uit de geboorteakte 
- bewijs van goed zedelijk gedrag en burgerzin 
- militiegetuigschrift 
- nationaliteitsbewijs 
- eventueel bewijzen van prioriteit 
- geneeskundig attest: dient te worden afgeleverd door de arbeidsgeneeskun-
dige dienst Immaculata te Edegem, Oude Godstraat 110 tel 03/458 17 10 
- studiegetuigschrift. / ^o.w. iu. 
Voorwaarden: 

- Belg zijn 
- van goed gedrag en zeden zijn 
- de burgerlijke en politieke rechten genieten 
- aan de dienstplichtwetten hebben voldaan 
- lichamelijk geschikt zijn tot het vervullen van het te begeven ambt wat zal 
blijken uit een geneeskundig getuigschrift, afgeleverd door een geneesheer 

roSat^iio^^ÊrssTr^r''' '""̂ * '"̂ ^̂ '̂̂ ^̂  *̂  ^'^^^^^ °"̂ ^ 
iT^h^ "^^ ̂ ^ ^ u ^ " de benoeming de leeftijdsgrens van 40 jaar niet overschreden 
hebben, doch wel de leeftijd van minstens 25 jaar bereikt hebben 
- over vereiste diploma beschikken: Rijksambtenaar niveau 1 of volledioe 
cyclus administratieve wetenschappen. 

n-ÜMi.iron'^l'I'^®" ^'J" *® verkrijgen op het gemeentesekretariaat, tel. 
Uo/4o5.20.16. 
Bij bevel: 

De Secretaris, 
W. Van Genechten. De Burgemeester, 

F. Entbrouxk. 

hoeve. Grote Doelstraat. Deelname aan 400 fr 
kinderen 150 fr. Iedereen welkom. 
23 BERLAAR: DF-Berlaar naar Amsterdam. In
schrijven op nr. 03/482.11.93. Gids: Walter Luyten 
Busuitstap met geleid bezoek aan C.C. Brakke 
Grond en historisch stadscentrum. 

„o^Ho^h''^''"'"'^''® ?''®' riationalisme is eindelijk gedrukt en gebonden. Deze VUJO-brochure 

: a : % : t ^ X ^ ^ ^ ^ m r " ^ " ' = ' ' '^ ^^^^" ^^" ̂ ^' na,.na,ismefenomeen en 

JpllTn hÜl'lTJ ^f'^^^^'^i^^ f^e'st Pascal de betekenis, de geschiedenis, de verschijningsvor
men van het nationalisme en dat zowel bij 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 
hfn^,f 'P™*!?" r ' 1 ^ " ' ®" ' '^" '^ ' Nederlands in de top 25 van de meest gesproken talen zit Na 
r f i Jn fu • ' ' " " ' brochure weet je dat het Cornish nog door maar 100 m e ^ n wordt gesproken 
Tevens krijg je een overzicht van de verschillende soorten nationalisme. a K* o i. 

•'^' * " ' ' (aa"*al) eksempla(a)r(en) van de brochure: „Nationalisme? Een momentje...". 

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

•9,''< ^'"'' (aa"'a.l,) keer een briefje van 100 fr. in een briefomslag gericht aan de 
Volksuniejongeren, Barrlkadenplein 12, 1000 Brussel. 
NAAM + VOORNAAM: 

STRAAT + HUISNUMMER: . . 

POSTNUMMER + GEMEENTE: 

RODENBACHFONDS: 
CIRKELS 
DOORBREKEN 

Het Rodenbachfonds wil in de komende maan
den in het Antwerpse een projekt uitwerken om tot 
een permanente samenwerking te komen tussen de 
verenigingen uit de sociaal-kulturele sektor en de 
welzijnsinstellingen. Het projekt kreeg de titel mee 
,,Cirkels doorbreken, cultuurverrijkend". Er zal ge
start worden met een sensibilizeringskampagne 
binnen de Antwerpse socio-kulturele en welzijns-
sektor. Na de kampagne wordt onmiddellijk werk 
gemaakt van integratiebevorderende initiatieven. 

De ervaringen opgedaan tijdens de uitwerking 
van het projekt zullen in november in drie werkgroe
pen geëvalueerd worden. Elke werkgroep zal een 
werkdokument voorleggen op een studiedag die als 
slotmanifestatie wordt georganizeerd. 

Wie mee wil werken of bijkomende informatie 
wenst over het projekt kan steeds terecht op het 
sekretariaat Jozef Liesstraat 2, 2018 Antwerpen. Tel 
03/238.82.95. Koördinatie Ronnie Herbosch. 

