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LEPEL & VORK 

R E S T A U R A N T 

Specialiteit: VLEESFONDUE 
Salade + 5 sausjes. 

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

Stenedorpstraat 23 
8400 OOSTENDE 
059/70.34.17 

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

RESTAURANT 

NIEUWE LAAN 47 
1860 MEISE 

Op 5 km van de Heysol, 

baan Plantentuln. 

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

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 
Tonger lo -Wester io 
Te l . 014 -54 .40 .07 

Maandag gesloten 
Rust ieke sfeer 

Banketbakkerij 

ANTWERPIA 
JOOST GOSSYE 

Geraardsbergsestraat 
38 
9300 Aalst 
Tel. 053-21.35.33 

Caf^ 2j4a Jfotfi 

SL =0B 

'tboerenhof 
CAFE-RESTAURANT-FRITUUR 

Terras - Lunchroom -Coffeeshop 
Altamlra 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 

Overelnde 8 AS 
011/65.73.05 - 65.89.40 

Bij vertonen van VU-lldkaart: 
één aperitief gratis. 

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 

yettttg 
Oerenstraat 13 8190 Alveringem 

tel 058/288 007 

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

Wii bieden U 
6 luxueuze hotelkamers met alle denkbare komfort 
Fi)ne 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 mogeli)kheden 
Week end verbliif 

Voor gratis informatiepakket nopens onze mogelijkheden TCl. 058 /28 .80 .07 

Hostellerie Petrus, Oerenstraat 13, 8190 Alveringem. 



EERST DIT 

REZULTATEN 
DIE VERHEUGEN 

D
E VU-militant mocht deze week het genoegen smaken 
dat zijn partij enkele aardige slagen thuishaalde. De 
media hebben er nog net tijd kunnen aan besteden, nog 
net op tijd want vanaf vandaag mobilizeren zij al hun 
effektieven voor de Mondiale, het grootste voetbalfeest 
aller tijden. 

Het doet deugd wanneer rezultaten geboekt worden 
nadat geruime tijd met grote inzet is gewerkt. Zetten wij 
alles even op een rijtje. 

Trouwe lezers van ons weekblad zullen zich herinne
ren dat WIJ jaren na mekaar informatie sprokkelde over 

de Belgische betrokkenheid bij de wapenhandel. Wie er de jaargan
gen 86, 87 en 88 van ons weekblad op navlooit kan haast van week 
tot week onthullingen lezen die wezen op de kwalijke Belgische 
medeplichtigheid in de wapenhandel. Er kleefde inderdaad bloed aan 
de Vlaamse havenkaden. 

Herhaaldelijk werd de redaktie er toen op gewezen te vechten 
tegen de bierkaai; de geslepenheid van de wapenlobby, weet je wel. 

Vanuit de Nooit Meer Oorlog-gedachte, Vlaams-nationalisten zo 
dierbaar, hebben wij deze ongelijke strijd gevoerd. Of deze wat zou 
uithalen was zeer de vraag, de wapenhandel kontroleren is verdui
veld moeilijk. Belgische vliegtuigen die, zoals in het geval van Biafra, 
wapens i.p.v. de genoteerde geneesmidde
len overvliegen, cargo's vol munitie die 
koers zetten naar onschuldige bestemmin
gen en op zee plots van richting verande
ren ; het is allemaal mogelijk en slechts door 
toeval te achterhalen. f\/laar het was juist 
onze ambitie deze fraude zwart op wit te 
bewijzen. En het lukte. 

Mede door onze vasthoudendheid werd 
een parlementaire onderzoekskommissie 
opgericht die de betrokkenheid verder uit
zocht. 

Het is daarom verheugend dat de minis
terraad het wetsontwerp betreffende door-, 
in- en uitvoer van wapens en munitie heeft 
goedgekeurd. Bovendien pleziert het ons 
dat het verbod van de aangifte ,,bestemming zee" voor wapentran-
sport in het ontwerp werd opgenomen. 

Nu deze stap is gezet moet het verbod op de chemische wapen
handel volgen. 

Als de regering a zegt moet ze ook b zeggen en haar reglemente
ring naar de EG en de NAVO uitbreiden. Pas wanneer de internatio
nale organisaties kontrole van de wapenhandel aanvaarden kan 
beperking bereikt worden. Een door de VU in het Europees Parle
ment ingediende ontwerprezolutie vraagt dat de Gemeenschap in het 
kader van haar hulp aan de Oost-Europese landen rekonversiesteun 
voorziet voor de omschakeling van de wapenindustrie daar. Vooral 
een land als Tsjechoslovakije, dat met de erfenis van een belangrijke 
wapenuitvoer zit, moet geholpen worden. 

Een tweede verheugend rezultaat behelst de maatregelen om de 
politiediensten van dit land te demokratizeren. Vooral zijn wij blij met 
het loshaken van de rijkswacht uit Landsverdediging en het beheer 
toe te vertrouwen aan Binnenlandse Zaken en Justitie, dat politie en 

rijkswacht onder parlementair toezicht komen juichen wij eveneens 
toe. Het toekennen van topfunkties voor een niet te verlengen periode 
van tien jaar moet voorkomen dat ambtenaren zich ongestoord een 
imperium opbouwen. 

Dat met deze maatregelen niet alle problemen van de baan zijn ligt 
voor de hand, de regering moet verder op de ingeslagen weg en de 
funktiebepalingen verfijnen. Ook de financiële konsekwenties liggen 
nog onduidelijk. Maar wellicht kan er, zoals Hugo Coveliers voorziet, 
bespaard worden op het rijkswachtbudget. Maar bovenal moet de 
burger opnieuw vertrouwen krijgen in politie en justitie, daarom moet 
de grote misdaad verder opgespoord worden. Het ziet er naar uit dat 
de voorbije week rezultaten geboekt werden. En ook dat verheugt 
ons. 

Het derde feit van de week is de kleine stap terug van minister 
Goens i.v.m. het geschiedenisonderwijs. Een klein stap, want de 
regeling bevredigt niet volledig, Goens blijft hardleers. Wat hij tijdens 
het pinkstenweekeinde in zijn thuishaven Damme ten beste gaf lijkt 
niet op een goddelijke ingeving. 

Daar beweerde de minister met woorden het voor het vak te 
hebben maar dat blijkt niet uit zijn daden. Hij blijft zich verschuilen 
achter de, ,grootst mogelijke autonomie voor de scholen". Scholendi-
rekties hebben leiding nodig en kunnen de autonomie laten spelen 

binnen breed getrokken lijnen van bovenaf 
^ uitgezet. 

f \r ^ Goens bond een beetje in mede onder 
/_ / V i _ / ^'^^ v3" ^^ ̂ ^- Zonder namen te noemen, 
^ * * ^ * * maar verstaanbaar voor wie het wil, haalde 

hij naar de partij uit. 
„Partijpolitiek geklungel" noemde hij het. 

Of het zou moeten zijn dat hij daarmee zijn 
eigen beleid bedoelde... 

Maar alle gekheid op een stokje, met de 
juristerij rondde omstreden uitzending over 
Zender Brussel werd nogmaals bewezen 
hoe belangrijk de kennis van de geschiede
nis is en hoe gehaast mensen kunnen zijn 
om stukken te hakken uit het verleden. 

Deze drie verheugdende rezultaten mo
gen echter niet doen vergeten dat er nog veel werk op de Wetstraat-
stapel staat. Zo werd deze week in de kamer de bespreking van de 
wet op de Ziekenfondsen gestart, moet er duidelijkheid over Zaïre 
komen, wordt het tijd dat de migrantennota's in beleid worden 
omgezet en dient de begroting '91 zich aan. 

En oh ja, er is ook nog de Mondiale die gedurende een volle maand 
de publieke opinie zal bezighouden. Gelieve echter niet te vergeten 
dat, alhoewel onze jongens er nog als Belgen aantreden, het een 
Vlaamse ploeg is die om de Belgische schijn op te houden een weinig 
werd bijgekleurd. 

Wie van onze lezers naar de voetbal/aars afreist raden wij ten 
zeerste aan een leeuwenvlag mee te nemen, de wereld mag weten 
dat de leo belgicus een Vlaamse leeuw is! 

Maurits Van Liedekerke 
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INHOUD 

7 Volgens André De Beul enga
geerden CVP en SP zich om 
een naamsverandering voor 
de BRT in het najaar mogelijk 

te mal<en. 

9 
De Vlaamse Raad keurde ein
delijk een nieuw bosdekreet 
goed. 

M ƒ ^ De regering kondigde in-
I I 1 grijpende maatregelen 
I ^J aan voor het gerechtelijk 

en politioneel apparaat. 
Een van de blikvangers is de demili
tarisering van de rijkswacht. 

M f^ Hoewel Coens dat in alle 
T J toonaarden ontkende, 

I gl^ moest hij zwichten voor 
de druk van de VU en alle 

anderen met wat gezond verstand 
Dm het geschiedenisonderricht toch 
>/erplicht te maken in het algemeen 
en technisch sekundair onderwijs. 

M J j In onze reeks over het 
I £3. kunstonderwijs een inter-
I " Y mezzo: de Brusselse 

konservatoriumstudenten 
geven een konzert in mineur. 

M 0^ Vlaams Raadslid Herman 
I ^ 1 Lauwers interpelleerde 
I ^ J minister Lenssens over 

de nakende reglemente
ring voor het Fokuswonen. 

f^ M Een jaar volksnationale 
J I strijd loopt ten einde. Ka-

^L I rel Jansegers maakte een 
slotbeschouwing rond 

staat, natie en volk. 

f \ f \ ,,lndien wedantoch moe-
3 J ten sterven, laten we dan 

^ . ^ ^ tenminste met fierheid 
sterven". De laatste 

woorden van de leider Van Severen 
typeerden zijn grote moed. 
Het laatste deel van onze reeks. 

0^ ƒ ^ Wie wordt de nieuwe we-
J t l reldkampioen voetbal? 

^L ^ J Volgens Flandrien heeft 
Italië de sterkste troeven 

in handen. 
(Qmslagdia Erie Peustjens) 
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DOORDEWEEKS 

Jean-Pierre Van Rossem is onder massale belangstelling in het huwelijkstrein-
tje gestapt. Toen enkele briefjes van 5.000 door het venster dwarrelden, 
ging Vlaanderen helemaal uit de bol voor de nieuwe volksheld. (foto VUM) 

VOORBEHOUDEN 
PLAATSEN 

Om mensen met een handikap in onze 
gemotoriseerde samenleving te laten deel
nemen aan het maatschappelijk leven, vond 
men o.a. de parkeerplaatsen uit voorbehou
den voor mindervaliden. Er zijn voor mensen 
met een handikap immers ekstra inspannin
gen nodig, zo was iedereen het eens. De 
jongste tijd horen we mensen met een handi
kap echter meer en meer klagen over het 
gebrek aan respekt dat de gezonde burgers 
hebben voor die voorbehouden parkeer
plaatsen. 

In onze bijdrage over de toegankelijkheid 
van gebouwen (zie WIJ verleden week) wees 
ook Jean-Marie De Roovere op die toene
mende onbeschaamdheid. Want dat is het 
toch. Antwerps provincieraadslid Ward Her-
bosch bezorgde ons nu een kopie van zijn 
tussenkomst in de provincieraad over dit 
probleem. Ward Herbosch toonde zich te
recht des te meer geschokt als hij de rede
nen aanhoort waarom validen toch de plaats 
voor gehandikapte chauffeurs innemen. Een 
greep uit hun antwoorden: 

Een 23-jarige volleybalspeelster: Ik dacht 
dat die mensen 's avonds niet meer bulten 
kwamen. 

Een boze veertiger: Als Ik hier aankwam, 
stond er nog niemand. 

Een politie-agent op de Antwerpse Meir, 
wijzend op de boetebonnen: Mijnheer, ze 
zitter er niks mee in om boete te betalen, en 
zet uw wagen hier maar op de Wapper. 

De receptioniste aan de kliniek in Lier: 
Mijnheer weet gij hoeveel mensen hun kaart 
vergeten, en daarbij, we mogen er niets 
tegen doen. 

Een toch wel zeer onbeleefde klungel: Pak 
nen taxi, dan zetten ze u voor de deur af! 

Volgens Ward Herbosch heeft dit ver
schijnsel tot gevolg dat de gehandikapte 
mensen zich liever met zullen verplaatsen, 
dan de onzekerheid te hebben geen voorbe
houden plaats vrij te vinden. Bij elke manifes
tatie zouden de inrichters verplicht moeten 
zijn om parkeerplaatsen voor mindervaliden 
te voorzien. De politie moet verder het vrijwa
ren van deze plaatsen als een prioriteit 
beschouwen. Ook mindervaliden zouden an
ders wel eens over kunnen gaan tot allerhan
de akties, besloot Ward Herbosch zijn tus
senkomst. 

ZENDER BRUSSEL... 
Vrijdagavond zond de BRT tóch het pro

gramma Zender Brussel uit, over de Belgi
sche Radio tijdens de tweede wereldoorlog. 
Nochtans had een Brusselse rechtbank in 
kort geding de uitzending verboden. Dat was 
gebeurd op vraag van de kinderen van Jan 
Boon en van de gewezen kabinetschef van 
minister Antoine Delfosse, die vreesden dat 
in het programma van Maurice De Wilde 
lasterlijke beschuldigingen geuit zouden 

worden. Zowel Jan Boon, gewezen direk-
teur-generaal van het NIR, als Delfosse zou
den zich in de bezettingstijd niet als burgers 
boven alle verdenking gedragen hebben. 

Ondanks het vonnis van de rechtbank 
zond de BRT het programma toch uit. Admi
nistrateur-generaal Cas Goossens ontpopte 
zich tot gloedvol kruisvaarder van de pers
vrijheid, die in het gedrang dreigde te ko
men. Aan de zaak kleeft inderdaad een 
kwalijk geurtje: is het wel gezond dat een 
rechter op eenzijdig verzoekschrift, zonder 
de boodschap zelf gezien te hebben of de 
maker ervan gehoord, kan verbieden om die 
boodschap publiek te maken? Neen, zeker 
met. Het is preventieve censuur. 

...TOCH OP DE BRT 
Anderzijds kan men zich ook de volgende 

vraag stellen: mag een ambtenaar in een 
demokratie zomaar een rechterlijk bevel 
naast zich neerleggen? Er moet immers 
vanuit gegaan worden dat we in een demo
kratie leven, waar een grondwet en verkozen 
vertegenwoordigers van het volk de burger 
beschermen, zijn vrijheden waarborgen 
(waaronder de persvrijheid), maar desnoods 
ook dwingen zijn plichten te doen en de wet 
na te leven. Daarvoor heeft een demokratie 
een onafhankelijk gerechtelijk en politioneel 
apparaat m het leven geroepen. Als dit 
apparaat te kort schiet, zoals bij het verbod 
op de uitzending van Zender Brussel het 
geval was, is het met aan de burger, laat 
staan aan een topambtenaar, om het appa
raat te verhinderen zijn werk te doen. In een 
demokratie bestaan er gekozen vertegen
woordigers om het apparaat waar nodig en 
snel bij te sturen. Ons gerechtelijk en politio
neel apparaat mag dan overal m vraag ge
steld worden, de administrateur-generaal 

van de BRT ging een stapje te ver. De 
wetgever dient van zijn kant preventieve 
censuur onmogelijk te maken. Blijkbaar is 
een grondwetsartikel daarvoor niet sterk ge
noeg. 

BLAUWE WIMPEL 
Amper vier Vlaamse stranden mogen in 

1990 een blauwe wimpel hijsen. Dat is het 
symbool voor een schoon strand en proper 
zwemwater. De gelukkige gemeenten zijn 
Bredene, De Haan, Blankenberge en Duin-
bergen. Verleden jaar wapperde de blauwe 
wimpel nog 18 gemeenten. Er worden wel 
heel wat vraagtekens geplaatst bij de toeken
ningsprocedure. 

Er zijn hoofdzakelijk drie kriteria bepalend 
voor het verkrijgen van het blauwe vlagje: de 
kwaliteit van het zwemwater moet voldoen 
aan de Europese richtlijn terzake; er moet 
informatie verschaft worden over het milieu; 
en het strand dient net en veilig te zijn. 

Het Vlaamse kustwater wordt zeer nauw
gezet op de aanwezigheid van salmonella 
gekontroleerd. In vele andere lidstaten van 
de EG is dit (nog) met het geval. Vooral in de 
zuiderse staten is de kontrole een lachertje. 
Vele badplaatsen kregen er nochtans een 
blauwe wimpel, die ze verdienen op grond 
van hun eigen wetgeving. Daardoor is het 
zeer goed mogelijk dat het water in een 
badplaats met blauwe wimpel aan de Middel
landse Zee vuiler is dan het water aan een 
Vlaams strand zonder wimpel. 

Toch valt op dat de 4 bekroonde gemeen
ten in Vlaanderen allemaal aan de oostkust 
liggen. De verklanng moet gezocht worden 
in de vervuiling van de IJzer Nog steeds 
stroomt ongezuiverd rioolwater rechtstreeks 
in de Noordzee. 
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TWEEDE 
MIGRANTEN
RAPPORT 

Migrantenkommissaris Paula D'Hondt 
stelde dinsdag haar tweede rapport voor. Het 
bevat zo mogelijk nog meer voorstellen dan 
het eerste: 181, waarvan 42 inzake huisves
ting, 20 inzake tewerkstelling, 16 onderwijs-
voorstellen, 10 betreffende de migrantenjon
geren, 29 betreffende het gemeentebeleid 
en 25 over de gezondheidszorg. 

Een onderzoek naar de beeldvorming van 
de Vlamingen over de migranten, levert een 
niet al te fraai beeld op. Volgens professor 
Billiet, die het onderzoek leidde, zijn de 
vooroordelen waarop het Vlaams Blok in
speelt, in Vlaanderen schering en inslag. 
Ongeveer 80% vindt dat sommige vreemde
lingen moeten worden teruggestuurd. Dit 
geldt vooral voor langdurig werklozen en 
vooral voor misdadigers en veroordeelden. 

De Vlamingen, maar ook Brusselaars en 
Walen, storen zich vooral aan de godsdienst, 
de gebrekkige kennis van de taal, de kledij, 
de brutaliteit en het vandalisme van (moslim-
)migranten. De negatieve houding tegenover 
migranten spruit vooral voort uit een gebrek 
aan kennis, zowel bij migranten als bij Vla
mingen. Billiet vindt daarom dat de kennis 
van de Islam en van het kulturele leven van 
migranten een onmisbaar deel moeten uit
maken van de algemene vorming op school. 
Overigens kwamen Billiet en co ook tot de 
vaststelling dat belerende kampanjes die 
racisten op het rechte pad moeten brengen 
wellicht een averechts effekt hebben. 

Billiet pleit voor een doorgedreven maar 
zeer voorzichtig beleid. Als maatregelen die 
specifiek op migranten gericht zijn te sterk 
benadrukt worden, is de kans groot dat 
mensen met een negatief beeld over de 
migranten zich nog meer verongelijkt of 
jaloers gaan voelen. De maatregelen worden 
daarom best gekaderd in een minderheden
beleid en zelfs in een ruimer sociaal beleid 
(strijd tegen de kansarmoede, sanering van 
onleefbare buurten). 

WAPENHANDEL 
De ministerraad heeft het wetsontwerp 

betreffende de in-, uit- en doorvoer van 
wapens, munitie en speciaal voor militair 
gebruik ontworpen materieel goedgekeurd. 
Daarbij werd tegemoetgekomen aan de ei
sen van de Volksunie. Zo werd in het ontwerp 
het principe opgenomen dat een uitvoerver
gunning wordt geweigerd wanneer de wa
pens vanuit het land van bestemming op
nieuw uitgevoerd worden naar derde landen. 
Ook wordt het verboden om de ,,zee" aan te 
geven voor schepen die wapens of munitie 
vervoeren. 

De Volksunie drong er bij monde van 
voorzitter Gabriels op aan dat de regering nu 
ook snel werk maakt van de uitvoeringsbe
sluiten. Hierin moet ons land uitdrukkelijk het 

li-iSviSiaBwiaMWSftiSft )S 

Op 4 juni 1989 probeerde een eenzame, onverschrokken jongeman een 
tankkolonne tegen te houden in Beijing. Het beeld staat iedereen nog levendig 
voor de ogen. Veel hielp de moedige aktie niet. De 19-jarige Wang Weilin 
zorgde slechts voor een paar minuten oponthoud voordat vrienden hem 
konden meenemen. Inmiddels wordt Wang Weilin vermist. Er wordt gevreesd 
voor zijn leven. De foto van Charlie Cole die dit alles vereeuwigde, werd 
gekozen tot, ,World Press Photo" van het jaar. De in Nederland gevestigde 
stichting die deze prijskamp organiseert, trekt ook met de bekroonde foto's de 
wereld rond en geeft een prachtig fotoboek uit in meerdere talen. Fotoboek en 
tentoonstelling geven een beeldig overzicht van de meest wereldschokkende 
gebeurtenissen van het voorbije jaar. En dat waren er nogal wat: de 
demokratisering in Oost-Europa, de Amerikaanse inval in Panama, vrede in 
Namibië, de Exxon Valdez, de Colombiaanse drugbaronnen,... om er slechts 
enkele te noemen. Het fotoboek werd uitgegeven bij Agon in Amsterdam, telt 
130 bladzijden en kost 490 frank. 

verbod op de in-, uit- en doorvoer van chemi
sche wapens instellen. De VU vroeg de 
regering ook om te streven naar een grondi
ge harmonisering van het wapeneksportbe-
leid in EG-verband, en naar een multilaterale 
overeenkomst binnen de Verenigde Naties 
inzake de kontrole op en de beperking van 
de internationale wapenhandel. 

Europarlementslid Vandemeulebroucke 
diende in het Europees parlement ook een 
ontwerpresolutie in om in het kader van de 
hulp aan de Oosteuropese landen, en in het 
bijzonder aan Tsjechoslovakije, te voorzien 
in rekonversiesteun voor de wapenindustrie. 
In Tsjechoslovakije zag het nieuwe regime 
zich immers gekonfronteerd met de erfenis 
van een belangrijke wapenuitvoer. 

BESTAANSMINIIVIUM 
Het staatssekretariaat voor Maatschappe

lijke Emancipatie stelde een leerrijke brochu
re samen over de rechthebbenden op het 
bestaansminimum. Deze gegevens vormen, 
naast ander statistisch materiaal, een be
langrijke indikator van de ontwikkeling van 
de armoede. 

5 op duizend inwoners ontvingen verleden 
jaar een bestaansminimum. Van die 49.851 
Belgische rechthebbenden woonde 44,3% in 

het gewest Vlaanderen, 13% in Brussel en 
42,6% in Wallonië. Uit deze cijfers blijkt dat 
er verhoudingsgewijze veel mensen een oe-
staansminimum genieten in Wallonië en in 
Brussel. 

In Wallonië zijn 6,6 inwoners per duizend 
rechthebbend, in Vlaanderen slechts 3,9 en 
in Brussel 6,7. Ze zijn overwegend van jonge 
leeftijd (meer dan de helft is jonger dan 40). 
Het valt op dat de kategorie —25-jarigen in 
het Waalse gewest (17,1%) bijna dubbel zo 
groot is dan in het Vlaamse (8,9%). 

Een meerderheid van 64,3% van de recht
hebbenden is alleenstaande (met of zonder 
kinderen). In Vlaanderen is dat zelfs 67,1% 
en in Brussel 73,3%. In Wallonië skoort de 
kategorie „samenwonenenden" (32,8%) 
veel sterker dan in Vlaanderen (25,5%) of 
Brussel (18,8%). Opvallend is tenslotten het 
toenemend overwicht van de vrouwen: 
65,1% in Vlaanderen en 62,3% in Wallonië. 
Brussel vormt met een mannelijk overwicht 
van 55,7% een uitzondering. 

Algemeen genomen kan men vaststellen 
hoe een armoede-indikator als de rechtheb
benden op het bestaansminimum betekenis
volle verschillen vertoont tussen Vlaanderen, 
Brussel en Wallonië. De brochure kan aan
gevraagd worden op het kabinet van staats-
sekretaris voor Maatschappelijke Emancipa
tie Miet Smet, Wetstraat 56, 1040 Brussel. 
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KORTWEG 

• Marcel Van l^ngenitove werd 
door de onderzoekskommissie van 
de Uefa vrifgepielt van de beschuidl-
ging van korruptie. Voorzitter Tapte 
van Otympique Marseille, de klub die 
door een scheidsrechtefli}ke fout de 
finale van Europacup I miste, had 
hem daarvan beschuldigd. 

• De staking van de treinbestuurders 
veroorzaakte rekordflles. Verleden 
week donderdag stonden er alleen al 
rondom de hoofdstad 75 kilometer 
i]zer op vier wielen aan te schuiven. 
• Vanaf 5 |unl werden aiie kranten 
één frank duurder. WIJ blijft Intussen 
even goedkoop! 
• Volgens de SERV bedreigt een on
houdbare rentesneeuwbai de 
eerstvoigende jaren de Vlaamse be
groting. Bi] ongewijzigd beleid zal het 
Vlaants netto te kort In '91 stijgen tot 
11,25% van de beschikbare midde
len, in het jaar 20(X) zou Vlaanderen 
dan reeds een schuld meeslepen die 
even hoog oploopt als het totale be
grotingsbedrag van dat jaar. 

• Onder massale belangstelling 
stapte Viaanderens nieuwste volks
heid, Jeati-Pierre Van Rossem in 
het huwelijkstreintle. 
• De uitvoer van bier uit België naar 
het Vatikaan Is van 692 hektollter In 
'85 tot 304 hektollter in '89 geslonken, 
een vermindering van meer dan de 
heltl op 5 jaar. Tegenwoordig voor
den vooral Poolse brouwers het Vati
kaan van bier. 

• Een overgelopen KGB-agent 
Ifcshtte de sluier over zijn Belgische 
kontakten. Daar tiehoorden o.m. een 
ambtenaar van de Europese kommis
sie toe, een topambtenaar van het 
ministerie van Landsverdediging, en 
een kabinetslid van minister Tob
back. De agent zou zelfs sommige 
Joemallsten ertoe hebben kunnen 
overhalen om het Sovjet-standpunt 
wat dikker in de verf te zetten. 

• De top Bush-Gorbats]ov leverde 
weinig konkrete resultaten op. Er 
werd nog geen overeenstemming l»e-
reikt over de Duitse hereniging en de 
rol van de militaire pakten tn Europa. 
Gorbie kreeg wel van alle kanten 
steun voor zijn hervormingen. De In 
het buitenland razend populaire Sov-
jet-presldent kan het prestigieuze 
steunde in eigen land best gebruiken. 

• Burgemeester Catrysse heeft een 
drastisch middel gevonden om de 
vervulling van de nieuwe zeedijk in 
De Haan door itondedroilen tegen 
te gaan. De baasjes van de overtre
ders zuilen gekleid worden en bij 
herhaling zal hun foto op publieke 
plaatsen aan een schandpaal gespij
kerd worden. Meteen een nieuwe toe
ristisch attraktie. 

ANDRE DE BEUL: 
NU NOG DE NAAM 

De Vlaamse Raad keurde verleden week 
het mini-dekreet over de BRT goed. CVP en 
SP stemden voor, Agaiev, Vlaams Blok en 
PW stemden tegen, de VU onthield zich. 
Het nieuwe dekreet geeft de openbare om
roep financiële garanties tot eind '92 (51,5% 
van het kijk- en luistergeld). De BRT mag ook 
onder bepaalde voorwaarden reklame uit
zenden. CVP en SP hebben ook een voorstel 
van dekreet ingediend dat de BRT een nieuw 
statuut moet geven. 

• De Volksunie onthield zich in blok bij de 
stemming over het minidekreet. Waarom? 

„Dat was eigenlijk een doodnormale hou
ding. De Vlaamse Raad vond het immers 
weer niet nodig om de omroep van de 
Vlaamse gemeenschap ook een „ Vlaamse" 
naam te geven. CVP en SP zegden wel toe 
dat er bij het echte dekreet over de BRT, dat 
de openbare omroep een nieuw statuut moet 
geven, met onze vraag om de naam te 
veranderen in de richting van de Vlaamse 
herkenbaarheid rekening zal gehouden wor
den. " 
• Volgens de kranten wil men een naams
verandering wel ,,bespreekbaar" stellen. 
Stuurt men de VU daarmee niet met een 
kluitje in het riet? 

„Neen, er is meer afgesproken dan het
geen er in de mikro is gezegd. CVP en SP 
hebben zich wel degelijk geëngageerd om 
wat te doen aan de benaming BRT. Dat de 
nieuwe naam van de BRT Vlaamse Radio- en 
Televisie-omroep zal worden, is niet afge
sproken. Er bestaan heel wat keuzemogelijk
heden om het Vlaamse karakter van de 
openbare omroep van de Vlaamse gemeen
schap tot uiting te laten komen. Het spreekt 
natuurlijk vanzelf dat als CVP en SP dan hun 
engagement niet nakomen, de Volksunie het 
nieuwe BRT-statuut nooit kan goedkeuren." 
• Opvallend was ook dat de Volksunie, 
nochtans lid van de Vlaamse ,,meerder
heid", niet betrokken werd bij de onder
handelingen tussen SP en CVP over dat 
nieuwe statuut voor de openbare Vlaamse 
omroep. Zit de VU nog in de Vlaamse 
meerderheid? 

„Het klopt dat SP en CVP dat voorstel van 
dekreet samen hebben ingediend. Ze heb
ben het echter afgeschreven van een voor
stel dat door BRT-mensen zelf werd opge
steld. Toen hebben ze ons gevraagd om het 
mede te ondertekenen. fJlaardat wilde de VU 
enkel als er een naamsverandering in opge
nomen werd. Omdat dat niet het geval was, 
hebben we het niet mede ondertekend." 

• iVlaar buiten die naamsverandering 
bent U het met het voorstel eens? 

„Niet helemaal. Het voorstel van CVP en 
SP is eigenlijk de som van het minidekreet 

dat juist goedgekeurd werd, en dus nog eens 
herhaald wordt, en een voorstel dat door 
mensen van de BRT zelf opgesteld is. Veel 
werk hebben CVP en SP er dus niet aan 
gehad. Onze opmerkingen komen, naast de 
naamsverandering op het volgende neer: de 
financiering zit met 51,5% nog te laag. 
Volgens ons moet dat minimum 58% wor
den. Daar moet in ieder geval nog over 
gesproken worden. 

Verder is ook de juiste scheidingslijn tus
sen reklame en sponsoring nog niet getrok
ken. Zo zorgt o.m. het dispuut over de 
reklame in de trailers voor heel waf mis-
noegdheid bij VTM. Het voorstel bevat ook 
een grotere autonomie voor de Raad van 
Beheer van de omroep. Dat is natuurlijk een 
goede zaak, maar het voorstel zegt niet dat 
de leden van de Raad van Beheer ook 
deskundig of minstens een beetje vertrouwd 
moeten zijn met televisie of met beheersza
ken. Dat kan toch niet." 

• Het voorstel van CVP en SP werd ai een 
,,vakbondsdekreet" genoemd. 

