


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 

r 
Dinsdag gesloten! 

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

RESTAURANT 

NIEUWE LAAN 47 
1860 MEISE 

Op 5 km van da Heysel, 

baan Plantentum 

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 
^Cy^ JOOST GOSSYE 

Geraardsbergsestraat 
38 
9300 Aalst 
Tel. 053-21.35.33 

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 

' Ca/y Xf*^ Jfot*'' ^ 
' CaMbrmu$ ~ 

lOoffiUr^fiua 3 5690 Rm 

SL JS 

'tboerenhof 
CAFE-RESTAURANT-FRITUUR 

Terras - Luncfiroom -Coffeesfiop 
Altamira stone grill 

Prijzen voor groepen 
op aanvraag. 

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

RESTAURANT-HOTEL 

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

ten 
Overeinde 8 AS 

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

Brood- en 
banketbakkerij 

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

SPECIALITEIT VAN ALLE 
GELEGENHEIDSGEBAK 

Hostellerie 

ygtm^ 
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 

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

Voor gratis informatiepakket nopens onze mogeli)kheden Tel . 0 5 8 / 2 ö . ö 0 . ü 7 

Hostellerie Petrus, Oerenstraat 13, 8190 Alveringem. 



EERST DIT 

DE GROTE LIJNEN 

T
erwijl de jonge lui over hun kursussen gebogen 
zitten wordt gedacht aan vakantiebestemmingen. 
Aan de eersten wensen wij veel moed, aan de 
tweeden is het genoegen van de voorpret van 
harte gegund. 

Deze en andere toestanden, de Mondiale b.v., 
mogen ons echter niet doen vergeten dat de 
politieke klasse nog verre van op de zomerzij ligt, 
als zij dit jaar ooit zo ver geraakt. 

Na het verslag van de gemengde parlementsko-
missie die de derde faze diende voor te bereiden is 

het nogal stil geworden rond de staatshervorming. Dat kon 
moeilijk anders, er is in dit land zoveel veranderd dat enige 
adempauze geen kwaad kon. Maar nu is de tijd van uitblazen 
voorbij. Het kernkabinet moet het initiatief nemen om de 
motor van de staatshervorming nieuwe injekties te geven. Het 
vakuüm dat de jongste tijd ontstaan is duurt te lang en te veel 
ballonnetjes worden opgelaten die de samenhang binnen de 
regering kunnen schaden. 

Vice premier Hugo Schiltz heeft alvast de eerste minister 
verzocht de derde faze van de staatshervorming op de 
agenda van de kabinetsraad te plaatsen. Beter dan wie ook 
weet Schiltz dat staatshervorming en 
begroting niet van mekaar te scheiden 
zijn. Beide waren ook de motieven 
waarom de Volksunie in deze regering 
is gestapt. Gelijktijdig dit land grond
wettelijk hervormen en de begroting 
echt gezond maken. Ambitieus, maar 
een zaak van zijn of niet zijn. 

Het was nodig dat Schiltz tot deze 
aanpak besloot, in het voorbije week
einde hebben zowel Wilfried Martens 
als Philippe Moureaux hun gedacht 
over de verdere staatshervorming ge
spuid. Het gevaar dat een voorzichtige 
mini derde faze beoogd wordt is met 
denkbeeldig. Maar zo heeft de Volks
unie het niet begrepen. Jaak Gabriels is gepast tussenbeide 
gekomen en pleit opdat de regering snel afspraken maakt in 
dit dossier. In september moet er klaarheid zijn over de 
knelpunten, het regeerakoord moet zijn beslag krijgen. 

Over de rechtstreekse verkiezing van gemeenschaps- en 
gewestraden en de hervorming van de senaat is iedereen het 
eens maar Gabriels wil natuurlijk meer: de toewijzing van de 
restbevoegdheden en de bevoegdheid voor de deelstaten om 
in het buitenland eigenmachtig op te treden. 

Verheugt het initiatief van Hugo Schiltz ons, met meer 
zorgen kijken wij uit naar de begroting '91, maar dat zal de 
begrotingsminister ook wel doen. Voor ons is er geen andere 
weg dan een blijvende inspanning om het begrotingstekort 
binnen de afspraken van het regeerakkoord te houden en het 
herstel van de openbare financiën te verwezenlijken. 

De inperking moet echter gekoppeld worden aan het 
doorvoeren van grotere fiskale en sociale rechtvaardigheid. 
In een tijd dat u en ik voortdurend gewezen worden op de 
katastrofale toestand van de overheidsfinanciën leidt het 
handhaven van allerlei ,,uitzonderingsmaatregelen" in de 

fiskale en sociale wetgeving tot onrechtvaardigheiden die 
ongenoegen veroorzaken. 

Wondermiddelen liggen niet voor het grijpen toch kan een 
oplossing gevonden worden wanneer iedereen eerlijk in de 
spiegel kijkt. 

De jongste berichten over de ondoeltreffende belastingsin
ning zijn hemeltergend. Wij hebben alle begrip voor de 
werkomstandigheden waarin de ambtenaren van Financiën 
hun werk moeten doen, hun werk moet het afleggen tegen het 
onderhand afgezaagde begrip fiskale spitstechnologie. Maar 
hier schiet de overheid schromelijk te kort. Het zijn echter niet 
u en ik die daar gebruik van maken maar de grote bedrijven 
en de financiële instellingen die alles in huis hebben om hun 
slag te slaan. Het kan toch niet dat banken de bedrijven goed 
doordachte ontsnappingsroutes open en bloot uitstippelen en 
aanprijzen. 

En wat te denken van een vennootschapsbelasting die nog 
amper 25 % van de winsten bedraagt daar waar zij eigenlijk 
bijna het dubbele zou moeten zijn? Ondertussen doen de 
bedrijven het met de dag beter met netto-winsten die zoals in 
1988 met 51% toenamen. Waren overheidssubsidies in 
moeilijke tijden wellicht verdedigbaar dan moet de vraag 

gesteld worden of ze dat thans nog 
zijn. 

f—xT ^ Dezelfde vragen kunnen gesteld 
/ / / _ / worden over de werking van vakbon-
^ * f ^ * # den en ziekenfondsen die van de over

heid vergoedingen ontvangen voor ad-
ministratieifosten. Zijn al deze miljar
den, men spreekt van zo'n 24 miljard, 
wel verantwoord? Wij hebben zo onze 
twijfels. 

Rest nog de Sociale Zekerheid die 
dé meMoe voor Wallonië blijft. De 
uitleg dat men in het zuiden anders aan 
ziekteverzorging doet kan misschien 
wel maar maakt onze rekening niet. Als 
Vlamingen en Franstaligen de federali-

zering aanvaarden en aldus recht hebben op eigen strukturen 
dan geldt dat ook voor een eigen gezondheidsbeleid, zo duur 
of zo sober als zij het zelf willen. Maar dan ook met alle 
gevolgen vandien. 

De Volksunie is daarover duidelijk. Indien Wallonië sober
der zijn zieken verzorgt, zoals Vlaanderen dat doet, kan het 
huidige Waalse SZ-lekort van 102 miljard ingeperkt worden. 
Als Wallonië dat niet wenst moet het zich aanpassen aan het 
federale beginsel en zelf betalen. Beter ware het de Sociale 
Zekerheid maar meteen te federalizeren. 

Tot slot kan er ook bespaard worden op Landsverdediging, 
de internationale toestand geeft de pap in de mond. De 
vrijgekomen gelden zullen van pas komen om onze verplich
tingen tegenover de Derde Wereldle honoreren, want ook dat 
staat in het regeerakkoord. 

Dit zijn de grote lijnen waarbinnen de politici de komende 
maanden moeten evolueren: staatshervorming én financiën. 
Zien de regeringspartijen het anders dan moet de Volksunie 
het zich veroorloven dwars te gaan liggen. 

Maurits Van Liedekerke 
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INHOUD 

7 
In Israël werd de meest recht
se regering gevormd in het 
bestaan van het land. Senator 
De Beider, die de regio on

langs bezocht, blil<t vooruit over de 
gevolgen voor de Palestijnen, het 
vredesproces en de rol die de EG 
daarin kan spelen. 

9 
11 

Het historisch forfait in de 
klinische biologie blijft de VU-
frakties niet lekker zitten. 

Minister van Ontwikke
lingssamenwerking An
dre Geens heeft na 2 jaar 
beleid een tussentijdse 

balans opgemaakt. 

M f^ De Test Stop Koalitie eist 
I J de onmiddellijke stopzet-
I £^ ting van kernproeven. Al

leen daardoor kan er echt 
een halt toegeroepen worden aan 
de nog steeds voortwoekerende be
wapeningswedloop. 

M M In het vierde deel over het 
T / l muziekonderwijs verde-

I ^Y ^̂ '9^ Frans Truyts, direk-
teur van de Muziekakade-

mie van Sint-Niklaas, de geplande 
herstrukturering. 

M f^ In het land- en tuinbouw-
I %£ onderwijs worden totnog-
I ^ J toe geen alternatieve bio

logische teeltmetoden 
aangeleerd. 

20 
Moens. 

Een van de belangrijkste 
medewerkers aan de oor
logsradio Zender Brussel 
was de dichter Wies 

0^ g^ De Mondiale is begon-
J J nen. België versloeg 

^ I ^ ^ J Zuid-Korea reeds met 
2—0. Flandrien speurt 

naar de geschiedenis van de we
reldbeker. 

f\ f\ Mondiale Pintje hale... de 
J I I sportjoernalistiek is met 

^ ^ ^ J de nieuwe generatie 
BRT-sportjoernalisten 

vooral een kwestie van show en 
amusement geworden. 

(omslagfoto R. Szommer) 
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DOORDEWEEKS 

DE ASSYRIERS... 
Onder deze titel neemt het CVP-blad Zeg 

het op voor CVP-minister van Onderwijs 
Daniel Coens. Naar goede gewoonte profi
teerde Zeg-hoofdredakteur Mare Heymans 
van de gelegenheid om flink uit te halen naar 
de Volksunie en de SP. Volgens Heymans 
moet de reden voor de reaktie van VU-
voorzitter Gabriels gezocht worden in het 
week na week gekonfronteerd worden met 
opiniepeilingen die een verdere afkalving 
van het kiezerspubliek weergeven. 

Ten eerste: niets is minderwaar. Zeker, de 
opiniepeilingen geven de VU voorlopig nog 
niet veel redenen voor triomfalisme. Maar de 
Vlaamsnationalisten zijn aan een merkwaar
dige remonte bezig. De peilingen geven 
momenteel 12,2% (VTM), of een licht verlies 
van 0,7% tegenover de jongste parlements
verkiezingen. Wie weet dat we van 7,8% 
komen, beseft dat de kentering zich volop 
aan het voltrekken is. De CVP heeft veel 
minder redenen voor optimisme. De kristen-
demokraten worden door VTf̂ ^ op 27,8% 
gepeild, of een verlies van 3,6% tegenover 
de verkiezingen van '87. 

...VAN ZEG 
Maar ten tweede, slechte of goede peilin

gen doen hier niets terzake. Feit is dat de 
CVP-minister voor het volle pond in het zand 
heeft moeten bijten, doodgewoon omdat hij 
het met zijn voorstellen kompleet bij het 
verkeerde eind had. Daar was trouwens 
iedereen het over eens, van Paul Goossens 
in De Morgen tot de tenoren in de partij van 
Coens zelf. Geen mooier bewijs daarvan 
geeft CVP-minister Mare Eyskens, die mid
den de diskussie rond Coens' voorstellen 
een recensie publiceerde van het jongste 
boek van André Leysen. Ter attentie van de 
Zeg-hoofdredakteur herhalen we hier even 
wat de erudiete hoogleraar uit Leuven over 
het gebrek aan degelijk geschiedenisonder- ^ ^ O O I Q 
richt schreef: \J\J\J L.O . . . 

De Mondiale-gekte is nu echt losgebarsten. Studenten die in deze tijd van het 
jaar horen te studeren, kunnen aan de verleiding niet weerstaan om toch 
minstens België—Zuid-Korea te volgen. Op de foto hangt men met honderden 
tegelijk aan de buis, 't is te zeggen een video-muur op de Leuvense Oude 
Markt. De kijkcijfers van VTM vertonen een knik die stilaan de allures van een 
afgrond aanneemt. (foto VUM) 

riërs bovendrijven in Heymans' geheugen 
van geschiedenisleraar, kan hij beter Zeg 
volschrijven. 

„En dan bekijk ik met enige ongerustheid 
de jonge generatie die het middelbaar onder
wijs verlaat en een curriculum heeft doorge
maakt waarin het onderwijs van de geschie
denis met zelden zo stiefmoederlijk of onpe
dagogisch wordt behandeld dat de jonge 
mensen voor hun hele leven allergisch zijn 
geworden aan de geschiedenis. Zo krijg je 
een generatie van geheugenverlieslijders en 
verdwaasde nieuwlichters die niet beseffen 
dat vele zogenaamde revolutionaire ideeën 
reeds in het verleden en soms in een ver 
verleden werden uitgeprobeerd en faliekant 
bevonden." 

Heymans heeft misschien gelijk dat les 
geven over de slagorde van het Assyrische 
leger aan leerlingen van het technisch onder
wijs, zoals door het leerprogramma was 
opgelegd, weinig zin heeft. Het is maar goed 
dat Heymans geen geschiedenis meer geeft. 
Wanneer de militaire eksploten van de Assy-

De Antwerpse burgemeester Bob Cools 
(SP) vindt dat migranten eigenlijk best zoveel 
mogelijk samen blijven wonen waar ze zich 
spontaan hebben gevestigd. Spreiding van 
de migranten onder de eigen Vlaamse bevol
king vindt Cools een onhaalbare en elekto-
raal gevaarlijke kaart. De burgemeester ge
looft dat spreiding de integratie helemaal niet 
bevordert, maar integendeel het racisme en 
de vreemdelingenhaat nog aanwakkert. En 
dat leidt uiteindelijk naar meer sukses voor 
het Vlaams Blok. 

Cools kreeg voor zijn uitspraken kritiek uit 
alle hoeken, inklusief zijn eigen hoek. VU-
voorzitter Gabriels verzette zich eveneens 
tegen de konsentratie-idee. De Volksunie 
pleit voor een gespreide inplanting van de 
migranten, waardoor ze verplicht worden de 
taal te leren. Het doel van het migrantenbe
leid moet immers zijn dat de migranten zich 
als Vlamingen beginnen te gedragen, en niet 
als een afzonderlijke bevolkingsgroep. 

...IN EEN GETTO 
Ook de Antwerpse VU nam in scherpe 

bewoordingen afstand van Cools, die de 
spreiding van Vlaams Blokstemmen voorko
men belangrijker acht dan werken aan oplos
singen voor de ganse problematiek. De ver
wijzing naar de konsentratie van de joodse 
gemeenschap getuigt daarbij van weinig in
zicht in de historische realiteit van Antwer
pen. Daar vormden sociaal-ekonomische 
motieven (diamantnijverheid en aanverwan
te) de grondoorzaak van de konsentratie in 
bepaalde wijken. 