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

Hasselt - Voor, tijdens en na de provincieraad 
van 16 mei j I hebben Volksunie en VUJO nogmaals 
een aantal dingen scherp gesteld 

De toegang van het provincieraadsgebouw vs/erd 
om te beginnen versperd door een hoop grind en 
de VUJO-vlaggen samen met een spandoek „VUJO 
wil landschap Geen schandlap' In een persnota 
stelt VUJO-ümburg zich op tegen de gnndwinning 
in Limburg en eist de onmiddellijke stopzetting, 
temeer daar er door de werkzaamheden met alleen 
waardevolle natuurgebieden definitief en onherroe
pelijk verloren gaan, maar tevens de uitbating van 
de ontgrindingsgebieden heel wat hinder met zich 
brengen door stofoverlast, lawaai en trillingen van 
het vrachtvervoer en winwerktuigen voor de omwo
nenden 

Na de provincieraad moesten de raadsleden en 
bezoekers een ommetje maken om de nog met 
opgeruimde Maasgnnd te ontwijken 

WORDT VERVOLGD 

In de provincieraad zelf kwamen ditmaal de VU 
raadsleden ruim aan het woord 

Jef Van Bree werd zelfs van antwoord gediend 
zonder dat hij er zelf om gevraagd had Het Provin
ciaal Administratief Centrum (PAC) kwam weer te 
berde SP gedeputeerde Swennen, gaf voorlezing 
van het antwoord van het Hoog Komitee van Toe
zicht, die met over de gegevens beschikt die 
toelaten te veronderstellen dat er sprake kan zijn 
van handelingen en verzuim die strafbaar zijn ' Het 
feit dat de Belgische Staat werd veroordeeld voor 
onregelmatigheden van toewijzing en zich bij deze 
veroordeling neerlegt is blijkbaar geen rede tot 
verdere vragen De verklaring dat ,het admimstra 
tief onderzoek lastens X geen konkreet resultaat 
heeft opgeleverd klinkt de jongste tijd ook al met 
meer ongineel na de vele dossiers van Justitie Wie 
heeft hier het onderzoek geleid' De vragen die Jef 
Van Bree stelde zijn redelijk en dienen beantwoord 

LIMBURG 
JUNI 

NEERPELT: Vanaf 14 april tot 4 juni foto 
zoektocht (verdeeld in 5 zones) Prijsuitreiking op 
16juniom20u in De Peel Deelname 500 fr voor 5 
zones 150fr voor een zone Inschrijven en info bi] 
Leo Domen Haagdoornstraat 47 te Neerpelt 
(64 33 03) 

2 MAASMECHELEN. Gratis 
van 10 tot 12u in zaal t Gleeg 
104 Org VU-Maasmechelen 

belastingsservice 
Jozef Smeetslaan 

ZOEKERTJE 
- VRAAGT DRINGEND WERK - Bediende (m ) 
1970 Opleiding Lag Sec Ond Talen Ned, Fr 
Noties Engels Zoekt deeltijds werk in omgeving 
Vlaams-Brabant Kontakteer kamerlid E Van Vae-
renbergh (02/519 86 94 - 7u 30-12u ) 
Bef 8909136 

VUJO-Llmburg legde de vinger op Maaslandse grindwonde. 

ook al maakt de meerderheid er zich van af met ,,het 
kreeren van een sfeer van verdachtmakingen van 
onregelmatigheiden ' Jef Van Bree houdt staande 
dat het provinciehuis een glazen huis dient te zijn al 
van bij de eerste spadesteek Een vervolg op dit 
verhaal mag dan ook worden verwacht 

LIMBURGS 

Een tweede interpellatie kwam van Luc Robijns 
Hienn dnngt hij nogmaals aan op de ondersteuning 
van de uitgave van een woordenboek van Limburg
se dialekten naar het voorbeeld van de andere 
provincies Daarin wordt hij gesteund door prof Jan 
Goossens (KU Leuven) Indien vanuit Belgisch 
Limburg geen financiële middelen worden vrijge
maakt, IS de kans groot dat Limburg een zwarte vlek 
dreigt te worden op de kaart van de Europese 
dialekten CVP-depute Neven valt dan ook in 

herhaling wanneer hij 'egt dat de bestendige depu
tatie geen middelen Kan vrijmaken voor een derge
lijk projekt 

BOKRIJK 

Ook Hugo Olaerts zette, in een voor hem eigen 
stijl zijn interpellatie over het Domein Bokrijk in de 
verf Het geklungel en het financieel beheer van het 
Provinciaal Domein Bokrijk zijn volgens Olaerts 
hemeltergend De bijkomende vraag om lening van 
30 miljoen voor onderhoudswerken zijn in die om
standigheden dan ook aangleiding om een onthou
ding te rechtvaardigen, met dat ze met noodzakelijk 
zijn, maar wel omwille van het beheer die in het 
verleden al heel wat gelden heeft laten verloren 
gaan 

Hendrik-Jan Ombelets 

DE BLAUWWITJES (*) TE GENK 
Geen sprookje van Parkeren en de Blauwwities 

Want dra zijn de Blauvwitjes overal gekend en 
straks mogen ze wellicht nog het verkeer proberen 
te regelen daar waar seigneur G T met zijn ERC-
park de perken te buiten gaat 

De Blauwwitjes, overeenkomstig hun oogscha
duw en het wit van hun ogen, hoeven geen banale 
broodzoekers te worden van minstens 200 frank per 
hap Hun lijflijntje laat zo'n vraatzucht met vermoe
den, ook al hielden anderen er reeds een ongesteld
heid aan over Trouwens het persoonlijk bezit, 
wettelijk geparkeerd en toch weer gestolen, daar 
nijpt de Genkse schoen veel meer 