,,Dat is overdreven. Het klopt wel dat het 
voorstel „vergeten" is de onverenigbaarheid 
van lidmaatschap van de Raad van Beheer 
en een belangrijk mandaat in een vakbond 
op te nemen. Als die onverenigbaarheid 
bestaat voor politici, zeer terecht trouwens, 
moet ze er ook zijn voor vakbondsleiders. 

En het is natuurlijk wel zo dat de vakbon
den in de openbare omroep met dit voorstel 
een grote rol blijven spelen. Toch moet dat 
allemaal met een korreltje zout genomen 
worden. De vakbonden beseffen terdege dat 
ze verplicht zijn zich een beetje soepel op te 
stellen, of ze maken de omroep kapot." 

7 WIJ - 8 JUNI 1990 



WETSTRAAT 

STROOMVERSNELLING 
IN ZAIRE 

Kamer en Senaat hoorden deze week de 
besluiten die de regering trol< uit de werk
zaamheden van de Bendekommissie. Al bij 
al kan rustig gesteld worden, dat nogal wat 
voorstellen in de richting gaan van wat Hugo 
Coveliers tijdens de voorbije maanden aan
reikte. 

Ondertussen is de volksvertegenwoordi
ging reeds overgestapt naar een ander, niet 
minder belangrijk dossier: het ontwerp van 
wet op de ziekenfondsen. Ook hier is de 
invloed van de VU-aanwezigheid duidelijk 
merkbaar. De strikte scheiding tussen de 
verplichte en de vrije aktiviteiten van de 
mutualiteiten en de stevige kontrole — te 
vergelijken met deze van de Bankkommissie 
— zijn er de voornaamste blijken van. De 
audit Andersen is dan toch niet onder het stof 
verzeild. 

E INSTEMMING 
Uiteraard kwamen ook de recente ontwik

kelingen in Zaïre en meer bepaald de ge
beurtenissen in Lubumbashi ter sprake. In 
de kamerkommissie voor de Buitenlandse 
Betrekkingen werd uitgebreid van gedachten 
gewisseld, en opvallend hierbij was de ruime 
instemming over de regeringsmaatregelen. 
Ook de stemmen van de oppositie, de libe
raal Kempinaire en de Agalev'er Van Diende-
ren, konden er zich in terugvinden. Voor de 
overige moet gezegd dat het debat vooral 
een overvloed aan vragen opleverde. „In 
Zaïre is dan ook een evolutie aan de gang, 
waarvan wij voorlopig het einde niet zien." 

Die vaststelling van Nelly Maes blijkt over
duidelijk wanneer de gebeurtenissen van het 
jongste jaar netjes op een rij worden gezet: 
de negen maanden durende krisis in de 
Belgisch-Zaïrese betrekkingen, de onderte
kening van de overeenkomst te Rabat op 26 
juli 1989, de hoorzittingen van Moboetoe die 
een stortvloed van kritiek op het regime 
losweekten, de aankondiging van de ,,derde 
republiek" met een grondwetsherziening en 
een meerpartijenstelsel, de vrijlating van 
Tshisekedi, de rellen in Kinshasa naar aan
leiding van 1 mei, en dan de onlusten en 
incidenten in Lubumbashi... „Het ziet ernaar 
uit dat de gebeurtenissen in Zaïre in een 
stroomversnelling zijn." 

Een en ander brengt volgens minister voor 
Ontwikkelingssamenwerking André Geens 
mee dat de politieke toestand er weinig 
stabiel is. „Ze hebben een overgangsrege
ring, en het is voor ons niet altijd gemakkelijk 
hiermee tot lange termijnafspraken te ko
men. " 

Nelly Maes onderkent In Zaïre een evolu
tie, waarvan we voorlopig het einde niet 
zien. 

Heel wat vragen rezen bij onze ontwikke
lingshulp aan Zaïre. Nelly Maes beoordeelde 
de stopzetting ervan als een zwaar druk-
kingsmiddel,,, vooral daar dit land een derde 
van onze ontwikkelingsinspanning ontvangt, 
zou dit voor het regime zware gevolgen 
hebben". Maar anderzijds vroeg ze zich af, 
of de voortzetting van de Belgische hulp niet 
evenzeer het opnemen van een zware ver
antwoordelijkheid inhoudt. 

OPHELDERING VEREIST 
Geruststellend kon de VU-minister meede

len, dat onze ontwikkelingshulp het Zaïrese 
regime zeker niet ondersteunt. ,,We zijn 
voornamelijk aktief op gebied van onderwijs 
en gezondheidszorg. Dit beantwoordt aan de 
behoeften van de plaatselijke bevolking." 
Overigens zou onze steun aan Zaïre in 1989 
gedaald zijn tot 3.778 miljoen, dit vooral ten 
gevolge van de krisis. 

Samenvattend moet zeker de vrij ruime 
eensgezindheid over het buitenlands beleid 
worden onthouden, maar ook het dringend 
verzoek om opheldering van de gebeurtenis
sen in Lubumbashi. „Wij venvachten niet 
alleen voorzichtigheid, maar ook duidelijk
heid en beslistheid", aldus Nelly Maes, (j.a.) 

P-SPROKKELS 
• Vorige week reeds pikten we in op het 
debat over het migrantenbeleid, dat in de 
Vlaamse Raad plaatsvond. Walter Peeters 
vertolkte de inzichten van de VU-fraktie. 
Algemeen luidde de teneur van de gedach-
tenwisseling: genoeg gestudeerd en gede
batteerd, nu beleidsdaden. 

• Eenparig stemden de Raadsleden in met 
een resolutievoorstel van wijlen Daan Ver-
vaet om de verkeersveiligheid op de Vlaam
se wegen te bevorderen. 

• Politiek niet zonder belang was de verkla
ring van voorzitter Gaston Geens dat een 
verhoogde verstoring van het federaal geïn
de kijk- en luistergeld uitgesloten blijft zonder 
koppeling aan ruimere bevoegdheden. 

• In een interpellatie bepleitte Herman Lau-
wers een dringende reglementering en de 
nodige middelen voor het zelfstandig wonen 
van gehandikapten. Verderop in dit blad 
vindt u een uitgebreid verslag. 

• Jan Caudron van zijn kant pakte milieumi
nister Kelchtermans aan over zijn plan voor 
de ophaling en verwerking van klein che
misch afval. Principieel valt op deze maatre
gel niets aan te merken, vraag is wel of de 
gemeenten de kosten zullen kunnen dragen. 

• De boswet van 1854 is niet meer. De 
Vlaamse Gemeenschap beschikt sedert vori
ge week over een eigen dekreet, volgens 
Michel Capoen „een eigentijds evenwichtig 
vergelijk tussen de privé-belangen en het 
algemeen welzijn, tussen ekonomie en eko-
logie". 

• Tijdens het vragenuurtje bracht senator 
Bob Van Hooland de sanerings- en herstruk-
tureringsplannen voor de Gentse universiteit 
ter sprake. Minister Coens hield het bij de 
vastgelegde budgettaire krijtlijnen. Na 1991 
zal de situatie opnieuw worden bekeken. 

• Een tweede maal konfronteerde Van Hoo
land minister Kelchtermans met de rampzali
ge toestand ten gevolge van de stopzetting 
van de ophaling van glasafval in de Vlaamse 
gemeenten. Een alternatief werd in het voor
uitzicht gesteld, maar naar de termijn blijft 
het gissen. 

• Voeren krijgt zonder enige twijfel nieuwe 
borden aan de grenzen met de provincie 
Luik. Dat bleek uit het antwoord van minister 
Sauwens op een vraag van Friede Brepoels. 
Zijn kollega Van den Bossche voegde er aan 
toe dat de eentaligheid van de borden over
eenstemt met de wet, en dat een onderzoek 
is ingesteld. 

• Tot slot stemde de Vlaamse Raad in met 
het ,,mini-dekreet" op het statuut van de 
BRT. De VU-fraktie onthield zich, voorname
lijk omdat met het amendement van André 
De Beul om een naamswijziging door te 
voeren, geen rekening werd gehouden. 
Hoopvol is dat CVP en SP de deur op een 
kier lieten, zodat een nieuwe benaming nog 
tot de mogelijkheden behoort. 
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DOEN VOOR GROEN 

NIEUWE TOEKOMST VOOR 
VLAAMSE BOSSEN 

A
MPER 9 procent van Vlaande
ren IS nog met bos bedekt Het 
bosareaal is hierbij sterk ver
snipperd en onregelmatig over 
de provincies verdeeld De 
provincie Antwerpen heeft met 
36 817 ha het kleinste Des
kundigen rekenen voor dat 
„voor het welzijn van de bevol
king" er per inwoner tussen 
125 en 250 m^ bos moet be

schikbaar Zijn Gerelateerd aan deze cijfers 
overschrijdt enkel de provincie Limburg deze 
norm (543) Dit alles maakt dat in de nabije 
toekomst er tussen 70 000 en 140 000 ha 
bos moet bijgeplant worden Een vrij hopelo
ze Situatie in het licht van het oude Boswet-
boek van 1845 dat zich enkel nchtte tot de 
openbare bossen, tenwijl toch meer dan 70 
% nog steeds in partikuliere handen is 

SAMENHANGEND ~ 
Vandaar de noodzaak aan een volwaardig 

en samenhangend bosbeleid waarin ook de 
50 000 prive-eigenaars daadwerkelijk be
trokken worden 

Om deze reden voorziet het nieuwe bos-
dekreet in een inventaris van de pnve-bos-
sen die de plaats zal innemen van de tien
jaarlijkse bosbouwtelling Tevens worden, 
naast de openbare bossen, ook de prive-
bossen groter dan 5 ha ondera/orpen aan 
een beheersplan 

Dit beheersplan zal een belangrijk instru
ment vormen voor het te volgen bosbeheer 
en op deze manier instaan voor de instand
houding van een gezond en gevarieerd bos-
patnmonium Voor eigendommen kleiner 
dan 5 ha en gelegen in een groter geheel, 
wordt een gemeenschappelijk beheersplan 
ingevoerd 

In het verleden leidde het versnipperen 
van de bossen vaak tot het verdwijnen ervan 
Kleine boseenheden blijken al snel met ren
dabel en verdwijnen dikwijls uit het land
schapsbeeld Om deze bosversnippenng te 
bemoeilijken wordt daarom in het dekreet 
een verplichte splitsingsvergunning inge
voerd, terwijl het groeperen van bossen aan
gemoedigd wordt met steunmaatregelen 
voor bebossing en herbossing 

De dienst Bosbeheer (voorheen Waters en 
Bossen) bekleedt een centrale rol bij de 
toekomstige uitvoering van het dekreet Zo 
wordt de dienst ingeschakeld bij het bewa
ken van het gemeenschappelijk beheer, bij 

het begeleiden bij de aanleg van infrastruk-
tuur in de voor het publiek toegankelijk 
bossen en bij opmaak en uitvoeren van de 
beheersplannen 

Terwijl het oude Boswetboek enkel oog 
had voor de bosbouwkundige eksploitatie, 
wordt volgens senator Capoen m het huidige 
dekreet ruim aandacht besteed aan de so-
ciaal-edukatieve en ekologische funkties van 
het bos Voor de eerste maal wordt het multi-
funktionele karakter van het bos erkend, 
zonder afbreuk te doen aan de vaak typische 
eigenheid ervan 

Op deze manier wordt in bossen met een 
ovenwegend ekonomische funktie gewaakt 
over het handhaven van een natuurlijk voor-
raadpeil om volledige kaalkap te beletten In 
het beheersplan worden de maatregelingen 
opgenomen ter behoud van ekologische 
waarden. De Dienst Bosbeheer zal hierbij 

Het nieuwe bosdekreet werd 
met ruime meerderheid in de 
Vlaamse Raad goedgeiteurd. 
Meteen ican Itomaf gemaald 
worden met de boswetgeving 
die sinds 1854 bestond en op 
vele viaidcen achterhaald was. 
Voortaan is het mogelijk een 
specifiek Vlaams bosbeleid uit 
te stippelen dat naast de eko
nomische aspekten ruim tege
moet komt aan de ekologische 
en sociaai-rekreatieve eisen. 
Senator Michel Capoen volgde 
nauwgezet de besprekingen in 
de kommissie en had een rui
me inbreng in het uiteindelijke 
dekreet. 

waken over de strikte naleving van deze 
maatregelen ten velde Zowel openbare als 
privebossen kunnen een sociale en eduka-
tieve funktie toegewezen krijgen Er worden 
echter steeds voldoende beheersmaatrege-
lingen voorzien om de eigenheid van het bos, 
alsmede de voorkomende flora- en fauna 
elementen, te beschermen tegen te hoge 
bezoekersaantallen 

De bossen met een belangrijke ekologi
sche waarden krijgen het statuut van bosre-
servaat of bos met een wetenschappelijke 
waarde Deze bossen komen onder de recht
streekse bescherming van de Vlaamse Hoge 
raad voor Natuurbehoud en de Vlaamse 

Hoge Jachtraad Het ligt in de bedoeling om 
binnen de 10 jaar nog 2000 ha aan bosreser-
vaten aan te wijzen en m te richten 

Op deze manier sluit het bosdekreet aan 
bij de uitbouw van het langvera/achte natuur
ontwikkelingsplan voor Vlaanderen Bossen 
vormen immers een onmisbare schakel in de 
uitbouw van een groene hoofdstruktuur Ver
der dragen ze bij tot een betere milieukwali
teit en herbergen typische plant- en diersoor
ten 

In het kader hiervan zal tevens werk ge
maakt worden van een uitgebreid bebos
singsprogramma voor de openbare gronden 
Hierbij zal getracht worden om vooral loof
bossen aan te planten 

Momenteel bestaan de Vlaamse bossen 
immers nog voor 45 procent uit naaldhout-
bossen Dit IS een rechtstreeks gevolg van 
het beplanten van de zure Kempense heide
bodems in Limburg en Antwerpen met den
nenbomen ten gerieve van de mijnbouw Het 
ekonomisch en ekologisch belang van naald-
houtbossen is echter gering in vergelijking 
met loofhoutbossen De geleidelijke omscha
keling naar loofhoutbossen wordt bijgevolg 
een van de doelstellingen van dit nieuwe 
dekreet 

LIBERALE KRITIEK 
Rik Daems (PVV) formuleerde kritieken op 

het kersverse dekreet Hij vindt dat de over
heid in het nieuwe bosdekreet een te grote 
inbreng heeft In zijn ogen worden de rech
ten van het pnve-bezit geschaad door de 
overdreven reglementenng en overheidsbe
moeienis 

Het verleden heeft echter aangetoond dat 
de-ieder-voor-zich strategie gezorgd heeft 
voor een snelle versnippering en geleidelijke 
verdwijning van het Vlaamse bosareaal En
kel door ook de prive-bossen in het dekreet 
te betrekken, wordt het mogelijk te komen tot 
een algemeen koordinerend en toekomstge-
ncht beleid 

Voor Michel Capoen is het voorliggende 
dekreet bijgevolg een evenwichtig vergelijk 
geworden tussen de privé-belangen en het 
algemeen welzijn, tussen ekonomie en eko-
logie Door de strikte naleving van dit dekreet 
moet het mogelijk worden om in relatief korte 
tijd te komen tot beter beheerde en kwalita
tief betere bossen 

(P-h.) 
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JUSTITIE 

THEMIS' VOOGDEN 
Het gebeurt zelden dat een parlementair 

dokument zoveel aandacht en zo snel reak-
ties uitlokt als het verslag van wat gemaks
halve de „Bendekommissie" heet. Inder
daad worden slechts enkele weken nadat het 
van de persen rolde de eerste beleidspunten 
bekendgemaakt. De regering legde een erg 
ambitieus programma, waarbij vice-premier 
Hugo Schiltz een belangrijke inbreng had, 
aan de beide Kamers voor. Daarvan zou het 
grootste deel moeten gerealiseerd zijn voor 
de beëindiging van de regeerperiode rond 
nieuwjaar 1991. 

met de 23ste (nationale) brigade. ,,Waarom 
zou men de Bijzondere Belastingsinspektie 
niet hierin integreren?" vraagt Hugo Cove-
liers zich bovendien af. 

KONTROLE 
Tussen al de voorstellen zijn er enkele die 

sterk in het oog springen. Zo krijgen wetge
vende en uitvoerende macht duidelijk meer 
toezichtsbevoegdheden over de werking van 
gerecht en politie. Vrouw Justitie mag dan 
wel een blinddoek dragen, het kan volgens 
regering en parlement zeker geen kwaad 
haar een geleidehond mee te geven. Zo 
zullen de volksvertegenwoordigers voortaan 
moeten vernemen wat de politie- en inlichtin
gendiensten al dan niet uitvoeren. Ook krij
gen ze meer zicht op het vervolgingsbeleid 
van de parketten. De minister van Justitie zal 
zwaarder kunnen wegen op het algemene 
kriminele beleid. Iets waarover in kringen 
van magistraten nogal wat te doen was en 
zal zijn: meerdere rechtsgeleerden zien hier
in een schending van de scheiding der 
machten. Voorstanders van de maatregel 
beklemtonen dat het niet de bedoeling is de 
individuele rechtspraak te beïnvloeden. Bo
vendien dient het beleid uitgestippeld in 
samenwerking met de vijf prokureurs-gene-
raal. 

BIJ DE RIJKSWACHT 
Vooral de hervormingen bij de politiedien

sten zijn echter ingrijpend. Zo komt er een 
wet op de politiefunktie, waarin rechten en 
plichten, bevoegdheden, samenwerking, 
middelen enz. duidelijk worden beschreven. 
Een ethische kode moet het gedrag van de 
politieman, van champetter tot luitenant-ge
neraal, in goede banen leiden en houden. De 
gemeentepolitie zal worden geherwaar
deerd ; ZIJ blijft belangrijk daar zij het dichtst 
bij de bevolking staat. De gerechtelijke poli
tie krijgt een strengere kontrole, terwijl de 
kommissaris-generaal zijn bevoegdheden 
ziet uitgebreid. Een nieuwe, 24ste brigade 
zal de financiële misdaden aanpakken. Men 
mag dan wel hopen dat deze afdeling niet 
wordt volgstopt met de kneusjes en de,,lasti
ge kereltjes" uit de andere brigades, zoals 
dat voor een belangrijk gedeelte gebeurde 

GEKRAKEEL 
De rijkwachttop eet intussen wellicht zijn 

brood in tranen. Eerlang wordt het korps 
immers losgehaakt uit het leger, en onderge
bracht bij het ministerie van Binnenlandse 
Zaken. Het ministerie van Justitie blijft even
eens toezicht houden op het korps, namelijk 
waar het de gerechtelijke taken betreft. Voor 
de topfunktie wordt een beperking van vijf 
jaar ingebouwd. Deze maatregelen zijn voor 
Hugo Coveliers alvast stappen in de goede 
richting. Hij waarschuwt echter nadrukkelijk 
voor vertragingsmaneuvers. Toch vindt hij 
een evolutie in de richting van één politie
korps onvermijdelijk. Stappen in die richting 
worden door de regering trouwens reeds 
gezet door de integratie van de kommunika-
tiesistemen, dokumentatie, statistieken enz. 
in het vooruitzicht te stellen. Ook de oplei
ding zal worden geharmoniseerd. In een 
nieuw Nationaal Instituut voor de Kriminalis-
tiek zal de wetenschappelijke politie, altijd al 

het zwakke broertje in dit land, worden 
ondergebracht. 

Het is merkwaardig om zien hoe de rege
ringspartijen mekaar gevonden hebben bij 
de opstelling van dit programma. Het duw
en trekwerk van de ministers Louis Tobback 
(SP) en Melchior Wathelet (PSC) werd blijk
baar gekanaliseerd in een voor iedereen 
aanvaardbare tekst, waarin warempel nog 
enige visie zit ook. Dit laatste bleek alleszins 
niet uit het gestuntel dat PVV-voorzitter Guy 
Verhofstadt weggaf voor de BRT-mikro op 5 
juni. Veel verder dan een veroordeling van 
de sterkere impakt van uitvoerende en wet
gevende macht op het gerechtelijk apparaat 
kwam hij niet. Met Jean Gol op Justitie en 
Francois-Xavier de Donnéa de Hamoir op 
Landsverdediging hebben zowel PRL als 
PVV de toestand gedurende jaren laten aan-
rotten. Zij zijn dus bijzonder slecht geplaatst 
om kritiek te leveren. 

De Volksunie, en in het bijzonder Hugo 
Coveliers, mag daarentegen erg tevreden 
zijn met wat zij in de regering heeft kunnen 
bereiken op dit vlak. Wat mede onder haar 
impuls in het regeerakkoord werd opgeno
men, wordt uitgevoerd. 

(f.s.) 

Nog net voor de regering maatregelen afkondigde om de justitiepuinhoop op 
te ruimen nam veiligheidschef Albert Raes — de stille met de klak — zelf 
ontslag. De altijd al zwijgzame Raes ging ook na zijn vrijwillige uitstap niet 
OPSI - " (foto Van Parijs) 
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REPLEK 

PERSSPIEGEL 
Komt Loontje om zijn Boontje 
ook in de geschiedenis? Dat 
Ion een vraag zijn die zowel 
past bij het Jan Boon-Incident 
rond de uitzending van de oor
logsgeschiedenis over Zender 
Brussel, alsook over de ge-
schiedenisperikeien in het Len
tedekreet dat ons door onder
wijsminister Coens wordt op
gediend. De uitdeining over de 
diskussie „waar het geld voor 
het franstalig onderwijs moet 
vandaan komen", boort door 
de grond van de zaak: „Wie 
betaalt wat in de federale 
staat", (w.v.b.) 

De Nieuwe Gazet 
Beklemtoont sterk de noodzaak van een 

blijvend historisch inzicht ais hoeder van 
echte demokratie. 

,,De vervalsing en het uitvlakken van de 
geschiedenis zijn instrumenten bij uitstek 
voor totalitaire strekkingen. Precies op die 
manier worden vragen en vergelijkingen ver
meden over en met wat vroeger was. En 
leren de jongeren vooral niet welke strijd 
doorheen de geschiedenis en overal gele
verd werd — en ook vandaag nog vaak moet 
worden — voor de vrijheid van geweten en 
opinie. Wat kan „demokraten" bezielen om 
aan deze funktie van het geschiedenisonder
wijs zo achteloos voorbij te gaan?" 

GAZET VAM ANTWERPEN 
Bij de uitreiking van de Emiel Van 

Guchtprijs werden behartenswaardige 
dingen gezegd over de federale geest. 
Maar de Walen hebben blijkbaar een aan
tal stoppen in hun oren. 

„Maar, zo zegt Geens, deze federale 
geest mag geen eenrichtingsverkeer worden 
tussen de deelstaten en de federale rege
ring. De Bundestreue slaat ook op de relaties 
tussen de diverse deelstaten. En blijkbaar 
schort er nog heel wat aan deze relaties. 
Geens verwijst hier na îr de krampachtige 
pogingen van de frankofonen om alsnog het 
gaatje te vinden in de taalgrens waarmee de 
hele taalwetgeving op de helling kan gezet 
worden. 

IVIaar de Vlaamse eerste-minister verwijst 
ook naar de nationale solidariteit die ander
maal zwaar op de proef gesteld wordt. Dat er 
via misbruiken in de sociale zekerheid tien
tallen miljarden per jaar naar Wallonië ge

sluisd worden is al lang een doorn in het 
Vlaamse oog. 

De solidariteit binnen de sociale zekerheid 
is niet langer houdbaar als hier niet dezelfde 
spelregels gehanteerd worden. I^aar blijk
baar hebben ze dat nog steeds niet begre
pen in Wallonië. Vandaar dat het goed is dat 
Geens hier nogmaals en in niet mis te 
verstane woorden aan herinnerd heeft." 

De Standaard 
Dirk Achten is van mening dat niet 

fundamenteel mag ingegaan worden op 
de vraag van het franstalig onderwijs, 
want er kunnen nog andere problemen 
aan de horizon opduiken waar geld voor 
nodig zal zijn. 

,,De tendens zit erin dat de gemeenschap
pen en gewesten tegen het einde van de 
eeuw af te rekenen krijgen met reuzengrote 
problemen — onder meer de peperdure 
milieuzorg — die om nieuwe middelen 
vraagt. Maar nu al geld uit de centrale 
schatkist opsoeperen om bijkomende loons
verhogingen te betalen, is een gevaarlijk 
precedent." 

Paul Goossens mobiliseert zowel Jaak 
Gabriels als Mare Eyskens om onderwijs
minister Coens terug te fluiten als Coens 
zijn olifant loslaat in het porselein van het 
geschiedenisonderricht. 

,,Men zal hopen dat Gabriels voet bij stuk 
houdt en zijn slag thuishaalt, want zelden 
beschikte hij over een beter dossier. Het zal 
hem in deze niet aan argumenten en simpati-
zanten ontbreken om een korrektie te eisen. 
De auteur van het lentedekreet, de dezer 
dagen veel geplaagde Coens, heeft — vlug
ger dan nodig of verstandig is — de vraag 
van Gabriels afgewezen. Hij liet weten dat hij 
niet van plan is om nog aan zijn dekreet te 
laten raken. Ondertussen is het ook duidelijk 
dat sommige partijgenoten van Coens het 
zeer oneens zijn met de a-historische oriën
tatie van het lentedekreet." 

J U BELAHC VAH LIHBUjiP 

,,Wat Goossens presteerde gaat niet al
leen de omroep aan, het is een daad die 
iedereen aanbelangt, de radio, de televisie, 
de schrijvende pers en de burger. 

Het bevestigen van het eerste rechterlijke 
optreden maakt immer elke kritische joerna-
listieke inbreng zo goed als onmogelijk. 

Het verbieden van de Jan Boon-uitzen
ding, waaraan terloops gezegd al jaren werd 
gewerkt, zomaar ondergaan, maakt voortaan 
elke kritische benadering van om het even 
wat gewoon onmogelijk. Dat de rechter zijn 
verbod oplegde zonder zich naar behoren 
zelf te informeren en zonder de programma
maker te horen, maakt het gebeuren alleen 
nog meer onverteerbaar." 

LAUBBEBELGIOUE 
In haar hetze tegen de Volksunie ont

staat een eigenaardig bondgenootschap 
tussen deze oude Belgische tante en de 
linkse tendensgroep van zogenaamde 
progressistische socialisten met de antie
ke titel BSP-SPB. 

,,De Volksunie, voegen de progressieve 
socialisten tot intentie van hun partij toe, 
zoekt de PS te betrekken in haar autonomis-
tische strategie, tenwijl de PS — volledig 
terecht — vasthoudt aan de eenheid van de 
Sociale Zekerheid. Indien men teveel natio
nale materies splitst zou het kunnen dat, op 
termijn, de sociale zekerheid óók springt. 
Inderdaad kan men vrezen dat de Vlaamse 
opinie geen Belgische staat zal aanvaarden 
waar bijna alles zou gesplitst zijn behalve de 
Sociale Zekerheid. 

Kortom, besluit de groep, wij zullen met 
een goed oog het vertrek van de Volksunie 
uit de nationale regering tegemoet zien. 

Stevige argumenten en een interessante 
opstelling. Blijft nog te weten of de BSP-PSB 
luidop zegt wat vele in stilte denken in de 
socialistische familie." 

Mare Platel steunt Cas Goossens als die 
het been stijf hield tegen gerechtelijke 
precensuur in de uitzending over Jan 
Boon en de radio tijdens de oorlog. Eén 
zaak is duidelijk: Jan Boon, die na 1945 zo 
fel op de ,,zwarten" afgaf, wordt zelf een 
stukje grijze of moeten we zeggen ,,zwart-
gespikkeld"? 

GEZEGD... 
IS GEZEGD 

,,ln ons land heeft de pers zeldzaam over
dreven gebruik gemaakt van de nochtans 
grondwettelijk vastgelegde persvrijheid. Niet 
helemaal ten onrechte stellen sommige kriti-
ci dat de pers in ons land te gezagstrouw is 
en te weinig kritisch." 

Mare Platel, Belang van Limburg, 5 juni 
'90. 
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RODENBACH? 
DAT IS BIER, MENEER! 