De ideeën van Cools komen er volgens de 
Antwerpse VU op neer dat de eigen Vlaamse 
bevolking in de konsentratiewijken aan hun 
lot overgelaten wordt in een soort schuts-
kring. Omgekeerd betekent het ook de keuze 
maken voor een model van gescheiden ont
wikkeling van migranten in apartheidswijken. 
Het probleem van de konsentratie is volgens 
de Antwerpse VU vooral het gevolg van 
jarenlange verkommering en gebrek aan 
aandacht en beleid. Vooral ouderen en kans
armen bleven in de kansarme buurten ach
ter. Daarna namen de eerste generatie mi
granten er de plaats in van hen die de stad en 
wijk ontvlucht waren. 
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De brand op de Noorse supertanker Mega Borg werd niet zonder moeite 
geblust. De tanicer was met 244 miljoen liter olie aan boord vastgelopen in de 
Golf van Mexico. Dat is drie keer zoveel als de supertanker Exxon Valdez, die 
twee jaar terug voor de grootste olieramp in de gescliiedenis zorgde. De 
oliemaatschappij Shell besloot de meeste olieleveringen met eigen tankers 
aan de VS stop te zetten, uit vrees voor de hoge kosten bij aansprakelijkheid 
voor olievervuiling. (*o»o Reuter) 

ARKPRIJS VOOR 
DE BEUL 

VU-senator André De Beul werd bekroond 
met de 41ste Arkprijs van het Vrije Woord. 
De Beul is de eerste politikus die deze prijs in 
ontvangst mag nemen. Het Komitee kende 
de prijs toe omwille van de onafgebroken 
inzet voor de kulturele problematiek van de 
Wilrijkse senator. De Beuls pluralistische 
aanpak is die van een eerlijk en echt vrijden
kend man die tegen de verzuiling kampt. 
Voorts geeft hij blijk van politieke moed door 
zijn standvastige houding in het abortusde
bat binnen zijn eigen partij, zonder er reke
ning mee te houden dat dit hem politiek 
nadeel zou kunnen berokkenen. De Beuls 
inzet in de Vlaamse Raad strekt zich uit over 
kulturele materies als het boek, de film en de 
omroepen. 

André De Beul is iemand die de waarde en 
de invloed van de media beseft. Hoewel hij 
mediaspecialist is van zijn partij is hij alles 
behalve mediageil. Hij houdt zich ver van het 
politieke cirkus. Het is integendeel vooral de 
nederige breeddenkendheid die hem ken
merkt en siert, luidt het oordeel van de jury. 
Welgemeende gelukwensen, André! 

NEDERLANDS IN 
BRUSSEL 

Uit wetenschappelijke studies en uit de 
dagelijkse ervaring blijkt dat heel wat Vlamin
gen — en vooral die van buiten Brussel — 
Frans spreken in Brusselse winkels, waren
huizen en restaurants. Zij doen dit eveneens 
wanneer zij vanuit Vlaanderen kontakt opne
men met instellingen en bedrijven die in het 
Brusselse hoofdstedelijke gewest zijn geves
tigd. Sommigen gaan zelfs zover Frans te 
gebruiken wanneer zij naar de zone Brussel 
telefoneren (02), waar ook een hele reeks 
eentalig Vlaamse gemeenten ais Haiie, Vil
voorde, Asse, Dilbeek, Overijse,... onder res
sorteren. 

Staatssekretaris Anciaux: „De verdedi
ging van onze taal en kuituur in de hoofdstad 
van Europa is met alleen een opdracht voor 
de Brusselse Vlamingen. Ook de honderd
duizenden pendelaars die te Brussel komen 
werken en de mensen uit Vlaanderen die te 
Brussel komen winkelen, moeten er Neder
lands spreken. Wat baten immers wetsbepa
lingen wanneer men in het dagelijkse leven 
onvoldoende zelfbewustzijn aan de dag 
legt?" 

Reeds verscheidene jaren hebben organi
saties als het Vlaams Komitee voor Brussel 
kampanje gevoerd opdat de Vlamingen 
steeds hun taal zouden spreken in hun 
hoofdstad. Vic Anciaux wil deze bewustma
king steunen. Daarom richt hij zich tot de 
voogdijminister van de BRT met een zeer 
konkreet en vrij gemakkelijk realiseerbaar 
voorstel. Dit bestaat erin dat een korte film-
spot van 2 tot 3 minuten zou worden ge

draaid waarin de Vlamingen duidelijk ge
maakt wordt dat Brussel hun hoofdstad is 
waar zij steeds hun taal moeten spreken. 
Anciaux vroeg ook Leo Neels van VTM om 
zo'n spot uit te zenden, gratis weliswaar. 
Want om een betalende spot te laten uitzen
den heeft Anciaux geen middelen. 

TABAKSREKUVME 
De sigarettenfabrikanten Philip Morris en 

Jubilé werden door een Luikse rechter ver
oordeeld tot een boete van 60.000 frank 
wegens het overtreden van de wet op de 
tabaksreklame. Tabaksreklame die een be
paalde sfeer oproept is verboden. Maar aan
gezien de wet niets zegt over het gebruik van 
lucifers of aanstekers, vonden de fabrikanten 
dit het geschikte achterpoortje om op die 
manier toch reklame die een bepaalde sfeer 
oproept te maken. 

De rechter motiveerde zijn vonnis door te 
stellen dat de markt van aanstekers en 
lucifers verwaarloosbaar is in vergelijking 
met die van sigaretten. De gelijkenis tussen 
een pakje sigaretten en een aansteker of een 
doosje lucifers van hetzelfde merk is niet 
toevallig, stelde rechter Bidlot-Thorn. Het is 
hem natuurlijk om de sigarettenmarkt te 
doen, en niet om de lucifermarkt. De rechter 
had ook geen oren naar het argument dat de 
overheid al zeven jaar laat begaan en de wet 
binnenkort toch zal gewijzigd worden. 

ZAKBOEKJE 
Het Politiek Zakboekje, een onmisbaar 

werkinstrument voor iedereen die zich iets 
meer dan uit gewone interesse met politiek 
bezig houdt, is reeds aan zijn tiende editie 
toe. Het boekje brengt klaarheid in de vaak 
troebele wereld van onze politiek. Het geeft 
een heldere bespreking van de internationa
le, nationale, gemeenschaps-, gewestelijke, 
provinciale, departementale en gemeentelij
ke instellingen, de toezichts-, advies- en 
kontrolerende organen en de politieke partij
en. Daarnaast vindt men er een uitgebreid 
personenregister in, met de curricula vitae 
van onze belangrijkste politieke figuren. 

Vorig jaar verscheen voor het eerst ook 
een politikofoon, in een aparte bijlage. Deze 
beknopte telefoongids van het politieke be
drijf in België is vanaf de tiende editie in het 
boekje zelf terug te vinden. Men kan zich de 
vraag stellen of deze nieuwe editie nu echt 
moest. Zoveel is er in de politiek het afgelo
pen jaar niet veranderd. Er grepen immers 
geen verkiezingen plaats. De wijzigingen in 
vergelijking met de vorige editie zijn dus niet 
echt groot. Etienne Van Vaerenbergh volgde 
de overleden Daan Vervaet op in de kamer, 
en de SP-er De Flycke volgde zijn partijge
noot Chevalier op als staatssekretaris van 
Wetenschapsbeleid. Chevalier diende na 
een schandaal ontslag te nemen. Het Zak
boekje is niet goedkoop: 1.270 frank voor 
abonnees, 1.498 frank voor niet geabonneer-
den. 
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• Oe tropische regenwouden ver
dwijnen volgens een recent rapport 
twee maal zo snel als totnogtoe werd 
aangenomen. Per jaar verdwijnt een 
stuk regenwoud ter grootte van de 
Bondsrepubliek. 
• Het Belgisch leger in Marehe-en-
Famenne kreeg het bezoek van en
kele ongenode gasten. Rekruten van 
de Ardense Jagers, een elitekorps 
van onze strijdmacht, tieten zich tij
dens hun slaap verrassen door een 
vijftal overvallers. Ze gingen aan de 
haal met machinepistolen, revolvers 
en geweren. Er wordt nu weer een 
golf van terrorisme verwacht. 
• Kultuurminister Oevyaei, naar het 
schijnt ook bevoegd voor Sport, was 
de onverwachte reiziger die fn Verona 
met de Rode Duivels uit het vliegtuig 
stapte. De liberale minister moest 
omwille van zijn ondersteunende 
aanwezigheid in het land van de Mon
diale wel een vergadering van de 
Taalunie missen. Nochtans had Gas
ton Geens hem aangemaand om daar 
aanwezig te zijn. Gevraagd naar de 
kansen van de Belgische federale 
ploeg, antwoordde de nieuwbakken 
voetbalkenner dat het eremetaal dit
maal zeker binnen bereik moet lig
gen. 
• De verkiezingen in Peru werden 
gewonnen door de „Japanner" Fuji
mori. Over het programma van „El 
Chino" tast iedereen nog in het duis
ter. 
• Verrassing in Bulgarije: de tot so
cialisten bekeerde kommunisten be
haalden bij de parlementsverkiezin
gen 47% van de stemmen. De ver
enigde oppositiegroep Unie van De-
mokratlsche Krachten moet het stei-
len met 34%, en de boerenpartij en de 
Turkse minderheidspartij elk met 8%. 
In T^echosiovakije daarentegen 
wonnen Burgerforum en Publiek te
gen geweid, de partij van president 
Havel overtuigend de verkiezingen. 
• De voonmalige Amerikaanse veilig
heidsadviseur Pointdexter werd 
wegens zijn rol in het Iran-Contra-
schandaal veroordeeld tot zes maan
den gevangenis. 

• CVP-kamertid tuc Dhoore wil een 
belasting invoeren om toch de vol
gens het regeerakkoord afgesproken 
doelstelling te realiseren om de be
groting voor ontwikkelingssamen
werking op te trekken tot 0,7% van het 
BNP. Iedereen die jaarlijks meer dan 
één miljoen frank belastbaar inkomen 
aangeeft, zou een specifieke sotida-
rlteHSbeiasting van 1.000 frank 
moeten betalen. Het voorstel van 
Dhoore zou 4 tot 4,5 miljard frank 
moeten opbrengen. 
• VU-fraktieleider in de kamer Her-
ntan Candries wordt genoemd als 
opvolger van Sabena-t>aas Carlos 
Van Rafelghem. Candries kan wat 
betreft luchtvaart en management 
heel wat referenties voorleggen. Naar 
eigen zeggen werd Candries reeds uit 
verschillende hoeken voor de funktle 
benaderd. Alteen werd de vraag hem 
nog niet officieel gesteid. 

NAAR SANKTIES 
TEGEN ISRAEL? 

Na een bijna Belgisch-muurvaste politieke 
krisis in Israël werd er eindelijk een regering 
gevormd. Het verschil met dit land is natuur
lijk dat bloedig geweld hier geen dagelijks 
verschijnsel is. En België houdt ook geen 
volk (meer) onder de knoet en zijn land 
bezet. De gevormde regering in Israël belooft 
weinig goeds. Integendeel', in een land waar 
zoveel afhangt van de regerende koalitie 
kwam een nipte meerderheid aan de macht, 
die de meest ekstreem rechtse is die er ooit 
bestond. 

De situatie in Israël en de bezette gebie
den is niet alleen intern eksplosief. Op inter
nationaal en diplomatiek vlak wordt nu al zo 
lang geijverd voor een oplossing voor de 
bezette gebieden die iedereen geeft waar hij 
recht op heeft. VU-senator Hans De Belder, 
die als lid van een parlementaire delegatie 
ten tweede male het Midden-Oosten be
zocht, stelt dat de enige energie die nu nog 
aangeboord kan worden om een oplossing 
voor de Palestijnse kwestie te bewerkstelli
gen, bij de Europese Gemeenschap ligt. 

WIJ: Waarom? 

De Belder: „In Israël zelf wordt een ek-
steem-rechtse regering gevormd. Het vrede
sproces is niet haar eerste prioriteit. Van de 
Verenigde Naties moeten de Palestijnen dui
delijk ook niets venvachten. Sedert resolutie 
242 heeft de Veiligheidsraad niets zinvols 
meer kunnen ondernemen door de stelsel
matige vetostemmen van de Verenigde Sta
ten. Anderzijds v/erden in de Algemene Ver
gadering wel enkele vrij onrealistische reso
luties aanvaard over de gelijkschakeling van 
zionisme en racisme bvb. en over de intifada. 
Daar wordt echter geen gevolg aan gegeven. 
En het Amerikaans veto over Arafat's ver
zoek om VN-waarnemers te sturen naar 
aanleiding van de eskalatie van geweld na 
de moord op 7 Palestijnen, is hard aangeko
men. 

Ook de VS zelf zitten momenteel vast. De 
Joodse lobby — men vertelde mij dat er daar 
250 pro-lsraëlische lobbies bestaan — heeft 
er voor gezorgd dat het Kongres vrijwel 
volledig onbeweeglijk is. De Bush-admini-
stratie, die wel een oplossing nastreefde, 
heeft na het mislukte Baker-plan geen nieu
we scenario's klaar Ook de Sovjet-Unie 
speelt geen rol meer in de zone. Daardoor 
zoeken de Palestijnen nu hun heil bij de 
EG." 

WIJ: Hoe moet de EG dit aanpakken? 

De Belder: „Europa is van veel groter 
belang geworden voor het Midden-Oosten 
dan de VS, zowel op kultureel, historisch, 
ekonomisch en vooral kommercieel vlak. Het 
zullen vooral ónze buren zijn na '92. We 
mogen daarom niet afzijdig blijven. En er 

Senator Hans De Belder is na de 
vorming van de nieuwe regering in 
Israël niet optimistisch wat de toe
komst van het Palestijnse volk be
treft. Zit er misschien niets anders 
meer op dan sankties te treffen tegen 
Israël? 

bestaat een uitweg, nl. in het volksnationalis-
me. 

Wij gaan als volksnationalisten uit van de 
noodzaak van het zelfbeschikkingsrecht 
voor de volkeren. Hier gaat het om het 
Palestijnse en het Joodse volk. Er moet een 
evenwicht komen in de benadering vanwege 
Europa tot elk van beide. Dit betekent dat er 
een echt evenwicht tot stand moet gebracht 
vmrden tussen de EG en Israël enerzijds, en 
met de Arabische landen anderzijds. Vervol
gens moeten alle bilaterale akkoorden die de 
lidstaten afzonderlijk met Israël en met de 
Arabische landen hebben afgesloten, in een 
globaal overzicht bij elkaar gebracht worden. 
Er is op dit ogenblik een groot onevenwicht in 
het voordeel van Israël. 