Degene die roept tot de Witblauwtjes ,Hei juf-
trouw twee ijsjes aub '", die waagt zich gevraagd 
op glad IJS Maar ook daarin zijn de Blauwwitjes 
geoefend Ze schenen wonderstudenten want na 
een maand mogen ze al veel meer dan de aspirant 
politieagenten na een jaar Ze kunnen zelfs het 
„schrijvertje' van Guido Gezelle modern uitbeel
den 

De Blauwwitjes hoeven je met wit te laten uitslaan 
alvorens je een blauwtje loopt Ze zijn geen vrouwe
lijke „zwaantjes' zonder zwemvliezen, geen sand-

wichvrouwen met „Parkeermeiden te mijden , geen 
hulpagenten die om ,hulp" roepen, geen nonnetjes 
onder een politiepaus, het zijn Blauwwitjes met een 
erg merkwaardig statuut en van een nieuwe orde, 
maar zonder celibaat/ 

H. Olaerts 

(*) parkeerwachters of hulpagenten te Genk 

ADVERTENTIE 

- BINNENHUISINRICHTING 
- SIERSCHOUWEN 
- MEUBELEN - STOFFEN 
- BEHANG 

Kazernestraat 39 
9620 ZOTTEGEM 

091/60.13.37 
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WEST-VLAANDEREN ^^^ DRIEDAAGS VU-BATJESCAFE 
JUNI 

6 BLANKENBERGE: Eendagsuitstap naar Pro
vinciaal Domein Puyenbroeck te Wachtebeke met 
autocar Vertrek 9u stipt Aankomst 9u 45 Info en 
insctirijvingen bij Mie! of Vic aan 620 fr p p (rondrit 
+ middagmaal + showprogramma met Will Tura) 
Org VWG-Blankenberge 
6 ROESELARE: Knutselen met gekleurd zout 
Om14u indeH Verrieststraat 4 te Roeselare Voor 
alle kinderen tot ong 12 jaar Meebrengen potje 
met deksel Inkom 25 fr Org Vlanajo W VI 
8 BRUGGE: Hugo Goveliers over Kommissie Ban
ditisme 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 wk, deur 60 fr Iedereen welkom Org 
VU-Oostende-Centrum 

8 IZEGEM: Vlaams huis vanaf 20u vierde kaar
ting Ook op 10/6 vanaf 10u Org Kaartersklub De 
Vlaamse Vrienden 
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 vrijdagavond en 
zaterdagvoormiddag 
9 IZEGEM: Wandelweekend (9 en 10/6) in „De 
Bnnk" te Herentals Org Wandelklub Vlaams Huis 
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 Gaverdomein 150 000 fr aan 
prijzen o a CD-stereospeler, fietsen, tuinset, week
ends enz 
15 IZEGEM: Sint-Tillostraat Dnedaags VU-batjes-
cafe met animatie, tentoonstelling enz 15/6 vanaf 
17u 16 en 17/6 vanaf 10u Org VU-lzegem 
18 IZEGEM: Busreis naar Maastricht Org VWG-
Izegem 
22 IZEGEM: Fietstocht en daarna Breugeltafel in 't 
Spiegelaarke Org FW-lzegem 
22 BRUGGE: Ontmoeting met Voordracht en 
debat met Lionel Vandenberghe voorzitter IJzerbe-
devaartkomitee, over ,,Europa begint hier' Om 
20u30 in De Gulden Spoor, 't Zand 22 Org 
Informativa vzw 

VU-KOEKEU\RE 
IN ROUW 

Op 22 mei verloor VU-Koekelare een van haar 
zeer trouwe leden, Cesar Viaene Hij was 83 jaar 

Na een leven vol ,,Vlaming" zijn, waar de harde 
repressiemachine hem allerminst spaarde is Gesar 
te plots van ons heengegaan Deze strijdende 
flamingant moest na de oorlog zijn ganse bestaan 
terug heropbouwen en is daar, als harde werker 
samen met zijn vrouw Maria wonderwel in geslaagd 
Nooit heeft hij zijn geloof in Vlaanderen en zijn 
mensen verloren Beetje bij beetje zag hij zijn 
droom, de onafhankelijkheid van Vlaanderen, be
waarheid worden en daar had hij deugd in In 
verkiezingsperioden was hij voor onze partij altijd 
beschikbaar met woord, raad en daad Nooit deden 
we tevergeefs beroep op hem 

Cesar, goede vriend, we zullen je missen en 
vergeten je nooit 

Langs deze weg bieden wij zijn echtgenote, 
kinderen en kleinkinderen onze oprechte deelne
ming aan 

Jet Hendryckx 

Wie Izegem enigszins kent, weet dat de plaatselij
ke middenstand daar jaarlijks met veel animo tij
dens het derde weekend van juni - 15,16 en 17 -
de ,,batjes", of de plaatselijke bradene, organiseert 