M
ET een hardnekkigheid een 
beter doel waardig wordt 
sinds een aantal jaren ge
tracht het geschiedenison
derwijs te kortwieken 
Reeds in de jaren zeventig 
werden pogingen m die zin 
ondernomen 

Na protesten van vele 
vooraanstaanden en ten ge
volge van akties vanuit de 

ondenwijswereld en vanwege de historici 
moest de toenmalige minister van Onderwijs 
inbinden Nauwelijks een jaar geleden werd 
een nieuwe aanval ingezet Opnieuw mobili
seerden de histonci, en opnieuw mochten ze 
op de steun rekenen van velen 

PEDAGOOCHELAARS 
Niet gehinderd door voorbije en te voorzie

ne kritieken achtte minister van Onderwijs 
Daniel Coens het nodig nogmaals het mes te 
zetten in het vak geschiedenis Hij bewijst er 
heel ons volk een bijzonder slechte dienst 
mee Het feit dat hij sindsdien zijn mening 
enigszins herzien heeft, wijzigt mets aan het 
misprijzen dat hij voor het vak schijnt te 
koesteren 

Opnieuw kan ik het hele rijtje van redenen 
waarom geschiedenisonderncht zo belang
rijk IS afgaan Ik kan het hebben over de 
algemeen vormende waarde van het vak Er 
IS de „geschiedenis als leermeester voor het 
leven" Het vak vormt de kritische zin Er 
zijn teveel argumenten die voor het behoud, 
ja zelfs het aanmoedigen en bevoordelen 
van het vak pleiten Men kan zich dan ook de 
vraag stellen wat minister Coens en de 
pedagoochelaars die deze beslissing tot af
braak op hun geweten hebben bezield Wil
len ZIJ dan echt een generatie van histonsche 
zombies kweken' In de Verenigde Staten is 
het al zover dat universiteitsstudenten histo
rische analfabeten blijken te zijn, voor wie 
Columbus hoogstens een stad in Ohio of 
Georgia is De tijd is met meer ver af dat in 
Vlaanderen Rodenbach uitsluitend met bier 
geassocieerd wordt en Ambiorix vervangen 
door Asterix 

Er weze aangestipt dat het met de fout is 
van de leerkrachten geschiedenis dat de 
evolutie een dergelijke nchting opgaat Zij 
geven hun vak dikwijls met veel overtuiging 
en inzet Ik ken persoonlijk velen van hen, en 
weet dat ze tijd en geld overhebben om 

buiten de hen opgelegde taak nog zelf be
zoeken te organiseren, reizen te onderne
men, literatuur en didaktisch matenaal aan 
te schaffen Zij betekenen een waarborg voor 
een degelijke opvoeding van onze jeugd 

Steeds moeten ze strijden voor het behoud 
van hun vak Het is te goedkoop om hen 
daarom van korporatisme en zelfzucht te 
beschuldigen Wanneer men het heeft over 
een degelijke vorming van honderdduizen-

„(...) En dan bekijk ik met enige 
ongerustheid de jonge genera
tie die het middelbaar onder
wijs verlaat en een curriculum 
heeft doorgemaakt waarin het 
onderwijs van de geschiedenis 
niet zeiden zo stiefmoederlijk 
of onpedagogisch wordt be
handeld dat de jonge mensen 
voor hun heie ieven aiiergisch 
zijn geworden aan de geschie
denis. Zo krijg je een generatie 
van geheugenveriieslijders en 
verdwaasde nieuwlichters die 
niet beseffen dat vele zoge
naamd revolutionaire ideeën 
reeds in het verleden en soms 
in een ver verleden werden uit
geprobeerd en faliekant bevon
den. {...)". 
Deze bedenking werd geuit 
door Coens' partijgenoot mi
nister Mark Eyskens bij de be
spreking van het recente boek 
van André Leysen (DS, 26 mei 
1990). 
vu-voorzitter Jaak Gabriels is 
uiterst tevreden dat minister 
Eyskens zich bij zijn reeds eer
der uitgesproken ongenoegen 
aansluit. 

den jongeren — daar gaat het tenslotte om 
— dan reikt de bekommernis verder dan een 
lesuur of een arbeidsplaats meer of minder 
Het IS integendeel zo dat de permanente 
agressie die op hun /ak gepleegd wordt met 
van aard is om de motivering voor het 
lesgeven te bevorderen 

De leerkrachten geschiedenis klagen, en 
terecht als men ziet wat op hun terrein, meer 
nog dan bij andere vakken in het sekundair 

onderwijs, door de opeenvolgende ministe
ries bedisseld en beknibbeld En het gaat 
daarbij met om loutere naamsverandenngen, 
al kan ook hierover zonder moeite een roman 
fleuve worden bijeengeschreven Met de 
inhoud van het vak werd en wordt geekspen-
menteerd dat het een aard heeft, zodat de 
goedwillende leerkracht met zelden tot wan
hoop gedreven wordt 

Het kind schijnt bij al dat leerling-tove-
naarswerk met van tel Reeds jaren 
schreeuv»ft men om rust in de onderwijswe
reld Het gehannes met het vak geschiedenis 
IS een voorbeeld van hoe men aan deze 
oproep voorbijgaat 

WAARBORG 
In een steeds sneller evoluerende tijd heeft 

de mens nood aan een kennis van zijn roots, 
het verleden van zijn volk en van de wereld 
waann hij leeft Precies nu, nu de Vlaamse 
staatsvorming in volle gang is, op een kruci-
aal ogenblik voor ons volk, mag men de 
banden met het verleden met doorknippen 
De wereld beleeft histonsche momenten, en 
onze jeugd zou het belang ervan met onder
kennen bij gebrek aan achtergrond De ken
nis van de geschiedenis moet de jongere 
wapenen om zijn eigen identiteit te behou
den en die van anderen te respekteren Zij 
moet een waarborg vormen voor de toe
komst, zodat men die op een volwassen 
wijze kan uitbouwen 

De Volksunie heeft altijd het belang van 
het geschiedenisonderncht erkend Op ons 
jongste kongres te Leuven werd in een 
resolutie de waarde ervan nogmaals beves
tigd Vorig jaar diende ik een voorstel van 
dekreet in houdende regeling van het ge
schiedenisonderwijs m het sekundair onder
wijs Gezien het belang van het vak op zich 
en van het algemeen vormende karakter 
ervan dient de tijd die hiervoor m de lessen-
roosters wordt voorbehouden voldoende uit
gebreid te zijn Daarom stelde ik voor om in 
alle nchtingen van het sekundair ondenwijs 
minstens twee uur geschiedenisonderncht te 
voorzien gedurende heel de ciklus 

Minister Coens heeft tot nog toe geen 
enkele zekerheid verschaft omtrent de toe
komst van het vak Met een goedkeunng van 
mijn voorstel van dekreet wordt een voldoen
de histonsche vorming gegarandeerd 

Jaak Gabriels, 
algemeen VU-voorzitter 
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OMSLAGVERHAAL 

GESCHIEDENIS: 
HET GAT IN UW MEMORIE 

(foto Eric Peustjens) 

Het zogezegde Lentedekreet of Dino
saurusdekreet krijgt heel wat tegenwind. 
Vooral de maatregelen rond het geschie
denisonderwijs stuiten op groot verzet. 
Door dat dekreet krijgen de scholen de 
keuze tussen „maatschappelijke vor
ming of geschiedenis en/of aardrijkskun
de voor de eerste vier jaren van het 
Algemeen sekundair onderwijs (ASO) en 
voor alle jaren van het technisch en 
beroepsonderwijs. Enkel voor de laatste 
twee jaren van het ASO is geschiedenis 
verplicht. 

Tegen deze passage in het dekreet is 
heel wat reaktie losgebarsten. Heel wat 
historici trokken van leer tegen het Lente
dekreet, vu-voorzitter Gabriels hierin ge
volgd door de partij, reageerde onmiddel
lijk tegen de nieuwe maatregelen en werd 
daarin bijgesprongen door zijn SP-kolle-
ga. Ook binnen de eigen rangen kreeg 
minister Coens af te rekenen met tegen
wind. 

Voor de meest ludieke aktie tegen het 
dekreet zorgden de VU-jongeren. Zij ne
men het niet dat het geschiedenisonder-
richt als verplicht leerpakket in het sekun
dair onderwijs zou worden afgeschaft. Zij 
trokken met een ruime delegatie naar het 
gebouw in de Jozef 2-straat waar de 
Vlaamse Eksekutieve vergaderde. Voor 
de gelegenheid waren ze uitgedost als 
historische figuren. Het was de bedoeling 
een tekst voor te lezen voor de onderwijs
minister. 

Hij was echter van de aktie op de 
hoogte gebracht door een kabinetsmede
werker. Deze kwam poolshoogte nemen 
en trad met de VU-jongeren in diskussie. 
De minister weigerde echter formeel de 
grieven van de VU-jongeren te aanhoren. 
Hij verliet met stille trom langs een zij
ingang het vergadergebouw. 

De VU-jongeren betreurden het gebrek 
aan luisterbereidheid van Coens. Deze 
weigering vanwege de minister een echte 

dialoog aan te gaan, was echter niet 
nieuw voor de VUJO. Dezelfde houding 
ondervonden zij reeds bij de diskussie 
over de verhoging van de inschrijvings
gelden in het HOBU. 

Niettemin trokken de historische figu
ren onder aanvoering van Albrecht Ro-
denbach naar het kabinet van de onder
wijsminister. Daar vrerden de grieven 
tegen het dekreet schriftelijk overhan
digd. 

Onder andere door deze aktie en de 
politieke tegenwind gaat Coens zijn me
ning herzien. Hij is nu bereid zijn eigen 
Lentedekreet te amenderen. Het leerpak
ket geschiedenis zal opnieuw als ver
plicht vak op de lessenroosters verschij
nen voor het ASO en TSO. Voor het 
Beroepsondenwijs blijft het geschiedenis-
onderricht ondergebracht in het vak 
,,maatschappelijke vorming." 
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ONDERWIJS 

DE GEVOELIGE SNAAR 
deel 3: 
NOG MEER DISSONANTEN? 

H
ET Orkest van de Toekomst... 
zo kondigden vorige vrijdag een 
aantal studenten van het Ko
ninklijk Conservatorium van 
Brussel hun „Groot Kakafo-
nisch Orkest" aan, dat voor de 
gelegenheid post had gevat 
voor de poorten van het konser-
vatorium. Wanklanken golfden 
door de Regentschapsstraat, de 
grieventrommel roffelde een 

treurmars, natuurlijk ontbrak ook de lijkkist 
(weliswaar in golfkarton) niet. 

Het was de studentenvereniging Stradiu-
vare die deze ludieke aktie op poten zette. 
Stradiuvare komt van STudentenRAad en 
lUVARE, wat in het latijn zoveel wil zeggen 
als helpen bevorderen. De vereniging stelt 
zich dus tot doel het op te nemen voor de 
belangen van de studenten, ze onderhoudt 
kontakten met de direktie, de administratie 
en de studenten zelf. Ook wil Stradiuvare de 
stem van de konservatoriumstudenten naar 
de buitenwereld toe zijn. De vereniging 
meent te mogen zeggen dat ze zo'n zeshon
derd studenten vertegenwoordigt en dat ze 
bovenal wordt gesteund door de direktie van 
het konservatorium. 

Wij hadden (midden het disharmonisch 
tumult van strijkers, kopers en slagwerk) een 
babbel met Henk Swinnen, student aan het 
Brussels konservatorium, én bijzonder strijd
vaardig woordvoerder van Stradiuvare. 

MINDERWAARDIG 
WIJ: Waarop lopen jullie lastig? 

H. Swinnen: „Het eerste deel van onze 
aktie is gericht tegen de diskriminatie ten 
aanzien van het konservatorium, hetgeen op 
zich nog niets te maken heeft met de aange
kondigde hervormingen van het kunstonder
wijs. Wij zijn het beu dat onze diploma's als 
minderwaardig worden beschouwd. Wij krij
gen een diploma 'van sekundair nivo, onze 
studies worden dus niet als „hogere" stu
dies erkend, we kunnen dan ook geen aan
spraak maken op een studiebeurs. 

Toch betalen wij inschrijvingsgeld zoals 
aan elk ander hoger instituut, daarvoor zijn 
we dan wel goed! Dat inschrijvingsgeld zal 
binnenkort misschien zelfs met 5.000 fr. 
verhoogd worden, dit kunnen we zeker niet 
meer aanvaarden." 

WIJ: Hoeveel inschrijvingsgeld betaalt 
een student aan het Brussels konservato
rium op dit ogenblik? 

H. Swinnen: „1.500 fr, maar zoals ik al 
zei worden we als sekundair ondenvijs be-

in het eerste deel over de na
kende hervormingen in het 
Itunstonderwijs hebben wij ge
tracht uit de doei(en te doen 
wat deze herstruirturering in
houdt, Wie eraan ten grondslag 
iigt en wie de betroltken partij
en zijn. 
Het tweede deei van deze reeks 
hebben we voiledig gewijd aan 
de „kontra's", de tegenstan
ders van het herstrukturerings-
plan. De WKO (Werkgroep 
kunst-Onderwijs), spreekbuis 
van de „kontrareformatie", was 
aan het woord bij monde van 
Janpieter Biesemans. Biese-
mans schoot met scherp, een 
aantal „hervormingsgezinden" 
werden door de mangel ge
haald. We vinden dan ook dat 
de aangevallenen de aantijgin
gen van WKO op z'n minst even 
mogen weerleggen. 
Volgende week brengen we de 
weerslag van een gesprek met 
Iemand die bekend staat als 
een notoire voorstander van de 
herstruktureringen. 
Maar deze week nog even een 
intermezzo. De studenten van 
het Brusselse konservatorium 
zijn ook boos. Vorige vrijdag 
voerden zij aktie. Wij gingen 
ons oor te luisteren leggen en 
vingen er niets dan dissonan
ten op. 

schouwd, en In heel Vlaanderen is het se
kundair onderwijs gratis. Studenten die les 
volgen aan de konservatoria van Antwerpen 
en Gent die de nieuwe struktuur volgen 
betalen ook 1.500 fr., maar hun opleiding 

Henk Swinnen: „ Wij moeten geraad
pleegd worden, onze toekomst staat 
op tiet spel. " (foto Ronald Szommer) 

heeft wel het statuut van hoger onderwijs." 

WIJ: Jullie diploma wordt ondergewaar
deerd zegt U. Aan wat merkt U dat? 

H. Swinnen: ,,Ons einddiploma Eerste 
Prijs verliest hoe langer hoe meer effekt, en 
dit zonder dat de kwaliteit ervan gedaald is. 
Naast dit einddiploma moet de konservatori-
umstudent per discipline een Getuigschrift 
Pedagogische leergangen behalen, wil hij 
onderwijsbevoegdheid krijgen in dit vak." 

WIJ: U zegt „hoe langer hoe meer", die 
achterstelling is er dus niet altijd ge
weest? 

H. Swinnen: „Tot in 1972 was een Eerste 
Prijs en het Getuigschrift Pedagogische leer
gangen evenwaardig aan het Laureaatsdi
ploma uitgereikt door het Lemmensinstituut. 
Terwijl er inhoudelijk niets veranderd is, is 
sedert '72 het Laureaatsdiploma gepromo
veerd tot nivo Hoger Ondenwijs. Bovendien 
geeft het Laureaatsdiploma ondenvijsbe-
voegdheid voor diverse vakken, het biedt 
dus ekstra werkgelegenheidskansen. Ook 
kwa wedde is de konservatoriumstudent de 
dupe. 
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Het „orkest van de toekomst"? Op het programma slechts treurmarsen, 
walsen in mineur en een kakafonisch requiem. (foto R.S.) 

Wij vinden het onaanvaardbaar dat een 
diploma erl<end wordt op basis van liet aantal 
gevolgde lesuren en niet op de inhoudelijke 
waarde ervan. Een Eerste Prijs Notenleer Is 
zelfs niet erkend! 

Bovendien organiseert het Lemmensinsti-
tuut diverse opleldingsmogelijkheden: er is 
een muzlekhumaniora, regents- en lau
reaatsopleiding en de Prijs Lemmens-Tinel. 
Daarnaast is er nog een opleiding oude 
struktuur en een opleiding kerkmuziek. Aan 
het konservatorium is er enkel de oude 
struktuur. De Prijs Lemmens-Tinel is (vol
gens de wet) evenwaardig aan de Virtuosi-
teitsprijs. Maar ook hier wordt gediskrimi-
neerd: De Prijs Lemmens-Tinel is er vooralle 
disciplines, de Virtuositeitsprijs bestaat en
kel voor viool, cello, piano, orgel en slag-
Vi/erk." 

WIJ: Hoe kan de lat dan gelijk gelegd 
worden? 

H. Swinnen: „Door hier ook de nieuwe 
struktuur in te voeren." 

WIJ: Maar dat willen jullie niet? 

H. Swinnen: „Neen, want dan gaat het 
individu, de instrumentalist als sterke virtu
oos, naar het model van het Parijse konser
vatorium, verloren. De eenheid, het karakter 
en de kwaliteit van ons konservatorium, waar 
wij al zolang om beroemd zijn, zal zo teloor 
gaan." 

WIJ: Geen nieuwe struktuur, maar wat 
dan wel? 

H. Swinnen: ,,Wij willen dat onze diplo
ma's erkend worden op de feitelijke, inhou
delijke waarde. Er moet een einde komen 
aan de „twee maten- en twee gewichtenpoll-
tiek". Wij willen een verantwoord en degelijk 
statuut dat rekening houdt met het specifiek 
karakter van een opleiding tot musikus en 
dat niet vertrekt van normen uit het alge
meen vormend onderwijs." 

WIJ: En wat is daar zo specifiek aan? 

H. Swinnen: „Het individuele onderricht, 
de duur van de moeilijkheidsgraad van de 
studies, de uitgebreide dagelijkse zelfstudie, 
zeg maar oefenen en repeteren en de jonge 
leeftijd waarop de instrumentalist moet ge
vormd worden. Een konservatoriumstudent 
musiceert, en in de opleiding moet het uit
voeren en interpreteren van de muziek cen
traal staan. Hierin staat het konservatoriu-
monderricht diemetraal tegenover een uni
versiteitsopleiding. " 

SOMBERE TOEKOMSr 
WIJ: Niet alleen vreest U voor uw toe

komst als leraar, maar ook als muzikus? 

H. Swinnen: ,,Alles wijst erop dat het hoe 
langer hoe moeilijker wordt om als muzikus 
werk te vinden. Zowel de professionele en
sembles als het sekundaire muziekonderwijs 
bieden weinig garanties op werkgelegen
heid. 

De koren en orkesten van de opera's van 
Gent en Antwerpen zijn samengevoegd tot 
één koor en één orkest. De twee jazz-ensem-
bles van de BRT zijn samengesmolten tot 
één bigband. En dan was er nog de afschaf
fing van de militaire muziekkapellen, f^aar 
dat is nog niet alles: er doen geruchten de 
ronde over het fusioneren van het Ivluntor-
kest en van het BRT-orkest met de Koninklij
ke Filharmonie van Vlaanderen." 

WIJ: En wat na de eventuele hervormin
gen waartegen het tweede luik van uw 
aktie is gericht? 

H. Swinnen: „Het hen/ormingsplan voor 
het sekundair muziekonderwijs boezemt ons 
weinig vertrouwen in. Wij werken bv. even 
hard als de studenten van het Lemmensinsti-
tuut. Maar met hun Laureaatsdiploma, onge
veer gelijkwaardig aan onze Eerste Prijs, 
zuilen zij volgens het Lentedekreet van 
Coens in een hogere weddeschaal vallen. Dit 
is zeker al geen bemoedigend toekomstper-
spektief voor een konservatoriumstudent. 
Maar de hervormingen gaan nog een stap 
verder met de afbouw van het konservatori-
umdiploma. Dit blijkt duidelijk uit het feit dat 

een aantal Eerste Prijzen of Hogere Diplo
ma's enkel nog erkend zijn als „vereist 
diploma" indien zij uitgereikt zijn vóór okto
ber 1992. Er wordt dus vooropgesteld dat 
vanaf oktober 1992 de huidige konservatori-
umstruktuur niet meer zal bestaan of op z'n 
minst dat dit bepaalde diploma niet meer in 
aanmerking komt voor die onderwijsbe
voegdheid. 

Na de hervormingen vrezen wij een verre
gaande afbraak van het lerarenambt, ten 
gevolge van het groter aantal uren dat moet 
worden gegeven (hetgeen meer stress met 
zich meebrengt) en het inkrimpen van de 
wedden. Ook de „koëfficiënten" die zullen 
bepalen hoeveel uren een muziekakademie 
mag irichten, zijn te krap berekend, en hoe 
lager het koëfficiënt, hoe minder banen. Het 
aantal leerlingen zal verminderen omwille 
van het optrekken van het inschrijvingsgeld 
en het uitgebreider, verplicht lessenpakket 
dat heel wat leerlingen zal afschrikken. 

Door al deze maatregelen vrezen wij dat 
het peil van het muziekonderwijs en dus ook 
dat van de toekomstige muzikanten gevoelig 
zal dalen." . 
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WIJ: De naam van het Lemmensinsti-
tuut viel hier al een paar keer. Is dit toeval, 
of zinspeelt U op maneuvers van de „Gui-
mardstraat", het katoliek onderwijs? 

H. Swinnen: „Het zou toeval kunnen zijn, 
maar dat toeval is we/ erg „toevallig". Het 
lijkt er een beetje op dat alle strukturen in de 
richting van het vrije net worden geduwd. 
Zwart op wit kunnen we dit niet bewjzen, er 
zijn alleen zeer sterke vermoedens. Het riekt 
heel verdacht. Dat het een politiek spel is, is 
voor ons wel stilletjes duidelijk aan het wor
den. En dat kunnen we zeker niet dulden. 
Muziek, kunst moet boven politiek en geld 
staan. „Vlaanderen leeft" en „Flanders 
Technology" da's allemaal goed en wel, 
maar kuituur is blijkbaar te duur, en hoe kan 
Vlaanderen nu overleven zonder kuituur?". 

(ts) 

Volgende week deel 4: 

DE HERVORMINGSGEZINDEN 

Volgende week geven we het woord 
aan de „hervormingsgezinden". Frans 
Truyts, voorzitter van de Vereniging 
voor Secundair Muziekondenwijs en di-
rekteur van de muziekakademie van 
Sint-Niklaas (tevens pilootschool voor 
de hervormingen) was bereid ons te 
woord te staan. Brusselse konservatoriumstudenten voor de lijkbaar. Begeleiden ze de uit

vaart van hun diploma? (foto R.S.) 

ADVERTENTIE 

SPECIALIST IN TECHNISCHE VOORZIENINGEN VAN OPENBARE BESTUREN 

LE SPECIALISTE EN FOURNITURES TECHNIQUES AUX ADMINISTRATIONS 

PUSHER 2000 KOLKENZUIGER 

AIOL 
Qu bent welkom op onze stand 1200^ 

MOL cy nv 
Division VDK Waste systems 
Dilcsmuidesteenv/eg 63 
B-8830 HOOGLEDE 

Tel 051/701681 
Tlx 81949 mol b 
Fox 051/703038 
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AGORA '90 

A
GORA zoals de oude Grieken. 
Maar... anno 1990. Dus met 
openbaar vervoer-haltes, een 
plein in aanleg, een terras met 
bar, enz., enz. 

Dit jaar dan zoals reeds ge
zegd verlenen de organisato
ren een speciaal cachet aan 
hun Agora 1990. De Awards. 

Geen Awars voor Holly-
wood-sterren. Wel voor men

sen die voor het optimaal funktioneren in
staan van openbare diensten. 

Wat kennelijk het effekt niet heeft gemist 
maar ook aanleiding heeft gegeven tot mis
verstanden, te oordelen naar de vele tele
foontjes over de aard van de trofeeën, 
awards... 

Nu is het wel zo dat men deze benaming 
speciaal heeft gekozen om het geheel een 
beetje Amerikaans te kleuren. Maar het is 
wel degelijk zo dat twee awards zullen wor
den toegekend plus twee nominaties. Ener
zijds voor een reeds gerealiseerd projekt en 
anderzijds voor een projekt dat op stapel 
staat. 

E BEZOEKT AGORA? 
Agora richt zich zoals de folders het duide

lijk maken in de eerste plaats tot funktionaris-
sen die op bedoelde niveaus beslissingsbe
voegdheid hebben. Dus tot diegenen die 
bestellingen plaatsen voor materieel en uit
rusting voor eigen gebruik of voor gebruik 
door de gemeenschap. Wat zoveel beduidt 
als voor leden van gemeentelijke, provinciale 
en gemeenschaps- en federale diensten die 
op dat vlak wat te bassen hebben. 

De verwachtingen voor de editie 1990 
situeren zich volgens de organisatoren tus
sen de zevenduizend en de achtduizend 
bezoekers. Wat zeker niet niks is. Van uit de 
openbare sektor liepen op het Agora-sekre-
tariaat maar liefst drieduizend spontane ant
woordkaarten binnen. 

Een bewijs van het sukses van deze twee
de editie. 

In St.-Denijs is men overigens niet bij de 
pakken blijven zitten. Zo werden veertigdui
zend gratis toegangsbadges op naam ver
stuurd naar alle beleidsverantwoordelijken 
binnen de gemeenten, provincies, parastata-
len en ministeriële departementen. 

Om maar te zeggen dat Agora van 13 tot 
15 juni 1990 toch wel danig in de schijnwer
pers zal staan van openbare diensten die, 
zoals bekend, vaak worden gekonfronteerd 
met een nood aan goederen en diensten om 
de dagelijkse werking vlot en efficiënt te 
laten verlopen. 

Om nog maar niet te spreken van de 
awards waarop men het her en der gemunt 

sm^^^^f^-ji^^.^ 

Aanvang juni worden in Flan
ders Expo te St.-Oenijs-Wes-
trem de allereerste awards uit
gereikt van Agora. Hoewel 
Agora aan haar tweede editie 
toe is, is het de eerste keer dat 
de organisatoren aan awards 
hebben gedacht. Aan trofeeën 
dus. 
Dat Agora een soort ontmoe
tingsplaats is (van vaklui) is 
duidelijk. De oude Grieken heb
ben het ons Immers voorge
daan. Deze Agora is echter 
voornamelijk een ontmoetings
plaats voor openbare diensten. 
Je zou ze dus ook een vak
beurs kunnen noemen waar 
ideeën en ervaringen worden 
uitgewisseld. 
Met dit doel wordt op het cen
trale punt van de beurs een 
plein gekonstrueerd waar men 
elkaar kan terugvinden. 

heeft met de bedoeling ze te pronk te stellen 
ergens in een gemeentehuis of een openba
re dienst. 

AGORK 
TOBBACK EN 
DE BELLEMAN 

Worden de winnaars van de awards al op 6 
juni bekendgemaakt dan worden de Agora-
poorten pas geopend op 13 juni. Niet door de 
eerste de beste, aangezien minister van 
Binnenlandse Zaken L..Tobback werd inge
huurd. Een bewijs van het belang dat hieraan 
wordt gehecht. 

ADVERTENTIE 

NIEUW IN EUROPA 
Op onze stand nr. 1520 op AGORA '90 
stellen we ten toon: 

DE ENIGE EUROPESE 
GETROKKEN-ZUIGENDE 
VEEGMACHINE 
VOLLEDIG HYDRAULISCH 
AANGEDREVEN, 
inhoud 3 m^ 
Kan door elke landbouwtractor of Unimag 
getrokken worden. 

ONTWORPEN EN GEBOUWD in onze eigen 
werkplaatsen. 

I.T.IVI. bvba — 3570 PEER — tel. 011/63.38.06. 
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En om het allemaal nog een nostalgisch 
tintje mee te geven heeft men voorts een 
beroep gedaan op een volwaardige helleman 
uit de good old days. 

Daarmee kan het Agora-feest beginnen 
voor de gegadigden die vij tema's kregen 
voor hun projekten: inrichting van openbaar 
domein (34 inzendingen), milieu- en natuur
beheer (20 inzendingen), stadsvernieuwing 
(19 inzendingen), openbaarheid van bestuur 
(9 inzendingen) en stadsmarketing (5 inzen
dingen). De ingezonden projekten worden 
telkens aan een jury ad/70c onderworpen. Zo 
wordt deze van stadsmarketing voorgezeten 
door VU-senator en burgemeester Bob Van 
Hooland. 

Als verslaggever van WIJ hebben mij met 
onze eigen ogen kunnen vaststellen dat 
nogal wat inzenders moeite noch tijd (en 
geld) hebben gespaard om hun projekten 
ideaal te presenteren. En hier denken wij in 
het bijzonder aan Ham en aan Oost- Vlaande
ren, waar men het kennelijk op een award 
gemunt heeft. 

De winnaar van een award ontvangt een 
skulptuur van de hand van Johan Streulens 
uit Hallaar, die hiermee niet aan zijn proef
stuk was. Het is duidelijk dat geen geldprij
zen voorzien zijn. 

ADVERTENTIE 

nederlandstalige 
BELGISHE VERENIGING VAN STEDEBOUWKUNDIGEN 
(BVS) 
De BVS die nederlandstalige stedebouwkundigen groepeert, is een erkende beroepsvereniging, op 16 maart 1987 te 
Brussel gegroeid uit de BON VAN VLAAMSE STEDEBOUWKUNDIGEN, opgericht m maart 1965 
De doelstellingen bleven de belangen van de gemeenschap door de stedebouw dienen, het bepalen van de taken en 
plichten van de stedebouwkundigen en waken over de eerbiediging ervan, het bevorderen van kunsten en 
wetenschappen die met de stedebouw verband houden, het bevorderen van de vorming en volmaking van de 
stedebouwkundigen en het behartigen van hun maatschappelijke belangen, het samenwerken met of aansluiten bij 
andere nationale of internationale organisaties 

De BVS groepeert stedebouwkundigen met diverse vorming en opleiding, die vertrouwd zijn met specifieke 
stedebouwkundige problemen (milieu, verkeer, vervoer, enz) en die hierop een geschikt antwoord kunnen bieden 
Funktionele, ekonomische, sociale, kulturele zowal als esthetische aspekten genieten steeds hun volle aandacht, 
naast technische, administratieve en o a juridische 

stedebouwkundigen kunnen o a dankzij hun specifieke opleiding, in vele domeinen worden ingeschakeld 

Een goed stedebouwkundig beleid (ruimtelijke ordening of planning of vormgeving) ondenivaardeert met langer meer 
deze deskundigen. 

Het IS ovengens verheugend vast te stellen hoevelen kontakt opnamen met de BVS sedert zij startte met haar 
promotiecampagne enkele maanden geleden 

De BVS heeft zeer vele internationale banden en bereidt zich voor op het nieuwe Europa Zo is zij o a mede-oprichter 
van het EUROPEES VERBINDINGSKOIiflITEE tussen de E G en erkende beroepsverenigingen en instituten van 
stedebouwkundigen Zo ondertekende zij in 1985 mede het EUROPEES HANDVEST VAN DE STEDEBOUWKUNDI
GEN en zo ook is zij eveneens medestichter geweest van de EUROPESE RAAD VAN STEDEBOUWKUNDIGEN 
(ECTP) waarin zij een belangrijke rol vervult t a v ondenwijshervormingen, harmonisatie van ereloontaneven en 
modelkontrakten, enz Ook bij grote Europese planningsmatenes is de BVS al jarenlang betrokken 
De BVS heeft steeds de stedebouwkundige gang van zaken in ons land aangeklaagd en staat daarom enerzijds op de 
AGORA-Beurs en organiseert daarom anderzijds een tweedaagse studiereis voor burgemeesters en schepenen naar 
Nederlandse voorbeelden op 14 en 15 september a s 

De BVS stuurt naast een aantal korte mededelingen, binnenkort ook haar bijgewerkte ledenlijst toe aan alle Vlaamse 
stads- en gemeentebesturen 
Voor inlichtingen schrijve men naar BVS, Lauwstraat 73, 9820 Gent 

De eigenlijke bedoeling van Agora en de 
awards is veel meer een soort aanmoediging 
van initiatieven van het openbaar bestuur. 
Wat dit jaar zijn effekt zeker niet zal missen. 

Het zou er dus wel eens druk kunnen zijn 
van 13 juni af (tot 15 juni) op het ,,markt
plein" van Flanders Expo in St.-Denijs-Wes-
trem, waar de organisatoren het bedrijvige 

middelpunt van het ekonomisch en het gees
telijke leven uit het oude Griekenland, willen 
doen herleven. 

B.D. 

ADVERTENTIE Hoe Uw gebouwen duurzaam beschermen tegen vervulling en vandalisme? 

Met dit doel heeft de NV G. LEVASSEUR het systeem 

POLYFOND 
op punt gezet. 

Dit systeem heeft de volgende eigenschappen: 

— bestand tegen de inwerking van C02 en S02 (o.a. zure regen) 
— ongevoelig voor zonnelicht en UV-straling 
— waterdicht, maar niet dampdicht 
— zeer goed hechtend op elke minerale ondergrond, maar ook op carrosserie en soepele 

bekledingen van zetels 
— zeer goed bestand tegen reinigingsprodukten. 

Naast deze specifieke eigenschappen biedt dit polyfond-systeem een duurzame bescher
ming tegen 

— vervuiling uit de atmosfeer (stof, verbrandingsgassen...) 
— inwerking van chemische stoffen, vetten, detergenten 
— ontwikkeling van mossen, algen en schimmels 
— verlies van kohesie, atmosferische, chemische en biologische erosie. 
— mechanische agressie en vooral vandalisme (graffiti). 

Dit antigraffiti-systeem verdraagt zonder schade het aanbrengen, maar ook het verwijderen van aanplakbrieven en graffiti door middel 
van een aangepast oplosmiddel (graffiti-net), zonder daardoor zijn duurzaam karakter te verhezen. M.a.w., de antigraffiti eiqenschao 
blijft bewaard ondanks herhaalde behandelingen met graffiti-net. 