Het Europees plan om vrede te bewerk
stelligen, moei kordaat de formule van 
„Twee volkeren, Twee staten" vooropstel
len. De EG moet de nieuwe Palestijnse staat 
met raad en daad bijstaan opdat deze zich zo 
snel mogelijk naar demokratisch model kan 
ontwikkelen. De formule „Twee volkeren. 
Twee staten", die reeds door de VN in 1947 
werd vooropgesteld, moet het resultaat zijn 
van een internationale konferentie waaraan 
zowel Israël als de PLO deelneemt. Deze 
konferentie zal echter pas in laatste instantie 
plaats kunnen vinden: éérst moeten de 12 

(lees verder biz. 13) 
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WETSTRAAT 

ZIEKENFONDSEN 
ZONDER GEESTDRIF 

T
et was Paul Van Gansbeke die 
namens zijn fraktie de zieken-
fonds-werkzaamheden in kom
missie en openbare vergadering 
opvolgde. Nu is Van Gansbeke 
zeker geen man van lange woor
den, of iemand die door een 
overvloed van niets zeggende 
woorden de waarheid tracht te 
verdoezelen. 

Rustig deelde hij minister 
Busquin dan ook mede, dat zijn fraktie het 
moeilijk had met de nieuwe ziekenfondswet. 
Als eerste toetssteen hanteere hij hierbij de 
punten uit het regeerakkoord die de VU 
dierbaar zijn: bannen van misbruiken, ver
eenvoudiging, vergroten van de doorzichtig
heid, efficiëntere kontrole, onafhankelijkheid 
van de kontrolediensten. „Globaal kan ik 
zeggen dat de tekst van tiet wetsontwerp 
hieraan beantwoordt. En toch..." 

PLURALISME 
Als tweede toetssteen hanteerde hij de 

bedoelingen van het ontwerp zelf: aanpas
sing van de opdrachten van de ziekenfond
sen aan de huidige maatschappelijke reali
teit, vereenvoudiging van de strukturen en 
demokratische inspraak en bescherming van 
de leden, organisatie van de kontrole op 
financieel en boekhoudkundig vlak. Alle drie, 
stuk voor stuk lovenswaardige bedoelingen 
waar niemand moeite mee heeft. „Veel 
hangt echter af van de manier waarop deze 
bedoelingen worden ingevuld." 

En daar beginnen nu juist de moeilijkhe
den. 

Zo vond de minister een enige kapstok om 
het gehele ontwerp aan op te hangen: het 
begrip ,,gezondheid" zoals omschreven 
door de Wereldgezondheidsorganisatie, met 
name „een toestand van lichamelijk, geeste
lijk en sociaal welzijn". En welke aktiviteit 
valt hier niet onder, zo vroeg Van Gansbeke 
zich af. „Zet dit de deur niet open om alle 
mogelijke misbruiken die door ziekenfond
sen kunnen worden uitgevoerd, aan deze 
kapstok op te hangen?"Overigens bekloeg 
ook de Raad van State zich over de vaagheid 
van dergelijke omschrijving. 

Als tweede moeilijkheid citeerde Van 
Gansbeke de bepaling dat de ziekenfondsen 
een door de koning te bepalen minimum 
aantal leden moeten tellen en dat de koning 
hierop afwijkingen kan toestaan. In de beslo
tenheid van de Kommissie had minister Bus

quin hierop reeds geantwoord dat,,pluralis
me" een van de voornaamste drijfveren zou 
zijn om eventuele afwijkingen te motiveren. 
De spreuk „Verba volant, scripta mament" 
indachtig, vroeg het kamerlid om een beves
tiging op de tribune en dus een schriftelijke 
weergave in de „Handelingen". 

Het derde en laatste probleem situeert 
zich op het kommunautaire vlak. Het ont
werp voorziet dat ziekenfondsen ook als doel 
hebben ,,het verlenen van hulp, voorlichting, 
begeleiding en bijstand met het oog op het 
bevorderen van het fysiek, psychisch of so
ciaal welzijn...". Koppelen we deze bepaling 

Wie in ons landje liet gevecitt 
met de ziekenfondsen wenst 
aan te gaan, kan er best de 
geschiedenis van Don Qulchot-
te op nalezen. Dat ondervond 
de VU reeds tijdens de rege
ringsonderhandelingen, dat 
ondervond zij opnieuw bij de 
redaktle van het nieuwe wets
ontwerp op de ziekenfondsen. 
Het was dan ook met gemeng
de gevoelens dat de fraktie van 
Herman Candries instemde 
met het nieuwe ontwerp. Ai 
moet hier zeker de vraag ge
steld, hoe het ontwerp er zon
der vu-inbreng zou uitgezien 
hebben en in welke schuif dan 
de audit-Andersen zou terecht 
gekomen zijn. 

aan de mogelijkheid om hiervoor van over
heidswege toelagen te ontvangen, dan blijkt 
al snel het addertje onder het gras. Een heel 
pakket immers van de gezondheidszorg be
rust bij de Gemeenschappen. In hoeverre 
kan de federale overheid dit omzeilen door 
het toekennen van toelagen aan de unitaire 
en verzuilde ziekenfondsen? 

Positief noemde Van Gansbeke de ver
scherping van de kontrole. Misschien kan 
het efficiënter door een opsplitsing tussen 
het federale- en het Gemeenschapsluik... 
,,Maar dit volgt wel wanneer door de feiten 
zelf, de sociale zekerheid zal moeten gefede
raliseerd worden". Eveneens positief vond 
hij de strafbepalingen, zodat geen verden
king tot verdonkermaning in de wet bewaard 
bleef. 

Kamerlid Paul Van Gansbeke over de 
nieuwe wet op de ziekenfondsen: 
, ,0p het vlak van de principes bevre
digd, de feiten moeten we afwach
ten ." 

Het moet gezegd dat minister Busquin 
zich meer dan behoorlijk inspande om aan 
de bemerkingen van Van Gansbeke tege
moet te komen. Omstandig ging hij in op de 
taakomschrijving, het pluralisme en de kom
munautaire problematiek. In zoverre dat het 
kamerlid bij de stemverklaring toegaf dat het 
antwoord van de minister de VU-fraktie al
thans op het vlak van de principes heeft 
bevredigd. „De feiten moeten we nog af
wachten." 

WOORD EN DAAD ~ 
En wat dat betreft, voelde Van Gansbeke 

zich genoodzaakt een persoonlijk woord tot 
de minister te richten: „We hebben vertrou
wen, hoewel dit toch enigzins geschokt werd 
na die mondelinge overeenkomst die we 
indertijd met u maakten naar aanleiding van 
het afbouwen van het historih forfait in de 
klinische biologie, en de eerste konkrete 
resultaten. Daarom vragen we u een en 
ander te verduidelijken in uw antwoord. Het 
moet ons in staat stellen te doen wat we ons 
hebben voorgenomen, namelijk het goed
keuren van dit wetsontwerp." 

Busquin deed dit en de fraktie stemde 
positief, zij het zonder enthousiasme. 
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HISTORISCH FORFAIT OP LANGE BAAN 
De regeling van het historisch forfait in de 

klinische biologie zit de VU-frakties, en in
zonderheid Walter Peelers en Jar) Caudron, 
niet lekker. Het aantal interpellaties van 
beiden is niet langer bij te houden, en bij de 
stemming over de begroting 1990 voor So
ciale Voorzorg onthielden zij zich. 

KADER VOOR 
GEHANDIKAPTEN 

Na dit signaal zegde minister Busquin toe, 
de voor Vlaanderen erg nadelige bereke
ningswijze binnen een termijn van drie jaar 
recht te trekken. 

Nu moet gezegd dat ondertussen een 
kleine inspanning werd geleverd, maar tegen 
dat tempo duurt het volgens Jan Caudron 
nog 15 jaar eer de lat gelijk ligt. 

Alles samen betekent het nieuwe voorstel 
een herschikking van hooguit 500 miljoen op 
een totaal van 11.800 miljoen. „De Waalse 
ziekenhuizen krijgen in 1990 een te venvaar-
lozen rem op hun oververbruik. Van een 
verschuiving naar Vlaanderen is geen spra
ke. De Vlaamse ziekenhuizen krijgen we; 
291 miljoen meer, maar dat wordt afgerooma 
van de ambulante klinische labs die niet aan 
ziekenhuizen verbonden zijn." 

3 MILJOEN PER D A G ~ 
De ontledingen van Caudron leren dat elke 

Vlaming jaarlijks 495 fr. klinische biologie 
nodig heeft. Een Waal bijna het dubbele ol 
864 fr. „Dit houdt in dat, indien de 2,9 miljoen 
Waalse uitkeringsgerechtigden slechts in de
zelfde mate beroep doen op de klinische 
biologie als de Vlamingen, er een besparing 
van 3 miljoen per dag of 1 miljard per jaar 
wordt ven/vezenlijkt." 

De „kleine" inspanning van Busquin belet 
dus niet dat Vlaanderen amper 42% van het 
budget verwerft voor 58% van de bevolking, 
Wallonië 34% voor 32% van de bevolking en 
Brussel 24% voor 10% van de bevolking. 
Vooral provinciaal zijn de verschillen zeer 
groot. Zo kreeg Henegouwen in 1989 meer 
dan het dubbele van Oost-Vlaanderen. Na de 
„rechttrekking" moet Henegouwen het wel 
met 6% minder stellen en verwerft Oost-
Vlaanderen 11% meer, maar met dergelijk 
tempo zal het inderdaad nog lang duren... 

Het besluit van Jan Caudron laat zich dan 
ook raden; de federalisering van de sociale 
zekerheid wordt onafwendbaar. 

Vlaamse regering en Raad beginnen stil
aan werk te maken van het opzetten van een 
eigen beleid. Zo ook inzake de gehandikap-
tenzorg, die in een diepgaande mutatiefase 
zit. 

De pijlers van het huidig gehandikaptenbe-

De faciliteitengemeenten zouden vanwege de Vlaamse regering bijzondere 
aandacht krijgen. Konkrete initiatieven werden beloofd om hun Vlaams 
karakter te beklemtonen en te versterken. 
Frieda Brepoels maakte een tussentijdse balans op voor Voeren. Een echt 
voorkeurbeleid blijkt daar echter niet uit. Zeker niet wat betreft belangrijke 
beleidsdomeinen als huisvesting, onderwijs, tewerkstelling, toerisme en 
kuituur. Zij legde de Vlaamse regering dan ook een mini-ontwikkelingsplan 
voor, en bepleitte de oprichting van een operationele cel om een snellere 
doorstroming van ideeën vanuit Voeren te verzekeren. Dat laatste viel evenwel 
in geen goede aarde bij voorzitter Gaston Geens. 

leid zijn een kwarteeuw oud. Ze kwamen tot 
stand in de gouden zestiger jaren en liggen 
versnipperd over vele departementen. Na
dien kregen ze te lijden van een niet-afge-
werkte staatsomvorming en een zware be-
sparingsdruk. Vandaag echter beschikt 
Vlaanderen wél over een aantal verstrekken
de mogelijkheden voor de uitbouw van een 
eigen beleid, en die kans werd benut. 

EEN VLAAMSE F O N D T 
Een louter bijsturen van de bestaande 

reglementering zou volgens Walter Peeters 
onvoldoende geweest zijn. De noden en 
behoeften van mensen met een handikap 
evolueren immers met „de golfbewegingen 
van maatschappelijke veranderingen", ook 
en vooral kwalitatief. Gevolg hiervan is ,,dat 
vele van de zich steeds indringender stellen
de beleidsvragen niet langer kunnen beant
woord binnen de klassieke, nog grotendeels 
bestaande opdelingen en referentiekaders." 

Een brede maatschappelijke dialoog moet 
op gang gebracht worden, en daartoe biedt 
de fusie van Fonds '81 en van het gefederali
seerde deel van het Rijksfonds voor Sociale 
Reklassering tot één Vlaamse Fonds een 
unieke kans. Dat dit in de vorm van een 
kaderdekreet gebeurde, draagt de goedkeu
ring van Peeters weg. 

Niet onbelangrijk element in dit dekreet is 
onder meer de omschrijving van het toepas
singsgebied, die overigens de definitie van 
handikap uitbreidt tot „aantasting van psy
chische mogelijkheden". Evenmin zonder 
belang is de oprichting van één enkele gede
centraliseerde instelling met welomschreven 
opdrachten (met inbegrip van preventie en 
voorlichting), goed gestruktureerde kontrole 
en inbreng van de gehandikapten en hun 
verenigingen zelf. 

De instrumenten zijn er dus. Ontbreken 
nog: het orkest en de partituur. „Zij, en zij 
vooral zullen bepalen of het eigen Vlaamse 
gehandikaptenbeleid een harmonische sym
fonie zal worden of een storende kakofonie." 
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REPLIEK 

PERSSPIEGEL 
Dossiers en kommentaren. Zo-
wei de konkiusies van de rege
ring rond liet zogenaamd ben
dedossier ais iiet lijvige werk
stuk van Paula O'Hondt over de 
migranten lokten een reeks 
kommentaren uit De woelige 
baren in de Waalse onderwijs
wereld brengen deining mee 
tussen de Franstalige politieke 
partijen, zodat verschillende 
kranten zich afvragen wat dit 
meebrengt voor het regerings-
schip. (w.v.b.) 

HETVOLK 
Bij de verklaringen van de regering over 

de konkiusies na iiet werk van de bende-
kommissie onderstreept iMarynissen dat 
welke maatregelen men ook neemt, ze 
zullen moeten gepaard gaan met een nieu
we mentaliteit. 

„Maar ool( de volksvertegenwoordiging 
heeft door schuldig verzuim in het verleden 
bijgedragen tot de scheefgegroeide toestan
den, die ze nu als,,verregaande slordigheid" 
aan de kaak stelt. Want ook het parlement 
heeft vroeger onvoldoende belangstelling 
getoond voor de problemen van politie en 
gerecht en zich te veel laten beïnvloeden 
door de hoofden van de diensten zelf, waar
van achteraf is gebleken dat ze niet altijd de 
waarheid spraken. Bovendien hebben politi
sering en vriendjespolitiek politie en gerecht 
een slechte dienst bewezen. Daarom is een 
grondig gewetensonderzoek de eerste voor
waarde om de door de regering aangekon
digde hervormingen te doen slagen. Blijft de 
mentaliteit zoals ze was, dan zal er niets 
veranderen." 

GAZET VAN ANTWERPEN 
De migrantenkwestie moet nu ernstig 

en met spoed aangepakt worden. De de
magogie van het Vlaams Blok kan de 
zaken alleen maar verergeren. 