Het gaat daarbij om veel meer dan om kopen en 
verkopen in de loop der jaren zijn de batjes 
uitgegroeid tot een organisatie, die ook een flink 
pak muzikale en andere animatie in het stadscen
trum brengt Voeg daar nog een lekker weertje bij, 
en je kan op de koppen lopen Vorig jaar kon dat 
trouwens bijna letterlijk, want toen kwamen de 
Europarlementsverkiezingen heel dichtbij, en de 
koppen van Willy Kuijpers en Jaak Vandemeule-
broucke trokken in Izegem veel aandacht 

Vroeger al nam de plaatselijke VU de gelegenheid 
te baat om een gelegenheidscafe op poten te zetten 
gedurende die dagen Later ging die gewoonte 
teloor, gewoon omdat er geen geschikt lokaal te 
vinden was 

Nu zal de VU echter over een groot en stemmig 
herenhuis in de Sint-Tillostraat kunnen beschikken 
De klemtoon zal er uiteraard liggen op het nuttigen 
van een lekker drankje, maar de afdeling is ook van 
plan om binnenshuis een kunsttentoonstelling te 
organiseren, om i s m een plaatselijke middenstan
der te barbecue-en, enz 

Maar wellicht het belangrijkste het VU-batjescafe 
wordt een met onaanzienlijk getuigenis van de met 
weg te cijferen VU-aanwezigheid in Izegem' 

Wie er iets voor voelt, komt wellicht naar Izegem 
om een pint te dnnken in het gezelschap van onze 
mandatarissen kaderleden, gewone leden en sim-
patisanten 

MOOI weer kan met gegarandeerd worden, maar 
we staan wel borg voor veel plezier en een schitte
rende stemmingi 

„ONS TEHUIS" lEPER 
Instelling met paviljoensisteem voor bijzondere 

jeugdzorg zoekt voor aanwerving op proef een 
direkteur Uit de aanwervingsvoorwaarden De mi
nimumleeftijd van 25 jaar bereikt hebben en de 
maksimum leeftijd van 45 jaar met overschreden 
hebben op de uiterste inschrijvingsdatum van de 
kandidaturen 

Bijzondere voorwaarden tenminste houder zijn 
van een diploma of eindgetuigschrift van het niveau 
van het hoger pedagogisch onderwijs, het hoger 
sociaal ondenA/ijs of van het hoger paramedisch 
ondenwijs, ten minste van het korte type, met 
volledig leerplan of voor sociale promotie Dne jaar 

opvoedingsfunktie hebben in een inrichting voor 
bijzondere jeugdzorg 

Weddeschaal 1 87 

Kandidaturen moet schriftelijk en aangetekend 
gencht worden tot de voorzitter van de Vereniging 
,,Ons Tehuis', Popenngseweg 30 te 8900 leper, 
uiterlijk tegen 4 juni '90 (postdatum) Bij de aan
vraag te voegen stavingsstukken bewijs van natio
naliteit, getuigschrift van goed zedelijk gedrag, 
militiegetuigschrift voor de mannelijke kandidaten, 
uittreksel uit de geboorteakte, afschrift vereist diplo
ma en uitvoeng curriculum vitae 

ADVERTENTIE 

Deze 
in Knack 

week 
Magazine 

De onbekende Mozart 

Wolfgang Amadeus Mozart is zonder twijfel de meest geliefde 
komponist van deze tijd. Maar hij is ook zeer onbekend gebleven. In 
de aanloop naar het grote Mozart-jaar 1991: de onbekende Mozart. 

Deze week in Knack. 

Galtung en Europa 
Over de ontwikkelingen in Euro
pa worden doorgaans alleen opti
mistische klanken gehoord. De 
bekende Noorse polemoloog Jo-
han Galtung spreekt een andere 
taal. „Wij hebben geen nieuwe 
supermacht nodig,", deze week m 
Knack. 

MBA: voor en legen 
Kom je in het bedrijfsleven niet 
meer aan je trekken als je geen 
MBA-titel op je naamkaartje kan 
zetten? Er is voor en er is tegen. 
Waar is zo'n MBA goed voor? 
Deze week in Knack. 

Reïncarnatie is terug 
De reïncarnatiegedachte wint weer 
veld in de Westerse wereld. Ook 
in 'Vlaanderen zijn er nu toch al 
een viertal reincarnatie-tera-
peuten. De wedergeboorte van de 
reïncarnatie, deze week in Knack. 

En meer... 
• Onderzoek: het eerste ge
neesmiddel op basis van menselij
ke antilichamen is op komst. • 
Film: Patrick Duynslaegher be
richt over Cannes • 'Voetbal: So-
ren Lerby, gesprek met een wor
king class hero. 
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LEPEL & VORK 

RESTAURANT 

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 

"^zJLasseitbetg^ 
NIEUWE LAAN 47 
1860 MEISE 

Op 5 km van de Heysel, 
baan Plantentuin 

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

900 Fr.p.p. 
Er is ook een marktmenu 

aan 1.400 fr. p.p. 

BANKETTEN Tel. 02/269.70.45 

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 

Caf/ 2j^ Jfo^t 

kUvsUr^ma 3 3Ó90 Rrw 

JS 

'tboerenhof 
CAFE-RESTAURANT-FRITUUR 

Terras - Lunchroom -Coffeeshop 
Altamira stone grill 
Prijzen voor groepen 
op aanvraag. 