Het systeem, kleurloos of gepigmenteerd, kan zonder moeite aangebracht worden op de conventionele wijzen (borstel, pneumatisch 
pistool, air-less pistool...) op elke minerale ondergrond (steen, baksteen, marmer, beton). Het is namelijk totaal ongevoelig voor de 
alkaliteit van het beton, en bovendien volledig schimmeldodend. 

1847 
G. LEVASSEUR 

G. LEVASSEUR NV 
Steenweg op Rulsbroek 121, 1190 BRUSSEL 
Tel. 02/376.00.18 - Fax. 02/376.38.86 

AGORA STAND NR 1321 



SOCIAAL 

FOKUS-WONEN: 
WELDRA ZEKERHEID 

D
OOR heel wat betrokken gehan-
dikapten en hun organisaties 
wordt met enige spanning uitge
keken naar deze aangekondig
de reglementering. De huidige 
projekten in Gent, Leuven, Ant
werpen en Grimbergen genieten 
van een fakultatieve toelage, die 
verstrijkt op het einde van deze 
maand. Uit een evaluatierapport 
bleken een aantal knelpunten. 

Een gemeenschappelijke ,,platformtekst" 
met de belangrijkste verzuchtingen werd 
onlangs kenbaar gemaakt. 

ONAFHANKELIJKE 
DIENSTEN 

Dwingende redenen voor Herman Lau-
wers om de bevoegde minister enkele perti
nente vragen te stellen omtrent diens inten
ties. 

In zijn interpellatie pleitte Lauwers in de 
eerste plaats voor volledig onafhankelijke en 
voldoende bemande ADL-teams (het perso
neel dat instaat voor de hulp bij dagelijkse 
aktiviteiten). Vandaag immers moeten de 
projekten een beroep doen op diensten voor 
gezins- en bejaardenhulp. Niet alleen komt 
de verzuiling hierbij nog maar eens om de 
hoek kijken, maar tevens rijzen ook tal van 
praktische problemen inzake koördinatie, 
verschillende personeelsstatuten, gebrek 
aan zeggenschap van de projekten op het ter 
beschikking gestelde personeel.. 

Tweede probleem dat Lauwers aansneed 
was de vraag naar planning en geografische 
spreiding van nieuwe ADL-klusters. Momen
teel schat men het aantal lichamelijk gehan-
dikapten dat de stap naar het zelfstandig 
leven in dergelijke woonvorm wil zetten op 
ongeveer 250. Binnen de bestaande projek
ten is er slechts plaats voor een vijftigtal. Wil 
men aan de behoefte voldoen dan moet er, 
gezien de relatieve windstilte in de budgettair 
moeilijke sektor van de sociale huisvesting, 
een meerjarenplanning worden opgemaakt. 
Een spreiding over de verschillende provin
cies is eveneens aangewezen. Al te vaak is 
het in de welzijnssektor immers zo dat er in 
de ene streek een overaanbod van een 
bepaalde dienstverlening is terwijl er elders 
geen gelijkaardige voorzieningen zijn. 

Tenslotte pleitte de interpellant voor het 
opzetten van een soort „bovenbouw", een 
koepel of federatie waarin de verschillende 
lokale projekten en organisaties als Fokus 
Wonen en Emancipatie of de Nationale Ver
eniging voor Huisvesting van Minder-Validen 
(NVHMV) hun plaats zouden krijgen. Derge-

Het zelfstandig wonen voor li
chamelijk gehandikapten met 
ADL-assistentie (de zogenaam
de Fokus-projekten) kreeg 
reeds in WIJ van vorige week 
ruime aandacht. Vooral het pro-
Jekt „Vriendschapswijk" te 
Sint-Pieters-Woluwe werd in de 
kijker geplaatst. 
Op het ogenblik dat WIJ door 
de drukpersen rolde interpel-
ieerde kamerlid Herman Lau
wers in de Vlaamse Raad ge
meenschapsminister Lenssens 
over de nakende reglemente
ring voor deze woonvorm. 

Iijke pluralistische koepel zou een centrale 
rol kunnen spelen in het volgen van de 
planning, het geven van deskundig tech
nisch advies bij de bouwprojekten, het ver
zorgen van de ,,intake" van de gehandikap
ten, de rol van „sociaal sekretariaat" voor de 
diverse projekten vervullen... 

NIEUWE 
REGLEMENTERING 

In zijn antwoord lichtte minister Lenssens 
reeds een tip van de sluier. Het bewuste 
besluit komt er nog voor de zomervakantie 
doch zal pas in werking treden op 1 januari 
1991. De fakultatieve subsidiëring van de 
bestaande projekten wordt tot die datum 
verlengd. 

De minister onderzoekt de mogelijkheid 
om ADL-diensten onafhankelijk te laten wer
ken van bestaande diensten voor gezins- en 
bejaardenhulp. Hij heeft daarover echter nog 
geen definitief standpunt. 

Verder ligt het in de bedoeling een plan
ning en programmalle op te maken die kan 
leiden tot een 250-tal woonvoorzieningen. 
Konkreet zal dit echter moeten gebeuren 
door het Vlaams Fonds voor Sociale Integra
tie van Mensen met een Handikap van zodra 
dit operationeel is. 

Voor het op poten zetten van een werkelij
ke ,,bovenbouw" is Lenssens niet te vinden, 
wel beoogt hij zekere vonnen van koördina
tie. 

Na deze interpellatie van Herman Lauwers 
lijkt een zeker optimisme bij de betrokken 
gehandikapten gewettigd. Uitkijken blijft het 
nog wel naar de onafhankelijkheid van de 
ADL-diensten en naar de konkrete wijze 
waarop gehandikapten bij het beleidsvoorbe-
reidend werk zullen betrokken worden. 

Koen Van Caimere 
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MAATSCHAPPIJ 

VERSTA JE T NIET. LEES WABLIEF 
Kranten- en tijdschriftmakers l<rijgen regel

matig, en meestal terecht, het verwijt naar 
het hoofd geslingerd dat hun geschriften veel 
te moeilijl< zijn; voor gewone mensen staan 
ze bol van de moeilijke woorden, de zinskon-
strukties zijn veel te lang en te ingewikkeld. 
Het is een probleem waar niet alleen joerna-
listen mee worstelen, ook politici, ambtena
ren, professoren,... zijn in hetzelfde bedje 
ziek. 

Het gevolg is dat heel wat mensen versto
ken blijven van de meest noodzakelijke infor
matie. Bovendien kan een gedeelte van de 
bevolking geen gebruik maken van de gang
bare, schriftelijke kommunikatiekanalen 
waarvan onze samenleving zich bedient. Het 
analfabetisme in Vlaanderen is veel groter 
dan men op het eerste zicht zou denken. Het 
gaat immers veelal om verdoken analfabetis
me, de mensen lopen er niet mee te koop dat 
ze niet (goed meer) kunnen lezen of schrij
ven. Het bekende analfabetisme is dus maar 
het topje van de ijsberg. 

ANALFABETISME: 
EEN IJSBERG 

En de ijsberg neemt echt grote afmetingen 
aan wanneer men er de gedeeltelijke analfa
beten bijtelt, mensen die slechts gebrekkig 
kunnen lezen en schrijven. Alles samen 
vormen de medemensen voor wie gewone 
kranten, folders, instrukties,... niet te begrij
pen zijn, een enorme massa. Men schat 4 tot 
5% van de Vlaamse bevolking analfabeet, 
hetzij meer dan 200.000 mensen. Maar deze 
cijfers zijn schattingen, gebaseerd op cijfers 
van het leger. 

Sedert vijf jaar nu reeds bestaat voor deze 
mensen een tijdschrift dat poogt om de 
werkelijkheid zo toegankelijk mogelijk te ma
ken. Wablieft is een driewekelijkse uitgave, 
waarin het belangrijkste nieuws van drie 
weken op een naar vorm en inhoud overwo
gen manier gepresenteerd wordt. Het krantje 
ontstond uit de grote nood aan informatief 
leesmateriaal voor deelnemers aan lees- en 
schrijfgroepen in het kader van de alfabetise-
ringsprojekten. Voor deze mensen vormt 
Wablieft één van de hulpmiddelen in hun 
leerproces. Deelnemers aan lees- en schrijf
groepen zijn immers niet vertrouwd met 
geschreven tekst. De doorsnee krant is voor 
hen te hoog gegrepen. Ze missen feitenken
nis en ze zijn niet vertrouwd met de gehan
teerde begrippen en grammatikale konstruk-
ties. Wablieft houdt daar rekening mee en 
tracht een tussenstap te zijn naar die grote 
krant. 

Wablieft probeert mensen die moeite hebben met lezen of schrijven te helpen 
zonder daarbij in een schoolse situatie te vervallen. Wablieft is een volwassen 
tijdschrift. 

De redakteurs kijken nauwlettend toe op 
de eenvoud van hun krant. Wablieft is een
voudig op verschillende terreinen: inhoude
lijk brengt het blad een samenvatting van het 
brandend aktuele nieuws. Onderwerpen die 
de lezers minder vertrouwd zijn, tracht men 
toch aantrekkelijk te maken door mogelijke 
verbanden met de lezer aan te duiden. De 
aktualiteit komt op die manier dicht bij ons 
bed. 

EENVOUD TROEF 
Er wordt speciale aandacht besteed aan 

een eenvoudige vorm van de artikels. Een 
duidelijke inleiding, korte hoofdstukjes, geen 
te lange artikels. Zelfs de foto's worden 
gekozen in funktie van de duidelijkheid. Het 
taalgebruik is natuurlijk zo helder mogelijk: 
korte zinnen, en zo weinig mogelijk moeilijke 
woorden. De redaktie drukt erop dat men een 
volwassen krant uitbrengt. Volwassen in die 
zin dat Wablieft dezelfde onderwerpen aan
snijdt als gelijk welke andere krant. Een 
schoolse of betweterige stijl wordt vermeden. 
Volwassen materiaal is in het edukatieve 
wereldje zo goed als onbestaande. Telkens 
is het edukatief materiaal ontworpen en sa
mengesteld om onder begeleiding gebruikt 
te worden. Wablieft niet. Het blad kan ge

bruikt worden als lesmateriaal, maar het is 
eigenlijk in de eerse plaats bedoeld als 
tijdschrift waar mensen zich persoonlijk op 
kunnen abonneren en waar ze naar eigen 
goeddunken mee om kunnen gaan. 

Intussen kreeg Wablieft meer bekendheid. 
De krant bleek ook buiten alfabetiserings-
middens aan een behoefte te voldoen. Er 
kwamen abonnees uit het lager onderwijs, uit 
het Buso, uit technische en beroepsscholen. 
Ook andere vormingsprogramma's uit de 
sfeer van de basisedukatie toonden belang
stelling, naast ziekenhuizen, bejaardenin
stellingen, Franstalige leerkrachten Neder
lands e.d. 

(pdj) 

Vd 
— Meer Informatie over Wablieft krijgt U op 

het redaktie-adres: Wablieft, Gentsesteenweg 
58, 9330 Dendermonde (tel. 052/22.43.36) 
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VOLKEN EN STATEN 

EEN JAAR VOLKSNATIONALE STRIJD oiot) 
EEN KWALIJKE ERFENIS 

Ons zestiendelig overzicht van wat op 
volksnationaal gebied in 1989 gebeurde 
heeft ons diep in 1990 gebracht. Wat wij 
niervan al meemaakten bevestigt onze in
druk: dit zijn geen achterhoedegevechten, dit 
is folklore noch wanhoopsdaad. Het gaat wel 
degelijk om diep in de mens verankerde 
behoeften en verzuchtingen, die naar boven 
komen zodra het loden deksel van de terreur 
gelicht wordt. 

Bij de vorm waarin de volkerentegenstellin-
gen tot uiting komen, kan men zijn bedenkin
gen hebben. Het is opvallend hoeveel volke
ren, nauwelijks zelf bevrijd of half ontvoogd, 
zich tegenover kleineren onder hun invloed 
even imperialistisch opstellen als zijzelf be
handeld zijn geweest. De internationale, zeg 
maar kosmopolitische pers, vaak in handen 
van intellektuelen die graag de indruk wek 
ken dat zij al dat nationale achter zich gelaten 
hebben, noemt dit dan met nadruk ,,nationa
listische" toestanden. In feite is deze soort 
onderdrukking met eigen aan nationalisten 
doch aan elk machtsbestel. De zich ten 
onrechte ,,nationaal" noemende staten zijn 
nooit anders opgetreden tegenover allogene 
groepen: Engelsen tegenover leren, Span
jaarden en Fransen tegenover Basken, Italia
nen tegenover Duitsers, Duitsers tegenover 
Polen en vooral de Sovjetunie, bij marxisti
sche definitie anti-nationalistisch, die met 
bloedige terreur alle weerbarstige niet-Russi-
sche elites heeft afgemaakt en de Baltische 
en andere landen met massa's vreemdelin
gen opgezadeld. 

Om nog te zwijgen van de natieloze staat 
Belgié, waarin een minderheid het bestel 
aangewend heeft om de meerderheid te 
kortwieken. 

DE DUIVELSKRING VAN 
DE FRANSE REVOLUTIE 

Naast de in de menselijke natuur ingebak
ken neiging, zwakkeren te overheersen, ligt 
de historische schuld voor dit soort staatsna-
tionale onverdraagzaamheid bij de Franse 
Revolutie. Er is, tijdens de vele herdenkingen 
van haar 200ste verjaardag, uiteraard weinig 
aandacht gewijd aan dit negatieve aspekt van 
haar erfenis Zij heeft de bevolking van een 
bestaande staat „natie" genoemd en van 
deze bevolking krachtens haar,,gelijkheids
beginsel" geëist dat zij gelijkvormig zou zijn 

Moldaviërs zwaaien met een nieuwe nationale vlag. Deze volksgroep wordt het 
lastig gemaakt om de eigen kuituur te beleven in de U.S.S.R. (toto AP) 

aan de groep die de staat schraagt. Zij heeft 
uitdrukkelijk strijd gevoerd tegen alles wat 
binnen Frankrijk niet Frans was, zeg maar IS. 

Deze onverdraagzame gelijkstelling van 
Staat met Natie is na de eerste wereldoorlog 
door vele Oosteuropese volkeren toegepast, 
met de noodlottige gevolgen vandien. De 
hele wereldwijde dekolonizering is in hetzelf
de bedje ziek. 

Het is een duivelsknng. Indien een staat 
niet toelaat dat een anderstalige volksgroep 
op zijn grondgebied zich in haar eigen kuituur 
ontwikkelt, en haar dus geestelijk verminkt 
(Frankrijk in de Elzas, Roemenië in Transsul-
vanië, Rusland in Moldavië) of zelfs uitdrijft 
(de Duitsers uit Polen, de Tataren uit de Krim, 
de Italianen uit Istriè), dan rest deze volks
groep niets anders dan ,,separatist" te wor
den, dan uit zelfbehoud aansluiting te zoeken 
bij een staat waar eenzelfde of een verwante 
groep het voor het zeggen heeft. En dan kan 
men haar natuurlijk verwijten,,ontrouw",,,on
betrouwbaar" of „inciviek" te zijn tegenover 
de staat die haar ondergang wil. 

ER IS EEN UITWEG 
Het volstaat, zulke ,,afwijkende" volks

groep voldoende zelfbestuur toe te kennen 
om de roep naar afscheiding te doen ver
stommen. Met andere woorden: weg met 
centralistische, unitaire, jakobijnse staten 
naar het model van de Franse Revolutie 

Het federalisme, eventueel konfederalis-
me, maakt een soepele oplossing voor zulke 
vraagstukken mogelijk. 

Als er iets is wat Vlanderen de wereld kan 
helpen bijbrengen, is het wel dit volks-natio-
nale inzicht. Ook al zijn de meeste Vlamingen 
er nog ver van venwijderd; en is de Belgische 
oplossing dus nog altijd ver van ideaal. 

In een tiidspanne waann gezocht wordt 
naar nieuwe politieke samenlevingsvormen 
voor Europa, kan het doorduwen van dit 
inzicht van beslissende betekenis zijn voor de 
volkeren van het Avondland. 

Karel Jansegers 
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LEVEN EN 
DCX)D VAN 
EEN LEIDER (slot) 

10 mei 1940. Duitsland valt Nederland en 
België binnen. Van Severen kan zijn oren niet 
geloven, hij reageert op zijn gewone heftige 
manier, maar is wat de Verdinasoleden en 
zichzelf aangaat volkomen gerust. 

Wanneer rond half drie in de namiddag vier 
agenten van de Staatsveiligheid aanbellen en 
na een huiszoeking overgaan tot zijn aanhou
ding, neemt Van Severen de zaak kalm op. 
Zijn politieke vrienden zullen immers het 
misverstand wel vlug oplossen. Tegelijkertijd 
wordt ook Jan Rijckooii, vooraanstaand Di-
naso en persoonlijke vriend van Van Severen 
aangehouden. De gevangenen worden over
gebracht naar hat Pandreitje, de beruchte 
Brugse gevangenis. 

NAAR ABBEVILLE ~ 
Samen met een aantal medegevangenen 

verblijven Van Severen en Rijckoort hier vijf 
dagen in alles behalve behoorlijke omstan
digheden alvorens op transport gesteld te 
worden naar Frankrijk. In de Brugse rechterlij
ke kringen zelf zat men wat verlegen met de 
aanhouding van de Verdinasoleider, hijzelf 
(en zijn lotgenoten) konden mets doen, daar 
elke poging om kontakt op te nemen met de 
buitenwereld verboden werd. De Brugse 
vrienden van Joris Van Severen ondernamen 
de nodige pogingen om hem vrij te krijgen. 
Zoals vlug bleek... nutteloos! 

Wat zijn vermeende politieke ,,vrienden" 
betreft, zij deden wel veel dingen in die 
verwarde dagen behalve zich zorgen maken 
om het lot van Van Severen. Uitzondering op 
deze algemene regel waren Hendrik Borgig-
non en baron Pierre Nothomb. Maar op 
dezelfde dag dat Nothomb mondelijk de 
verzekering kreeg dat Van Severen in vrijheid 
zou gesteld worden (nl. 13 mei 1940) ver
stuurde de Belgische premier Pierlot aan de 
baron een mededeling waarin hij zegt niet 
duidelijk te zien in de zaak Van Severen en 
derhalve geen vrijlating te kunnen toestaan. 
P. Nothomb vond deze brief overigens pas 
op 24 juli 1940 bij zijn terugkeer in Brussel. 

Ondertussen werd er op 15 mei een kon
vooi van negenenzeventig „verdachten" sa
mengesteld en opeengepakt in autobussen 
nchting Frankrijk afgevoerd. Opvallend hier
bij is dat 1/5 tot 1/4 van het konvooi joden 
waren. Verder vinden we er Luksemburgers, 

Italianen (anti-fascisten!), Fransen en ande
ren tussen. Minstens 60 van hen wisten met 
eens het waarom van hun aanhouding! 

Na een onmenselijke en mensonterende 
tocht bereikte de achtenzeventig {Léon De-
gre//e was onderweg verwijderd van de ande
ren) de stad Abbeville en werden door hun 
Franse bewakers in de kelder van de stads
kiosk opgesloten. Bij de Belgisch-Franse 
grens waren de Belgische bewakers door 
Fransen ven/angen. 

Wanneer dan op 20 mei de stad onder 
Duits bombardement komt te liggen en de 
chaos kompleet wordt, dringen rond het 
middaguur enkele dronken Franse soldaten 
de kiosk binnen en eisen dat vier „verdach
ten" naar buiten komen. De afschuwelijke 
moordpartij was begonnen. Na enige tijd kan 
Joris Van Severen de weerzinwekkende ge
beurtenissen met langer aanzien. Volgens 
verschillende bronnen waren zijn laatste 
woorden: „Er moet een poging gedaan wor
den om deze moordpartij te doen opliouden. 

JORIS VAN SEVEREN 

Jan Ryckoort, rechterhand van 
Van Severen. 

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

Iemand moet zijn verantwoordelijkheid opne
men, tiet koste wat het wil. En indien we dan 
toch moeten sterven, laten we dan tenminste 
met fierheid sterven". 

Letterlijk of met, deze uitspraak toont de 
grote moed van Van Severen. Alleen gaat hij 
de trap op, gevolgd door Jan Rijckoort. Jons 
Van Severen werd neergeschoten, Rijckoort 
met geweerkolven afgemaakt. 

De heldhaftige daad van de Verdinasolei
der belette de beulen met naderhand nog vijf 
onschuldigen te vermoorden. 

Wanneer de Duitsers Abbeville binnentrok
ken, werden de slachtoffers (21 in totaal) nog 
dezelfde dag (21 mei 1940) in een massagraf 
begraven. Eind 1940 werden de lijken over
gebracht naar het stedelijk kerkhof van Abbe
ville en werd er levens overgegaan tot een 
nauwkeurige identifikatie van de doden. Joris 
Van Severen en Jan Rijckoort werden ten
slotte definitief begraven op 3 oktober 1949 in 
een gezamelijke grafkelder, waar een sober 
monument hun laatste rustplaats aanduidt. 

De overlevenden van het bloedbad zouden 
naderhand nog dagen ronddolen en van de 
ene gevangenis naar de andere gesleept 
worden, om uiteindelijk door Duitse soldaten 
bevrijd te worden. 

ONTREDDERING 
Wat nu het juridisch aspekt van de hele 

zaak aangaat, zowel voor de persoon van 
Van Severen als voor alle anderen aan Frank-

[> 
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rijk uitgeleverde gevangenen, druist de hele 
zaak niet alleen tegen elke wetgeving in maar 
ook tegen alle fatsoen dat men mag venwach-
ten van een beschaafd land. 

Het is ook volkomen terecht wanneer Luc 
Delafortrie zegt dat de eerste inciviek de 
Belgische staat zelf is en zich de vraag stelt 
welk behoorlijk land zijn eigen staatsburgers 
uitlevert. Bovendien mogen we gerust aanne
men dat er bij de aangehoudenen in het 
algemeen - dus niet alleen bij de tragische 
groep van Abbeville - zich mensen bevon
den die zich omwille van ras, politieke gezind
heid of filozofische overtuiging bedreigd voel
den in hun eigen land. Uitgerekend het land 
waar ze bescherming gezocht hadden, vond 
het dan nodig hen aan te houden en uit te 
leveren aan een vreemde mogendheid. Dat 
een aantal van de aangehoudenen, die terug
gekeerd zijn, naderhand een diepe verbitte
ring koesterden tegen de Belgische staat is 
zeker. Dat hierin de oorzaak moet gezocht 
worden van heel wat vermeende of werkelijke 
kollaboratie is even zeker. Trouwens ook bij 
de Dinaso's zelf vinden we dit fenomeen 
terug. Bij hen was de ontreddering enorm 

OVER 
VAN SEVEREN 

Wie over Joris Van Severen en het Verdina-
so meer wil weten kan o.m. volgende boeken 
raadplegen 

- Joris Van Severen, une ame R Baes. 
Zulte, 1965. 

- Joris Van Severen M Caillieau en P 
Meeus. Turnhout, 1986. 

- Recht en Trouw. Geschiedenis van het 
Verdinaso en zijn milities J Creve Antwer
pen, 1987 

- Joris Van Severen. Droom en daad A De 
Bruyne. Zulte, 1961. 

- Joris Van Severen en wij L Delafortrie 
1942. 

- Joris Van Severen en de Nederlanden L. 
Delafortrie. Zulte, 1963 

- Het genootschap Jons Van Severen. Dina-
so-aktie tijdens de bezetting L. Delafortne 
Antwerpen, 1989 

- Ten huize van (2) Achilles Mussche. J 
Florquin. Leuven, 1971 

- Ten huize van (2) Wies Moens J. Florquin 
Leuven, 1976. 

- Jons Van Severen, vader des vaderlands 
L Guening 's Gravenbrakel (?), 1961 (?) of 
1962 

- Joris Van Severen, een raadsel. L Sche
pers in Ons Erfdeel, 2/1975 

- Dossier Abbeville. Arrestaties en deporta
ties in mei 1940. C. Vlaeminck. Leuven 
1977. 

- De maatschappijleer van het Verdinaso en 
zijn katholieke achtergrond. R Van Den Bos
sche. Leuven, 1977 

- De tragische dood van Jons Van Severen 
en Jan Rijckoort. F Van Berckel. Zulte, 1961. 

W^^*' -ÏVS^lWHif-l > 

„Novi Belgii conditor. Pater Patriae" staat op het graf van Van Severen 
te Abbeville gebeiteld. Jaarlijks leggen bewonderaars er bloemen neer... 
toen ze de moord op hun leider vernamen. In 
grote trekken kunnen we zeggen dat ze in 
dne groepen uiteenvielen. Een deel ging over 
naar de eenheidsbeweging VNV, waarbij heel 
wat Dinaso's aan het Oostfront terecht kwa
men. Een groep nam een anti-kollaboratie-
houding aan en poogde zoveel mogelijk de 
gedachtenis van Joris Van Severen levendig 
en in ere te houden onder meer door de 
stichting van het Genootschap Joris Van 
Severen. Een vereniging die ook zorg zou 
dragen voor de door de leider nagelaten 
papieren en geschriften Een laatste groep 
ging in het verzet. 

Dat er bij de aanhoudingen van 10 mei 
1940, zelfs de venwarde toestand in acht 
genomen, willekeurig en alleszins met totaal 
verouderde lijsten werd gewerkt staat boven 
alle twijfel. In de zomer van 1930 wordt door 
de advokaten Gerard Romsée en Edmond 
van Dieren klacht neergelegd tegen deze 
krankzinnige deportaties. 

Mr. Van Dieren diende hierbij op een gege
ven moment auditeur-generaal Ganshof van 
der Meersch een zinnebeeldige kaakslag toe, 
wat hem naderhand trouwens zeer zwaar zou 
aangerekend worden. Nooit kwam er van 
officièle zijde ook maar enig eerherstel of 
verontschuldiging tegenover de slachtoffers 
en hun familie, en dit tot op heden toe. Naar 
we vernamen van Luc Delafortrie zou de stad 
Brugge een voorstel in overa/eging nemen 
een straat naar Jons Van Severen te noemen 

Leider en een voorbeeld voor zyn volgelingen 
zijn. Geneigd tot overdrijving werd zijn hou
ding hierbij soms wel teatraal, maar ook hier 
dient weer gelet te worden op de algemene 
tijdsgeest. Rekent men daarbij de uiterst 
komplekse vlugge geest die Van Severen 
was, dan wordt de zaak helemaal moeilijk. 

Vast staat dat heel wat van zijn ideeën tot 
op heden met verouderd zijn en zeker nog 
van toepassing. De Benelux, zoals wij ze nu 
kennen, ontstond in Londen.Hoe vaak zou 
P.H. Spaak hierbij met gedacht hebben aan 
de gesprekken die hij voor de tweede wereld
oorlog met Joris Van Severen voerde? De 
Nederlandse idee van Van Severen is en blijft 
van grote waarde. Eeuwen immers waren de 
,,lage landen bij de zee" een knooppunt van 
Europa, een rol die ze nog altijd kunnen en 
moeten vervullen, weg van alle kleinheid en 
enggeestigheid en dun/end over de grenzen 
heen kijkend. 

Tenslotte blijft, los van de toenmalige termi
nologie, Van Severens mening over zedelijke 
grootheid en gemoedsadel van zeer grote 
waarde, ook in onze tijd. 

Mija Proost 

WAT BLIJFT 
Veel IS er reeds geschreven over Joris Van 

Severen en het Verdinaso en wellicht zal dit in 
de toekomst nog gebeuren. 

Zoals bij ieder mens bestond er bij Van 
Severen een wisselwerking tussen zijn pri
vaat leven en zijn openbaar leven. Innerlijk 
vaak een verscheurd man, wou hij uiterlijk de 

Volgende week: 

WIES MOENS EN 
ZENDER BRUSSEL 

Kijkend Vlaanderen heeft op BRTV 
de omstreden uitzending over Zender 
Brussel gezien, ondanks verzet van 
leden van de familie Jan Boon. 

Na onze reeks over Joris Van Seve
ren belichten wij vanaf volgende week 
het werk van Wies Moens bij Zender 
Brussel. 

23 WIJ - 8 JUNI 1990 



ACHTERUITKIJKSPIEGEL 

Dé fotograaf van de Vlaamse Beweging: Nestor Gérard. 

VLAAMSE 
BEWEGING 
IN BEELD 

Zaterdag j . l . werd in de UFSIA-biblioteekte 
Antwerpen de tentoonstelling Vlaamse be
weging in beeld geopend met materiaal uit 
het biezonder rijke foto-archief van Nestor 
Gérard. 

Deze „fotograaf van de Vlaamse bewe
ging", thans 93, begon reeds op zeer jonge 
leeftijd — als werknemer bij Bell Telephone 
— plaatjes te schieten voor het bedrijfsblad, 
later werd hij er bedrijfsfotograaf. 

Maar Gérard was in zijn vrije tijd ook 
flamingant en ontpopte zich vlug als een 
puike organisator en... fotograaf. 

Zijn naam zal voor altijd verbonden blijven 
met dienstweigeraar Berten Fermont die van 
in den beginne van zijn aktie tot zijn overlij
den in 1933 op Nestor Gérard kon rekenen. 

De tentoonstelling „Vlaamse beweging in 
beeld" loopt nog tot 26 juli a.s. 

Openingsuren: maandag tot vrijdag van 
8U.30 tot 12u. en van 13u. tot 18u. Zat. van 
8U.30 tot 12U.30. In juli tot 17u. Gesloten op 
11 en 21 juli. 

UFSIA-Biblioteek, Prinsstraat 9 te Antwer
pen. 

De tentoonstelling loopt in samenwerking 
met het ADVN. 

STEREOTIEPEN 
Stereotiepen zijn vaste, bij elke gelegen

heid terugkerende voorstellingen omtrent 
mensen en dingen. De voorbeelden ervan 
liggen voor het grijpen, zowel binnen onze 
onmiddellijk bereikbare maatschappelijke 
verhoudingen als daarbuiten, zowel in de 
negatieve sfeer als in de positieve. 

De Nederlanders zijn progressief en mon
dig, maar zuinig als het om centen en om 
waardering van anderen gaat. De Italianen 
zijn allen bekwaam om in de opera te zingen, 
maar overigens zijn zij spaghetti-etende 
gauwdieven voor wie geen enkele aantrekke
lijke vrouw veilig is. De Engelsen zijn de 
uitvinders en de bewakers van de humor, 
maar daarnaast zijn zij stijfdeftig en achter
lijk. De Fransen leven als gelukkige goden 
tussen hun wijnranken, maar zij openen de 
poort naar alle gebreken van de zuiderlin
gen. 

De stereotiepen beantwoorden noch aan 
de historische realiteit noch aan de werkelijk
heid van het hier en nu. In hun minst schuldi
ge vorm zijn zij een mengsel van aangeleer
de miten die de werkelijkheid verbloemen en 
persoonlijke ervaringen die het essentieel 
imperatief van de betrekkelijkheid missen. In 
hun meest schuldige vorm zijn zij de eerste 
rituele uitingen van het racisme. 