„Men kan niet ontkennen dat het Vlaams 
Blok tot dusver in sterke mate elektoraal van 

de nog steeds onopgeloste migrantenproble-
matiek profiteert. Deze partij zit ontegenzeg
lijk op een komfortabele stoel. Zij is radikaal 
en duidelijk in haar taal en zolang zij niet 
deelneemt aan de macht kan zij, zoals alle 
oppositiepartijen, de hemel op aarde belo
ven. Maar de geschiedenis leert ons dat 
fanatieke en radikale ideeën en oplossingen 
op termijn nergens toe leiden, tenzij tot 
toestanden, waar iedereen nadien veel spijt 
van heeft. De partijen die wel aan de macht 
zijn hebben een andere verantwoordelijk
heid. Zij moeten de politieke moed opbren
gen om haalbare en op ruime konsensus 
afgestemde maatregelen te nemen." 

HETLMI^NIEIIWS 
De Waalse kapriolen op onderwijsviak 

zullen de Vlaamse argumentatie verster
ken voor de federalisering van de sociale 
zekerheid. Hopelijk laten de andere 
Vlaamse partijen de VU dan niet verder 
alleen staan met deze eis. 

,,ln hun pogingen om dit aanslepend on-
den/vijskonflikt op te lossen, springen de 
ministers van de Franstalige gemeenschaps
regering al evenzeer uit de band. Hun nieuw 
ideetje om de leraars te sussen met maaltijd
cheques, zoals eerder al is beslist voor 
gemeentepersoneel in Wallonië, is daar een 
sprekend voorbeeld van. Dit houdt immers 
een fiskale diefstal bij de sociale zekerheid in 
die wij als Vlamingen mee zouden moeten 
betalen. De Vlaamse ministers in de nationa
le regering doen er dus goed aan daar een 
stokje voor te steken. Het is trouwens onbe
grijpelijk dat Franstalige ministers aldus de 
Vlamingen blijven uitdagen, want de Vlaam
se eisen voor een federalisering van de SZ 
winnen daar alleen maar aan kracht bij." 

De Standaard 
Dirk Achten raadt de Vlamingen aan 

zich terdege voor te bereiden op nieuwe 
onderhandelingen met de Franstaiigen. 

„De regering koerst, ogenschijlijk als een 
stabiele pakketboot, af op het einde van de 
legislatuur. Maar sneller dan venwacht dreigt 
de zwakke zuidflank het te begeven. Naar
mate de problemen van de Franstaiigen 
toenemen, kunnen ze voor moeilijkheden 
zorgen binnen de centrale regering. Een 
nieuwe ronde in de Belgische staatshervor
ming is dan niet veraf." 

LE PEUPLE 
Dit blad etaleert de ruzie bij de Franstaii

gen ten gevolge van het onderwijsgeda-
ver. 

„Heet en onweerachtig weder op het so
ciale vlak zegden we reeds. Dit is ook duide
lijk zichtbaar op het politieke terrein. Het 
ondenwijs wordt inderdaad een ware twistap
pel tussen de PS en de PSC die totnutoe 
betrekkelijk harmonieus samenleefden op de 
drie nivo's van de macht: gewest, gemeen
schap, federale staat. Vandaag gaat het in 
het geheel niet meer tussen de partners en is 
men uiterst sceptisch over de mogelijkheid 
het porselein te lijmen." 

Paul Goossens ziet een rozige toekomst 
voor de regering. Rood blijkt bleekjes roos 
te worden. 

„Enkele van de (bijna) klassieke punten 
waaraan de CVP zich bij de linkse partijen 
stoorde of wou storen, zijn immers verdwe
nen. De socialistische partijen zijn nu zo 
realistisch of pragmatisch geworden, dat zij 
zich wel aan een strikte begrotingsdiscipline 
houden. De patronale en liberale kritieken 
van het einde van de jaren 70 dat links niet 
wou werken aan een zuinig overheidsbeleid, 
zijn dus verdwenen. Daarnaast is de interna
tionale situatie kompleet veranderd en is er 
geen fundamenteel meningsverschil meer 
rond het defensiebeleid. Tenslotte is ook de 
allergie tussen kristen-demokraten en socia
listische partijen grotendeels voorbij, want 
de linkerzijde zoeirt de harde polarisatie niet 
meer op." 

GEZEGD... 
IS GEZEGD 

„Een leeuwewelp dus, een jonge leeuw als 
beeld voor het jonge Vlaanderen. Aan ons 
allemaal de taak om dat beest in de kortste 
keren op te kweken tot parate slagvaardig
heid." 

pvk over de VU-affichekampanje in 't 
Pailieterke van 13 juni '90. 
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ONTWIKKELING 

BALANS NA TWEE JAAR 
INISTER Geens is vast van 
plan om bij de opmaak van 
de begroting voor 1991 op
nieuw uit te gaan van het 
driejarenplan dat in het re-
geerakl^oord werd voorzien. 
Dat plan was bedoeld om te 
evolueren naar de 0,7% van 
het BNP dat de geindustria-
lizeerde landen zouden 
moeten vrijmaken voor de 

ontwikkelingshulp. De industrielanden heb
ben hun oude belofte uit 1970 om 0,7% van 
hun BNP te besteden aan ontwikkelingshulp 
nog steeds niet ingelost. Zij bereiken nauwe
lijks 0,35%. Ons land haalde vorig jaar 
0,46%. 

BEGROTING 
De minister verheelde niet dat men zich 

voor de begroting voor 1991 geen illusies 
hoeft te maken. Ongetwijfeld zal de regering 
willen uitgaan van het principe van het onge
wijzigd beleid. Toch wil hij de begrotingsdis-
kussie starten vanuit een duidelijk voorstel 
om het beleid wel degelijk te wijzigen naar de 
regeringsverklaring toe. 

Het bereiken van het streefdoel is de 
verantwoordelijkheid van de ganse regering. 
Spijtig genoeg ontbreekt het daarbij dikwijls 
aan de nodige politieke wil om meer midde
len over te hevelen van andere departemen
ten naar Ontwikkelingssamenwerking. In 
deze periode van budgettaire schaarste is er 
geen andere mogelijkheid. 

Nu de ontwikkelingen in het Oostblok en 
de aldaar toenemende demokratizeringsten-
denzen goede hoop en uitzicht bieden op 
een grondige wijziging in de Oost-West
relaties en de afbouw van de wapenarsena
len, moet dit ons op korte termijn ook toela
ten de globale militaire uitgaven gevoelig te 
verminderen en tenminste een deel van de 
vrijgekomen middelen te gebruiken om de 
ontwikkelingslanden bij te staan om tot een 
duurzame groei te komen. Hiertoe is ontwik
kelingshulp echter slechts één element. Min
stens even belangrijk is de opheffing van de 
handelsbelemmeringen en de herziening 
van de subsidiëringspolitiek van de land
bouw. 

De werkelijkheid leert dat 30 jaar ontwike-
lingssamenwerking niet de resultaten heb
ben opgeleverd die ervan verwacht worden. 
De oorzaken zijn volgens de minister ge
deeld. De landen van de Derde Wereld 
kunnen er natuurlijk niets aan doen dat ze 
weinig krijgen voor hun grondstoffen, dat de 
rijken met tolbarrières hun produkten be
schermen, dat de wisselkoersen nadelig uit
vallen. 

Maar voor hun schuldenlast zijn ze wel 
gedeelteklijk verantwoordelijk. De minister 

vindt dat voor dit probleem dringend een 
oplossing noodzakelijk is. De schuldenberg 
heeft ertoe geleid dat de financiële stroom 
niet meer gaat van Noord naar Zuid maar wel 
omgekeerd. Het is dus onmiskenbaar dat 
deze evolutie moet stopgezet worden en ook 
voor de toekomst vermeden. Strukturele 
aanpassingsprogramma's alleen zullen dit 
probleem niet oplossen. Zij kunnen wel bij
dragen om tot een deugdelijk investeringskli
maat te komen, waardoor in de eerste plaats 
het lokale kapitaal het land niet meer pro
beert te ontvluchten. 

De eigen ontwikkelingshulp, de organisa
tie van de strukturen en de mentaliteit moe
ten evolueren van een projektmatige aan
pak, substitutiekoöperatie en paternalisti
sche benadering naar een open benadering 
waarbij de verantwoordelijkheid veel meer 
gelegd wordt bij het ontwikkelingsland zelf. 
Dit kan bestempeld worden als een vonn van 
,, medebeheer". 

Ook de bewustzijnsvorming in de Wester-

Mrnister van OntwikkeHngssa-
menwerking André Geens 
heeft na twee ]aar beleid een 
tussentijdse balans opge
maakt Ht] toonde zich niet ge
lukkig over het niveau van de 
Belgische ontwikkelingsuitga
ven. De streefnorm van 0,7% 
van het BNP wordt niet ge
haald. Positief is wet dat de 
minister voorstellen klaar heeft 
om verbeteringen aan de werk
wijze van de NGO's door te 
voeren. 

se landen is belangrijk want in het jaar 2020 
woont 85% van de bevolking in de Derde 
Wereld. Vraag is of de huidige ongelijke 
verdeling van de welvaart dan nog geduld zal 
worden. 

ABOS 
De kritiek op de werking van ABOS is 

voldoende gekend. Die slaat vooral op de 
traagheid, de versnippering van bevoegdhe
den, en het innefficiënte en gepolitizeerde 
personeelsbeleid. Minister Geens beloofde 
over enkele weken uit te pakken met het 
Sobemap-rapport over de herstrukturering 
van het ABOS. 

De basisidee voor de herstrukturering is 
dat de verantwoordelijkheid voor de ontwik
kelingsprogramma's één en onverdeeld 
moet zijn. De konkrete projekten moeten 
door één en dezelfde cel opgevolgd worden 
vanaf de identifikatie van de aktie tot en met 
de uitvoering. Dat wil zeggen dat identifika-

Minister van Ontwikkelingssamen
werking André Geens: twee jaar be
leid, (eigen foto) 

tie, beoordeling van de haalbaarheid, voor-
bereding en opvolging van de uitvoering in 
dezelfde handen moeten blijven. 

De ontwikkelingssamenwerking in de ja
ren '90 zal niet meer zijn wat ze was in de 
jaren '70 en '80. Door de internationale 
erkenning van de prioriteit van het makro-
ekonomisch beheer in de ontwikkelingslan
den wordt het noodzakelijk om ook een 
aangepast personeelsbeleid te voeren bij de 
administratie in Brussel. Ook de invoering 
van het ,,medebeheer" met de ontwikke
lingslanden vereist een aanpassing van het 
personeelskader. 

NGO 
Minister Geens heeft ook drie voorstellen 

tot koninklijk besluit klaar inzake de nlet-
goevernementele organizaties, de NGO's. 
Een eerste besluit betreft de personen die 
worden erkend in de hoedanigheid van 
NGO-koöperant. De term ,,vrijwilliger" moet 
worden verlaten omdat hij in de ogen van 
andere deskundigen en lokale overheden 
vaak ten onrechte wordt geïnterpreteerd als 
de verwoording van een zekere vorm van 
amateurisme. Om deze reden wordt de term 
„vrijwilliger" vervangen door de term NGO-
koöperant. 

Een tweede KB regelt de erkenning en de 
subsidiëring van niet-goevernementele orga
nizaties voor edukatie-aktiviteiten inzake de 
ontwikkelingssamenwerking. 

Een derde KB handelt over de organisatie 
van een regime van medefinanciering door 
de Belgische staat en niet-goevernementele 
organisaties van samenwerkingsakties in de 
ontwikkelingslanden. Hiermee wordt de 
mede-financiering op een nieuwe leest ge
schoeid. Er wordt tevens een grotere verant
woordelijkheid toegeschoven naar de organi
saties zodat ook de ontwikkelingshulp effi
ciënter zal werken. 
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STOP KERNPROEVEN 

S
EDERT 1945 tot op heden wer
den er officieel 1 820 atoom-
proeven verncht Dat is gemid
deld 1 kerneksplosie om de ne
gen dagen Kernproeven zijn 
een noodzakelijke stap in de 
ontwikkeling van kernwapens 
Eerst stellen geleerden in wa-
penlaboratoria hypotesen op 
Die moeten dan, via atoomproe-
ven, op hun deugdelijkheid ge

test worden 

Meer dan 80% van alle atoomproeven 
heeft uitsluitend de aanmaak van nieuwe 
kernwapensystemen tot doel zo stelt de Test 
Stop Koalitie Dat is een tijdelijk samenwer
kingsverband van organisaties uit diverse 
sociale bewegingen (vredes-, derde wereld-, 
milieubeweging, ), uit de akademische we
reld en uit het socio-kultureel vormingswerk 
De Test Stop Koalitie eist de onmiddellijke 
totstandkoming van een verdrag dat alle 
kernproeven verbiedt 

,,Gemiddeld zin er zo'n zeven kernproe
ven nodig OW een nieuw kemwapentype te 
ontwerpen Voor de ontwikkeling van een 
ruimtewapen zijn zo'n 200 kernproeven no
dig De nieuwste kernwapensystemen die 
men momenteel ontwikkelt, zijn veel kleiner, 
handzamer en doeltreffender Ze kunnen 
ingezet worden om een selektief uitgekozen 
doelwit te vernietigen Deze nieuwe kernwa
pens verlagen de drempel voor het daadwer
kelijk gebruik van kkernwapens, omdat ze 
voedsel geven aan de illusie van een beperk
te kernoorlog", zegt dr JefDe Loof, voorzit
ter van de Medische Vereniging voor Preven
tie van Atoomoorlog Een algemeen teststop-
verdrag is daarom een dnngende zaak de 
vertikale (ontwikkeling van nieuwe kernwa
pensystemen) nukleaire bewapeningswed
loop zou stopgezet worden, en de honzonta-
le zou sterk bemoeilijkt worden Zonder de 
mogelijkheid om kernproeven te vernchten is 
het voor niet-kernlanden immers zo goed als 
onmogelijk om kernwapens van de tweede 
en de derde generatie aan te maken 

MISVORMDE BABIES 
Bovendien leiden kernproeven tot onher

stelbare schade aan het milieu en de volks
gezondheid De radio-aktieve fall out van 
bovengrondse kerneksplosies heeft reeds 
miljoenen slachtoffers gemaakt Zij zllen 
echter nooit hun recht kunnen halen, omdat 
noch zijzelf, noch hun familieleden kunnen 
aantonen dat de botkanker, de leukemie of 
longkanker waaraan ze dreigen te sterven of 
gestorven zijn het gevolg is geweest van de 
werelewijd verspreide radioaktieve neerslag 

Wie dan nog vooral door de schadelijke 
gevolgen van de kernproeven getroffen wor
den, zijn de inheemse volkeren uit de testge
bieden waar de atoomwapenstaten hun dui
velse uitvindingen testen Want geen enkele 
atoomstaat test zijn kernwapens op het 
grondgebied van de natie die het voor het 
zeggen heeft De Britse bom is Engels en 
met Schots, de Sovjet-bom is Russisch en 
met Kirgizisch of Litouws De VS brengen 
hun kernwapens met tot ontploffing in de 
buurt van Washington of New York, maar wel 
op het grondgebied van de Western-Shosho-