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

RESTAURANT-HOTEL 

OVEREINDE 
Salons 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. 

Het ̂ aliitötiui^ 
Sedert 1910 

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

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

Brood- en 
banketbakkerij 

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

SPECIALITEIT VAN ALLE 
GELEGENHEIDSGEBAK 

Hostellerie 

yittttt^ 
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 

Wi) bieden U 
6 luxueuze hotelkamers met alle denkbare komfort 
Fiine Franse keuken, a la carte en 8 menu's 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 Tel. 0 5 8 / 2 8 . 8 0 . 0 7 

Hostellerie Petrus, Oerenstraat 13, 8190 Alveringem. 
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UIT DE REGIO 

BRABANT VU: LEUVENSE LEOPOLDSTFW\T REDDEN 
JUNI 

1 DIEGEM: Om 20u 15 Samenkomst van de VU-
afdelingen gelegen rond de luchthaven In het 
Binnenhof te Diegem Onderwerp Milieu en lucht
vaart Org VU-Machelen + Zaventem 
1 KORTENBERG: Hugo Coveliers „De man die 
de kat de bel aanbond" Om20u in het Gemeente
centrum, Leuvensesteenweg 202 Org VU-Korten-
berg 
2 VOSSEM: 20ste VU-bal in zaal Edelweiss, Vos-
semberg te Vossem Deuren 20u Iedereen welkom 
Org VU-Vossem 
6 HULDENBERG VU-bestuursvergadenng in 
zaal café 't Gouvernement Om 20u Org VU-
Huldenberg 
9 HULDENBERG: Derde papierslag VU-Hulden 
berg Voor deelgemeenten Loonbeek, Neerijse en 
Huldenberg 
12 LENNIK: Banditsme en Roze Balletten Hugo 
Coveliers om 20u in de Raadzaal van het gemeen
tehuis, Markt te Lennik Org Vlaamse Knng Lennik 
14 LENNIK: Om 20u in Huize Zwartenbroek, 
Zwartenbroekstraat 127 Adoptie Org Fed Aut 
Centra voor Welzijnszorg 
16 BRUSSEL: Walter Luyten als gids in het parle
ment Vertrek om lOu ingang van Leuvenseweg 
Deelname kosteloos Inschrijven met noodzakelijk 
18 BRUSSEL: Vic Anciaux op de rooster Om 20u 
in Ten Nudezaal, Wilsonstraat 21 te 1040 Brussel 
Open hoorzitting Iedereen welkom Org VU-Hoofd-
stedelijke afdeling 

AARDBEIENJOGGING 
VLEZENBEEK 

Zondag 10 juni organizeert de Vlaamse Werk
groep de Vrede de 8ste Aardbeienjogging in Vle
zenbeek Het aardbeiendorp venwacht opnieuw 500 
joggers 

Voor de eerste maal wordt een jeugdjogging op 
stapel gezet over 1 km Voor de joggers zijn er 
wedstrijden over 7,14 en 21 km Ter nagedachtenis 
aan Daan Ven/aet wordt een ereprijs uitgeloofd aan 
de eerste Leeuwenaar op de 21 km 

Voor de deelnemers werd een speciale medaille 
ontworpen Inschrijven kan ter plaatse in zaal Elysee 
vanaf 13 30 u en kost 75 fr voor de 12-jangen en 
150fr voor de volwassenen Naast de medailles zijn 
er waardebons en trofeeën te winnen 

De wedstrijden starten om 15u aan zaal Elysee, 
Dorp in Vlezenbeek 

RECHTZEHING 
In de kalender voor Brabant van vorige 

week sloop een ven/elende fout die we hier
mee rechtzetten Op 31 mei kwam in Tienen 
Sonja HOGNOUL spreken, en natuurlijk met 
Sonja Hoogmoed Onze ekskuses' 

ZOEKERTJE 
— GEZOCHT — 21-jarige jongeman wenst betrek
king ten westen van Brussel Opleiding Hoger 
Sekundair „Bouwtechnieken" Legerdienst beëin
digd Aktueel tiidelifke betrekking in gemeentelijke 
dienst Voor inlichtingen zich wenden tot senator 
dr J Valkeniers, tel 02/569.16 04 

De VU-fraktie in de Leuvense gemeenteraad 
klaagt de dubbelzinnige houding aan van het sche-
penkollege inzake de bouwaanvraag van de Knste-
lijke Mutualiteiten (VKZ) in de Leopoldstraat Tijdens 
het begrotingsdebat hebben de schepen van Ruim
telijke Ordening en de burgemeester verklaard dat 
het architektomsch waardevol geheel van de Leo
poldstraat met mag worden onderbroken Men zou 
rekening houden met het openbaar onderzoek dat 
een hele reeks protesten had opgeleverd en men 
zou de bouwheer vragen de gevels te vrijwaren 

Nu blijkt dat het schepenkollege een gunstig 
advies heeft verleend bij de vernieuwde bouwaan 

vraag waarin het gevelontwerp nauwelijks is aange
past 

De VU blijft bij haar stelling dat de huidige gevels 
moeten bewaard blijven en hoopt dat de minister 
van Ruimtelijke Ordening zal ingaan op het verzoek 
van o m senator Willy Kuijpers om deze historische 
straat in haar geheel te vrijwaren 

Tenslotte willen wij er op wijzen dat de VKZ zelf 
met overheidsgeld betaald wordt en als dusdanig 
een verantwoordelijkheid heeft tegenover de maat
schappij Blijkbaar trekken de Kristelijke Mutualitei
ten zich daar met veel van aan 

WESTELIJKE RING ROND DIEST: 
VOLTOOID IN 1991? 