Hoe ook, stereotiepen zijn in feite de 
uitingen van een paradoksaal gedrag. Zij zijn 
bedoeld om ,,de anderen" te tiperen, maar 
zij kenmerken in feite de kwaliteiten, de 
gebreken en de verwachtingen van diegene 
die over die andere spreekt en denkt. Van
daar dat stereotiep denken even onschuldig 
kan zijn als ufokijken en even schuldig als 
het bevuilen van het eigen nest of de drang 
om de anderen te bekeren met woorden en 
wapens. 

Stereotiepen kunnen leiden tot een echte 
manie, tot het blind vereren en navolgen van 
alles wat vanuit een bepaalde hoek afkom
stig is. De anglomanie en de germanomanie 
vormen in onze kontreien gekende verschijn
selen. Anderzijds kunnen zij beperkt blijven 
tot een bijzonder gevoel voor het andere. Het 
Frankrijk- en het Italië-gevoel bijvoorbeeld, 
ontstaan vanuit het verlangen om te ontsnap
pen aan wat doorgaat voor de reuma-venwek-
kende kilheid, de grijsheid en de rationele 
organisatie-drang van het Noorden. 

De moderne mobiliteit van de mensen en 
de oeverloosheid van de media-honger zul
len mogelijkerwijze bijtend inwerken op de 
rust én de onrust die door de mensen wordt 
gepuurd uit de stereotiepen van allerlei slag. 
Tenzij die stereotiepen simptomen zijn van 
een blijkbaar ongeneeslijke menselijke twee
spalt. 

Frans-Jos Verdoodt 
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BOEKEN 

,ALS GE VAN ZE LEVEN 
DE WESTHOEK 
PASSEERT" 

B
IJ alle pleidooien voor de West
hoek wordt sinds jaren het toeris
me als ontwikkelingslijn naar 
voor geschoven " Maar, zo stelt 
Filip Boury in z'n voorwoord, 
,,zeldzaam zijn de pleidooien die 
ingaan op de keuzes, de inzet 
van instrumenten en middelen" 
De eigenheid Westhoek dreigt 
overigens te worden platgewalst 
Grootschalige vakantiedorpen, 

golfterreinen en pretparken, maar ook de 
steeds grotesker wordende verkwanseling 
van het landschap leggen een ware hipoteek 
op deze zowel landschappelijk als kultuurhis-
tonsch unieke streek 

Becuwe ziet alvast brood in de verdere 
toeristische uitbouw van de Westhoek Toch 
heeft hij z'n twijfel bij het aktuele toenstisch 
beleid ,,Aan goede wil geen gebrek", maar 
reële samenwerking en overleg zijn vaak ver 
te zoeken" Een vaststelling die overigens 
ook voor andere beleidssektoren opgang 
maakt De cinische knipoog in de titel van het 
werk („De happy Westhoeker") laat de lezer 
ovengens weinig twijfel omtrent de opinie 
van de auteur 

TOERISTISCHE 
KULTUUR 

Becuwe wil het toerisme in de Westhoek 
„laten wortelen m de regionale eigenheid en 
zich laten voeden door het levenssap er
van" Doorheen de ruim zestig bladzijden 
van z'n brochure werkt hij voortdurend aan 
een visie op sociaal kultuurtoerisme ,,een 
gekoordineerd toeristisch beleid dat geënt is 
op het eigen kultureel erfgoed en dit kultuur-
patrimonium alsdusdanig naar het grote toe
nstisch publiek toe weet te vertalen" 

Wil de Westhoek z'n rijke verscheidenheid 
volop valonseren dan dnngt een regionale 
koordmatie zich op Becuwe waarschuwt 
voor een te sterk partikularistisch karakter 
van toeristische initiatieven in de Westhoek
dorpen en pleit voor de opnchting van een 
,,toenstisch overlegplatform" 

Als eerste taak van dit overlegcentrum ziet 
Becuwe het beheer van de gelden die m de 
Westhoek aan toenstische publiciteit worden 
besteed Wel blijft de vraag naar de demo-
kratische efficiëntie van het voorstel om af te 
stappen van gemeentelijke en kulturele dien
sten ten voordele van een gemeentelijke 
vzw-struktuur Vanzelfsprekend vergemak
kelijkt dit de ondersteuning vanuit de private 
sektor, maar wat met de kontrole over de 
besteding van de overheidsinbreng' 

AFBRAAK 
Wil men de Westhoek toenstisch uitbou-

„Aan een toename van het aan
tal pretparken of varianten 
daarop, evenals aan asociale 
golfterreinen, heeft een echte 
revalorisatie van de Westhoek 
geen boodschap." Aan het 
woord is Frank Becuwe, een 
jong hlstorikus-publicist, in 
„Oe happy Westhoeker". Becu
we brengt er een gedurfd en 
kritisch pleidooi voor een kul-
tuurtoeristische visie op de 
Westhoek. 

wen, dan dient op de eerste plaats paal en 
perk gesteld aan de venwaarlozing en de 
afbraak van haar patnmonium ,,Het hinter
land wordt — tot op heden — te vaak 
opgeofferd voor het ontsluiten van de West
kust", aldus Becuwe 

Ook de sluipende aanslag op het milieu 
verontrust Becuwe ,,Men wil deze streek 
hipotekeren door er een grote afvalkuil van te 
maken" De auteur verwijst hierbij naar de 
dreiging vanuit de Noordfranse ekonomische 
groeipool Duinkerke-Grevelingen, de moge
lijke uitbreiding van de stortplaats van Zon-
nebeke en de mogelijke berging van kernaf
val in Alvermgem 

Het eigen architekturale erfgoed verdient 
waardenng en bescherming De realiteit van 
de stads- en dorpskernherwaardenng is ech
ter al te vaak tegengesteld aan iedere nobele 
bedoeling tot bescherming „Het kan met 
langer dat in Vlaanderen het best bescherm
de monument de bierkaai is", aldus Becuwe, 
die wijst op de verkwanseling van het dorps
gezicht van, onder meer, Bulskamp 

Verder volgt een pleidooi voor de oprich
ting van een regionale museumkoepel voor 
de Westhoek Becuwe tekent een schets 
voor een weloverwogen uitbouw van het 
fiets-, hoeve-, huifkar- en watertoerisme (de 
IJzer en de Lovaart) 

In een tweede deel gaat de auteur kon-
kreet in op de vele mogelijkheden die de 
Westhoek op kultuurtoenstisch vlak biedt 
De vroeger uitgetekende beleidsvisie blijft 
als leitmotief aanwezig en wordt nu daadwer
kelijk getoetst Achtereenvolgens wandelt 
Becuwe doorheen Alvermgem (de Fortemse 
brouwerij Snoek), Beauvoorde (het Huis van 
de Westhoek), Beselare (Heksendorp), De 
Panne, Diksmuide, leper, Koksijde (Duine-
nabdij), Lo („Luilekkerstad"), Nieuwpoort 
(baksteenproduktie), Poperinge (Hoppe
stad), Veurne en Zonnebeke 

HOOP 
Becuwe besluit met een persoonlijke har-

teschreeuw de overheid moet voortaan in
vesteren m ,,zowel de materiele rijkdom van 
de Westhoek, als in de mensen die de kracht 
hebben deze rijkdom te ontsluiten en te 
valonseren" Mogen wij vermoeden dat Be-
cuwe's pleidooi voor ,,positieve geestelijke 
groei van de Westhoek" het pijnpunt vormt 
m de ontwikkelingsgang van deze regio' Dat 
de auteur m z'n inleiding verwijst naar de 
lijfspreuk van Willem Van Oranje wijst tege
lijk op zijn hoop en volharding 

Nico Moyaert 

— De happy Westhoeker Frank Becuwe. Uitg. 
De Rode Bles, 1990. Bestellen kan door over
schrijving van 210 fr (verzendingskosten inbe
grepen) op rek nr 750-9081274-01 van De Rode 
Bles, Beauvoorde 
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FRANS LEZEN ? 

H
ET gebrek aan kennis van een 
of meer vreemde talen gaat 
veelal gepaard met onwetend
heid m b t de betreffende kui
tuur Dat IS wellicht ook een van 
de redenen waarom in grote 
taalgebieden — en de Frans-
sprekenden zijn daar een voor
beeld van — zo weinig kennis 
en begrip aanwezig zijn voor 
andere kuituren, vooral voor de 

kleinere Wij mogen met in hetzelfde euvel 
vervallen 

TOEGEVOEGDE 
WAARDE 

En dat dit gevaar bestaat, hebben wij in 
menig gesprek — ook met akademici, zelfs 
universiteitsprofessoren — kunnen vaststel
len Er IS mets zo taalverrijkend en -leerzaam 
als de lektuur en dan vooral het literaire 
proza Het gesproken woord is immers te 
vluchtig om hetzelfde impakt te hebben als 
het geschrevene 

Men zal opmerken dat het met de taak is 
van een Vlaams-nationaal weekblad om re-
kiame te maken voor Franse literatuur en wat 
die momenteel aan nieuws te bieden heeft 
Maar we zegden het al taal, literatuur en 
kuituur zijn nauw met elkaar verbonden Dat 
men zoveel keren mens is als men talen 
spreekt is natuurlijk een overdrijving, maar er 
schuilt toch iets van waarheid in Meertalig
heid als toegevoegde waarde dus 

En wat de lektuur betreft we hoeven met 
steeds — en aanvankelijk liefst met — met 
de moeilijkste of grootste tenoren te begin
nen 

Wat de recente publikaties betreft, deden 
we een greep m wat er op de Franse boeken
markt aangeboden wordt Iedereen kent wel 
de reeksen Livre de Poche, J'ai lu en Folio 
Minder bekend is de pokketreeks Points van 
de Editions Le Seuil We brengen hierna 
enkele namen en titels van jonge auteurs, 
die men — met uitzondenng van Rezvani — 
met vinden zal in de Dictionnaire de Littératu-
re francaise contemporaine, hoewel de uit
gaven met allemaal van gisteren zijn 

Beginnen we met de omvangrijkste wer
ken twee rpmans van Michel Braudeau 
Braudeau, geboren in 1946, is joernalist bij 
Le Monde en schreef al ettelijke romans 
Voor Naissance d'un passion kreeg hij in 
1985 de Pnx Médicis Einde 1988 verscheen 
L 'Objet perdu de I'Amour Beide-lijvige-ro-
mans werden uitgegeven in de sene Points 

Rezvani, die we hiervoor al noemden, 
werd in 1928 m Teheran geboren uit een 
Perzische vader en een Russische moder 
Van jongsaf verbleef hij in Frankrijk, waagde 

zich als schilder, en debuteerde als auteur in 
1967 met Les Annees Lumiere In 1968 
verscheen Les Annees Lula In Le Testament 
amoureux schnjft hij zijn autobiografie — 
hoewel de genoemde romans ook zeer sterk 
autobiografisch zijn, zij het met literaire op
smuk en fantazie Rezvam schrijft een bloe-
mige, weelderige taal, exuberant, maar zeer 

Er is de jongste tijd heel wat te 
doen geweest over de - al dan 
niet met de werkelijkheid stro
kende - achteruitgang van de 
talenkennis, inzonderheid van 
het Frans. In hoeverre is dit 
juist? En konden de vroegere 
afgestudeerden uit het middel
baar onderwijs bv. beter 
Frans? We hebben zo onze 
twijfels. En mocht er dan toch 
een terugloop zijn, dan wordt 
deze ongetwijfeld ingevuld 
door een betere kennis van het 
Engels. Uit een internationaal 
gevoerd onderzoek zou blijken 
dat de Walen en de Noordne
derlanders bv. op stuk van ta
lenkennis de Vlamingen over 
het hoofd springen... We stel
len dan toch een vraagteken 
achter de geloofwaardigheid 
van zulk onderzoek. We willen 
onszelf zeker niet op een voet
stuk plaatsen en we geven grif 
toe dat ook bij akademiege-
schooiden het heel wat beter 
zou kunnen. 

vlot leesbaar Men heeft wel eens de naam 
Céline genoemd in verband met zijn eerste 
romans 
In de eerste roman verhaalt de romancier 
Axel Balliceaux zijn jeugd In Objet perdu de 
l'amour wordt dit levensverhaal voortgezet 
Het boek bestaat uit drie delen, waarin tel-

ADVERTENTIE 

BLOEMEN ROUWKRANSEN 
BRUIDSTUILEN 
ZAALVERSIERING 

I E T R A PVBA 
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« W ^ 2520 EDEGEM 
^ 4 ^ Tel 03/457 23 89 

kens vanuit een ander standpunt of een 
ander personnage het verhaal wordt voortge
zet 

VAN GAUWELAERT ~ 
Na deze dne lijvige romans enkele van 

kleiner formaat, althans wat de omvang be
treft Ladies first Raphaelle Billetdoux, ge
boren m 1951, publiceerde in 1971 Jeune 
Fille en silence Met L 'Ouverture des bras de 
l'homme ven/vierf ze in 1973 de prijs Louise 
Vilmonn en in 1976 kreeg ze de Pnx Interailié 
voor Prends garde a la douceur des choses 
dat in de sene Points verscheen In 1985 
kreeg ze nog de Pnx Renaudot voor Mes 
nuits sont plus belles que vos jours 

Didier Van Cauwelaert draagt een naam 
die in Vlaanderen een bekende klank heeft 
maar hij is afkomstig van Nice waar hij 
geboren werd in 1960 In 1984 kreeg hij de 
Pnx Roger Nimier voor Poisson d'amour dat 
ook in de reeks Points uitkwam De kntikus in 
Le Monde schreef dat men bij deze roman 
denkt aan Antoine Blondin en Felicien Mar-
ceau De bekroning met een prijs die de 
naam draagt van de jonggestorven Hussard 
IS dus hier met zonder betekenis en zini 

Vermelden wij tenslotte uit de Pomts-sene 
nog twee vertalingen Jusqu'a la Mort van de 
in 1939 geboren Israëlische auteur Amos Oz, 
een der markantste figuren uit de literatuur in 
Israel, wiens werk vertaald werd in veertien 
talen, en Senso van de 19e eeuwse Italiaan
se auteur Camillo Boito, een novelle die in 
••953 verfilmd werd door Visconti , 

— Naissance d'une passion. Michel Braudeau. 
480 biz. 
— L'objet perdu de l'amour. Michel Braudeau. 
540 biz. 
— Le testament amoureux. Rezvani. 550 biz. 
— Prends garde è la douceur des choses. 
Raphaelle Billetdoux. 190 biz. 
— Poisson d'amour. Didier van Cauwelaert 188 
biz. 
— Jusqu'a la mort Amos Oz. 190 biz. 
— Senso. Camillo Boito 86 biz. 
Uitgave: Serie „Plonts", Ed. du Seuil, Parijs. 

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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BOEKEN 

TOM CLANCY EN ZIJN THRILLERMACHINE 
De Amerikaanse schrijver Tom Clancy 

heeft zich in een mum van tijd bij de meest 
verl<ochte auteurs van thrillerverhalen ge
voegd. Het verhaal van Tom Clancy is als 
een „uitgeverssprookje" dat uitkomt. Zijn 
eerste werk „De jacht op de Red October" 
kreeg wild entoesiaste kritieken en het ver
kocht in een razend tempo. Toen president 
Reagan het „het perfecte marineverhaal" 
noemde, verscheen het met een stip op de 
New York Times bestsellerlijst. In een half 
jaar tijd werden in Amenka ruim vijf miljoen 
eksemplaren verkocht. Daarbij werd het ver
taald in zeven talen. 

Alhoewel hij sinds de universiteit al droom
de van het schrijven van een boek, had 
Clancy, die met Engels als hoofdvak afstu
deerde aan het Baltimore's Loyola College, 
tot dan toe zijn geld verdiend als verzeke
ringsagent. Hoewel hij sinds zijn jeugd al 
militaire boeken verslond, weerhield een ern
stige bijziendheid hem ervan in het leger te 
gaan. 

Clancy's ambities om te schrijven kwamen 
weer boven in 1976 toen hij een artikel las 
over de poging van Russische fregatten om 
Zweden binnen te dringen. Dit idee, zo zegt 
hij, bleef hem jarenlang bezighouden. De 
roman gebaseerd op dit incident nam lang
zaam maar zeker vorm aan. In ,,De jacht op 
de Red October" brengt hij een verhaal met 
een angstwekkend waarheidsgehalte. Het 
boek werd thans verfilmd met Sean Connery 
en Alec Baldwin in de hoofdrollen. Begin 
maart ging de film in Amerika in première. 

Na zijn suksesvol debuut heeft de nu 42-
jarige Tom Clancy met een reeks werken 
reeds een oplage bereikt van liefst vijftien 
miljoen eksemplaren. Hierbij is niet eens de 
bestseller begrepen „De Colombia Connec
tie". 

In De Colombia Connectie, een meesle
pende mengeling van komplekse intriges, 
spanning op het scherpst van de snede en 
uiterst gedegen research, getuigt Clancy 
opnieuw van zijn meesterschap. Ditmaal ge
beurt dat met een thriller die op schokkende 
wijze aantoont dat de praktijk van de Colom
biaanse drugsmaffia tot de alledaagse reali
teit van de jaren tachtig en negentig behoort. 

De Colombiaanse drugsmaffia ruimt twee 
tegenstanders, twee hooggeplaatste VS-
funktionarissen, uit de weg. De machtige 
drugsbaronnen geven daarmee te kennen 
dat ze inmenging van de Amerikaanse over
heid en het intensieve ingrijpen van de 
narkotikabngades meer dan beu zijn. 

Onmiddellijk gaan de Verenigde Staten 
over tot de tegenaktie. In het diepste geheim 
worden under-coverteams naar Colombia 
overgebracht en ook op het thuisfront zet 
men het tegenoffensief in. 

— De Colombia Connectie. Tom Clancy. Uitga
ven Bruna — Voor België: Standaard Uitgeverij. 
447 biz. 700 fr. 

De Amerikaanse auteur Tom Clancy. 

OORLOG 
Zopas verscheen dan ook een thnller die 

zowat het verloop van een derde wereldoor
log beschrijft. Operatie Rode Storm handelt 
over een eventuele derde wereldbrand. Het 
verhaal begint met een aanslag die gepleegd 
wordt op de Russische olievelden in West-
Siberië. Er wordt grote schade aangebracht 
aan deze rijkste oliebronnen van Rusland. 
Het olietekort wordt zo nijpend dat de Rus
sen besluiten de gebieden rondom de Perzi

sche Golf te bezetten en tegelijk West-Euro
pa onder de voet te lopen om NAVO-inter
ventie te voorkomen. 

De legertop krijgt eksakt vier maanden de 
tijd om deze gigantische aanval, die met 
Operatie Rode Storm wordt aangeduid, voor 
te bereiden. De weken gaan voorbij en haast 
onvermijdelijk lekt er iets van het Russische 
plan uit. 

— Operatie Rode Storm. Tom Clancy. Uitgaven 
Bruna — Voor België: Standaard Uitgeverij. 423 
biz. 295 tr. 

JEF EN HET FBI 
Jef Geeraerts is onze triiler-schrijver bij 

uitstek, over wiens vorige roman wij met 
instemming het volgende persuittreksel 
bloemlezen ,,Met ,,Sampaku" heeft Gee
raerts bewezen dat literaire kwaliteit en span
ning elkaar geenszins hoeven uit te sluiten " 
Een deel van zijn triller-kwaliteit dankt de 
auteur aan de grondige kennis van zijn mis-
daad-tematiek, waarvoor hij trouwens heel 
wat opzoekingswerk verricht Dat is ook het 
geval voor de nieuwe Geeraerts die Uitgeverij 
Manteau in haar zomeraanbieding aankon
digt Double Face, waarvoor de schrijver zich 
de medewerking toeeigende van liefst de 
Gehavior Sciences Un/f (afdeling gedragswe
tenschappen) van de FBI Academy te Quanth 
co (Virginia, VS) Hij is daar blijkbaar dank
baar voor, want in de misdaadroman mag het 
Federal Bureau of Investigation een rolletje 
meespelen, al wordt de dader uiteraard in 
Antwerpen aangehouden, dankzij het inmid
dels bekende speurdersduo kommissaris 
Vincke en inspekteur Verstuyft. 

In het verhaal ontbreekt de gruwel met, 
maar wees gerust, het is fiktie, want de sene 
lustmoorden worden gepleegd in de zomer 
die nu voor de deur staat Jef Geeraerts 
schrijft dus over een fenomeen dat in het 
vakjargon van de politie ,,serial murders" 
genoemd wordt De omstandigheden waarin 
de moorden hun beslag krijgen zijn dermate 
bloedstollend dat ze ,,om voor de hand 
liggende redenen" voor de pers verborgen 
worden gehouden Maar vertellen we met te 
veel, er blijft genoeg om te gnezelen en 
voorlopig geheim een motief is er met, de 
bezeten dader blijft beanstigend land onvind
baar en wat tijdens het verhoor aan het licht 
komt, tart elke verbeelding 

De moorden gaan dus gebeuren, Jef Gee
raerts heeft ze al beschreven, maar u moet 
nog op uw horror-honger blijven, want Dou
ble Face verschijnt pas in oktober, zal ca 256 
bladzijden tellen en 595 frank kosten 

(N.V.B) 
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VLAKBIJ & ELDERS 

DE ZOERSELSE LINDE 
Er bestaan meerdere reuzelinden die in 

Vlaanderen het dorpsbeeld beheersen. Maar 
deze van de gemeente Zoersel in het hartje 
van de Antwerpse Kempen schreef letterlijk 
en figuurlijk toch een geschiedenis apart. 
„Den dikken boom" is misschien wel beter 
bekend dan de gemeente zelf, waar hij als 
natuumionument eeuwenlang een stukje ziel 
van het volkse dorpsleven was. 

800 JAAR 
De preciese ouderdom van de Zoerselse 

Linde ligt verhult ergens in de duistere mid
deleeuwen. Maar al in het vierde leerjaar van 
de lagere school krijgen de jonge Zoerselna-
rene te horen dat zij beslist vóór 1200 ge
plant werd en dus zowat 800 jaar oud moet 
zijn. En voor die van Zoersel staat het vast 
dat ZIJ aldus de oudste boom van het land is 
of was (al menen wij te weten dat men in het 
Limburgse Lummen van een 1000-jarige eik 
gewaagt). 

DE KUNST „REDT" ^ 
De Linde overleefde talloze oorlogen, op

standen, windhozen en blikseminslag... 
maar de moderne tijd bracht fataler onheil. 
De aanleg van gasleidingen, een tramweg, 
een verharde weg en de uitlaatgassen deden 
hem geen goed. Na enkele amputaties en 
andere vergeefse ingrepen door boomchirur
gen, kwam het onvermijdelijke. In april 1974 
werd de boom geveld. Een zwarte dag voor 
Zoersel. 

De trotse linde die 8 eeuwen lang op 
majestatische wijze het Zoerselse 
dorpsbeeld beheerste. 

De beeldhouwers Mariëtte Coppens en Pol 
Van Esbroeck „redden" de boom uit de 
klauwen van de houthandel en van de open
haard-brandstapel. Mariëtte Coppens inspi
reerde zich op Consciences De Loteling, die 

het Zoerselbos en zijn Boshuisje (waarin 
Conscience het boek moet geschreven heb
ben) beroemd maakte. Uit de takken van de 
boom beeldhouwde zij de ontroerende ge
schiedenis van Jan en Katrien. Pol Van 
Esbroeck gebruikt zijn talent om in de stam 
opmerkelijke taferelen en figuren van het 
Zoerselse volksleven vast te leggen (o.a. 
Trien Van Hemeldonck, de eerste vrouwelij
ke burgemeester van België). 

TENTOONSTELLING 
EN BOEK 

Na een voorafgaande ontwerpwedstrijd 
werd in november 1989 een gebouw voltooid 
voor het onderbrengen van de beeldhouw
werken. Op 10 februari 1990 werd dit Linde
paviljoen officieel geopend. Een tentoonstel
ling over de ,,herboren" Linde en haar ge
schiedenis, een open-deur-dag en allerlei 
festiviteiten werden de aanzet tot het uitbou
wen van een nieuwe toeristische troefkaart 
voor de Kempense gemeente, want het staat 
buiten kijf dat de tentoonstelling eerlang een 
permanent karakter zal krijgen. 

Op dezelfde datum verscheen een lijvig, 
geïllustreerd boek over de Trots van Zoersel. 
Het werd uitgegeven door de Heemkundige 
Kring Zoersel en kost 450 frank. Voor verde
re info betreffende tentoonstelling en boek 
kan men terecht bij de Heemkundige Kring, 
Zandstraat 117, 2153 Zoersel, telefoon 
03/312.31.35 of 312.27.61. 

(N.V.B.) 

DE LINZEN ZIJN TERUG 
De oud-testamentische tijd dat Esau zijn 

erfrecht op de kudden van zijn vader voor 
een portie linzen verkocht aan zijn pientere 
jongere broer is verre geschiedenis. Bij de 
meeste zgz. fijnproevers skoren zowat alle 
peulvruchten met bijster hoog. Ten onrechte. 
Overigens hebben precies de meesterkoks 
uit de nieuwe keuken voor de onstuitbare 
come-back van de linzen gezorgd. En pro
beer zelf maar eens een bord niet te dikke 
linzensoep met verse voorjaars- of zomer-
groenten. Voeg dan wel een scheutje azijn 
toe. Dat verhevigi op lekkere wijze de delika-
te smaak en steekt de maag een handje toe 
bij de spijsvertering. 

van linzen hun verstevigende Babylonische 
soep. En de slaven die door de woestijn de 
stenen voor de piramides aansleepten, kre-

Reeds geruime tijd voor onze tijdrekening 
kookten de schippers op Tigris en Eufraat 

gen van de farao's linzenbrij bij hun brood. 
De voedingswaarde van linzen is dus een 
historische waarschijnlijkheid, maar kan ook 
op het weegschaaltje van de hedendaagse 
diëtist aangetoond worden. Linzen bevatten 
bijzonder veel eiwit en bijna evenveel essen
tiële aminozuren als de eieren van een 
scharrelkip. En, belangrijk voor de lijn... ze 
bevatten nagenoeg geen vet, maar dan ook 
geen vitaminen... wel zijn ze rijk aan diverse 
mineralen. 

VLUG KLAAR 
Voor linzen hoef je niet noodzakelijk naar 

een reformzaak of een dinamisch-biologi-
sche winkel. Immers, in Azië en de landen 
rond de Middellandse Zee waar de linzen het 
best gedijen, worden (veelal uit geldgebrek) 
maar zelden of weinig schadelijke verdel-

gingsmiddelen gebruikt. 

Het schoonmaken gebeurt eenvoudig door 
ze even onder stromend water tussen de 
vingers te spoelen. En dat linzen een verve
lend lange (voor)bereidingstijd zouden ver
gen, IS een fabeltje dat nog berust op een 
vooroordeel uit de tijd dat grootmoeder fijne 
peulvruchten nog nachtenlang liet weken. 

Linzen kunnen, in tegenstelling met ge
droogde enwten, zonder inweektijd gekookt 
worden. En zelfs dat duurt niet eens lang, 
vijftien tot twintig minuten, naargelang de 
soort. Voor rode linzen volstaat een kwartier
tje. Voor groene en zwarte heb je wel de volle 
twintig minuten nodig. Nog een pluspunt van 
linzen is hun veelzijdigheid in toepassings
mogelijkheden : gewoon als schotelgroente, 
koud in slaatjes of als pasta voor op toastjes 
of in wat speciale sausjes, enz... 

(N.V.B.) 
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KAN ITALIË MONDIALE 
VERLIEZEN? 

I
TALIË was altijd al aangestoken door de 
voetbalgekte. De voetbalsport wordt op 
het schlerellan ondersteund, of beter nog 
gestut, door de grote industrieën. Berlus
coni is de baas van AC Milan. Juventus is 
eigendom van Fiaibaas Agnelli. Elke klub 
heeft zijn eigen mecenas, zijn eigen geld
schieter. Bovendien tart de ijver van de 
Italiaanse sportpers alle verbeelding. Het 
land telt meerdere sportkranten die allen 
leefbaar zijn en dagelijks bladzijden voet

balnieuws brengen. Om over de televisie 
maarte zwijgen. De RAI heeft aangekondigd 
dat het „zijn programmatie" vanzelfspre
kend moet aanpassen aan de Mondiale. 
Tussen de matchen door zullen hooguit wat 
aangekochte programma's worden uitgezon
den. Al de eigen produktiemiddelen zijn voor 
het wereldbekertomooi „gereserveerd". De 
machtsontplooiing van deze gekommerciali-
seerde staatsomroep is zonder voorgaande. 

HEILIGER DAN PAUS... 
Puur sportief was Italië natuurlijk nooit een 

klein broertje. De nationale ploeg won al drie 
wereldtitels. Toch oversteeg de vroegere 
kracht vermoedelijk nooit de huidige... Sinds 
voor enkele jaren de grenzen werden ge
opend voor buitenlanders is ,,the sky the 
limit" geworden. De transferbedragen kun
nen niet meer worden uitgesproken en een 
invaller verdient vermoedelijk niet minder 
dan tien miljoen Belgische frank. Kunt U zich 
natuurlijk de vraag stellen waarmee men 
eigenlijk bezig is. Of dit nog kan en verant
woord is? Op het schiereiland maakt zich 
daaromtrent geen mens zorgen. Voetbal is 
heiliger dan de paus. Het is eigenlijk een 
vervangende religie. Wanneer een stadion 
zijn poorten opent, stromen de gelovigen 
binnen. Het is niet anders. 

Door wie kan Italië, dat sportief veel heeft 
opgestoken van de komst van de beste 
buitenlanders, worden bedreigd? Door de 
klassieke waarden van het wereldvoetbal. 
Door West-Duitsland, door Argentinië, door 
Brazilië, door Nederland en daar zullen we 
het vermoedelijk wel mee gehad hebben. 
Natuurlijk kunnen Engeland, Joegoslavië, 
Uruguay, Spanje en Rusland okkasioneel 
toeslaan maar de finale spelen en winnen is 
nog wat anders natuurlijk. 

Zelf verwachten en verhopen we veel van 
Brazilië en Nederland. Zij zijn de respektie-
velijke kampioenen van Zuid-Amerika en 

Europa. De Brazilianen zullen vermoedelijk 
een stuk realistischer voetballen dan in het 
verleden. Veel van hun betere spelers ver
dienen momenteel hun brood bij Europese 
topklubs. Daardoor zullen ze meer vertrouwd 
zijn met de Europese voetbalgewoonten, 
zullen ze het belang van fiziek en taktische 
discipline beseffen. Dat ze in de voorberei
dingswedstrijden weinig indruk maakten, is 
niet direkt verontrustend. Dat deed overi
gens geen van de gedoodverfde favorieten. 
Voor hen begint de Mondiale eigenlijk maar 
op 23 juni. Na de opgelegde (telelvisie)oefe-
ningen van de eerste ronde. 