-"-'^TWSJ^PTSTSB'—^ •— ™ ' -— — 

De Navo is ijverig op zoek naar 
een nieuwe bestaansreden, het 
Warschaupaict Itondigt de op-
lieffing van de eigen militaire 
strui(Utur aan, Eysicens voigt 
(na maanden) het VU-stand-
punt over de instelling van een 
georganiseerd en officieel Hel-
sinki-overleg voor de Europese 
veiligheidsproblemen,... Er 
gaat geen dag voorbij of ontwa
pening en defensievraagstuk
ken staan wei ergens op de 
agenda. Wat aan een brede 
maatschappelijke diskussie 
totnogtoe betrekkelijk makke
lijk ontsnapt was, is het feno
meen van de kernproeven, en 
hun relatie tot de bewapenings
wedloop. Meer dan 80% van 
alle atoomproeven heeft noch
tans de aanmaak van nieuwe 
kernwapensystemen tot doel. 
Zonder de mogelijkheid atoom
proeven te verrichteen zou de 
ontwikkeling van nieuwe kem-
wapentypes stilvallen. Een al
gemeen teststopverdrag zu de 
nukleaire bewapeningswed
loop pas echt stopzetten. 

ne-indianen in de Nevada-woestijn De Rus
sen testen m e steppen van Kazakhstan, de 
Chinezen bombarderen het grondgebied van 
de Uygur, een van hun nationale minderhe
den De Fransen testen in Polynesie op de 
koraaleilanden Mururoa en Fangatoufa bij de 
Maohi en de Engelsen op het grondget)ied 
van de Australische Aboriginals en ook bij de 
Western-Shoshone Toelatingen werden met 
gevraagd, verwittigingen werden met gege
ven De gevolgen zijn evenwel verschnkke-
lijk misvormde babies, het verhoogd voorko
men van leukemie, angst voor ouderschap 

Gemiddeld zijn er zeven kernproeven 
nodig om één nieuw kernwapentype 
te ontwerpen. 

bij de bevolking, een opmerkelijk hoog aantal 
zelfmoorden 

Volgens de Test Stop Koalitie is een alge
meen teststopverdrag o m door seismische 
verifikatie perfekt kontroleerbaar, houdt het 
geen enkel risiko in op bedrog en bevordert 
het zodoende het wederzijds vertrouwen De 
Koalitie heeft zich drie direkte doelstellingen 
voor ogen gesteld de publieke opinie be
wust maken van het feit dat het testen, en als 
gevolg daarvan ook de aanmaak van nieuwe 
kernwapensystemen, ondanks de zoge
naamde ontspanning tussen Oost en West, 
onverminderd verder gaat via politiek lobby
werk de Belgische regenng ertoe bewegen 
om op de komende toetsingskonferentie van 
het Non-proliferatieverdrag (eind augustus 
90) en op de UN-Test Ban Treaty Conferen

ce (januan 91) ondubbelzinnig tussenbeide 
te komen en te stemmen voor de totstandko
ming van een Algemeen Teststopverdrag, 
en tenslotte, druk uitoefenen op de rege
ringsleiders van de Verenigde Staten, het 
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DEFENSIE 

Verenigd Koninkrijk en de USSR om de 
amendering van het Partieel Teststopver-
drag in een Algemeen Teststopverdrag mo
gelijk te maken door geen gebruik te maken 
van hun vetorecht Tevens wordt ook druk 
uitgeoefend op de regeringen van Frankrijk 
en China om formeel toe te treden tot het 
Non-proliferatieverdrag en het Partieel Test
stopverdrag, en te ijveren voor de totstand
koming van een Algemeen Teststopverdrag 

VAN KENNEDY 
TOT REAGAN 

De Teststop-konferentie van de Verenigde 
Naties IS van kruciaal belang om een alge
mene teststop gerealiseerd te krijgen Daar 
zal gestemd woorden over het al dan met 
uitbreiden van het Partieel Teststopverdrag, 
dat in '63 nog onder impuls van president 
Kennedy tot stand kwam, tot een Algemeen 
Teststopverdrag Zo'n verdrag zou, naast de 
kernproeven m de atmosfeer, onder water en 
in de ruimte, ook alle ondergrondse kern
proeven verbieden Alle landen die destijds 
het Partieel Verdrag mede-ondertekend heb
ben, mogen aan de konferentie deelnemen 
en hebben er stemrecht De drie oorspronke
lijke opstellers van het Partieel Teststopver
drag, de VS, hef \ferenigd Koninkrijk en de 
Sovjet-Unie, hebben echter een vetorecht 
Hoe liggen de kaarten bij de kernmachten ' 

De VS, sinds Reagan er aan de macht 
kwam, en het VK hebben al officieel laten 
weten dat ze de totstandkoming van een 
Algemeen Teststopverdrag met hun veto 
zullen tegenhouden Volgens de VS en het 
VK zijn atoomproeven noodzakelijk voor het 
geloofwaardig houden van de nukleaire af
schrikking, waarop het westers defensiebe
leid IS gebaseerd De USSR is sinds het 
aantreden van Gorbatspv openlijk voorstan
der van een Algemeen Teststopverdrag De 
Sovjet-president kondigde trouwens in au
gustus '86 een eenzijdig moratorium af op 
alle Sovjet-kernproeven Toen de VS on
danks herhaalde oproepen bleef weigeren 
om ook de Amerikaanse kernproeven stop te 
zetten, werd na 18 maanden het eenzijdig 
Sovjet-moratorium opgeheven 

Frankrijk en China hebben geen van beide 
het Partieel Teststopverdrag ondertekend en 
nemen dus met deel vaan de UN-Test Ban 
Treaty Conference Volgens deze kernmach
ten moet een Algemeen Teststopverdrag 
kaderen in een algemeen nukleair ontwape-
mngsprogramma, waann de twee super
machten als eerste het voorbeeld moeten 
geven 

En hoe denkt België over een Algemeen 
Teststopverdrag' Toen op de Algemene 
Vergadering van de Verenigde Naties van 
juni '88 gestemd werd over de wenselijkheid 
een konferentie te houden waarop over de 
totstandkoming van een Algemeen Teststop
verdrag zou gestemd worden, heeft België 
zich onthouden Van de 151 landen die aan 
deze stemming deelnamen, stemden er 127 

voor, slechts 3 stemden tegen (de Verenigde 
Staten, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk) 
en 21 landen onthielden zich (waaronder de 
Europese Navo-lidstaten) 

BELGIË: ONTHOUDING 
De Test Stop Koalitie eist dat het stemge

drag van België op de UN-Test Ban Treaty 
Conference vooraf zou besproken worden in 
dde senaats- en kamerkommissie van Bui
tenlandse Zaken De Belgische vertegen-
wraordiger moet met een duidelijk en ondub
belzinnig mandaat, los van alle gedwongen 
Navo-discipline, aan de konferentie kunnen 

deelnemen Wanneer de parlementskom-
missies de wil van de bevolking respekteren, 
moet dat mandaat volgens de Test Stop 
Koalitie ondubbelzinnig een stem betekenen 
voor de uitbreiding van het Partieel naar het 
Algemeen Teststopverdrag 

Alvast de VU-parlementsleden zullen hier
op aandringen Verscheidene parlementsle
den uit de regenngspartijen ondertekenden 
trouwens al een Open bnef aan Bush, Gor-
batsjov en Thatcher voorde totstandkoming 
van een Algemeen Teststopverdrag Voor de 
Volksunie werd deze open brief ondertekend 
door de senatoren Andre De Beul en Hans 
De Belder en kamerlid Herman Lauwers 

(pdi) 

SANKTIES TEGEN ISRAEL? 
(vervolg van biz 7) 

een formule uitwerken die Israel en de Pales-
tijnen in rechstreekse dialoog brengen An
ders zou Israel zich in het nauw gedreven 
voelen en zeker met bereid zijn tot kompro-
missen " 

WIJ: Lijkt dit idee op korte termijn, nu in 
Israel een ekstreem-rechtse regering ge
vormd wordt, niet totaal onrealistisch? 

De Belder: „Het klopt inderdaad dat een 
ekstreem-rechtse regering wel het ergste is 
wat de bezette gebieden kon overkomen De 
militaire en administratieve bezetting leidt al 
tot een enorm groot aantal schendingen van 
de mensenrechten Dit zal met de nieuvife 
regering nog toenemen hoe rechtser de 
regering in Israel, hoe meedogenlozer 

Bijkomend probleem is de massale invoer 
van Sovjet-joden in de bezette gebieden Dit 
IS eigenlijk een pijnlijke speling van het lot 
de perestrojka bracht een verbetering van de 
rechten van de mens teweeg in de Sovjet-
Unie, waardoor de joden kunnen emigreren 
Maar zij worden dan de bezette gebieden 
ingestuurd als kolonisator, en nemen er 
grond en rechten af van de Palestijnen Op 
dit ogenblik heersen daar echte Far West
toestanden een „settler" komt aan, bouwt 
een huis op een stuk grond en loopt er 
gewapend rond Wie zich verzet, wordt neer
geknald En intussen maakt de admministra-
tieve bezetting via allerlei truukjes de aanwe
zigheid van de pionier juridisch in orde 

VRIENDJE VAN I S R A E F 
Voor de Likhoed moet het intussen toch 

duidelijk zijn dat het Heretz-lsrael, het grote 
Israel, met kan gerealiseerd worden De 
Arabieren van hun kant hebben ingezien dat 
de vernietiging van Israel evenmin realistisch 
IS Aan beide zijden moeten enkele geza
menlijke mytes afgebouwd worden " 

WIJ: En hoe kan de regering in Israel 
daarvan overtuigd worden? 

De Belder: „Desnoods, zeggen de Pales
tijnen, moeten er sankties getroffen worden 
tegen Israel In het verleden heeft de EG 
trouwens al eens zo'n houding aangenomen 
tegenover de sluiting door Israël van scholen 
en universiteiten Toen is gebleken dat Tel 
Aviv daar heel gevoelig voor is 

Het IS ook mogelijk om de direkte eksport 
van Palestijnse landbouwprodukten naar de 
EG te bevoordeligen Er moet meer humani
taire steun komen voor hospitalen, vooral in 
de Gazastrook Op dit moment speelt de EG 
nog teveel vriendje van Israel alleen En 
vooral Israel moet ertoe verplicht worden de 
rechten van de mens en van het Palestijnse 
volk te eerbiedigen Wij hebben daartoe de 
internationale instrumenten " 

(pdD 

VOLGENDE WEEK: 
VREDESAPOSTEL JAEL OREN 

Ze heet Jael Oren, geboren en geto
gen in Israel, haar ouders hebben de 
konsentratiekampen overleefd Haar 
familie weet dus wat verdrukking en 
diskriminatie betekent Het leed van de 
Palestijnen in het algemeen en dat van 
de vrouwen in het bijzonder, voorname
lijk mishandelingen, verkrachtingen en 
intimidaties hebben haar diep aange
grepen Zo diep dat ze als afgevaardig
de van de Women's Organisation for 
Political Prisoners in Israel een vredes
missie onderneemt om bevriende lan
den steun te vragen om de Israëlische 
autoriteiten ervan te overtuigen hun 
totaal verkeerd en onmenselijk beleid 
op te geven 

Jael Oren was te gast bij de VU-
vrouwen, volgende week brengt WIJ 
een portret van deze vredesapostel en 
enkele voorbeelden van de genadeloze 
Israëlische aanpak 
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ONDERWIJS 

DE GEVOELIGE SNAAR 
(J0014; 
DE HERVORMINGSGEZINDEN 

IJ: Sinds het hervor
mingsplan in 1987 be
kend raakte heeft U 
geregeld als pispaal 
moeten fungeren. In 
allerhande artikels in 
de pers, kreeg U de 
zwaarste verwijten te 
verduren, op verga
deringen en protest-
meetings werd U af

geschilderd als een soort monster. Ook de 
WKO (Werkgroep Kunst-Onderwijs) was 
allesbehalve mals voor U. Zeer recentelijk 
nog haalde de WKO in dit blad, bij monde 
van Janpleter Biesemans, zwaar naar U uit 
(zie WIJ nr. 22). Bent U nu echt zo'n 
boeman? 

F. Truyts: „\NKO is uitgegroeid tot een 
reaktieonaire groep die op dit ogeriblik maar 
één doel voor ogen heeft, en dat is gelijk 
halen. Daan/oor meent hij alle middelen te 
mogen aanwenden zelfs de leugen. Ik wens 
over WKO geen enkel komentaar te geven ik 
wil daar niks mee te maken hebben. Ik wil 
spreken over de hervormingen, wat die in
houden, wat mijn oordeel daarover is, hoe ze 
ontstaan zijn...al wat ge wilt, maar niet als 
antwoord op WKO, dat vind ik absoluut niet 
noodzakelijk. Ik heb in WKO vrienden. Wan
neer we mekaar ontmoeten verstaan we 
elkaar wel. Ik betreur dus ten zeerste wat 
WKO nu doet, dit heeft niets meer met de 
realiteit te maken, het komt het muziekonder
wijs helemaal niet ten goede." 

WIJ: Maar Biesemans zegt... 

F. Truyts: „...wat de aantijgingen van 
Biesemans aangaat kan ik U alleen maar 
zeggen dat ik Jean-Pierre (=Janpieter, 
nvdr.) Biesemans in geen jaren meer heb 
gesproken. Ik ken die man maarzéér opper
vlakkig. Nog éénmaal heb ik hem gezien op 
een soort van protestvergadering, maar toen 
had hij zelfs geen tijd om iets tegen mij te 
zeggen. Ik heb met Jean-Pierre Biesemans 
nooit één woord over de hervormingen ge
wisseld. Wat die man zegt, wat hij ook schrijft 
naar de Volksunieleden toe komt mij dan wel 
wat potsierlijk over. 

Wat ik U vertel over de hervormingen moet 
U opvatten als informatie voor uw blad en zijn 
lezers, maar dus zeker niet als een antwoord 
op Biesemans." 

in onze maratonreeks over de 
hervormingen in het kunston
derwijs lieten we twee weken 
geieden de tegenstanders van 
de herstrukturering op onze le
zers los. 
We kondigden het ai een tijdje 
aan , maar nu is het zover: we 
vonden een bereidwillige „her
vormingsgezinde" die ons te 
woord wilde staan. Deze man, 
Frans Truyts, is direkteur van 
de Stedeli ke Muzlekakademie 
van Sint-N klaas (piloot- of test-
school voor het de hervormin
gen) en voorzitter van de Ver
eniging Voor Sekundair IWIu-
ziekonderwijs (WSM). WSM is 
een vereniging die sinds 1962 
de belangen van het muziekon
derwijs behartigt. Sinds 1963 
doceert hij aan het Koninklijk 
Conservatorium van Brussel, 
en van in dat zelfde jaar tot in 
1985 aan het Lemmensinsti-
tuut, Frans Truyts is een notoir 
voorstander van de herstruktu-
reringen. Hij is trouwens één 
der architekten van wat de ge
schiedenis in zal gaan als „het 
plan Kelchtermans". 