Minister Sauwens kon zich op 8 mei j I tijdens een 
werkbezoek (rondrit per autocar) persoonlijk verge
wissen van de verkeerstechnische problemen in en 
rond Diest Zijn aandacht ging daarbij vooral uit naar 
de westelijke nng en de plaatselijke gewestwegen 

In zijn perskonferentie deed de minister enkele 
klare toezeggingen Hij verklaarde dat de aanbeste
ding voor de verharding van de westelijke nng rond 
Diest, waarvan de kostprijs op 95 miljoen wordt 
geraamd, dit jaar zal plaatsvinden De werken zullen 
in de loop van 1991 worden uitgevoerd In het totaal 
zal de nng ± 250 miljoen kosten er kwamen heel 
wat kunst en grondwerken bij kijken, vandaar de 
hoge kostprijs en de lange duur van de werken 

Een tweede punt dat Sauwens aanhaalde, was de 
herprofilering van de gewestwegen of m a w het 
versmallen van de rijbanen om de snelheid af te 
remmen Een onden/verp dat reeds uitvoerig aan 
bod kwam in de omzendbrief van de minister 

Wat de problemen op de gewestwegen betreft 
(herinnchting van kruispunten veiliger fietspaden 
betere verlichting ) moeten de technische diensten 
van de stad binnen de drie maanden een lijstje met 
pnonteiten opstellen De werken zullen dan via een 
vijfjarenplan ten uitvoer worden gebracht 

8 mei was een belangnjke dag voor Diest Laten 
we hopen dat dit bezoek zal resulteren in een 
positieve aanpak van de verkeersproblemen 

MACHELEN PILOOTGEMEENTE 
KINDEROPVANG 

Het gemeentebestuur van Machelen neemt bin
nen de maand kontakt met alle bedrijven om een 
kinderopvangdienst voor hun werknemers in het 
leven te roepen De kinderopvang zou met in de 
bedrijven maar in een gemeentelokaal plaatsvin 
den 

Schepen Hilde Anciaux vertelt dat het in de 

NIEUWE 
VOORZITTER 
RODENBACHFONDS 

Kersvers Kamerlid Etienne Van Vaerenbergh 
heeft ontslag genomen als voorzitter van de FVK 
Rodenbachfonds Het FVK-Rodenbachfonds profi
leert zich als een autonoom Vlaams-nationaal strijd 
en kultuurfonds en kan bijgevolg moeilijk aanvaar 
den dat zijn voorzitter een nationaal politiek man 
daat bekleedt 

Etienne Van Vaerenberh wordt in zijn funktie 
opgevolgd door Bernard Moens, voorzitter van de 
vzw Uylenspiegel Hombeek Leest en lid van de 
nationale Raad van Bestuur 

Binnen het Overlegcentrum van Vlaamse vereni
gingen wordt hij opgevolgd door Koenraad De 
Meulder 

bedoeling ligt een vzw te stichten die de belangstel 
lende bedrijven van de gemeente groepeert Het 
lokaal dat ter beschikking wordt gesteld zou gren
zen aan het kinderdagverblijf of een ruimte in het 
huidig kultureel centrum van Diegem De schepen 
hoopt heel wat interesse te wekken bij de bedrijven 
Hun financiële bijdrage blijft immers beperkt Het 
kabinet van Tewerkstelling en Beroepsopleiding 
subsidieert bij de start de Geko s die in de nieuwe 
dienst worden ingezet De dienst zal volgens Hilde 
Anciaux totaal afgestemd zijn op de bedrijven Dit 
betekent dat er ook buiten de werkuren en tijdens 
de vakanties opvangmogelijkheden zullen zijn Als 
de bedrijven positief reageren zal de dienst in het 
najaar in werking treden 

ADVERTENTIE 

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 
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REDDING VAN DE 
VU\AMSE TAAL 

In WIJ van 9 februari '90 wordt mijn brochu
re voor de redding van de Vlaamse taal 
„onovertrefbaar stompzinnig" genoemd. 

Het is wel deerniswekkend door uw eigen 
volksgenoten te worden beschimpt, omdat 
ge durft recht te staan en voor diezelfde 
volksgenoten recht op onafhankelijk bestaan 
en soevereiniteit te eisen. 