Het ligt nogal voor de hand dat 
Italië als uitgesproken favoriet 
aan het eindtornooi van de 
Mondiale 1990 begint. 
Het rijkste voetballand ter we
reld kan alle denkbare troeven 
aanwenden in de strijd van één 
tegen allen die niet eens onge
lijk mag worden genoemd. 
Nooit eerder beheerste Italië 
nadrukkelijker het Europese 
voetbal. Het won de drie Euro-
pacups. Het telde vier van de 
zes finalisten. Volgend seizoen 
speelt bijna gans de Italiaanse 
eerste klasse Europees... 
Flandrien gaat na hoe het zover 
is kunnen komen. 
Volgende week, wanneer de 
Mondiaie-gekte helemaal 
meester is, brengt WIJ een to
taal-overzicht van de Wereld
beker die in 1930 - dus 60 jaar 
geleden -- uitgevonden werd. 

MARADONA 
Nederland moet het nu doen of... nooit. 

Over vier jaar is Gullit te oud en nog andere 
sterke jongens zullen tegen die tijd over hun 
hoogtepunt zijn. Het moet dus in Italië ge
beuren. Met Michels en Beenhakker be
schikt de ploeg ook over sterke begeleiders. 
Wanneer de voor Oranje karakteristieke ner
vositeit en prikkelbaarheid kan worden be
heerst, is veel mogelijk. 

Oefenmeester Guy Thijs dient nog 
heel wat plooien glad te strijken in 
zi jn team. (foto Herremans) 

Of we Duitsland onderschatten? Zeker 
niet. De huidige ploeg van de afscheid ne
mende coach Franz Beckenbauer is beslist 
sterker dan de formatie die op eigen bodem 
de Europese finale tegen Nederland verloor. 
Duitsland groeit traditioneel met het vorde
ren van het tornooi. Maar de laatste jaren 
kwam de Mannschaft of talent of,,eenheid" 
te kort. Zal het nu wel anders zijn? 

Met Argentinië moet een mens altijd voor
zichtig zijn. Wanneer Maradona zijn kuren 
krijgt, mag men zich aan alles verwachten. In 
Italië speelt Diego de Verschrikkelijke boven
dien halve thuismatchen maar verder blijft 
het toch raden naar de werkelijke kracht van 
het team. 

HET SPEL EN 
DE KNIKKERS 

Of de veertiende wereldbeker sportief de 
verwachtingen zal inlossen blijft een open 
vraag. Veel zal afhangen van de scheids
rechters. Op dit gebied bestaat een gema
tigd vertrouwen omdat de Fifa al bij herhaling 
blijk heeft gegeven ,,de ernst van de situa-

O 
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SPORT 

In de oefeninterland tegen Mexico zorgde IVIarc Degryse voor twee treffers. 
Gaat hij dat ook overdoen in Italië? (foto Herremans) 

tie" te beseffen. De eenvormigheid in de 
arbitrage zal worden nagestreefd en de bete
re voetballers zal men proberen te bescher
men. Zoniet krijgt de toeschouwer helemaal 
niets te zien. Want het spel wordt nog enkel 
gespeeld om de knikkers. Wie het veld 
opstapt wil winnen. Met alle geoorloofde en 
desnoods ook ongeoorloofde middelen. Het 
is nu eenmaal om de knikkers te doen. Hoe 
verder men gaat, hoe meer geld er naar de 
betrokken voetbalbond vloeit en... hoe hoger 
de handelswaarde van de spelers oploopt. 
De wereldbeker is immers het grote uitstal
raam geworden voor Berlusconi en andere 
Tapies... 

INDIGESTIE ~ 
Taktisch hoeven we ons geen illusies te 

maken. De deuren zullen hermetisch geslo
ten worden. Vrijwel elk land biedt zich aan 
met meer verdedigers dan aanvallers. België 
natuurlijk met veel meer verdedigers an 
aanvallers al wil Guy-met-de-sigaar dat nooit 
gezegd hebben. Opvallend is ook dat spelers 
van minder dan twintig jaar niet meer in de 
kernen worden opgenomen. 

Routine en discipline: daarmee zal men 
veel beslissingen proberen te forseren. Ver
der bestaat het gevaar — zo noemen wij dat 
toch — dat veel ploegen met een éénmans-
voorhoede zullen uitpakken en verder zullen 
spekuleren op fouten van de tegenstander 
om met opkomende verdedigers alsnog het 
verschil te maken... Hopelijk vergissen we 
ons. 

OP HOOP VAN ZEGEN... 
We hopen ook dat onze lezers-voetballief

hebbers over een sterke maag beschikken, 
zoniet dreigt de indigestie. U zult in de 
komende weken overspoeld worden met 
voetbalbeelden. Dat is niet niks maar toch 
nog overkomelijk. Veel meer vrezen we het 
gezwam dat rond de matchen zal worden 
verkocht. Nieuwtjes over de gezondheid van 
de kat van de hotelbaas van de Rode Dui
vels, interviews met de kok van de ploeg, 
gasten van allerlei pluimage m de studio. Het 
wordt met gemakkelijk om te onderscheiden 
waar het allemaal zal om te doen zijn. Om de 
match, om het cirkus er rond of om de 
presentators m de studio en de interviewers 
ler plekke. Misschien overleven we toch. 
Maar dan zal de knop herhaaldelijk moeten 
worden ingedrukt. Gelukkig krijgen we hier 
geen ontbijttelevisie. In Duitsland, Frankrijk 
en Engeland zal dat de arme thuisblijver 
vermoedelijk niet bespaard worden. 

Wat ons betreft: wanneer de achtste fina
les beginnen, missen we geen minuut meer. 
Wat daarvoor gebeurt is kinderrspel. Tenzij 
er in Cagliari en Palerme — waar ondenkba
re veiligheidsmaatregelen zijn getroffen — 
voetbaloorlogen uitbreken en een mens ver
plicht wordt zich daaromtrent te informeren. 
Voetbal heeft veel gezichten nietwaar. 

De lezer verwacht natuurlijk ook nog een 
woordje van aanmoediging voor onze ge

vreesde Rode Duivels. Graag. Hoe ze het er 
zullen afbrengen is per definitie onvoorspel
baar. Als reekshoofd dragen ze wel enige 
verantwoordelijkheid maar die proberen 
onze geboren underdogs gegarandeerd af te 
schudden. 

Indien de ploeg van Thys de achtste fina
les niet haalt, wat nauwelijks denkbaar is, zal 
voorzitter D'Hooghe diep ongelukkig zijn en 
dat mag men die feestvierder toch niet aan
doen. De bondsbestuurders en hun kommer-

ciële partners gaan immers naar Verona om 
triomfen te oogsten, om de vruchten van hun 
noeste arbeid te plukken. 

Onze pronostiek? De Rode Duivels spelen 
de achtste finales. Wat daarna volgt is on
voorspelbaar. Kunnen ze tegen Nederland, 
Engeland, Ierland, West-Duitsland, Joego
slavië of Italië opboksen? Dan nog liefst de 
Engelsen. Of de onberekenbare Joego's. Op 
hoop van zegen dus... 

Fiandrien 

ADVERTENTIE Deze week 
in Knack Magazine 

De Mondiale 

Knack vroeg aan - toevallig - elf nationale en internationale 
voetbalkenners wat we van de Mondiale mogen verwachten. Welk 

voetbal, welke wereldkampioen en de rol van de Belgen. De elf van 
Knack, deze week in uw magazine. 

Gorbatsjov: het gesprek 
Voor hij naar de Verenigde Sta
ten reisde voor zijn topontmoeting 
met George Bush had Knack/Ti
me een exclusief mterview met 
Mikhail Gorbatsjov. ,, Ik ben een 
kommunist, en dat is heel nor
maal", deze week in Knack. 

Het proefbuiskind 
Vorsers kunnen een embryo van 
enkele dagen oud in een proefbuis 
onderzoeken en vaststellen of het 
al dan niet bepaalde gebreken 
heeft. Dat onthult professor Van 
Steirteghem deze week in Knack. 

Akira Kurosawa 
Een monument van de cinema, de 
tachtigjarige Japanse regisseur 
Akira Kurosawa, over de oor
sprong en de betekenis van zijn 
dromen, die hij in zijn nieuwste 
film Dreams heeft verwerkt. 

En meer... 
• Biënnale: Porno, kitsch en 
kunst in Venetië. • Tien An Men: 
Een jaar na de gebeurtenissen op 
het Plein. • Industrie: Hoe over
leeft de Belgische wapenindustrie 
deze tijd van détente? 
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MENGELWERK 

HERSENBREKER 
OPGAVE 43 
HORIZONTAAL 

4 De bakker verkoopt ze met, hoewel ze 
uit de oven komen (10) 

6 Zulk sap wordt als droge blokjes verhan
deld (8) 
Wat een bloemrijk denkbeeld i (8) 
De hele bevolking van deze Scheldege-
meente vertoeft in een versterkt kasteel 
(6) 
Hier spreekt kracht uit (4) 
Weefsel dat nó gebruik gestreken wordt 
(4) 
Hiermee kun je een meubel vergroten 
(11) 
't Meest bedorven van alles (6) 
Paradijselijk land, maar bestaat het we l ' 
(8) 
Belachelijke Fransman (5) 
Door zo'n raam kun je spreken met 
iemand in een andere ruimte (5) 

8 
11 

12 
13 

14 

16 
17 

19 
20 

VERTIKAAL 

1 Wat je juist met zou verwachten hij 
stuurt zijn kostbare bezit de lucht m (12) 

2 Bevrijd van dronkschap (11) 
3 In volle vaart snel je naar zo'n bijeen

komst (7) 
4 HIJ IS op bezoek bij een middenstander, 

maar wel verplicht om te werken (11) 
5 Hoewel het met te zien is, moet men het 

toch steeds voor ogen houden (13) 
7 Doeken zorgen voor de samenhang (7) 
9 Loopt in de muziek steeds voorop (2) 

10 Taaie plant (2) 
11 Tingeling klinkt het vanuit een vesting-

werk (7) 
15 Zo'n scheur wordt verwenst (5) 
18 Een jongen als roofdier (3) 

WINNAAR 
OPGAVE 41 

De winnaar van deze week hoeven we met 
meer voor te stellen Deze „ouwe getrouwe" 
IS Jan Van Dooren uit de Moeistraat 48 te 
9830 Sint-Martens-Latem 

OPLOSSING OPGAVE 42 
Horizontaal: 3 opslag, 5 Heldergem, 
9 Innovation, 10 verjaardagen, 12 
verraste, 14 trans, 16 wierook, 17 
eiland, 18 Entente 

Vertikaal: 1 aanloopjes, 2 gare, 4 
schijn bedriegt, 6 etalage, 7 gnnd-
steen, 8 menigmaal, 11 verweer, 13 
toorts, 15 sun 

SATERDAG 
Van Rossem getrouwd 
Aai hem' 

Jean-Pierre en Rachida 
Met de grote Moneytrom 

Rode Duivels geen... 
.Gruntjes 

Kaarsbranden voor... 
Ma(ra)dona 

Raes geeft ontslag 
Met de pet naar gegooid 

Gorble weer naar huis 
Van de Reagan in de schijn 

Coens haalt bakzeil 
„Verdammei" 

Mozartjaar ingezet 
Tienen 't ander 

Familie Jan Boon van... 
het Castje naar de buis 

„Het IS heel wat moeilijker om 
te praten wanneer men met 
gekleed is Probeer maar eens 
ernstig te zijn zonder broek aan'" 

Bons Vian 
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TELEVISE 

ZATERDAG 9 JUNI ZONDAG 10 JUNI MAANDAG 11 JUNI 

BRT1 

17 55 Nieuws; 18 00 Tik tak; 18 05 Plons; 18 10 
De avonturen van Teddy Ruxpin, tekenfilmserie, 
18 35 Korte film; 18 40 Lentekriebels, toer mag , 
19 20 Lotto- en jokertrekking; 19 30 Nieuws. 
20 00 Het ontluikend vadersschap, serie 
21 30 Muziekprofiel, portret popartiesten 
22 00 30 gouden rozen, showprogr 
22 30 Nieuws 
22 50 Sukses, serie 

BRT1 

09 00 Samson presenteert, 10 05 Krokant, kuli-
nair mag , 11 00 De zevende dag, praatkaffee, 
17 20 Huizen kijken, info, 17 55 Nieuws; 18 00 
Tik tak; 18 05 Plons; 1810 De avonturen van 
Teddy Ruxpin, tekenfilmsene, 18 35 Space 1999, 
serie; 19 30 Nieuws. 
19 45 Onder de vulkaan, film 
20 35 Het el van Christoffels, reportage 
22 30 Nieuws 

BRT 1 

17 55 Nieuws; 18 00 Tik tak; 18 05 Plons; 1810 
De avonturen van Teddy Ruxpin; 18 30 De terug
keer van de antilope, serie, 18 55 Korte film; 
19 05 Uitzending door derden; 19 30 Nieuws. 
20 00 De wonderjaren, serie 
20 25 Uit hetzelfde nest, film 
21 45 In-gnd! In-grid, sportkwis 
22 30 Nieuws 
22 55 Uitzending door derden 

BRT 2 

13 55 Tennis, Roland Garros, 16 45 USSR-Roe-
menie, WK voetbal, 19 30 Nieuws 
20 30 USSR-RoemenIe, WK Voetbal 
20 50 Italie-Oostenrijk, WK voetbal 
22 45 Sport op zaterdag 

VTM 

17 00 VTM-kinderklub, 17 10 VTM-Super 50, hit
parade, 18 00 Nieuws; 18 05 Flying doctors, 
sene, 19 00 Nieuws 
19 30 Dag Coco, dierenmagazine 
20 00 Mini-Piaybackshow 
21 00 Moviola, mintsene 
22 40 Nieuws 
23 05 Beverly Hills cowgirl blues, film 
00 50 Nieuws 

BRT 2 

14 55 Tennis, Roland Garros, 16 45 USA-Tsje-
choslowakije, WK voetbal, 18 45 F1 Kanada, 
autorennen 
20 48 Braziiie-Zween, WK voetbal, 
22 45 Sportweekend 
22 55 W-Dulstland-Joegoslavie, WK voetbal 

VTM 

17 00 VTM-Kinderkiub; 1710 Dolphin Cove, se
rie, 18 00 Nieuws; 18 10 On the wings of the 
wind, dok ,19 00 Nieuws. 
19 30 VTM-Sport 
20 00 Tusk, film 
22 00 Nieuws 
22 30 The Rains of Ranchipur, film 
00 05 Nieuws 

BRT 2 

16 45 Costa RIca-Schotland, WK voetbal 
20 30 WK voetbal, samenvatting 
20 48 Engeland-lerland, WK voetbal 

VTM 

17 00 VTM-KInderklub; 17 30 Lassie, serie, 18 00 
Nieuws; 18 05 Cijfers en letters; 18 30 Santa 
Barbara, serie, 19 00 Nieuws; 19 30 Rad van 
fortuin. 
20 00 Dierenplezler, kwis 
20 30 MacGyver, serie 
21 30 Family Ties, serie 
22 00 Nieuws 
22 30 Vroemtuigen, info 
23 00 Master of the Game, serie 
23 45 Nieuws 

Ned 1 

13 00 Nieuws; 15 47 Sherlock Holmes, serie, 
16 40 Kerkepad, sene. 17 05 Bollo, Bries en 
Bondgenoten, sene, 17 30 Nieuws; 17 40 Her-
ble, serie, 18 26 Weg van de snelweg: Europa, 
toenstische tips, 19 00 Nieuws 
19 20 Passage plus 
20 06 Rondom tien, diskussieprogr 
20 58 Willen wij weten?, inleiding film 
21 05 De jacht op DNA, film 
23 00 Nieuws 
23 11 Thank you for the music, show 
23 37 Opmaat, religieuze muziek 
23 49 Huizen van Oranje 

Ned. 2 

13 00 Nieuws; 17 00 G.I. Joe, tekenfilmserie; 
17 25 Het kleine paradijs, tuinen, 17 45 Sledge 
Hammer, serie, 18 20 Top 40; 19 00 Family Ties, 
sene, 19 25 De heilige koe, automag , 20 00 
Nieuws. 
20 27 Die 2 m Italië, WK voetbal 
21 00 Goud van oud, muziekprogr 
21 50 Veronica sport 
22 20 Shaka Zulu, sene 
00 15 Nieuws 
00 20 Do you remember, love?, film 

Ned. 3 

09 00 Nieuws; 13 05 Studio sport; 16 00 Rus-
land-Roemenie, WK voetbal, 18 55 Sesamstraat; 
19 00 Jeugdjoernaal ekstra; 1910 Studio sport, 
19 35 VA Emiraten-Colombia, WK voetbal, 20 00 
Nieuws. 
20 20 Italie-Oostennjk, WK voetbal 
23 55 Nieuws 

Ned. 1 

10 50 Te gast bij God; 11 00 Omroepparochie; 
13 00 Nieuws; 15 15 Pinkpop, reportage, 16 16 
Schatzoekers, serie, 17 05 J.J. De Bom, zwak en 
sterk, 17 30 Nieuws; 17 36 De mens en de na
tuur, dok, 18 01 Vara's kindermenu; 19 00 
Nieuws. 
19 07 Gevangenen tussen tweee werelden, serie 
20 04 Laat maar zitten, sene 
21 07 De papieren bruiloft, film 
22 34 Playback, studentenprojekt teaterschool 
23 24 Museumschatten 
23 32 Nieuws 

Ned. 2 

09 00 Pingu, tekenfilmserie, 09 05 Bram en Moos, 
tekenfilmsene; 0910 Laurel en Hardy, 09 30 
Rarg, animatiefilm, 09 55 Waar is t'le dan, serie, 
10 00 Frankensteins tante, serie, 13 00 Nieuws 
19 00 Zomergasten, live-show 
20 00 Nieuws 
20 10 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 Landschappen tekenen en schilderen, 
kursus, 14 55 Studio sport; 16 40 USA-Tsjecho-
slowakije, WK voetbal, 18 55 Sesamstraat, 19 10 
Nieuws. 
19 15 NOS-mondiale 
19 55 Zapp, serie popmuziek 
20 25 Waar zijn we nou mee bezig, satire 
20 40 Brdzilie-Zweden, WK voetbal 
22 50 W-Duitsland-Joegoslavie, WK voetbal 
00 45 Nieuws 

Ned. 1 

13 00 Nieuws; 15 50 Abdijen der Lage Landen, 
dok serie, 16 15 Het Baikalmeer, dok, 17 05 
Neighbours, sene, 17 30 Nieuws; 17 40 Kro 
Kresj, 19 00 Nieuws; 19 10 The animal contract, 
sene, 20 15 Papa's kleine meid, dok 
21 15 Zeitgeist, toneel 
22 05 Spelenderwijs, amateurtoneel 
23 00 Nieuws 
23 10 The 39 steps, sene 

Ned. 2 

13 00 Nieuws; 17 30 Post, 17 33 Thundercats, 
serie, 18 05 Home, sene, 18 30 Wordt vervolgd, 
tekenfilms en strips, 19 00 Laurel en Hardy; 19 30 
Pure strength, sterkste man, 20 00 Nieuws. 
20 27 Avro Twaalf provinciën spel, kwis 
21 35 Televizier, aktualiteiten 
22 30 L.A.Law, serie 
23 20 Avro-Phillps, schaaktornooi 
23 35 Ontdek je plekje, Workum 
23 50 Nieuws 

Ned. 3 

09 00 Nieuws; 15 00 Deutsch direkt, kursus, 
16 40 NOS-Mondiale; 17 45 Jeugdjoernaal; 
17 55 Costa RIca-Schotland, WK voetbal, 18 55 
Sesamstraat; 19 10 Muziek In de Nederlanden; 
19 40 Voorlichtingsprogramma, info, 20 00 
Nieuws. 
20 20 De geschiedenis van het betaalde voetal, 
dok Sene 
20 50 Engeland-lerland, WK voetbal 
00 00 Nieuws 
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TELEVISIE 

DINSDAG 12 JUNI WOENSDAG 13 JUNI DONDERDAG 14 JUNI 

BRT1 

17 55 Nieuws; 18 00 Tik tak; 18 05 Plons; 18 10 
Teddy Ruxpin, tekenfilmserie, 18 30 Korte film; 
18 45 Op het terras, seniorenmag , 19 30 Nieuws. 
20 00 Moeders mooiste, serie 
20 30 Saffloer over de vloer, praatprogr 
21 15 Tien voor taal, taalstrijd 
21 55 Mobiele mensen — auto, mag 
22 30 Nieuws 
22 50 Uitzending door derden 

BRT 2 

16 30 Studiogesprekken, WK voetbal 
19 45 Belgie-Zuid-Korea, WK voetbal 
20 30 Studiogesprekken, WK voetbal 
20.48 Nederland-Egypte, WK voetbal 

VTM 

17 00 VTM-Kinderklub; 17 30 Lassie, serie, 18 00 
Nieuws; 18 05 Cijfers en letters; 18 30 Santa 
Barbara, serie, 19 00 Nieuws; 19 30 Rad van 
fortuin. 
20 00 Medisch Centrum West, serie 
21 05 Return to Eden, serie 
22 00 Nieuws 
22 30 The New Mike Hammer, serie 
23 15 VTM-Sport 
23 45 Nieuws 

Ned. 1 

13 00 Nieuws; 16 08 Merlijn de tovenaar, Disney-
tekenfilm, 17 30 Nieuws; 17 40 Bollo, Bries en 
bondgenoten, serie, 18 04 Disney parade; 19 00 
Nieuws; 19 20 Kerkepad, 19 51 Mother and son, 
serie. 
20 24 Cliff Richard, The event, show 
21 21 Paul Daniels, goochelaar 
22 12 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; 16 00 Tros Telespecial; 16 42 
Derrick, serie, 17 40 De kip en het ei, serie ,18 10 
Groen en grondig, agrarisch progr , 18 25 Toe
komst in telekommunikatie, TV-kursus, 18 45 Tik 
tak; 19 01 De levende wildernis, Alaska, 20 00 
Nieuws. 
20 27 Terugkeer naar Eden serie 
22 04 TV-dokter, advies 
22 05 Tros aktua 
22 39 De TV-dokter, advies 
22 40 Dear John, serie 
23 10 Kijk TV, pop wetensch mag 
23 40 Nieuws 

Ned. 3 

09 00 Nieuws; 15 15 Jong zijn, zelfstandig wor
den; 15 45 Slapen kun je leren, info, 16 40 
Belgié-Zuid-Korea, WK voetbal, 18 55 Sesam
straat; 19 10 Jeugdjoernaal; 19 20 NOS-Mondia-
le; 19 28 Van quantum tot werk, kursus, 20 00 
Nieuws. 
20 20 NOS-mondiale 
20 50 Nederland-Egypte, WK voetbal 
23 00 NOS-mondiale, samenvatting 
23 50 Nieuws 

BRT 1 

17 55 Nieuws; 18 00 Tik tak; 18 05 Plons; 1810 
Teddy Ruxpin; 18 30 Bassie en Adriaan, sene, 
18 55 Festivals of the world, Peru, 19 30 Nieuws. 
20 00 Tatort, serie 
21 30 Stijl, kunstmag 
22 30 Nieuws 
22 50 Huizen kijken, info 

BRT 2 

16 45 Uruguay-Spanje, WK voetbal 
20 30 WK-voetbal, studiogesprekken 
20 48 Argentinie-USSR, WK voetbal 

VTM 

16 00 The Ewoks, sene, 16 30 The real Ghost-
busters, serie, 16 50 Schuif af, kinderprogr , 
18 00 Nieuws; 18 05 VTM-Super 50; 19 00 
Nieuws; 19 30 Rad van fortuin. 
20 00 Beroemd, Luc Philips 
21 00 The Kennedy's of Massachusetts, serie 
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 30 De natuur van 
Noord-Amerika, dok , 16 00 Highlight, Philip Bai
ley, 16 30 Tom Sawyer, sene, 16 55 Kinderkrant; 
17 30 Nieuws; 17 40 Tijdsein 1, aktualiteiten, 
18 28 Avonturenbaai, serie, 19 00 Nieuws-19 20 
Highlight, Bruce Carroll 
19 56 The Campbells, serie 
20 25 Bunkeren, alternatieve ki)k 
20 35 De grote breuk, dok 
21 35 Finale talentenjacht 
22 05 Tijdsein 2, aktualiteiten 
22 35 Wit begint, zwart wint? 
23 00 Nieuws 
23 10 Mag ik es met je praten, over geloof 
23 40 Tenslotte, dagsluiting 

Ned. 2 

13.00 Nieuws; 17 00 Het geheimzinnige kasteel, 
sene, 17 45 Superchamps, sportspektakel, 18 40 
Countdown, pop, 1925 Nieuwslijn, aktualiteiten; 
20 00 Nieuws. 
20 27 Die 2 in Italië, WK voetbal 
21 00 Parallax, verschijnselen 
21 55 Cash, belegging 
22 25 A midsummer night's dream, toneel Shake
speare 
23 30 Nieuws 

Ned. 3 

09 00 Nieuws; 16 40 NOS-Mondiale; 16 50 Span-
je-Uruguay, WK voetbal, 18 30 Sesamstraat; 
19 10 Jeugdjoernaal; 19 10 NOS-Mondiale; 
19 40 Stichting Socutera; 19 49 Politieke partij
en; 2000 Nieuws. 
20 20 NOS-Mondiale 
20 50 Argentinie-USSR, WK voetbal 
23 00 NOS-mondiale, samenvatting 
23 55 Nieuws 

BRT1 

17 35 Babel, voor migranten, 17 55 Nieuws, 18 00 
Tik tak; 18 05 Plons, sene, 1810 Teddy Ruxpin, 
serie, 18 35 Avonturen in Maple Town, sene, 
18 55 Korte film; 19 10 Uitzending door derden; 
19 30 Nieuws. 
20 00 Het Capitool, sene 
20 45 Golden years, oldies 
21 30 Panorama, aktualiteiten 
22 30 Nieuws 
22 50 Première, filmnieuws 

BRT 2 

16.45 Joegoslaviè-Colombia, WK voetbal 
18 45 Kameroen-Roemenië, samenvatting 
20 30 WK-Voetbal, samenvattingen 
20 48 Italie-USA, WK voetbal 

VTM 

17 00 VTM-Kinderklub; 17 30 Lassie, serie, 18 00 
Nieuws, 18 05 Cijfers en letters; 18 30 Santa 
Barbara, sene, 19 00 Nieuws; 19 30 Rad van 
fortuin. 
20 00 Tien om te zien, show 
21 00 Flamingo Road, serie 
22 00 Nieuws 
22 30 Telefacts, aktualiteiten 
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 41 De Nederland
se kinderjury, beste kinderboek, 18 06 Vara's 
kindermenu; 18 41 Het land van ooit, sene, 19 00 
Nieuws; 19 22 Lingo, woordspel 
19 51 Een klas apart, serie 
20 14 Tien voor taal, taalstrijd 
21 57 Op naar het Australische binnenland, film 
22 44 Jazz at the Smitshonian, koncert 
23 00 Nieuws 
23 10 Impact, dok 
00 00 Natuurmoment 

Ned. 2 

13 00 Nieuws; 16 00 Wunder der Erde, dok ; 
16 45 Riptide, serie, 17 30 David, de kabouter, 
sene, 17 55 Toppop gogo; 18 20 Ontdek je plek
je, Workum, 18 30 Letty, jeugdsene, 19 00 Runa
way island, jeugdsene, 19 25 Preferenties, spel-
progr , 20 00 Nieuws. 
20 27 Een hart voor de natuur, WNF 
22 05 Missa Criolla, dok N-Spanje 
22 51 Avro-Philips, schaaktoernooi 
23 10 Nieuws 

Ned. 3 

09 00 Nieuws; 16 00 Studio sport; 16 40 NOS-
mondiale; 16 50 Joegoslavié-Colombia, WK 
voetbal, 18 55 Sesamstraat; 19 10 Jeugdjoer
naal; 19 20 Nos-Mondiale, samenvatting, 19 29 
Het Griekse vuur, dok , 20 00 Nieuws. 
20 25 NOS Mondiale, WK-info 
20 50 Itahe-USA, WK voetbal 
23 00 NOS Mondiale, samenvattingen 
23 55 Nieuws 
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EEN FILM PER DAG 

VRIJDAG 15 JUNI 

BRT1 
17.35 Babel, migranten; 17.55 Nieuws; 18.00 Tik 
Xak; 18.05 Plons; 18.10 De avonturen van Teddy 
Ruxpin, serie; 18.35 David de Icabouter, serie; 
19.00 De Vlaams-Nationde Omroepstichting; 
19.30 Nieuws. 
20 00 Kamergenoot, film 
21.30 Fiimspot, info 
21.55 lemandsland, toer. mag. 
22.30 Nieuws 
22.50 Tijd is geld, el<on. mag. 
23.05 Een jaar in Vietnam, serie 

BRT 2 

16.45 Oostenrijl(-Tsjechoslowal(ije, WK voetbal 
20.30 WK-voetbal, samenvattingen 
20.48 W-Duitsland-VA Emiraten, WK voetbal 

VTM 

17.00 VTM-kinderl(lub; 17.30 Lassie, serie; 18.00 
Nieuws; 18.05 Cijfers en letters; 18.30 Santa 
Barbara, serie; 19.00 Nieuws; 19.30 Rad van 
fortuin. 
20.00 Murder ordained, film 
23.20 Nieuws 
23.50 Crime story, serie 
00.35 Nieuws 

Ned. 1 

13.00 Nieuws; 16.05 Oh, mr. Porter!, film; 17.30 
Nieuws; 17.40 Matlock, serie; 18.30 De Muppet-
show; 19.00 Nieuws; 19.20 Hints, spelprogr. 
20.00 Inspekteur Morse, serie 
21.50 Brandpunt, al(tualiteiten 
22.25 Lente in de winter, serie 
23.00 Nieuws 
23.10 Lekker weg, toeristiscfie reeks 
23.35 The Brink's job, film 

Ned. 2 
13.00 Nieuws; 16.00 Dieren van de Middellandse 
zee, dok.; 16.31 All at sea, film; 17.54 Therio-
Natural state, dok.; 18.05 Erik, of het kleine 
insektenboek, serie; 18.28 Koning Bolo, serie; 
18.55 Tik tak; 19.00 The teenage hero turtles, 
tekenfilm; 20.00 Nieuws. 
20.27 America's funniest home videos 
21.00 Onze ouwe, serie 
22.04 De TV-dokter 
22.05 Jonglboed en Joosten, aktualiteiten 
22.44 De TV-dokter 
22.45 In the heath of the night, serie 
23.30 The Dave Thomas show, komische progr. 
00.00 Nieuws 

Ned. 3 

OC.00 Nieuws; 11.00 School-tv-weekjoernaal; 
16.00 Studio sport; 16.40 NOS Mondiale, samen
vatting; 16 50 Oostenrijk-Tsjechoslowakije, WK 
voetbal, 18.55 Sesamstraat; 19.10 Jeugdjoer-
naal; 19 20 NOS-Mondiale, samenvattingen; 
19.30 Bert Haanstra dokumentaires; 20.00 
Nieuws. 
20.20 NOS Mondiale, samenvatttingen 
20.50 W-Duitsland- VA Emiraten, WK voetbal 
23.00 NOS-mondiale, samenvattingen 
23 55 Nieuws 

Jacqueline Bisset tracht haar zeer pessimistische echtgenoot Albert 
Finney te verstrooien in „Under the Volcano". Zondag 10 juni, op BRT 1, 
om 19U.45. 