WIJ: Men schildert U steeds af als één 
der grote ,,manitoe's" van de hervormin
gen. Waarom? 

F. Truyts: „Ik ben lid van de adviesraad, 
de raad die de minister technisch adviseert. 
Sinds jaren zetel ik daarin, samen met een 
twintigtal andere kollega's. In 1986, toen 
minister Kelchtermans het muziekondemijs 
nog onder zijn bevoegdheid had, deelde de 
dienstdoende voorzitter van de adviesraad 
Frans Van Hoof (hoofd van de staatsadmi-
nistratie Kunstondemijs, afdeling muziek) 
ons mee, dat hij van de minister opdracht 
had gekregen een zuiver pedagogisch sche
ma te maken voor het muziekondenvijs met 
beperkt leerplan. We mochten dus volledig 
vrij een voorstel doen, op één voorwaarde, 
dat dit alles binnen de bestaande begroting 
bleef. 

De raad besefte dat het niet mogelijk was 
om met twintig mensen elke week bijeen te 
komen zodat er dus een werkgroep, als 
subgroep van de adviesraad werd opgericht. 
De adviesraad duidde mij unaniem als voor
zitter van die werkgroep aan. Ik heb dus 
gedurende maanden met zes mensen ge
werkt aan de herstrukturering van ons mu
ziekonderwijs, volgens de inzichten die wij 
hadden. 

Tegelijkertijd had de minister, buiten ons 
weten om, een „persoonlijke" werkgroep 
opgericht, los van de adviesraad. Die groep, 
ook zes mensen, moest ook een plan ma
ken." 

WIJ: U wist dus niets af van het bestaan 
van Kelchtermans „privé-werkgroep"? 

F. Truyts: „Het klinkt onwaarschijnlijk, 
maar het is zo. Uiteraard ben ik het snel te 
weten gekomen, ook welke personen er in 

De tegenstand tegen de hervormingen is volgens Frans Truyts 
maar overdreven. 

' '•m.'^% 

begrijpetijk, 
(foto R.S.) 
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De voorstanders van de hervormingen in liet muzieiconderwijs geloven niet dat 
er reden tot paniek is. De nieuwe struktuur zou in 6.741 lesuren meer voorzien. 

(foto Ronald Szommer) 

die groep zaten. Ik heb die mensen eciiter, 
bewust, niet gel<onsulteerd. Dat maai<t dat 
wij in al die maanden nóóit kontakt hebben 
gehad, en dus onafhankelijk van elkaar heb
ben gewerkt. 

Toen de werkzaamheden van beide groe
pen naar hun einde liepen, en wij elk een 
plan in embryonale fase klaarhadden, heeft 
Frans Van Hoof die ook in mijn groep mee
werkte, het ontwerp van de andere groep uit 
de doeken gedaan. Het bleek dat de ideeën 
van beide groepen praktisch kongruent wa
ren, op een aantal nuances na." 

WIJ: Uit wat voor mensen bestond die 
„geheime" werkgroep van de minister? 

F. Truyts: „Dat waren allemaal mensen 
die fin de carrière of gepensioneerd waren. 
Zij hadden dus zeker geen enkel belang bij 
eventule hervormingen. In onze groep zaten 
zes mensen die nog volop met het onderwijs 
te maken hebben. 

Pas na het vergelijken van beide voorstel
len zijn we samen gaan vergaderen. Daar 
zijn dan nog wat mensen bijgekomen zodat 
we uiteindelijk met bijna dertig mensen rond 
de tafel zaten. Uit die vergaderingen is het 
uiteindelijke eerste herstruktureringsschema 
gekomen." 

WAAROM? ~ 
WIJ: Dat schema wijzigde nog menig

maal? 

F. Truyts: „Het is nooit radikaalgewijzigd 

geweest, het heeft wel zeer veel bijsturingen 
gekregen, o.a. vanuit de pilootscholen. Uit 
de eerder vermelde groep is een evaluatie
kommissie ontstaan, aangevuld met de koör-
dinatoren en de direkteurs van de zes piloot-
scholen. Ook vanuit die evaluatiekommissie 
zijn zéér veel bemerkingen gekomen. Met al 
die opmerkingen werd rekening gehouden 
bij het verder uitwerken van het plan, zoals 
het nu wordt toegepast in de pilootscholen." 

WIJ: Het huidige „plan Coens" ver
schilt dus eigenlijk niet zoveel van het 
oorspronkelijke „plan Kelchtermans". 

F. Truyts -.„Inde praktische uitvoering zijn 
er wel een aantal grote verschillen, maar de 
basisgedachte is gebleven." 

WIJ: De mensen van WKO beweren dat 
de evaluatiekommissie niet of op z'n 
minst slecht heeft gewerkt? 

F. Truyts: „De evaluatiekommissie heeft 
wel gewerkt. Het oordeel van de direkteurs 
van de pilootscholen is belangrijk geweest." 

WIJ: Wanneer hebt U muziekakademies 
voor het eerst over de intenties van de 
minister ingelicht? 

F. Truyts: „De hervormingsplannen wa
ren nog steeds in een zekere diskretie ge
huld, toen ik op een bepaald ogenblik aan 
Van Hoof gezegd heb dat het tijd werd om 
toch min of meer uit te leggen waarover het 
ging. Op 19 maart 1987 heb ik de direkteurs 
bijeen geroepen om het plan toe te lichten 
voor zover dat ging. Een aantal normen en 

de cijfers lagen toen nog niet vast. Ik heb wel 
de kaders kenbaar gemaakt. Van de 63 
aanwezige direkteurs had er slechts één 
enkele opmerkingen. Ik wil er wel aan toe
voegen dat de heren Biesemans en Devree-
se afwezig waren." 

WIJ: Maar waarom moest er worden 
hervormd? 

F. Truyts: „Als voorzitter van VVSI^ heb 
ik veel direkteurs gekend. Op een bepaald 
moment kende ik ze bijna allemaal. Uit de 
zéér vele kontakten met die direkteurs, o.a. 
tijdens vergaderingen, bleek toch dat de 
algemene gedachte leefde dat hervormingen 
wenselijk waren. 

Het oplossen van de wachtlijsten (het te
veel aan leerlingen) was één van de belang
rijkste gegevens in deze zaak. 

Ten tweede was iedereen het erover eens 
dat de eenzijdigheid van de oude struktuur 
moest worden doorbroken. Deze oude struk
tuur is ontstaan in de jaren vijftig, maar in 
feite is het een 19de eeuws sisteem dat in 
honderd jaar weinig of niets is veranderd. 
Het muziekonerwijs heeft zich nooit aange
past aan de aktueie noden. De eerste grote 
wet op het kunstondenvijs dateert vanuit '54. 
Onmiddellijk daarna is er een ordening via 
een struktuur gebeurd. Toen waren er in het 
muzlekondenvijs in Vlaanderen zo'n 15.000 
leerlingen, nu zijn er dat 90.000. Uiteraard 
zijn de behoeften van 15.000 leerlingen gans 
anders dan die van 90.000. Ik blijf de waarde 
van de oude struktuur erkennen, maar die 35 
jaar oude struktuur is gemaakt voor een zéér 
beperkt aantal leerlingen. 

Bovendien is er een wijziging in de menta
liteit ten opzichte van het muziekonderwijs te 
bemerken. Het venvachtingspatroon van de 
ouders ligt helemaal anders dan bv. in de 
jaren '60. Men hecht nu veel meer belang 
aan de „algemene kulturele vorming". Vroe
ger was alles toegespits op een kopie van 
een professionele muzikale loopbaan, van
daar het enge programma van de oude 
struktuur. De oude struktuur is gericht op 
sterke solistische prestaties. Samenspel bv. 
was in feite slechts een aanbeveling, in de 
nieuwe struktuur zal het samenspel terug 
een belangrijke plaats Innemen. 

Mensen „vormen voor de muziek" is er 
niet bij in de oude struktuur." 

WIJ: U denkt dat dat gerichte program
ma een aantal leerlingen afstoot? 

F. Truyts: „Inderdaad, een derde punt dat 
de noodzaak van hervormingen opdringt is 
het afhaken van een groot aantal leerlingen. 
Ik heb hier een enquête, die volledig onaf
hankelijk is opgesteld, en die de uitval van 
leerlingen in cijfers uitdrukt. Dat is indruk
wekkend I Van al diegenen die instrument
studies aanvatten stopt er na één a twee jaar 
ongeveer 50% van de leerlingen. Naar ge
lang het instrument beëindigen slechts 1 tot 
5% van de leerlingen hun studies. Belang
rijkste oorzaken zijn volgens dit onderzoek 
de te geringe motivatie, weinig stimulans van 
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thuis uit, geen of onvoldoende talent, de 
manier van lesgeven, de te venverken mu-
zieklektuur en de eksamens. Ik vind ook dat 
de oude struktuur het in de hand werkt dat 
slechts de meest begaafde leerlingen wor
den gestimuleerd. Het valt geregeld voor dat 
minder goede leerlingen lestijd moeten af
staan aan meer begaafden. Het zéér grote 
onderlinge nivoverschil bij de leerlingen is 
een realiteit, dat heeft de inspektie altijd al 
kunnen konstateren, maar dat mag geen 
reden tot diskriminatie zijn." 

RECHTSZEKERHEID ~ 
WIJ: Voorstanders van de herstrukture-

ring hebben het ook over de noodzaak van 
een statuut voor het kunstonderwijs. 

F. Truyts: „Het muziekonderwijs heeft tol 
op heden geen enkele rechtszekerheid. Mei 
de nieuwe struktuur zal daar verandering in 
komen en dat is toch ook van belang voor de 
leraren. Op dit moment leeft het kunstonder
wijs nog altijd van fakultatieve toelagen, nu 
zal er een kader gekreeërd worden voor alles 
wat met de betoelaging verband houdt." 

WIJ: iMen doet ook nogal druk over „het 
aantal leerlingen per lesuur". Hoe zit dat 
precies ineen? 

F. Truyts: „In de oude struktuur wordt per 
uur aan twee of drie leerlingen les gegeven, 
instrument wel te verstaan. Buiten mijn werk
groep om had men destijds het voorstel 
gelanceerd om in gans de lagere graad van 
de nieuwe struktuur vier leerlingen per uur te 
onderwijzen, maar toen heb ik geprotes
teerd. Er zijn dan nieuwe berekeningen ge
maakt die in een kompromis zijn uitgemond: 
drie leerlingen in het eeste jaar instrument, 
drie in het tweede en in het laatste jaar twee 
leerlingen per uur." 

WIJ: Het iessenpaket en het aantal les
uren zou veel te zwaar worden? 

F. Truyts: „Eén woord daarover: dat is 
een kwakkel, een leugen die het goed doet. 
Matematisch én in de realiteit is dat onzin. 
We hebben dat al zo dikwijls weerlegd, U kan 
het zo uit de cijfers aflezen dat dat niet waar 
is." 

WIJ: U zei daarnet dat U de verdiensten 
van het oude sisteem niet negeert? 

F. Truyts: „Wij willen de waarde en het 
nivo van de oude struktuur, gedurende 25 
jaar moeizaam opgebouwd, in ieder geval 
bewaren. Wanneer ge in de nieuwe struktuur 
de opleiding instrument bekijkt, en ge volgt 
de lijn tot in de hogere graad, dan behoudt ge 
in feite de gedachte van de oude struktuur. In 
de nieuwe struktuur wordt het aantal nivo's 
echter tot 3 opgevoerd hetgeen de leerlingen 
3 keuzemogelijkheden biedt." 

WIJ: Hoe komt een leerling nu in een 
bepaalde richting terecht? 

F. Truyts: „Na de lagere graad (4 jaar) is 
er een eksamen. Wie geen zeventig procent 

haalt wordt geplaatst in de richting „samen
spel". 
Wie later echter terug wenst over te schake
len naar de richting instrument heeft hiertoe 
de mogelijkheid bij middel van een speciale 
proef " 

IN DE PRAKTIJK ~ 
WIJ: Vanuit uw ervaring ais piloot-

schooldirekteur kan U waarschijnlijk ai 
enige bedenkingen maken? 

F. Truyts: „Ja, neem nu bijvoorbeeld de 
studierichting „samenspel". In mijn school 
wordt dit door een beduidend aantal leerlin
gen gevolgd. Na de overgang van vorig 
schooljaar naar dit jaar heeft er geen enkele 
leerling afgehaakt. De leerlingen zijn gemoti
veerd. In de oude struktuur zou deze katego-
rie van leerlingen afgehaakt hebben. Wij 
stellen vast dat door de kolektiviteit de leer-

De hervormers wensen in ieder geval 
de waarde en het nivo van de oude 
struktuur bewaren. (foto R.S.) 

ling wordt gestimuleerd. Men krijgt een vorm 
van sociale basis die het musiceren bevor
dert. Ik geloof dat ik mag stellen dat dat in de 
andere pilootscholen ook zo is, toch zeker 
daar waar men het ekspiriment ernstig heeft 
toegepast. 

In Sint-Niklaas hebben we op eenjaar tijd 
ongeveer 125 leerlingen minder uitval ge
had, dit is misschien toch wel een aanwij
zing. Sinds 85 hebben wij een leerlingenaan-
groei van 8%. De deelname aan de eksa
mens ligt op 97% van de leerlingen. Ook het 
betwiste vak (AMC) Algemene Muziek-Cul-
tuur, wordt niet alleen zonder problemen, 
maar ook graag gevolgd. Een enquête bij de 
leerlingen bewijst dit. Volgens de inspekteur 
is er in de school geen sprake van een 
nivovertaging." 

WIJ: Over het „koëffiënt" is ook heel 
wat doen. 

F. Truyts: „Men vermenigvuldigt het aan

tal leerlingen van een school met een koëffi-
ciënt, een cijfer dat men opgegeven krijgt, en 
dat resultaat levert het aantal uren op waar
mee ge de school moet runnen. Maar dat 
sisteem is een opgedrongen maatregel, dat 
stond niet in ons plan. Ik heb er destijds 
heftig tegen gereageerd, omdat het aanvan
kelijk wel zeer krap was berekend. Als gevolg 
van die reaktie is er een herziening gekomen 
van deze koëfficiënten. Nu zijn de koëfficiën-
ten nog altijd niet ruim, of ze nog té krap zijn 
durf ik niet beweren, voor mijn school in Sint-
Niklaas zijn ze voldoende." 