Welk een onmogelijk droom gij sedert 
jaren nastreeft, blijkt eens te meer uit de 
opmerking van mevrouw D'Ancona, waarbij 
ze zegt: „Men kan twisten over de vraag in 
hoeverre er sprake is van een Vlaams-Neder
landse kultuurgemeenschap. Ik meen van 
niet. Althans wil ik daar wel eens een groot 
vraagteken bij plaatsen." 

Mevrouw D'Ancona is de Nederlandse mi
nister, o.a. van Kuituur en ze weet waar ze 
over spreekt. Alleen gij en uw aanhangers zijn 
nog niet tot het besef gekomen, hoe belache
lijk gij u in de ogen van de buitenereld maakt 
door uw mouwvegerij aan het adres van de 
Nederlanders. 

Wij denken inderdaad, zoals u vermoedt, 
dat de „tienduizenden Vlaamse bewegers" al 
die jaren gevochten hebben voor niets. En dit 
is een eufemisme. Want in werkelijkheid heb
ben ze tegen Vlaanderen gevochten. Het zijn 
mensen zoals Verlooy, Willems en later Joris 
Van Severen en dr. Elias die de emancipatie 
van Vlaanderen hebben tegengehouden. 

De schuld dat Vlaanderen zowat het enige 
land is in West-Europa dat niet in een eigen 
soevereine staat leeft, ligt niet aan de Walen 
of aan de Fransen of de Nederlanders, maar 
aan de Vlamingen zelf. 

(ingekort) 
Charles Vanderhaegen, 

Sint-Denijs-Westrem 

CARPENTRAS 
Niet akkoord met uw bespiegelingen „Dil

len verdedigt Le Pen" (WIJ, 25 mei). Ik dien K. 
Dillen niet te verdedigen want ik was zijn 
uitgesproken vijand, lang voor het oprichten 
van het VB, zelfs toen we samen in het eerste 
Antwerpse Volksuniebestuur zaten. 

De vernietingen van de soldatenzerkjes en 
de IJzertoren gebeurden om de „Belgische 
Staats-raison" te bevredigen, het vaderland 
dat we nu dienen te beminnen. En met het 
spijtige incident te Brugge, waarvoor zwaar 
werd betaald, die VMO op een gelijke lijn te 
stellen met de geschiften uit Carpentras en 
elders vind ik walgelijk. Steller van het artikel 
was waarschijnlijk niet geboren toen onze 
mensen door het aeoeuoel werden afgeran

seld in de eerste jaren van de parij. Uit 
zelfverdediging hebben Bob en Wim Maes 
toen de VMO opgericht. 

Zulke teksten wekken ontmoediging bij 
vele oude getrouwen die alles veil hebben 
voor Vlaanderen en zo bedankt worden als ze 
niet meer absoluut noodzakelijk zijn. 

Dit schrijft u een oud inciviek die zijn 
eerherstel weigert aan te vragen en in het jaar 
1990 nog vervolgd kan worden. 

Jan DIerIck, Boutersem 

EVEREST (1) 
Het kan zijn dat er een Vlaams Leeuwtje op 

de hoogste berg ter wereld wappert; ik was er 
niet bij om het tegendeel te bewijzen. Maar 
als het er door Van Snick geplant werd, zal 
het toch wel een kleintje zijn... 

De redaktie ontvangt graag 
brieven voor de lezersrubriek 
Wederwoord. Naamloze brie
ven gaan de scheurmand in, 
evenals scheld- en smaadbrie-
ven. De andere publiceert zi), 
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 lezersbrief, is niet noodza
kelijk deze van de redaktie. 

Wat ik wel (op TV) gezien heb, is hoe Van 
Snick triomfantelijk verklaarde bij zijn terug
komst op ,,Brussel Nationaal" dat hij het 
Belgisch tekstiel op de top van de Everest 
heeft neergezet. En voor diegenen die ver
moeden dat deze driekleur alleen nog in niet-
bezochte musea te vinden is, werd de beeld
buis er ten oven/loede mee geteisterd. 

Zelfs de ,,Belgische" TV had nog wat oog 
voor verliezer Karl Huybrechts. Karl zwaaide 
echter niet met de Belgische vod, maar tenwijl 
hij moederziel alleen afdroop, zag iedereen 
de leeuwevlag op zijn rugzak... Karl durft niet 
alleen Vlaming in Nepal te zijn: ook in Vlaan
deren durft hij dit te tonen en zeker in zijn 
geboortedorp Overijse, waar hij nochtans als 
zelfstandige zijn kost moest verdienen. 

Als Karl binnenkort terugkeert naar Nepal 
om er een grote Leeuw neer te poten, spon
sor ik mee. Als Vlaming verdient hij dat. 

Dirk HIers, Overijse 

EVEREST (2) 
Waarom wordt er aan de betoging van 

Franstalige leerkrachten wel aandacht be
steed, en aan de eis voor amnestie van 
Vlamingen tijdens het bezoek van de koning 
aan Kortrijk niet? 