ZATERDAG 9 JUNI 

THE MEAN MACHINE 
Gewezen voetbalspeler Paul Crewe be
landt In de gevangenis omdat hij zijn bijzit 
lieeft geslagen. Hij krijgt van de direkteur 
de opdracht een ploeg samen te stellen 
uit de gedetineerden, een team dat het zal 
moeten opnemen tegen de cipiers. Ame-
rik. film uit 1974 met Burt Reynolds, Eddie 
Albert en Bernadette Peters. (BBC 1, om 

M 
ZONDAG 10 JUNI 

UNDER THE VOLCANO 
Amerik. film van John Huston uit 1984 met 
o.a. Albert Finney en Jacqueline Bisset. In 
1938 wordt in het Mexikaanse stadje 
Cuernavaca Allerzielen gevierd. Ook 
Geoffrey Firmin is aanwezig. Hij is aan de 
drank geraakt en stevent recht op zijn 
ondergang af. Rond zijn verval heeft hij 
een eigen kultus opgebouwd. (BRT 1, om 
19U.45) 

MAANDAG 11 JUNI 

UIT HETZELFDE NEST 
Vlaamse komische film uit 1952 met Lena 
Sanders, Jos Gevers, Charles Janssens 
en Co Flower. (BRT 1, om 20u.2S) 

DINSDAG 12 JUNI 

UNE AFFAIRE 
D'HOMMES 
Op enkele dagen tijd werden drie vrou
wen met hetzelfde wapen vermoord. 

Kommissaris Sen/olle is razend wanneer 
de vrouw van zijn persoonlijke vriend 
Faguet het vierde slachtoffer wordt... 
Franse politiefilm uit 1981 met Claude 
Brasseur, Jean-Louis Trintignant en Jean 
Carmet. (TF 1, om 20u.35) 

WOENSDAG 13 JUNI 

AUTHOR! AUTHOR! 
Amerik. film uit 1981 met o.a. Al Pacino, 
Dyan Cannon en Tuesday Weld. Toneel
schrijver Ivan Travalian zit met de handen 
in het haar: zijn nieuwste stuk gaat op 
Broadway in première en uitgerekend op 
dit moment laat zijn vrouw hem in de 
steek. (RTL-TVI, om 21u.05) 

DONDERDAG 14 JUNI 

LE SAMOURAI 
Franse politiefilm van J.-P. Melville uit 
1967 met o.a. Alain Delon, Nathalie Delon 
en Francois Périer. Jeff Costello heeft op 
een avond in een nachtklub een ware 
slachtpartij aangericht. Voordien had hij 
zijn minnares venwittigd dat hij die avond 
met haar zou doorbrengen. (RTL-TVI, om 
20U.10) 

VRIJDAG 15 JUNI 

THE BRINK'S JOB 
Amerik. komische film uit 1978, waarin het 
relaas over een brutale roof in Boston in 
1950 centraal staat. De oven/al wordt 
bedacht door een steeds innemende Pe
ter Falk. (Ned. 1, om23u.35) 
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BIOS 

EVEN IN EUROPA BLIJVEN 
Nuns on the run heeft twee BBC-persona-

liteiten in de hoofdrollen. Dat zijn de twee 
dieven Brian Hope {Eric Idle) en Charlie 
McManus {Robbie Coltrané). Ze zijn twee 
zachte eitjes, die niemand echt kwaad willen 
doen, maar de echte misdaad heeft zijn 
Intrede gedaan met Casey (Robert Patter
son), die er niets mee inzit om hier en daar 
ool< een leven te plukken. Brian en Charlie 
kijken nu uit naar de laatste grote kraak, 
waardoor ze met vervroegd pensioen kun
nen gaan. De dag dat Casey een fortuin 
afhandig wil maken van Chinese drughande
laren, is ook het tweetal aanwezig en gaat er 
vanonder met de buit. Achternagezeten door 
alleman en iedereen komen ze in een kloos
ter terecht. Daar trekken ze het habijt aan en 
geven zich uit als twee reizende nonnen, 

'aar beginnen de grappen en grollen en een 
kniesoor die er graten in ziet, want met onze 
moeder-de-heilige-kerk wordt op een zachte 
manier de draak gestoken en ik ben er van 
overtuigd dat zelfs kwezels met deze film 
kunnen lachen. Lachen, niet gieren in deze 
film van Jonathan Lynn met nog glansrollen 
voor Doris Hare als zuster Mary van het 
Heilig Hart en Janet Suzman als moeder 
overste. 

Wie enkele dagen geleden op Super 
Channel naar Cyrano de Bergerac keek, 
zag een schitterende José Ferrer in de 
hoofdrol, vertolking waarmee hij trouwens 
een Oscar in de wacht sleepte. Dat de 
Fransen daar blijkbaar jarenlang met wrok 
over gelopen hebben bewijst nu deze nieuwe 
versie van Jean-Paul Rappeneau. Ze stoom
den de film klaar voor het festival van Can
nes, met de hoop daar een grote prijs weg te 
kapen. Rappeneau heeft het zich niet te 
moeilijk gemaakt en is zeer dicht bij de tekst 
van Edmond Rostand gebleven en heeft die 
vertaald in erg klassieke filmbeelden. Wat hij 
echter wel heeft is een grandioze Gérard 
Depardieu en er is ook de medewerking van 
Jean-Claude Carrière die als scenarioschrij
ver het toneelstuk kneedde in een filmversie 
die teatergangers zeker zal aanspreken. 

BANG-PATS-BOEM 
Scene: een apoteek. Enkele opgeschoten 

knapen en een punkmeisje proberen er in te 
breken. Wat hen ook gelukt, want de zoon 
van de apotheker is er bij en weet waar de 
begeerde drugs liggen. Pa heeft echter in
brekers gehoord en belt de politie, terwijl hij 
zelf gewapend naar beneden rent. Bij aan
komst van de politie ontstaat er een vuurge
vecht waarbij heel wat doden vallen. In de 
apoteek leeft alleen het meisje nog, wanneer 
een agent bij haar neerknielt, schiet ze hem 
koelbloedig door de keel. Voor de rechter 
gebracht krijgt ze levenslang. Een machina-

Jean-Hugues Anglade goed in een ontgoochelende film. 

tie van de geheime dienst maakt dat Nikita, 
zo heet het meisje blijkbaar, officieel dood 
wordt verklaard en wanneer zij uit een lange 
bange droom zonder drugs ontwaakt leest ze 
over haar zelfmoord en haar begrafenis in de 
krant. Ze zit opgesloten in het gebouw van de 
geheime dienst en zal daar verschillende 
jaren verblijven, tenwijl langzaam haar muren 
afbrokkelen en ze omgeturnd wordt tot een 
geheim agente. De eerste avond buiten — 
het is haar verjaardag — na drie jaar, krijgt ze 
opdracht een man en diens lijfwachten te 
vermoorden in een drukbezocht restaurant. 
Met dezelfde koelbloedigheid als voorheen 
kwijt ze zich van haar taak, maar als ze ziet 
dat de uitweg die haar werd gegeven niet 
bestaat raakt ze in paniek. Alhoewel ze nu de 
gelegenheid heeft om nooit meer terug te 
keren, gaat ze toch terug. Hierdoor krijgt ze 
toestemming om alleen te gaan wonen, er
gens in de stad. Ze krijgt de identiteit van een 
verpleegster. Binnen de kortste keren wordt 
ze verliefd op een student die aan de kassa 
van een supermarkt zit en haar erg vriende-

- BINNENHUiSINRICHTING 
- SIERSCHOUWEN 
- MEUBELEN - STOFFEN 
- BEHANG 
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lijk behandelt. Ze gaan samenwonen. Maar 
net op het ogenblik dat alles idillisch lijkt, 
komt er een telefoontje, Nikita moet iemand 
vermoorden. De liefde heeft het meisje ech
ter langzaam tot een mens gemaakt en 
wanneer ze een nieuwe opdracht krijgt gaat 
ze door de knieën. Tot hiertoe is de film 
geloofwaardig gebleven, maar wanneer de 
grote opruimer — die Nikita moet helpen de 
opdracht te volbrenen — op het toneel ver
schijnt loopt het duidelijk fout en belanden 
we in het gewelddadige stripverhaal van 
bang-pats-boem. Spijtig, want Luc — Le 
grand bleu — Besson was er erg goed in 
geslaagd de psyche van het punkmeisje 
weer te geven. 

Anne Parillaud is een zeer sterke Nikita en 
de korte bijdrage van de eeuwig mooie 
Jeanne Moreau is zoals steeds af. Jean-
Hugues Anglade als de geliefde geeft even
eens een geslaagde vertolking. Lichtjes ont
goochelend. 

Willem Sneer 

Kostuums naar maat. 
HERENKLEDING 

rmees 
Steenhouwersvest,52 | 

ANTWERPEN 
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UIT DE REGIO 

OP DE 
BARRIKADE 

• ,,lk heet Tiia Raudma. Triviimi Velliste, 
onze voorzitter van de Kommissie Buiten
landse Betrekl<ingen, heeft me gestuurd. Ik 
zal je graag behulpzaam zijn om uit het Ests 
te vertalen en je hier wegwijs te maken 
tussen de vele sovjetklippen!". Nee, ze is 
geen Friese — dat hebben ze haar nogal 
gevraagd. Ze is een échte Estse! Vele Estse 
namen eindigen zoals de Friese. En haar 
perfekt Engels? Dat leerde ze in Sydney — 
daar is ze trouwens geboren. Haar vader 
werd midden 1940 in Tallinn gevangen gezet 
door de Sovjets. Eens bevrijd, nog wel door 
de Hitlertroepen, trok hij mee op in het Ests 
Legioen. Zij heeft hem enkel op foto's ge
kend, 't Ging allemaal zo snel. Hij sneuvelde 
ergens aan 't Peipesmeer, nabij Leningrad. 
Haar zwangere moeder, de grootvader en 
enkele kinderen konden nog uit Tallinn met 
het laatste schip vluchten... Van hen leerde 
ze Ests in Australië en werd er ook komputer-
deskundige. Ze heeft nu de Australische 
nationaliteit. Zo kwam ze reeds 11 keer terug 
naar haar vaderland. Zal ze er blijven? Ze 
weet het niet... Het dagelijks leven in Estland 
is zo hard. Ook al zijn de lentedagen er 
langer, de lucht blauwer en de meren zo 
talrijk en zo mooi... Maar ze mist Sydney met 
de warmte, de vrijheid, de vriendinnen... Met 
Peeter Mehisto, die uit Kanada terugkwam 
en llvi Cannon uit de VSA startten ze met een 
(behoorlijk!) maandblad ,,Kuituur ja elu" ( = 
Ests Kultuurleven). Hun wedde is belachelijk 
laag; ze wonen erbarmelijk slecht. En druk
ken kan maar op papier-overschotten... De 
Sovjets maken het hen niet gemakkelijk! En 
het Zweeds papier is zo duur. Zal het vol
gend nummer kunnen verschijnen? Maar 
kijk, wat vind je van onze plakbrieven? Ze 
zijn inderdaad prachtig. Je zou ze zo in de 
nieuwe Volksuniereeks kunnen stoppen: 
,,Vlaanderen bestaat!". Onze welp die bij
bels samenleeft met de zwaluw, het Ests 
simbool voor ,,nieuw leven", voor de lente, 
voorde heropstanding! Estland bestaat! Met 
haar dikke brilglazen en ziekenfondsmon
tuur van weleer, lijkt Tiia op Fröken Julie, zo 
weggestapt uit een Ingmar Bergmanfilm. 
Zou haar vader dominee geweest zijn? Bij 
Lennart Meri, méér dan 10 jaar strafkamp 
achter de rug en nu Ests minister van Buiten

landse Zaken , word ik in goed Nederlands 
aangesproken door zijn medewerker Andres 
lives. Die komt uit San Francisco maar stu
deerde in Brugge aan 't Europakollege. De 
Volksunie is voor de Esten een voorbeeld 
,,van hoe het kan en moet". Hij keerde ook 
terug. Zijn ouders moesten vluchten... Ner
gens in de Baltische staten kom je terecht 
zonder dat je stoot op de exodus, op de 
verbanning, op de wegvoering, op het marte
len of het doden. Zal het bevochten leed een 
stuk nieuw Europa worden? Zij hopen én 
werken én vragen praktische solidariteit. Al
les is er tekort om een eigentijdse maat
schappij uit te bouwen! Van dagbladpapier 
tot maand 
verband, van schrijfmachines tot stiften, van 
spuiten tot en met doodgewone aspirines... 
Ja, Helsinki ligt dichtbij, maar is zo peper
duur en met je roebels kan je er niets 
beginnen... 

Laat kom ik thuis in Zaventem, in Vlaande
ren, die laatste meidag... De wolken boven 
het Baltikum nog in de ogen, en de geur van 
vele, vele bloemen in mijn hart. ,,Men kan die 
niet verbieden te groeien", zei Tiia me. 
,,Konden we maar bloemen eten", grapjaste 
Peeter... 

• En 's morgens vroeg, stijf en onuitgesla-
pen, rijden we — zoals afgesproken — naar 
de BRT, die volgens de CVP en SP géén 
VRT mag zijn. 't Is er ontbijtfeest, want Radio 
1 is geboren, frisser en eigentijdser dan ooit. 
Met een volbloeds Nederlandse aanpak. Een 

leuke nachtradio. Dan drie uur nieuwspro
gramma. Voorde dag, met weginformatie en 
allerhande dienstverlening. „Het Vermoe
den" werd langer, dat is 'n goeie zaak. En 
een mooie taaiverzorging kregen we erbij — 
alleen al voor de rubriektitels. Kies maar: 
„Neem je tijd" — „Kattekwaad" — „Een
hoorn" — „Rond de Kiosk" — „Welkom in 
Vlaanderen" — „Open doel"... Met Lieve en 
Bob Wezenbeek zakken we af naar het 
zonnige morgenterrasje van 't kafeetje te
genover de (B)VRT-paddestoel. ,Zijn we wel 
fier genoeg op onze Vlaamse-Zuidneder-
landse identiteit; op wat we allemaal verwe
zenlijken ?" zo vragen we 't ons af. In Kaunas 
(Litouwen) en Riga (Estland) beluisterde ik 
onze Vlaamse Wereldomroep — 'n pareltje 
van steengoeie informatie, 'k Wist er méér, 
van wat er in de wereld gebeurde, dan die 
Franse en Amerikaanse joernalist, rondzeu-
lend met hun ,,zwaar materiaal". En al 
hardop denkend steunen we mekaar onge
merkt met het zoveelste plan om Vlaanderen 
'n stuk méér in beweging te zetten. Bij de 
derde bestelling is ons drietal aangegroeid 
met Hedwig, met Myriam en Monique, 't 
Radio 1-startfeest is voorbij. Met ons drieën 
zaten we al bij de poëzie. Bob zei het zo mooi 
en ik wil het je niet onthouden: ,,Dichters 
sterven nooit, ze wonen achter de grenzen 
van elke horizon..." En zijn we allen in de 
Vlaamse beweging niet een beetje ,,dich
ter"? 

Willy Kuijpers, 
Algemeen Sekretaris. 

MiiMiiiii 

In Deerlijk werd door Greenpeace een aktie opgezet bij de firma Boucquillon die vooral 
gericht was tegen staatssekretaris voor Leefmilieu Miet Smet. VU-voorzitter Dirk 
Demeurie gaf uitleg aan de Deerlijknaren over het opzet van de aktie. 
Boucquillon is een firma die het oplosmiddel methylchloroform invoert en verdeelt. Dit 
produkt is één van de ozonvernietigende stoffen en het gebruik is hier te lande aan geen 
beperkingen onderworpen, ook al bestaan er milieuvriendelijker alternatieven. Precies 
het feit dat er hier geen reglementering bestaat om deze ozonvreters te beperken wordt 
Miet Smet kwalijk genomen. Er is dus duidelijk een flink gat in het ozonbeleid. Vooral nu 
binnenkort in Londen nieuwe besprekingen over deze problematiek beginnen wilde 
Greenpeace met deze simbolische aktie Miet Smet oproepen om het gebruik van deze 
gevaarlijke produkten te verbieden. 
Op de gemeenteraad zal via raadslid Janneke Verbrugge worden tussengekomen over 
deze aangelegenheid. De VU-Deerlijk wil vernemen of de meerderheid weet had over het 
verhandelen van deze produkten en of de gegevens bekend waren bij de brandweer. De 
VU eist een volledige en ondubbelzinnige informatie naar de bevolking toe. 
Op de foto wordt het gat in de ozonlaag gesimbolizeerd door het gat in de reuzeparaplu. 
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KAMERLID JAN LOONES NEEMT HET 
OP VOOR DE VISPEURDER 

OOSTDUINKERKE - VU-kamerlid Jan Loones 
en gemeenteraadslid Maurits Boucquez uit Oost-
duinkerke (Koksijde) hebben er bij gemeenschaps
minister Kelchtermans van Leefmilieu ten zeerste 
op aangedrongen de maaswijdte van de ,,peur"-
netten tot 6 mm terug te brengen Namens de 
talloze peurders in Vlaanderen en vooral in de 
Westhoek nemen zij daarme stelling tegen de 
maatregel van minister Kelchtermans die de maas
wijdte van de netten per 1 januari '90 van 8 op 10 
mm vaststelde Zij willen dus met alleen dat de 
maatregel herroepen wordt, maar zelfs de de 
maaswijdte nog versmalt 

Het „peuren" of „poeren" is van oudsher een 
populaire volkssport in Vlaanderen 

Je ziet hem vaak zitten aan de waterkant in het 
Vlaamse platteland de peurder die de dobber af en 
toe op het water doet dansen, belust op beet van 
paling die dan met een gekontroleerde zwaai in het 
naastliggend net geslingerd wordt Bij die vorm van 
vissen komt geen haak te pas Wel haken de 
handjes van de paling zich vast in de smakelijke 
tros wormen onderaan de lijn Om te peuren heb je 
geen duur materiaal van doen het is dan ook een 
uitgesproken volksbezigheid van de gewone 
Vlaamse man In Westende bestaat een ,,peur-
klub" en in Wulpen werd onlang nog een peurwed-
strijd betwist met 35 deelnemers 

STRAF I.P.V. BELONING? 

Jan Loones en li/launts Boucquez wijzen er op 
dat de Vlaamse Gemeenschap de jongste jaren al 
enkele gewaardeerde inspanningen geleverd heeft 
op het vlak van de waterzuivering Zo bevoorbeeld 
ook aan de Westkust, waar de goeie hoop bestaat 
op zuivere kanalen en beken over pakweg ander
half jaar Vanzelfsprekend tot groot genoegen van 
de vele Vlaamse hengelaars, die, vergroeid met de 
natuur en tuk op gezonde vis, altijd geijverd hebben 
voor een gezond milieu De hengelaars en inzon
derheid de peurders hebben dan ook met venwon-
denng kennis genomen van de beslissing van de 
minister om de maaswijdte van de netten te verbre
den naar 10 mm 

Kamerlid Jan Loones ,,lk kan het ongenoegen 
van de peurders begrijpen Door die maatregel 
worden ze eerder,,gestraft" dan beloond voor hun 
milieukommer De minister nam zijn beslissing uit 
zorg voor de jonge palingen die aldus letterlijk beter 
door de mazen van het net zullen kunnen glippen 
Maar anderzijds is er de filosofie van de peurder 
zelf die er een erezaak van maakt te kleine palingen 
weer uit te zetten Sportvissers-peurders zijn dus 
met te vergelijken met stropers Zij kunnen met 
aansprakelijk gesteld worden voor, en tevens 
slachtoffers zijn van enkele stropers die met kleine 
aaltjes sjacheren" 

RECHTZETTING 
Er IS een zetfout geslopen in m n artikeltje 

6 Mei (WIJ, 18 mei j l ) 

Er staat te lezen strijden toch nooit voor 
hun ideaal Ik had bedoeld strijden toch 
voort voor hun ideaal Dat maakt een groot 
verschil uit 

Het IS een fout «waardoor de aandachtige 
lezer(es) de zin van m'n schrijven moeilijk kan 
begrijpen 

Jan De Dier sr., Erembodegem 

NEGATIEVE GEVOLGEN 

Volgens Jan Loones en IVIaurits Boucquez zal de 
maatregel ook enkele negatieve gevolgen hebben 
„De peurders zien zich verplicht een nieuw net aan 
te schaffen, kostprijs 1 500 fr Gezien de toch maar 
geringe vangsten denk ik dat velen dat met zullen 
doen Dat betekent dus minder visverloven en 
minder opbrengst voor de Vlaamse gemeen
schap", aldus gemeenteraadslid en vispeurder 
IVIaurits Boucquez, ook voorzitter van het Be-
schermkomitee Leefmilieu en Natuurbehoud Kok
sijde ,,En wat zullen de handelaars aanvangen met 
hun stock van 8 mm-netten'" zo vraagt Maurits 
zich af 

De recente peunvedstrijd in Wulpen bewijst in
derdaad dat de vangst miniem is De 35 deelne
mers hebben samen met meer dan 90 palingen 
gevangen, nog geen 3 per peurder 

WEDSTRIJDREGLEMENT 

Jan Loones ,,ln vergelijking met het aantal 
palingen dat op andere wijzen uit het bestand 
genomen wordt, bv door de (gelukkig) talrijke 
reigers in onze streek, is de vangst op zo'n wed
strijd bijna te verwaarlozen Welnu, de beslissing 
van de minister brengt het voortbestaan van dat 
soort wedstrijden rechtstreeks in gevaar Bij een 
wedstrijd speelt immers het wedstrijdreglement 
een voorname rol ook de kleine aaltjes tellen mee 
voor het klassement maar worden dan weer uitge
zet Met netten van 10 mm kan er van een wedstrijd 
met langer sprake zijn " 

Loones en Boucquez, die bekend staan om hun 
milieubewustmakende akties, betreuren dan ook 
de beslissing van de minister die de toekomst van 
een autentiek Vlaams folklore-gebeuren op het spel 
zet De Westendse peurklub telt een 60-tal leden en 
organiseert al 7 jaar jaarlijks een tiental wedstrij
den Het zou inderdaad jammer zijn als het peuren 
en de peunwedstrijden uit het Vlaamse volksleven 
zou verdwijnen 

Behalve het verzoek aan de minister om de 
maaswijdte van de peurnetten terug te brengen tot 
6 mm, heeft VU-volksvertegenwoordiger Loones de 
minister ook een parlementaire vraag gesteld Zo 
vraagt hij de minister om of de maaswijdte-
maatregel gebaseerd is op empirische gegevens, 
dan wel op gemiddelde vaststellingen van de vis-
wachters, of nog op grond van een algemene 
indruk 

Jan Huyghe 

WEST-VLAANDEREN 
JUNI 

8 BRUGGE: Hugo Coveliers over Kommissie 
Banditisme Moderator Pol Van Den Driessche Om 
20u 30 Info Luk Grootaerdt 
8 OOSTENDE: Gespreksavond met Willy Kuij-
pers, in het Oostendse Trefcentrum om 20u 
Kaarten 50 fr 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, 'I 
Zand 22 Org Ontmoetingsmomenten op vrijdag
avond en zaterdagvoormiddag 
9 IZEGEM: Wandelweekend (9 en 10/6) in „De 
Brink" 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 
18 IZEGEM: Busreis naar Maastncht Org 
VVVG-lzegem 
22 IZEGEM: Fietstocht en daarna Breugeltafel in 
't Spiegelaarke Org FVV-lzegem 
22 BRUGGE: Ontmoeting met Voordracht en 
debat met Lionel Vandenberghe, voorzitter IJzerbe-
devaartkomitee, over ,,Europa begint hier" Om 
20u 30 in De Gulden Spoor, 't Zand 22 Org 
Informative vzw 

EEN DAG IN 
DE WESTHOEK 

Op zondag 1 juli a s richt het arrondissement 
leper een wandeltocht in over 10 km in de streek 
van Cyriel Verschaeve Deze tocht hebben we de 
„Vier-kerken-tocht" genoemd, omdat deze tocht 
ons leidt langs rustige en landelijke wegen naar 
respektievelijk volgende dorpjes Wulveringem, 
Vinkem, Alveringem en Oeren 

We starten stipt om 13u 30 aan het Eethuis „De 
Drie Koningen" te Beauvoorde, op de parking 
achteraan Beauvoorde is de fusienaam voor Vin-
kem-Wulveringem 

De tocht brengt ons via „De Dne Koningen" naar 
Vinkem en Alvenngem, naar het ,,Verschaeve-
museum", waaraan we een kort bezoek brengen 
Daarna leggen we een bloemje neer op het graf van 
de Vlaamse pnester-dichter Cynel Verschaeven 

Na ongeveer 6 km is het tijd tot verpozen in 
Oeren en misschien even te proeven van het frisse 
gerstenat in ,,De Leute" Na op adem te zijn 
gekomen, vatten we de terugtocht aan en begeven 
we ons naar Wulvenngem (10 5 km) 

Voor de nog met vermoeide wandelaars nemen 
we dan nog een kort stukje bij van 3 km en brengen 
we een korte hulde aan het graf van Joe English 
Kamerlid Willy Kuijpers beloofde ons zijn aanwezig
heid samen met een Ierse afvaardiging 

Let wel dit laatste stukje van 3 km is met 
geschikt voor wandelwagens De vermoeide wan
delaars kunnen hun wagen nemen 

Nadien is er mogelijkheid tot een gezellig samen
zijn in Beauvoorde in de zaal „De Drie Koningen" 

Deelname in de kosten voor deze wandeltocht en 
ingang museum 60 fr 
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De VU-afdeling Zwevegem heeft de gewoonte de senioren van de gemeenschap elk jaar 
te bedenken met een kleine attentie ter gelegenheid van vader- of moederdag. Dit keer 
waren de moeders aan de beurt. In de rustoorden St.-Amand en Maria Love Heestert 
gingen de VU-mandatarlssen Beatrix Bossuyt, Paul Lanssens, Erik Maes, Silvaire 
D'Haene en Luk Kindt op bezoek. Zaterdag 9 juni worden de mannen in beide rustoorden 
opgezocht. Hiermee wil de VU aantonen dat de senioren als volwaardige medeburgers 
moeten beschouwd worden en als dusdanig ook behandeld worden. 

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

- GEZOCHT - 28-)arige 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). 

ADVERTENTIE 

RAAKLIJNEN TREF... RAAK 
U wilt goed ingelicht zijn over ontwikkeling in de kultuursektor en de volwassenedukatie. 
Daarom leest u het driemaandelijks tijdschrift Raaklijnen dat gemiddeld 32 bladzijden telt. 

Heel fris van vormgeving stelt het regelmatig een brede waaier van kultuurultingen zoals media, 
kunst, literatuur, muziek.. in de kijker aan de hand van foto's en vlot geschreven teksten. Ook komen 
het sociaal-kultureel werk en de Vlaamse Beweging ruimschoots aan bod. Verder belicht Raaklijnen 
het kultuurbeleid. 

Als uitgave van Vakbel, de Vlaamse Akademie voor Kulturele Belangen, benadert het blad kuituur 
vanuit een pluralistische en volksbewuste maatschappijvisie. 
De openheid en de verscheidenheid in ondenwerpen zijn essentiële eigenschappen van Raaklijnen 
die ten zeerste op prijs gesteld worden door ons steeds groeiend aantal abonnees. Er bestaat geen 
betere blijk van waardering! 

Ook u kunt zich abonneren door het storten van 350 frank (voor vier nummers) op het nummer 068-
2091962-87 ten name van Dienst Abonnementen, Limburgstraat 90, 9000 Gent. Als referentie 
vermeldt u „Raaklijnen" en het jaartal. Wenst u echter eerst een proefnummer te ontvangen. Geen 
bezwaar: wij zenden u er één gratis op! 

RAAKLIJNEN, EEN LEEUW VAN EEN BLAD, IS BEREGOED. 

VAKBEL 
Vlaamse Akademie voor Kulturele Belangen 
Limburgstraat 90 
9000 Gent 
tel.: 091/23.01.36 
fax.: 091/25.85.08 

ADVERTENTIE 

OPENBAAR CENTRUM 
VOOR 

MAATSCHAPPELIJK 
WELZIJN VAN 
ANTWERPEN 

PLAATS VAN 
REKENPLICHTIGE 

De plaats van rekenplichtige wordt 
openverklaard onder voorbehoud van 
goedkeuring door de voogdijoverheid 
van de benoemingsvoorwaarden. 

Zij staat open voor mannelijke en 
vrouwelijke kandidaten. 

Aanvangswedde: inlichtingen te be
komen op de 7de Directie-Personeels
zaken. 

De kandidaten moeten de Belgische 
nationaliteit bezitten. 

Leeftijdsvoorwaarde: de leeftijd van 
45 jaar niet overschreden hebben op 
29.6.1990. 

Diplomavereiste: 
Houder zijn van een diploma van het 

economisch hoger onderwijs van het 
korte type met volledig leerplan of voor 
sociale promotie (afdeling boekhouden) 
of van een diploma van licentiaat in de 
handels- of economische wetenschap
pen of van het diploma van kandidaat-
deskundig-rekenplichtige (afgeleverd 
door de Kamer van Rekenplichtigen). 

Er wordt een werfreserve aangelegd 
met een geldigheidsduur van 3 jaar. 

Verplicht inschrijvingsformulier en 
examenprogramma persoonlijk af te 
halen op de 7de Directie-Personeelsza
ken van het Openbaar Centrum voor 
Maatschappelijk Welzijn, Lange Gast
huisstraat 39 te 2000 Antwerpen. 

Inschrijvingsrecht: 400,- fr. 

De kandidaturen dienen toegekomen 
te zijn op het Secretariaat, Lange Gast
huisstraat 33 te 2000 Antwerpen uiter
lijk op 29.6.1990. 

De inschrijving en de deelneming 
aan het examen zal voorlopig aan
vaard kunnen worden voor laatste 
jaarsstudenten aan de hand van een 
desbetreffend attest van de ondenwijs-
inrichting. 

De definitieve aanvaarding zal 
slechts kunnen geschieden na voorleg
ging van het diploma. 

Het examen zal plaatsvinden op za
terdag 30.6.1990. 

Bij inschrijving zullen plaats en aan-
vangsuur van het examen meegedeeld 
worden. 
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ANTWERPEN 
JUNI 

8 SCHOTEN: Een brede kijk op Zweden. Voor
dracht door Erwin De Boel. Om 20u. in Kultureel 
Centrum, Kasteel Schoten. Org.: FW Schoten, 
VTB en KC Schoten. Inkom 100 fr. (FVV-VTB-CC) 
Niet-leden 150 fr. 
8 HOBOKEN; Open hoorzitting met Hugo Schiltz. 
In De Nieuwe Spiegel, Kioskplaats Hobokon om 
20u. Toegang gratis. Org.: VU-Hoboken. 
9 KAPELLEN: Barbecue in zaal Muysbroeck, 
Binnenweg. 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.: f^W-Lier-
Koningshooikt. 
11 KALMTHOUT: Kleurenanalyse van je kleding. 
Om 20u. in De Raaf, Withoeflei, Heide. Org.: FVV-
Kalmthout. 
16 BONHEIDEN: VU-tuinfeest op domein Krank-
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 

VU-BERCHEM WIL VEILIGE 
LUCHTHAVEN 

VU-KEMPEN TEGEN 
NEDERLANDS 
DRIJFMEST 

De VU-Kempen heeft onder de leiding van sena
tor Rob Geeraerts en provincieraadslid Sus Teuw-
kens een opgemerkte aktie gevoerd tegen de 
invoer van drijfmest vanuit Nederland. 