WIJ: Maar waarom heeft men die koëffi
ciënten dan ingevoerd? 

F. Truyts: „De reden is eenvoudig. Men 
weet anders nooit op voorhand hoe groot de 
uitgaven gaan zijn voor het komende school
jaar Het koëfficient is berekend op het 
aantal leerlingen van het jaar voordien. In het 
dagonderwijs doet men dat al geruime tijd." 

WELSLAGEN 
WIJ: Hoe groot schat U de kans op 

welslagen van de hervormingen? De te
genstanders hebben er iedergeval geen 
goed oog in. 

F. Truyts: „De tegenstanders gaan voort 
op veronderstellingen die niemand kan be
wijzen. Nu kunt ge natuurlijk zeggen dat 
diegenen die het schema hebben gemaakt 
ook geen zekerheid hebben over de goede 
afloop van de hervormingen. Niemand is 
helderziend, ik wens dus niet te diskussieren 
over lukt dit of lukt dit niet. Ik denk alleen dat 
dit plan een kans en een basis heeft om te 
slagen of om een rem te zetten op de 
leerlingenuitval. 

En dan dat gekibbel over de kwaliteit, wat 
is kwaliteit? Dat maken wij toch zelf Ik ben 
niet akkoord met het gezegde dat een struk
tuur de kwaliteit kapot maakt. Het is de 
leraar, zijn omkadering en de leerplannen 
die de kwaliteit maken. Ik wil ook niet bewe
ren dat wij binnen vijfjaar tienduizend leerlin
gen meer gaan hebben in het muziekonder
wijs. Met de hervormingen willen we in de 
eerste plaats de tekorten van de oude struk
tuur wegwerken." 

WIJ: U ziet in de hervormingen dus 
geen besparingsmaneuver van de over
heid? 

F. Truyts: „De hervorming kost ongeveer 
300 miljoen meer dan het huidige budget dat 
nu aan het muziekonderwijs wordt besteed." 

WIJ: Maar er is toch die fameuse passa
ge uit het eksekutieve-ontwerp van 
19/6/87 (zie wij nr.22, bizn. 18 en 19) waar 
zwart op wit staat geschreven dat het 
kunstonderwijs „drastisch geëkonomi-
seerd" kan worden? 

F. Truyts: „Ik ben niet de verdediger van 
de minister, laat ik dit even duidelijk stellen. 
Die tekst komt van het kabinet van Kelchter-
mans. Ik vind dat een zéér ongelukkige tekst. 
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Ik heb enkel horen zeggen dat men, om het 
geld voor de hervormingen vast te krijgen, 
wilde aantonen dat de operatie geen meer
kost zou opleveren Nu, die tekst is driejaar 
oud en dus volledig voorbijgestreefd, in de 
nieuwe teksten is daar nergens mets van 
terug te vinden " 

ANGST 
WIJ: Vindt U de angst voor jobverlies bij 

de leraren ongegrond? 

F. Truyts: „De nieuwe struktuur voorziet 
m 6 741 lesuren meer, waarvan 5 000 uren 
op éen september Op deze uren is er 
rekuperatie door de verandering van noemer 
in de lagere en middelbare graad voor de 
weddeberekeningvan, maar er blijven nog 
altijd een paar duizend uren meer over 
Bovendien is voorzien dat leraren die in 
dienst zijn zonder enige bijkomende formali
teit, ik bedoel diploma of gelijk wat, een 
ander vak kunnen geven Landelijk gezien 
zou met deze maatregelen iedereen in dienst 
moeten kunnen blijven Een ongelukje in de 
verschuiving is natuurlijk altijd mogelijk " 

WIJ: Zijn de „anti's" dan zo slecht 
geïnformeerd? 

F. Truyts: „Wij moeten onderscheid ma
ken Wat de pedagogie en het funktioneren 
van de strukturen aangaat, wanneer wij dus 
de geest van de hervormingen willen tege
moet treden, dan ben ik wat dat betreft met 
bevreesd 

Ik heb wel mijn bedenkingen bij de manier 
waarop de invoering van de hervormingen 
verloopt De informatieverstrekking is zeer 
slecht geweest, de overheid is op dat vlak in 
gebreke gebleven Als men pas ten vroegste 
half juni de nodige paperassen gaat opsturen 
naar mensen die gedurende drie jaren een 
golf van desinformatie over het hesrtrukture-
nngsplan hebben moeten slikken dan kan dit 
gewoon met vlot verlopen 

Dat mensen die er mets van weten onge
rust zijn dat geloof ik maar al te graag, in dat 
geval zou ik ook ongerust zijn " 

WIJ: Toch zal het niet makkelijk zijn om 
het protest van 85% van de direkteurs en 
95% van de pedagogen te negeren. 

F. Truyts: „Een drietal weken geleden 
hebben we met VVSI\/I een informatieronde 
gedaan Op die vergadenng waren meer dan 
veertig direkteurs aanwezig, allen lid van 
l/VSM Wat die percentages betreft kan ik U 
alleen maar zeggen dat die met juist zijn Wat 
wel waar is is dat na de eerste schok, toen de 
hervormingen bekend raakten, heel wat 
mensen uit VVSIvl zijn getrokken en WKO-
gezind werden, ze zijn daarom echter nog 
geen lid van WKO Er zijn ook een heel 
leraars en direkteurs bij de twee verenigin
gen aangesloten of aangesloten geweest, 
want de aanhang van WKO neemt af Ik ken 
persoonlijk een aantal direkteurs in VVSIVI 
die aanvankelijk heel hevige tegnstanders 
van de herstruktureingen waren' 

Ik vind het eigenlijk dom, die twee vereni
gingen naast elkaar Op een bepaald ogen
blik zullen ze elkaar toch moeten vinden Die 
tweedracht is nefast voor het muziekonder
wijs Om die reden heeft VVSI\/I de Werk
groep Kunst-OndenNijs nooit aangevallen, 
het was altijd omgekeerd Ik ben daarin wat 
serener dan mijn kollega-voorzitter van WKO 
en diens raadgevers Ik heb misschien ook 
wat meer ervaring om sereen te zijn " 

WIJ: Wanneer de hervormingen het vol
gende maand niet halen in de Vlaamse 
Raad, of wanneer ze worden uitgesteld, 
wat gaat er dan volgens U gebeuren? 

F. Truyts: „Dat weet geen mens Maar 
een vasthouden aan de oude struktuur is 
uitgesloten De pilootscholen terugdraaien 
kan men met, die scholen zijn helemaal 
afgestemd op de nieuwe struktuur, en dat 
zou ook baanverlies betekenen voor heel wat 
mensen die in het kader van de hervormin

gen zijn aangenomen De andere akademies 
zal men dan beperkingen opleggen die bin
nen een budget vallen met alle gevolgen 
vandien Ik zou dus als jonge leraar meer 
bevreesd zijn wanneer de hervormingen met 
zouden doorgaan i" 

(ts) 

Volgende week deel 5: 
DE POLITIEKERS 

In het vijfde, en wellicht voorlopig 
laatste deel, van deze reeks gaan we 
eens kijken wat de politiekers van heel 
deze hervorming denken VU-volksver-
tegenwoordiger Nelly Maes is lid van de 
Kommissie Onderwijs en Vorming in de 
Vlaamse Raad, en volgt sinds het begin 
van de omwentelingen in het kunston
derwijs dit dossier 

WIJ voelden haar aan de tand 

ARGO WIL SAMENWERKEN 
MET ANDERE NETTEN 

De Algemene Raad voor het Gemeen
schapsonderwijs (ARGO) wil op het niveau 
van het hoger onderwijs nauwer gaan sa
menwerken met hogescholen van andere 
netten Verder zal gestreefd worden naar het 
afsluiten van associatie-overeenkomsten 
voor verregaande samenwerking tussen de 
universiteiten, het hoger onderwijs van het 
lange type (HOLT) en het hoger ondenwijs 
van het korte type (HOKT) Dit werd meege
deeld door de ondervoorzitters van ARGO 
J Bonamie en P Cottenie tijdens een persbij
eenkomst 

In verband met de mternettensamenwer-
kmg werd al een eerste initiatief genomen 
Zo zal de vrije Administratieve en Ekonomi-
sche Hogeschool (ADEGHO) en het Hoger 
Instituut voor Vertalers en Tolken (HIVT) 
gefusioneerd worden tot de Ekonomische 
Hogeschool Brabant en ondergebracht wor
den in het gemeenschapsonderwijs 

De ARGO wil tevens een nauwere samen
werking met het bedrijfsleven tot stand bren
gen, zodat de opleidingen dichter aansluiten 
bij de noden van de ondernemingen Daarin 
wordt gedacht aan ,,kontraktonden«ijs" wat 
dus als het ware onden/vijs op bestelling is 

Eveneens worden navormingsprojekten 
ontwikkeld ten behoeve van het onderwij
zend personeel Een veertigtal korte maar 
zeer gespecializeerde opleidingssessies 
worden voorzien De op te nchten vzw SPIO 
dat staat voor Stichting Post-lnitiele Oplei
ding moet de kursussen in goede banen 
leiden Het is de bedoeling dat de leerkrach
ten beter de noden van het bednifsleven 

leren kennen om hun leerlingen daar grondig 
op voor te bereiden 

De ARGO streeft ook naar de internationa-
lizermg van het Hoger Onderwijs Zo moet de 
Europese dimensie versterkt worden door 
jongeren bewust te maken van hun Europe
se identiteit Zij dienen voorbereid op partici
patie m de ekonomische en sociale ontwikke
ling in de E G Verder dienen de jongeren 
gekonfronteerd met histonsche, kulturele, 
ekonomische en sociale aspekten van de 
E G en haar lidstaten Daarom wordt mee
gewerkt aan de Erasmusprogramma's en 
start eind dit jaar ook het Lingua-programma 
Tempus moet het verlengde van het Erasmu-
sprojekt worden naar de Oostbloklanden toe 

De ARGO heeft ook nog enkele suggesties 
naar de overheid toe kenbaar gemaakt Er 
moeten opnieuw impulsen gegeven worden 
voor een ware demokratizering van het ho
ger onderwijs Ook met de overgang van het 
sekundair naar het hoger onderwijs loopt er 
iets fout De slaagcijfers van de eerstejaars 
liggen beduidend laag Daarom dnngt de 
ARGO aan op een betere begeleiding van de 
eerstejaarsstudenten Dit kan door het invoe
ren van studiebelastinguren, door een betere 
begeleiding van de eerstejaars en door het 
invoeren van een vervroegd orientatie-eksa-
men 

Specifiek voor het lange type dient aan
dacht te worden besteed aan de mogelijk
heid voor HOLT-afgestudeerden om te dok
toreren Ook moet er meer ruimte komen om 
deel te nemen aan toegepast onderzoek en 
de participatie in verschillende onderzoeks
fondsen 
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EKOFRONT 

BIO-TELEN EN ONDERWIJS 

E
R zijn gelukkig scholen waar wél 
bio-onderwezen wordt. Zo te 
Geel, waar wij aan het Hoger 
landbouwinstituut jaarlijks gedu
rende een tweetal uren een en 
ander kwijtraken aan de einde-
jaars-technische-landbouwinge-
nieurs. 

Wél is het opvallend dat de 
reakties van de betreffende stu
denten van jaar tot jaar minder 

scherp worden, wat positief is, maar uiter
aard niet zo belangrijk. 

ONBESCHOF 
Zo werden wij ook tweemaal gevraagd aan 

de universiteit te Leuven. Een eerste maal 
voor een eerder monotone lezing over alter
natieve land- en tuinbow; een tweede maal 
voor een sterk gekruid tegensprekelijk debat 
met de professoren Deloof en Coosemans, 
Thijskens van de (nog steeds Belgische) 
Boerenbond en dan nog iemand van Bayer... 
Zo gezien een fraai gezelschap. 

De heren probeerden mij met bekwame 
spoed in te blikken, maar de meer dan 140 
studenten reden geregeld een scheve 
schaats, waarbij prof. Coosemans mij toef
luisterde dat zijn studenten ,,nog erger wa
ren dan de Duitse Groenen". Ik antwoordde 
echt niet te weten hoe ,,erg" de Duitse 
Groenen wel waren, iets wat de prof nog 
meer ontstelde... 

Ik heb aan de kontrontatie heel wat voldoe
ning beleefd, te lang om hier allemaal te 
vertellen. De rest van het panel werd op den 
duur onbeschoft, iets wat ik zeker niet ver
wacht had... 

Alternatieve land- en tuinbouw onderwij
zen, mag of kan dat dan niet? 

Jazeker, ledere bestuurder of noem maar 
op, mag een alternatieve betoelaagde kur-
sus land- en tuinbouwonderwijs oprichten. 
Op dat vlak zijn er geen legale problemen. 

In de ons omringende landen zijn er overal 
óf leerstoelen alternatieve land- en tuinbouw, 
óf gewoon post-universitaire of hogere kur-
sussen op niveau A l . 

Sedert september van verleden jaar is er. 
een Al leergang alternatieve land-en tuin
bouw ingericht aan het Land- en (vooral) 
Tuinbouwinstituut van Gembloers. 

Destijds hebben wij daar de diverse 
Vlaamse universiteiten van in kennis ge
steld, om hen, te bewegen dit inderdaad 
steengoede Waalse voorbeeld te volgen. Er 
werd niet eens geantwoord op ons verzoek... 

Of dacht men dat, vermist de meeste 
Vlamingen, zéker op dat niveau, toch perfekt 
tweetalig zijn, zij deze bijkomende kursus 

van 330 uren toch probleemloos in Wallonië 
kunnen volgen... 

Wij weten dat te Gembloers een paar 
mensen doceren die sinds jaar en dag de 
alternatieve land- en tuinbouw genegen zijn. 

Vanuit deze weliswaar eentalige kursus 
zullen er allicht heel wat lesgevers bijge
schoold worden om in eigen instelling alter-

ZIELIG! 

in WU van 25 mei j.l. vraagt een 
fezer zieh af of er in het iand- en 
tuinbouwonderwijs biologi
sche teeltmetoden aangeleerd 
worden. 
Het spijt ons deemoedig te 
moeten bekennen dat in dit 
land geen enitele toekomstige 
landbouw, noch landbouwkun
dige ingenieur, opgeleid wordt 
in het vak alternatieve land» en 
tuinbouw. 
Allicht hebben wij op deze 
plaats, maar dan vrij lang gele
den, reeds verteld dat onze toe
komstige landbouwkundige In
genieurs het gedurende hun 
ganse studieperiode moeten 
stellen met, zegge en schrijve, 
vijf bladzijden over de bio-iand-
en tuinbouw! Deze zijn dan nog 
zeer laatdunkend, om niet meer 
te zeggen, opgesteld. 
De jongste tijd Is hier en daar 
nog wat belangstelling geko
men voor de relatie landbouw-
milieu, maar de landbouw gaat 
hiermee eerder de defensieve 
toer op. 
Wanneer het zo gesteld is op 
hoger en universitair nh^eau, is 
het meteen duidelijk dat het op 
graduaat en de middelbare 
landbouwscholen inderdaad, 
zoals onze lezer schrijft, „daar 
nog altijd spuit-spuit is". 
Zijn er dan echt geen uitzonde
ringen? 

natieve land- en tuinbouw te onderwijzen. 
Maar vooraf moet er nog de zegen komen 
van het Schoolbestuur en ook nog van het 
provinciaal, gewestelijk en/of betoelagend 
landelijk beleid. 