Waarom wordt iemand zoals Van Snick in 
uw blad opgehemeld tenwijl hij voor de BRT-
kamera fier een Belgische vlag toont? Waar
om niet meer aandacht voor Karl Huybrechts, 
sinds jaar en dag lid van de Vlaamse Jonge
ren? Hij durft tenminste voor zijn eigenheid 
uitkomen en een Vlaamse Leeuw meenemen 
naar Nepal! Als Overijsenaar én als Vlaming 
voel ik mij verplicht mijn Vlaamse dorpsge
noot te steunen. Karl, voor ons ben je geen 
verliezer. Voor ons blijf je een winnaar! 

Stijn HIers, Overijse 

WIJ LEZEN, 
Mijn vrouw zegt soms: ,,Je wordt nog zot 

met je WlJ-krantje!". Inderdaad, ik lees WIJ 
van kop tot teen. Het is voor mij een bron vol 
boeiende informatie. Ik hou het al vele jaren 
vol, zo blijf ik zeker goed op de hoogte als 
Vlaams-nationalist. In de omgang weet ik 
waarover ik spreek als het over de VU gaat. 

Als ik mij minder kan vrij maken om aanwe
zig te zijn op afdelingsvergaderingen of luis
terkringen, blijf ik alsnog heel goed op de 
hoogte van de werking van de VU aan de 
basis en op het hoofdkwartier. 

Het is alle leden en kaderleden geraden 
WIJ grondig te lezen. De pas aangeslotenen 
zou ik aanraden zich onmiddellijk te abonne
ren om de VU als partij goed te kennen en 
ervan te houden. Het is tevens een bron van 
informatie voor studenten. Sommige artikels 
vind je niet in andere kranten of weekbladen. 
Je kan erdoor steeds bij blijven en een 
weekoverzicht krijgen van alle politieke be
slissingen en de aanbreng van de VU daarin. 

WIJ is boeiend doordat de VU niet hoeft, 
zoals verzuilde partijen, bepaalde dingen te 
verzwijgen of te omzeilen. Alles kan zuiver, 
vrij en vrank ontleed worden en vermeld. Op 
vergaderingen, bijeenkomsten en vooral bij 
verkiezingen hoor je soms VU-leden, zelfs 
kaderleden, meer kritiek dan goed zeggen 
over de partijwerking en leiding. Onwetend
heid is meestal de oorzaak. Voor mij zijn alle 
goede dingen belangrijk. Ook moet hard 
tegen onzacht kunnen. Luisteren naar de 
mening van anderen kan zeer leerzaam zijn. 
Alle leugenachtige aanvallen moeten onmid
dellijk de kop ingedrukt van wie ze ook 
komen. 

Kaderleden met tijd en inzet doen er goed 
aan het dikke boek ,,0p de barrikaden" 
geregeld ter hand te nemen. Herbronnen is 
enorm belangrijk en dat doe ik. 

Veel inzet en wederzijds begrip is wel 
nodig om respekt te verdienen. 

W. Behaeghel, Knokke-Heist 
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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 

GASERWARMING 
Tel. 426.19.39 

PROMO PUZZLE 
Kies zelf het onderwerp 
van uw puzzel 

Daniël Cortier 
02/428.69.84 

nv de winne-fabrisac 

/ migrostraat 128 
B̂ 9328 schoonaarde 

dendermonde 
052/42 33 04 -42 39 16 

drukkerij 

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

A 
Ml 

OEVRIESE^ 
;.T.TiKTii[.jii^[i 

y 
^ 
Ik 

baron ruzettelaan 78 
^ 8320 brufif 4 A 
l^vbaan brugge • oostkiinip^| 
1 ^ 050/5S74 04 ^ H 

PVBA 

J. BORREMANS-COCK 
& KINDEREN 

Algemene Bouwondernemingen 
Gentsestraat 238 

9500 Geraardsbergen 
TeL 054-41.25.89 

WIJ bouwen voor u 
sleutel op de deur 

'[BI 
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 
•s 050/20.08.50 
algemene decoratiewerken — 
schilderen — behangen — 
vloerbekledingen — parket — 
louverdrape — luxaflex — ... 



KONCEPT 
DAT ALLES 

VRAAG ONZE FOLDER! 

KWALITEIT 
Vervaardigd in de duurzaamste materialen: vol-

I kunststof, staal, aluminium. De afwerl<ing draagt 
i , het label van de Belgische fabrikant nr, 1 van het 
I betere kantoormeubilair, A 

l ERGONOMIE 
è Op mensenmaat '= 'e | | ^^H | Verzonken kabel-
'" doorvoer en n ie t - re f lek^ I^ fe bovenbladen die 

•" '^g_hoogte verstelbaar zijn. Voor elke werksitu-

FLEXIBIUTEIT _ ^ ^ | 
Met één enkel onc|HB| | |^n j len beperkt aantal 
bladen kon je alle^ranten uit bij aanbouw en 
ombouvi/. En bij middel van één enkel sleuteltje. De 
logistieke e,envoud v /̂erkt sterk kostenbesparend. 

BUL0 kantoormeubelen 
kantoorinrichtlng 

MECHELEN Industriezone Ne 

Toonzalen open van 8.; 

.rdil tel. (015)21 10 00 
•̂* 1 ^ 30 u. Ook op zaterdag, 

?)512 99 18 
[O u. Niet op zaterdag. 