Reeds lang zijn de legale en illegale lozingen van 
Nederlands drijfmest een doorn in het oog. De 
Kempen heeft zelf al teveel drijfmest zodat het 
Nederlandse kan gemist worden als de pest. 

Vorig jaar trok de VU-Kempen reeds naar minis
ter Kelchtermans om zijn aandacht te vragen voor 
het probleem en vooral om te protesteren tegen de 
aflevering van vergunningen aan Nederlandse boe
ren om drijfmest naar Vlaanderen te brengen. 

Nog is het zo dat Arol vergunningen aflevert om 
drijfmest in te voeren. Boeren uit het Nederlandse 
Reusel komen hun drijfmest storten tot in Meerhout 
en zelfs Geel. De VU protesteert met klem tegen dit 
beleid. Zij heeft daarvoor verschillende redenen 

De Kempen heeft zelf reeds teveel drijfmest. Arol 
heeft geen middelen om de invoer te kontroleren. 
Er is nooit een vooronderzoek naar de bemestings-
staat van de betrokken gronden en ook nooit een 
kontrole achteraf. Onder druk van landbouwlobby's 
worden stelselmatig vergunningen afgeleverd met 
waterverontreiniging en luchtverontreiniging tot ge
volg. 

Rob Geeraerts eist dan ook dat gestopt wordt 
met het afleveren van vergunningen en dat Arol 
bestaande vergunningen opnieuw intrekt en de 
kontroles verscherpt. Aan de Vlaamse landbou
wers wordt gevraagd om niet lichtvaardig gronden 
te verpachten aan Nederlandse boeren. De VU-
Kempen eist verder een betere afstemming tussen 
alle diensten die met de kontrole te maken hebben • 
rijkswacht, douane, politie, Arol. 

De VU-Berchem is geschokt door het spektaku-
laire vliegtuigongeval dat op 2 juni voorviel op het 
Berchems grondgebied. De afdeling zou het echter 
ten zeerste betreuren zo dit spijtige ongeval zou 
aangegrepen worden om de diskussie over de 
Antwerpse luchthaven te verscherpen. Een alleen
staand ongeval kan immers niets afdoen aan de 
ekonomische noodzaak van deze Antwerpse lucht
haven voor onze haven- en handelsstad. 

VU-MECHELEN: 

BRIEF NAAR 

REDERIJ 

De VU-Mechelen heeft een brief overgemaakt 
aan de rederij Benelux in Gent. Deze rederij baat 
de lijn uit die het domein Plankendael verbindt met 
IVIechelen. Tijdens een boottocht op die lijn stelde 
de VU vast dat de Belgische driekleur werd ge
voerd De VU-Mechelen heeft nu aangedrongen 
om rekening te houden met de federale struktuur 
van ons land en de boten dan ook te voorzien van 
de officiële vlag van de Vlaamse Gemeenschap: de 
Vlaamse Leeuw. Zij hopen op een gezonde Vlaam
se refleks vanwege de rederij. 

De VU-Berchem is echter van oordeel dat de 
veiligheid van de vlieghaven moet verbeterd en 
gegarandeerd worden. Daartoe dienen alle onnodi
ge risiko's, zoals oefenvluchten en sportvluchten, 
vermeden. Die aktiviteiten kunnen elders in betere 
omstandigheden plaatsvinden. 

Daarenboven dient om veiligheidsredenen de 
startbaan verlengd tot de internationale norm van 
6.000 voet. Bovendien moet de infrastruktuur van 
de Antwerpse luchthaven uitgebouwd worden, om 
te komen tot een volwaardige regionale luchtha
ven, met alle daartoe vereiste kommerciele en 
administratieve akkommodaties. 

Het Antwerps arrondissementeel kongres heeft 
over deze materie duidelijke standpunten naar voor 
gebracht. 

ADVERTENTIE 

H^ 
N.V. ZAKENKANTOOR 
HERMAN STEENHOUDT 

1 STATIONSPLEIN, 
9500 GERAARDSBERGEN 

Tel. (054) 41 30 44 

Woonkrediet 
steeds iets beter! 

ADVERTENTIE: 

OPENBAAR CENTRUIVI VOOR IVIAATSCHAPPELIJK 
WELZIJN VAN ANTWERPEN 

PLAATS VAN MEDISCH INFORMATICUS 
De plaats van medisch Informaticus wordt openverklaard. 

Zij staat open voor mannelijke en vrouwelijke kandidaten. 

Aanvangswedde: 80.006,- fr. bruto per maand. 

De kandidaten moeten de Belgische nationaliteit bezitten. 

Leeftijdsvoonwaarden: de leeftijd van 45 jaar niet overschreden hebben op 25.6.1990. 

Diplomavereiste: 

— hetzij houder zijn van een diploma van burgerlijk natuurkundig ingenieur of van 
licentiaat in de natuurkunde, afgeleverd door één van de nationale universiteiten of door 
een gelijkgestelde instelling; 
— hetzij houder zijn van het diploma van industrieel ingenieur; 
— hetzij houder zijn van het licentiaatsdiploma in de informatica. 

De kandidaten moeten tenminste 5 jaar ervaring hebben in de beeldvenwerkende 
technieken. 

Er vrordt een werfreserve aangelegd met een geldigheidsduur van 3 jaar. 

Verplicht inschrijvingsformulier en examenprogramma te bekomen op de 7de 
Directie-Personeelszaken van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welziin 
Lange Gasthuisstraat 39 te 2000 Antwerpen. 

Inschrijvingsrecht: 400,- fr. 

De kandidaturen dienen toegekomen te zijn op het Secretariaat, Lange Gasthuisstraat 
33 te 2000 Antwerpen uiterlijk op 25.6.1990. 
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ADVERTENTIE 

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK 
WELZIJN VAN ANTWERPEN 

PLAATS VAN OPVOED(ST)ER 
De plaats van opvoecl(st)er wordt openverklaard 

Zi] staat open voor mannelijke en vrouwelijke kandidaten. 

Aanvangswedde: 51.219,- fr bruto per maand (te verhogen met standplaatstoelage of 
liaardgeld) 

De kandidaten moeten de Belgische nationaliteit bezitten. 

Leeftijdsvoorwaarde de leeftijd" van 45 jaar met overschreden hebben op 30 7 1990 

Diplomavereiste: 

Houder zijn van een diploma m de orthopedagogie (pedagogische assisentent(e) of 
gegradueerde opvoed(st)er) of houder zijn van een diploma van assistent(e) in de 
psychologie, afgeleverd door een erkende instelling voor sociaal hoger ondera/ijs, of 
door een diploma of getuigschrift bezitten van onderwijs voor sociale promotie van éen 
der bovenvermelde nchtingen 

Er wordt een werfreserve aangelegd met een geldigheidsduur van 3 jaar. 

Verplicht inschrijvingsformulier en examenprogramma te bekomen op de 7e 
Directie-Personeelszaken van het Openbaar Centrum voor f\/laatschappelijk Welzijn, 
Lange Gasthuisstraat 39 te 2000 Antwerpen. 

Inschrijvmgsrecht 300,- fr 

De kandidaturen dienen toegekomen te zijn op het Secretariaat, Lange Gasthuisstraat 
33 te 2000 Antwerpen uiterlijk op 30.7.1990. 

LIMBURG 

DIENSTBETOON TE OVERPELT 
Het gratis belastingsbrieven invullen door de VU 

van Overpelt gaat op volgende data en plaatsen 
door 

VU-SPELDJES 
Te bekomen bij Ivo Coninx (Huisbamptstraat 8, 

3600 Genk 011/35 53 46) Met veiligheidssluiting 
Prijs 100 fr per stuk Korting bij afname van meer 
dan 10 eksemplaren 

ZOEKERTJE 
— GEZOCHT — 21-jarige jongeman wenst betrek
king ten westen van Brussel Opleiding Hoger 
Sekundair,,Bouwtechnieken" Legerdienst beëin
digd Aktueel tijdelijke betrekking in gemeentelijke 
dienst Voor inlichtingen zich wenden tot senator 
dr J Valkeniers, tel 02756916 04 

ADVERTENTIE 

Zaterdag 9 juni 9-12 uur Parochiezaal Den Dros-
saerd 

Zaterdag 9 juni 14-17 uur Schooltje Zavelstraat 
Overpelt-Fabriek 

Woensdag 13 juni 19-22 uur Pelterke Overpelt-
Centrum 

Zaterdag 16 juni 9-12 uur Parochiezaal Den 
Drossaerd 

Zaterdag 16 juni 14-17 uur Schooltje Zavelstraat 

Woensdag 20 juni 19-22 uur Pelterke Overpelt 
Centrum 

Zaterdag 23 juni 9-12 uur Parochiezaal Den 
Drossaerd 

Zaterdag 23 juni 14-17 uur Schooltje Zavelstraat 

Woensdag 27 juni 19-22 uur Parochiezaal Den 
Drossaerd 

Zaterdag 30 juni 9-12 uur Pelterke Overpelt-
Centrum 

Houtzagerij 

DE ROOSE N.V. 
Algemene hout- en platenhandel 

Schavenj 
AFD NINOVE - 9400 

Steenweg naar Aalst 496 
Tel 053-66 83 86 

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

054-33 11 49 

WILLY 
MICHIELS 

MAKELAAR IN VERZEKERINGEN 
Torleylaan51 • 1511 HUIZINGEN 

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

Waar Vlamingen méér dan thuis zijn 

JUNI 

1 o HOUTHALEN-HELCHTEREN: Invullen belas
tingsbrieven + berekening Van 10 tot 12u bij 
Jeanne Schooien, Tienschuur, Helchteren Org 
VU-Houthalen-Helchteren 

HOMMELENFEESTEN 
EIGENBILZEN 

Zondag 24 juni organizeert de VU-Eigenbilzen-
Hoelbeek en de vzw Volksontwikkeling de vijfde 
Hommelenfeesten Dit spetterend familiefeest start 
om 15 u en vindt plaats op het domein Hommeien 
in Eigenbilzen Afwisselend zijn er optredens van 
Miei Cools en de A itwerpse volkskunstgroep Uilen
spiegel 

De ,,Tijlen en Ntlekes' van Uilenspiegel bren
gen een spektakel vdn zang, dans vendelspel en 
muziek en dit in een pische klederdracht Tussen 
de optredens door kan je pannekoeken smullen, 
streekbieren proeven tn je amuzeren op de Vlaam
se kermis Vanaf 18 u naat het varken aan 't spit en 
wacht ook de barbec, „ Vanaf 20 u wordt de nacht 
ingedoken met de muziek van een dansorkest 
Iedereen is welkom op dit familiefeest 

DENKEND AAN EEN 
LIED EN EEN LACH 

In Genk betreuren wij het heengaan van een 
trouwe Vlaming Louis Moors had zijn overtuiging 
van huis-uit meegekregen Gedurende 40 jaren 
was shij kleermaker bij dezelfde patroon Hij was 
een van de medestichters van de bloeiende Vrien 
denkring van Vlaamse Gepensioneerden te Genk 
Met een kwinkslag en een lied bracht hij een blijde 
sfeer waar hij maar kon 

VU-Genk betuigt haar diepste medeleven aan 
Sara en familie 

Ivo Coninx 

ZOEKERTJE 

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

^ VRAAGT DRINGEND WERK - Freelance 
mannequin (vr), 25j zoekt werk als mannequin of 
onthaaljuffrouw in Brussel of VI -Brabant Perfekt 
tweetalig Kontakteer kamerlid E Van Vaerenbergh 
(02/519 85 94 - 7u 30-12u ) Ref 9030 

- VRAAGT DRINGEND WERK - Bediende (vr) 
1969, Ned origine, Mid Onderw + 2 jaar detail
handel, typen Zoekt deeltijds werk als onthaaljuf
frouw (voorkeur di- wo- en do-voormiddag) in 
Brussel of ten westen van Brussel Kontakteer 
kamerlid E Van Vaerenbergh (02/519 86 94 — 
7u30-12u) Ref 9010 
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EEN VU-FEEST IN BRUSSEL 
BRUSSEL — Zaterdag 2 juni, Ancienne Belgi-

que. In de loop van de dag worden de laatste 
voorbereidingen getroffen: er wordt gesjouwd met 
tafels en stoelen, vlaggen worden gehesen en de 
twintigtonner van Clouseau wordt uitgeladen. 

Rond halfacht 's avonds begint fiet — vooral 
jonge — volk toe te stromen. Het feest waar VU-
leden van de arrondissementen Brussel en Halle-
Vilvoorde weken aan gewerkt hebben, kan van start 
gaan. Terwijl beneden de discodreun van ,,Cele
bration" het publiek in beweging brengt, wordt er in 
de ,,Bar Américain" bezadigd genoten van de 
tonen van het strijkje ,,Parisiana". 

Omstreeks halftien kondigt een oorverdovend 
gegil het optreden van Clouseau aan. De Vlaamse 
rockgroep laat zijn tienduizend watt los op het 
entoesiaste publiek, dat onmiddelli)k aan het dan
sen gaat. Zelfs een aantal zeventigjarige ,,jonge-

BRABANT 
JUNI 

9 HULDENBERG: Derde papierslag VU-Hulden-
berg. Voor deelgemeenten Loonbeek, Neerijse en 
Huldenberg. 

12 LENNIK: Banditisme en Roze Balletten. Hugo 
Coveliers om 20u. in de Raadzaal van het gemeen
tehuis. Markt te Lennik. Org.; Vlaamse Kring Len-
nik. 
14 LENNIK: Om 20u. in Huize Zwartenbroek, 
Zwartenbroekstraat 127; Adoptie. Org.: Fed. Aut. 
Centra voor Welzijnszorg. 
16 BRUSSEL: Walter Luyten als gids in het 
parlement. Vertrek om lOu. ingang van Leuvense-
weg. Deelname kosteloos. Inschrijven niet noodza
kelijk. 
18 BRUSSEL: Vic Anciaux op de rooster. Om 
20u. in Ten Nudezaal, Wilsonstraat 21 te 1040 
Brussel. Open hoorzitting. Iedereen welkom. Org. 
VU-Hoofdstedelijke afdeling. 
28 LIEDEKERKE: Hugo Coveliers over „De Ben
de, banditisme en Roze Balletten". Café Pajot, 
Stationsstraat 7, om 20u. Org.: Vlaamse Kring 
Pajottenland Liedekerke. 

ren" laat zich niet onbetuigd. ,,Den Anciaux Belgi-
que" zoals zanger Koen Wauters het noemt, gaat 
op en neer. Na een pakkend bisnummer verlaat de 
groep, een tevreden publiek achterlatend, het po
dium. De disco neemt weer over. Jammer genoeg 
dient de grote zaal van de AB reeds om twee uur te 
worden gesloten. De harde kern verplaatst zich 
echter naar boven waar de ambiance nog tot na vijf 
uur blijft voortduren. 

Slechts dan kan de opruimingsploeg in aktie 
treden. Moe, maar tevreden over het bereikte 
resultaat, kunnen de werkers naar huis. Het begint 
al licht te worden 

Filip Michielsen 

NIEUW DORP IN 
NEERPEDE? 

Bij het plan van het Anderlechtse schepenkolle-
ge, een dorp te bouwen rond de St. Gerarduskerk 
te Neerpede, werpt de VU-Anderlecht enkele be
merkingen op. 

De VU-Anderlecht kan in zekere mate haar 
goedkeuring wegdragen voor dit projekt, maar stelt 
zich de vraag of jonge Anderlechtse, Vlaamse 
gezinnen hierin het alternatief zullen vinden voor 
de gekende en inmiddels berucht geworden Ander
lechtse leegloop naar de naburige randgemeenten 
zoals St.Pieters-Leeuw, Lennik e.a. Zal hier een 
sociaal getinte prijzenpolitiek worden gevoerd die 
het aanlokkelijk maakt Anderlechtenaar te blijven? 
Of wordt dit een zoveelste villawijk waar enkel 
kapitaalkrachtige, overwegend franstalige inwijke-
lingen zich zullen kunnen vestigen ? Met het oog op 
1992, de nabijheid van het franstalige Erasmuszie-
kenhuis en een verderwoekerende elitesportmfra-
struktuur waar men overigens als ,,Vlaming weinig 
of met thuis is", vormt dit een mogelijk toekomst
beeld 

VU-Anderlecht wenst overigens nog aan te stip
pen dat deze uitgezaaide sportinfrastruktuur er 
heeft voor gezorgd dat het schepenkollege heden 
ten dage kan plannen dat ,,Neerpede een dorp 
wordt" daar waar twee decennia geleden ,,Neerpe
de een dorp was". 

Stef Delannoo 

OOST-VLAANDEREN 
JUNI 

8 SINT-NIKLAAS: FW wandelt in Belsele, langs 
het Goudenleeuwpad (ong 8 km) Verzamelen: 
19u. stadhuis St.-Niklaas of rechtstreeks Dorps
plein Belsele 19u.15. 
9 KRUIBEKE: Houtskoolfestijn in Kasteel Wisse-
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. Org.: 
AVK Kruibeke. 
10 ASSENEDE; Wandeltocht en barbecue. Ver
trek om 13U.30 aan 't Leeuwke. Org.: Vlaamse 
Vrienden 't Leeuwke. 
10 WELLE; Pannekoekenslag in zaal Botjeshofd 
, Langestraat te Welle van 14 tot 19u. Org.- 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 Mu
tualiteiten i.s.w. FACW. 

ONDERWIJS-
INSPEKTIE SAMEN 
TE KRUIBEKE 

Op 30 mei kwam de inspektle van het 
basisonderwijs van de Vlaamse Gemeen
schap samen in de gotische zaal van het 
kasteel van Wisselkerke-Kruibeke om stand
punten in te nemen over un werk en werkom
standigheden in de toekomst. 

Burgemeester Denert venwelkomde de 
aanwezigen. Inspekteur Jaak cuppens leid
de de werkzaamheden in. 

Vanaf de invoering van het onderwijsdek-
reet betreffende de inspektie en de begelei
ding in het onderwijs groeide onrust bij de 
inspektieleden van minister Daniël Doens. 

Het eerste adviesrapport van de kommissie 
onder leiding van sekretaris-generaal G. Mo-
nard nam de onrust niet weg. De onzekerhe
den over de gewijzigde opdracht en de 
middelen daartoe evenals de dreigende af
slanking van het kader hebben de inspektie-
diensten tot de aktie doen overgaan. 

Een werkgroep van Limburgse inspek-
teurs omschreef in een vijftigtal standpunten 
hun visie op de rol van de onderwijsinspektie 
en de vereiste middelen voor de omkadenng. 
Na brede inspraak werden een aantal amen
dementen behandeld zodat het dossier in 
zijn totaliteit werd goedgekeurd. 

De kollegiale eensgezindheid en de ernst 
waarmee over de werking van het basison
derwijs werd gesproken, werden zeer ge
waardeerd, ondermeer door de heer inspek-
teur-generaal. De aanwezigheid van deze 
topfunktionaris werd overigens zeer op prijs 
gesteld. 

De inspektieleden besloten het dossier te 
overhandigen aan minister Goens en onder-
wijsverantwoordelijken. 
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WEDERWOORD 

HERDERLIJK SCHRIJVEN 
GEWENST 

Lezer F Habilans heeft in zijn brief (WIJ 18 
mei) gereageerd op het bomalarm in het 
Militair Hospitaal van Oostende De bom was 
bedoeld om een honderdtal politieke vluchte
lingen te treffen 

Aansluitend bij deze onknstelijke feiten 
wordt venwezen naar lezer V M uit Oostende 
die in een brief (Pallieterke van 23 mei) de eer 
van dergelijke onkristelijkheden aan de poli
tieke vrienden van Le Pen toedicht Hij prijst 
het Blok, dat inderdaad weer in het nieuws 
kwam door massale anti-vreemdelingenleu-
zen, geplakt in Raverszijde En men vertelt er 
maar op los In de Oostendse Vuurtorenwijk 
zouden biddende moslims „met hun achter
ste in de lucht de doorgang op de voetpa
den versperren enz 

Denkt u met, best WIJ, dat onze bisschop
pen als morele plicht hebben eraan te herin
neren dat de h Paulus nu bijna 2000 jaar 
geleden vroeg aan de caritas, de echte 
naastenliefde te denken en te bevorderen 

En dan bedenken dat de CVP heeft bijge
dragen tot de mogelijkheid om Le Pen een 
Vlaamse medewerker te bezorgen' 

Terloops deel ik u mee dat leden van mijn 
familie uit Bredene als deze uit de Vuurtoren-
wijk enige vreendelingen-hinder' ondervin
den die groter is dan vroeger 

Fl. Smit. Oostende 

FLANDRIENS-
KWALITEITEN 

Ik sta er paf bij te vernemen dat het irreëel 
IS (geworden) de afschaffing van de facilitei
ten te eisen Jaja, met die grondwet van 70 
en alles erop en eraan 

Maar diezelfde rompslomp zal er ook zijn 
zo je de sociale zekerheid wil federaliseren, 
je de provincie Brabant splitsen, voor Halle-
Vilvoorde laat kiezen, Brussel-19 wil fusione
ren en nog veel meer Is de VU met groot 
geworden met Hertoginnedal van '63'? Of ga 
je nu nog meer Vlaamse jonge mensen in de 
klauwen van ekstreem-rechts drijven ' 

En heeft de VU ook né 70 en tot voor kort 
met met alle mogelijke middelen de afschaf
fing geëist, t e m wetsvoorstellen van de 
Vlaamsbrabantse parlementsleden' 

Ik hoop dat als ze nog eens komen gorde-
len, ze wat meer flandnenskwaliteiten aan de 
dag zullen leggen Anders blijven ze best in 
hun verre minzame dorpjes 

Eddy Favoreel, Anderlecht 

het geschiedenisonderricht in het verdom
hoekje te duwen Nochtans leert geschiede
nis ons met alleen het ontstaan en de groei 
van de eigen kuituur en van die van anderen 
te doorgronden, maar laat ook toe de belang
rijke gebeurtenissen zoals de Duitse eenma
king, de Staatshervorming in hun juiste kon
tekst te plaatsen 

Goed geschiedenisonderncht bezit boven
dien de kracht om jongeren de gevaren van 
elke vorm van totalitansme of demagogie te 
doen inzien, bestaande situaties te relative
ren en kritisch te oordelen over hedendaag
se problemen 

Tenslotte betreuren wij ten zeerste dat 
minister Coens net nu, midden m de eksa-
menpenode, met dit Dinosaurusdekreet op 
de proppen komt om zó de konfrontatie te 
ontwijken . „ „ . 

Jeroen De Smet, 
Nathalie De Swaef, 

studenten Geschiedenis KUL 

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

DINOSAURUS 
Naast het kunstonderwijs dreigt minister 

Coens — door zijn Dinosaurusdekreet — ook 

CARPENTRAS (1) 
Ik zou willen reageren op de brief Carpen-

tras (WIJ, 1 juni j I) Vergelijkingen maken is 
altijd gevaarlijk en gaan m de meeste geval
len met op 

De opnchting en de werking van ,,het 
VMO" door Bob en Wim Maes was inder
daad een noodzaak tot een bepaald ogen
blik, dat weet de briefschrijver Wat daarna 
onder de naam VMO ageerde was vaak de 
stichters onwaardig 

Tot slot wens ik mij helemaal af te zetten 
tegen de slotkonkluzie waann staat dat ,,vele 
oude getrouwen bedankt worden ais ze 
met meer absoluut noodzakelijk zijn " 

Ik heb daar zo mijn bedenkingen bij In tal 
van afdelingen en nevenorganisaties bewij
zen ,,oude getrouwen" het tegenovergestel
de ZIJ spelen dank zij hun ervanng en 
wijsheid een gepaste en noodzakelijke rol 

Maar dat vraagt natuurlijk een beetje fijn
gevoeligheid en inzet, gemakkelijker is in 

een hoekje zitten kniezen en herhalen dat 
het „in onzen tijd" allemaal zoveel beter 
wasi 

Daar hebben onze opvolgers mets aan, 
wel aan goede raad en een hartig schouder
klopje' 

P.L., Hofstade 

CARPENTRAS (2) ~ 
In de ,,Weden«oord"-rubnek van ,,WIJ" (1 

juni j I) haspelt J D (Boutersem) stellingen 
en feiten door mekaar 

1 In 1950 richtte Bob Maes de VMO op 
toen ze nodig was om het demokratisch 
vergaderrecht en 't aktievermogen van het 
Vlaams-Nationalisme te beschermen Hij 
ontbond de VMO in 1971 toen dit klimaat 
gewijzigd was Alle eer voor die periode en 
die mensen 

2 Wat toen volgde was onverteerbaar 
Waarom dat zinloze, stramme-paraderende 
gemarcheer, dat dikwijls eindigde in alles 
behalve stijlvolle dnnkpartijen' En de on
doordachte akties van enkele VMO-heet-
hoofden de teerpartij in Oostende, het af
slaan van de Vlaamsgezinde Brugse stads-
beiaardier, enz ' Daarvoor dienden tien
duizenden franken schadevergoeding opge
bracht te worden door de Vlaamse-
goedgelovige i-gemeenschap I Deze VMO-
naam heeft de Vlaamse beweging in haar 
werving meer geschaad dan gediend Voor 
de tegenstander waren en zijn die geünifor
meerden het gedroomde fotobeeld om het 
Vlaams-nationalisme in 't oorlogsverdom
hoekje te stoppen 

3 Het V BI heet zich uitdrukkelijk 
,,rechts", dus tegenstrijdig met het Vlaams-
nationalisme De V Bl-woordenschap vormt 
een aaneenrijging van goedkope beschuldi
gingen, verdachtmakingen en staat ver van 
het demokratisch gedachtengoed dat het 
Vlaams-nationalisme vormt 

4 De heer Dillen maakt m 't EP deel uit van 
de rechtse, staatsnationalistische Le Pen-
groep Volgens het reglement bracht hij een-
taal-bij in die fraktie en dus geld' Met Dillens 
daad (en onrechtstreeks met ons Vlaams 
belastingsgeld) wordt het Franse staatsnatio-
nalisme gesteund Le Pen die Algene als 
,,partie intégrante" van la France wilde be
houden" Nee, dank U' Om over Frans-
Vlaanderen (bij Le Pen) maar te zwijgen' 

5 Dat J D geen eerherstel wenst te vra
gen IS zijn recht Maar een eerherstelde 
Vlaming kan alleszins voor Vlaanderen meer 
doen dan een stemloze J D Dat ondervond 
ik althans Deze bnef werd immers geschre
iben door iemand die getroffen werd door de 
repressie De „WIJ"-bespiegeling ontmoe
digde me helemaal met, zoals J D schrijft 
Integendeel, aan het links-rechts opbod, aan 
het gemarcheer voor anderen en 't verbaal 
geweld hebben we voor en tijdens de oorlog 
— als nationalisten — genoeg pluimen verlo
ren Dat de VU dit gelijkaardig spelletje nu 
bijtijds doorprikt is haar plicht Ons Volk ten 
bate J.V., Erps-Kwerps 

WIJ - 8 JUNI 1990 42 



AANBEVOLEN HUIZEN 

NV BERT Cars en Trucks 
Assesteenweg 101-103 
TERNAT 

Verdeler 
VOLKSWAGEN 

Tel . : 02/582.13.12 
02/582.04.10 

AUDI - PORSCHE 924-944 

Diensten: verhuring lange termijn: D'IETEREN LEASE 
korte termijn: AVIS 

Personenwagens, vrachtwagens en carrosserie 

DE PRIJSBREKER 
van het goede meubel 

Groenstraat 84, 2000 Antwerpen tel. 03/236.45.31 
Open van 10 tot 19 u. Maandag gesloten 

Guido NUYTTENS 
Longtinstraat 126 

1090 Brussel 

SANITAIR - ZINK 
ROOFING 

LOODGIETERIJ 
GASERWARMING 

Tel. 426.19.39 

PROMO PUZZLE 
Kies zelf het onderwerp 
van uw puzzel 

Daniël Cortier 
02/428.69.84 

% 

nv de winne-fabrisac 

/ migrostraat 128 
^ 9328 schoonaarde 

dendermonde 
052/42 33 04 - 42 39 16 

drukkerij 

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

A 
Mi 

\ 
i " 

Wm 

EVRIESE^ 
iTVT|IWil<[i 

y 
n ruunclaan 7a 
(20 brugge 4 
ruggc • oostkam 
50/35 74 04 . 

Ik 
i lk 

Imk 

PVBA 
J. BORREMANS-COCK 

& KINDEREN 
Algemene Bouwondernemingen 

Gentsestraat 238 
9500 Geraardsbergen 

Tel. 054-41.25.89 

Wij bouwen voor u 
sleutel op de deur 

«i 
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: 

0 5 3 / 8 0 . 1 0 . 0 9 

Freddy en Cecile 
Vermeersch-Vaesen 
Sint-Aarnoutstraat 12 
8260 Aartrijke-Zedelgem 
s 050/20.08.50 
algemene decoratiewerken — 
schilderen — behangen — 
vloerbekledingen — parket — 
louverdrape — luxaflex — 



Hier is stilstaan uitgesloten. Net als in uw 
bedrijfje moet het wel kunnen en je zaak 
stevig in handen houden. Dan pas ben je 
bestand tegen een flinke golfslag Vooruitgaan 
is wat anders. De markt, het bedrijf informa-
tika, klanten, personeel, financiën, dat kan je 
niet aan zonder permanente vorming Het 
Instituut voor Vorming van Zelfstandigen en 
KMO's kan u daarbij deskundig begeleiden. 

Wij geven u alle informatie over de 
Centra in Vlaanderen waar wij studiedagen, 
seminaries en bijscholing organiseren. 
Door praktijkmensen Onvoorstelbaar veel 
varianten hebben wij. Ook in uw sektor bie

den wij alle kans op slagen Maar dat gegeerde 
sukses vraagt nu eenmaal kennis. Als onder
nemer bent u een beslisser. Begin met onze 
folder te vragen. Bel gewoon eens op. Wij zijn 
ervoor u. 

22 vormingscentra in het Vlaamse land. 
Bel 02/21863 78 voor informatie 

INSTITUUT VOOR VORMING 
VAN ZELFSTANDIGEN EN KMO'S 

Jozef II straat 30 1040 Brussel 

EEN INITIATIEF VAN DE VICE-VOORZITTER VAN DE 
VLAAMSE REGERING EN GEMEENSCHAPSMINISTER 
VAN EKONOMIE MIDDENSTAND EN ENERGIE NORBERT DE BATSELIER 

K E N N I S M A A K T S U K S E S 