Tenslotte moet er nog voldoende belang
stelling zijn vanwege de studenten, in veel 
gevallen van de ouders en uiteindelijk een 
mentaliteitswijziging die zelfs de ganse ge
meenschap moet overstijgen. 

Zo gezien wordt het nog een werk van 
lange adem eer wij er opnieuw kunnen toe 
komen aan de studenten land- en tuinbouw 
te vertellen én wetenschappelijk te bevesti
gen dat alternatieve land- en tuinbouw uitein
delijk de enige mogelijkheid is om onze 
gemeenschap opnieuw gezond te voeden. 

[vlaar ook dat wij het dan nog meemaken 
dat de landbouw niet blijvend veel meer 
energie nodig heeft dan hij zelf kan produce
ren. 

Intussen weten wij dat de huidige studen
ten land- en tuinbouw op ieder niveau, niet 
eens bekend zijn met de standaardwerken 
van eminente wetenschapsmensen, die han
delen over alternatieve land- en tuinbouw. 

Wij vragen ons tenslotte af welke en hoe
veel van deze werken in de biblioteken van 
land- en tuinbouwscholen te vinden zijn. 

Echt zielig. Rik Dedapper 

OPEN TUINDAG 
IN PROEFUIN 
COVOBIT 

Nu zondag 17 juni gaat er van 10 tot 18 uur 
een open tuindag door in de GOVOBIT-
proeftuin te Geel. 

Op de begeleide rondgangen wordt door 
Lucia Smeyers en Rik Dedapper graag op 
alle mogelijke en onmogelijke vragen geant
woord. 

Het wordt dus kijken, vragen stellen, luiste
ren naar mekaar. Zowel voor de al dan niet 
sinds jaren bio-telende, als de prille begin
ner, is er heel wat op te steken! Hoe de 
proeftuin bereiken? 

Komende van de autostrade, afrit Geel-
West, vier km verder de afslag (Ring) nemen 
richting Geel, Turnhout, Eindhoven. Slechts 
100 meter op de Ring, de eerste linker afslag 
aan boerderij (grote hoeve, Bens) met geel-
kleurig woonhuis, nemen. 

Komende van de richting Turnhout-Kaster-
lee, eerste afslag rechts voorbij het HIK. 

Met het openbaar vervoer is de proeftuin 
als volgt te bereiken: vanaf het station te 
Herentals de bus naar Herentals. 

Voor wie die dag belet zou zijn, is er nog 
een begeleide rondgang op zaterdag 30 juni 
om 15 uur. 

(COVOBIT = Centrum voor Onderzoek en 
Voorlichting Biologische Teeltmetoden) 
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VLAKBIJ EN ELDERS 

DAENS-GANTOIS, 
TWEE HERDENKINGEN 

HOE LATIJNS 
IS LITOUWEN? 

„ Slaaf noch bedelaar, mag de arbeider 
zijn..." onder deze temazin had Herman 
Slagmulder, de nieuwe voorzitter van het 
Priester Daensfonds, uitgenodigd om de 
jaarlijkse Daensdag te Aalst bij te wonen op 
10 juni 1990. En de Sint-Martinuskerk liep 
goed vol om er de zinvolle herdenkingsmis 
met een forse homilie van pater Arnouts bij te 
volgen. Daarna trok de stoet, begeleid door 
de „Daensistische" muziek van de harmonie 
en het trommelkorps van het VNJ naar De 
Werf. Luk Delaforterie legde bloemen neer 
namens het Pr. Daensfonds en samen werd 
het Vlaams-Nationaal lied gezongen. Toen 
stapte men op naar de akademische zitting 
in het Stedelijk Kultureel Centrum (waar ooit 
het Vlaams Huis stond !). Notaris Richard 
Cells, voorzitter van de Vlaamse Kulturele 
Koepel hield de Indringende gelegenheidsre
de. Tussen de vele aanwezigen bemerkten 
we kamerlid Jan Caudron en senator Willy 
Kuijpers. 

„Mijn land, dat Vlaanderen heet..." In 
Waten werd door een handvol Vlamingen, 
diezelfde dag, priester J.M. Gantois (1904-
1968) herdacht. Eertijds liep de Romeinse 
heirbaan Kassel-Bonen over de Watenberg 
(72 m hoog I) en hier, aan de voet van 
Moerenland, vond Albrecht Rodenbach de 
gegevens voor,,Gudrun". Het is net of de tijd 
er bleef stilstaan. De enorme gotische kerk
toren uit de 14e eeuw; een achthoekige 
molentoren, uit 't begin van de 18e eeuw en 
de resten van de Augustijnerabdij uit de 11e 
eeuw staan er nog steeds zoals in Gantois' 
tijd. Hij, de koppige zoon van een doktersge-
slacht zou er zijn volk - tegen heug en meug 

In Aalst werd tijdens de jaarlijkse 
Daensdag hulde gebracht aan deze 
priester. Na het neerleggen van bloe
men aan het graf, werd een akademi
sche zitting gehouden. Richard Cells 
hield de gelegenheidsrede, (eigen foto) 

in - her-ontdekken. Ward Cortuit, Cyriel 
Moyaert en Gilbert van Rykegem - drie pries
ters verbonden met de Fransvlaamse wer
king, gingen voor in de eucharistieviering. In 
de schaduw van de toren legde een afvaardi
ging van de Vlaams-Federalistishe Partij, 
w.o. Pol Verbeke, de gebroeders Lobert, 
Ghislain Gouwy enz. een mooie krans neer 
op het familiegraf. Senator Willy Kuijpers en 
enkele Vlamingen van deze kant van de 
schreve" woonden de plechtigheid bij. Ze 
werd in Godewaersvelde afgesloten in 't 
Blauwershof bij Kris Mercier. 

DAENSPRIJS VOOR 
F.-J. VERDOODT 

De driejaarlijkse Priester Daensprijs werd 
toegekend aan de historikus en afgevaardigd 
beheerder van het ADVN Frans-Jos Ver
doodt. 

Verdoodt ontving de prijs (30.000 fr.) voor 
zijn studie Kerk en Kristendemokratie. Daar
in behandelt hij de houding van Rome tegen
over de Kristendemokraten, en dan vooral 
t.o.v. priester Daens naar wie de beweging 
genoemd werd. Verdoodt promoveerde in 
'88 met deze studie tot doctor in de Letteren 
en Wijsbegeerte (RUG). 

In ons weekblad (van 31 maart '89) be
schreef hij de Rome-reis van priester Daens 
in mei 1895. Voor zijn studie kon hij als 
eerste toegang krijgen tot de archieven van 
het Vatikaan, beter dan wie ook kreeg hij 
alsdus zicht op de ,,gesloten" briefwisseling 
tussen Rome, Brussel, Mechelen en Gent 
over de dissidente Vlaamse pnester en zijn 
volgelingen. 

Redaktie en lezers sturen Verdoodt welge
meende gelukwensen bij deze onderschei
ding! 

Niet alle Walen draven even erg door als 
FDF-senator Lagasse. Telkens weer venwon-
dert het ons toch hoe ver zij in hun uitspraken 
kunnen gaan zonder door iemand (door geen 
Waal, ook door geen Vlaming) als "extre
mist" gebrandmerkt te worden. 

In de Conseil de la Communauté Frangai-
se verklaarde bovengenoemde dat de Fran
se Gemeenschap twee redenen ziet om haar 
verantwoordelijkheid tegenover verschillen
de Oosteuropese Staten op te nemen. Haar 
hoedanigheid van demokratische en parle
mentaire "Staat" leek hem slechts een twee-
derangsreden. 

De allereerste reden, zo peroreerde hij 
zonder blikken of blozen, is de plicht die elke 
franstalige Staat moet voelen tegenover alle 
Oosteuropese Staten die open staan voor de 
"francophonie" en, ruimer gezien, voor de 
"latmitas", de Latijnse kuituur. Tot onze 
verbazing voegde hij daar aan toe dat zulks 
het geval is voor Litouwen. 

Nu is het ons wel bekend dat m een vrij 
verwijderd verleden Polen en Litouwen één 
staat vormden en dat Polen traditioneel in 
Frankrijk een bondgenoot ziet tegenover 
Duitsland. Maar met de Polen leven de 
Litouwers sedertdien al lang op gespannen 
voet. Waaruit mag hun openheid tegenover 
de Latijnse kuituur dan wel blijken? Zelf zijn 
zij Balten, katoliek en bedreigd door Russen, 
vroeger ook door Duitsers. Volstaat dit laat
ste een pro-Franse opstelling? Slaat prof. 
Lagasse zo maar wat uit zijn nek? Wat zou 
men wel zeggen indien een VU-senator zou 
oproepen tot kontakt met Roemenië omwille 
van de aanwezigheid aldaar van een paar 
honderdduizend Duitsers, "Germanen zoals 
wij"? (k.j.) 
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WIES MOENS EN 
ZENDER BRUSSEL 

I
N België werden reeds sinds 1928 uitzen
dingen via de radio verzorgd. Dit gebeur
de door Radio-Belgique en door de 
Naamloze Vennootschap Radio. Op 
18 juni 1930 werd bij wet het Nationaal 
Instituut voor de Radio-Omroep (NIR) 
opgericht. Eén van de stelregels luidde 
"dat alle uitzendingen in de striktste 
onpartijdigheid moesten gebeuren." 

Vanaf 1 februari 1931 werden de ne-
derlandstalige uitzendingen door dit NIR 

verzorgd. Direkteur van de gesproken uit
zendingen van de Vlaamse omroep werd 
Gust De Muynck. Als medewerkers had hij 
ondermeer Edmond De Goeyse, Frans Die-
rickx, Jef Rens, Jozef Servotte en Leo Per-
syn. De programma's van de omroep waren 
erg Vlaams getint. De IJzerbedevaart werd 
rechtstreeks uitgezonden en nadien gebeur
de hetzelfde met het Vlaams Nationaal Zang
feest. De Vlaamse muziek kwam sterk aan 
bod. De flamingante komponist Arthur Meu-
lemans was één van de vaste dirigenten, tot 
hij in januari 1935 aan de deur vloog. Door de 
hevige reaktie in Vlaanderen werd de direktie 
gedwongen hem weer in dienst te nemen. 

Daarnaast werden ook Vlaamse toneel
werken, hoorspelen en kabaret ten gehore 
gebracht. 

In 1939 telde het NIR 636 personeelsle
den: 128 van hen waren aan de Vlaamse 
uitzendingen verbonden; direkteur-generaal 
van de Vlaamse uitzendingen Theo De Ron
de werd in 1939 opgevolgd door de joernalist 
Jan Boon. 

VLANARA 
Belangrijk in de vooroorlogse periode was 

de grote inbreng van de vrije omroepvereni
gingen. Naast een katolieke, een liberale en 
een socialistische bestond er ook een Vlaam-
sche Nationale Radiovereeniging (Vlanara). 
Deze omroeporganisaties namen een kwart 
tot een derde van de zendtijd voor hun 
rekening. 

De oorlogshandelingen van mei 1940 had
den ook hun gevolgen voor de radio en het 
NIR. De eerste dagen van de bezetting 
stopte de officiële zender alle aktiviteiten. De 
uitzendmogelijkheden waren beperkt door 
de krijgsverrichtingen. Moeilijkheden met de 
zendinstallatie en tegenstrijdige orders lagen 
hieraan ongetwijfeld ten gronde. Bovendien 
was een aanzienlijk deel van het personeel 
onder de leiding van o.m. direkteur-generaal 
J. Boon en adjunkt-direkteur sekretariaat 
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tvlon De Goeyse naar Frankrijk gevlucht. Zij 
keerden slechts begin juli 1940 terug. De 
Chef van het Duitse militaire bestuur Eggert 
Reeder merkte in zijn maandverslag van 
augustus 1940 nuchter op dat bij de invasie 
geen uitzendmogelijkheid bestond. De Duit
sers lieten daarom een mobiele hulpzender 
aanrukken om de uitzendingen op de gewo
ne frekwentie te hervatten. Pas rond half juni 
konden de zendinstallaties van het NIR op
nieuw in gebruik worden genomen, maar de 
hulpzender bleef mee aktief. 

VOLKSVERBONDEN 
Tot maart 1941 bleven de Vlaamse en de 

franstalige uitzendingen op hetzelfde kanaal. 
Beide taaiafdelingen verdeelden de zendtijd 
onder elkaar, maar dit bleek geen bevredi
gende situatie. Zowel de Waalse als de 
Vlaamse medewerkers voelden zich gefrus
treerd door het gebrek aan uitzendtijd. Ook 

Tijdens de Tweede Wereldoor
log werden de radiomedewer
kers onder Duits toezicht ge
plaatst. Eén van de belangrijk
ste aan Zender Brussel, zoals 
de omroep toen hette, was de 
dichter Wies Moens. Zijn deel
name aan deze kollaboratie 
werd een verhaal apart. 

de Duitsers toonden zich wrevelig en maak
ten zich zorgen over de afnemende populari
teit van de zender, die door deze situatie 
werd veroorzaakt. Ze waren van oordeel van 
de Volkstumsarbeit, de werking dus in ver
band met de volkseigen en volksverbonden 
ideeën en aktiviteiten, ernstig werd ge
schaad door deze problemen. De installering 
van een tweede mobiele zendpost maakte 
het mogelijk de programma's te splitsen. 
Voortaan zonden Brussel Vlaams en Frans 
Brussel op een eigen frekwentie uit. Vanaf 
23 maart 1941 konden de luisteraars de hele 
dag afstemmen op een zender in hun eigen 
taal. Nu ja, de hele dag... Het was een 
uitzondering als men om tien uur 's avonds 
nog in de lucht was. Meestal werd om acht of 
reeds om zes uur het eindsignaal uitgezon
den. Als reden werd ondermeer het gevaar 
voor nachtelijke aanvallen vanwege geal
lieerde vliegtuigen opgegeven. 

20 

Intussen was binnen de direktie van de 
uitzendingen wel één en ander gewijzigd. 
Naar de filosofie van de tijd sprak men 
trouwens niet meer over "direktie" maar wel 
over "leiding". Volgens Mon De Goeyse 
raadden minister Antoine Delfosse en ook 
direkteur-generaal J. Boon het weergekeer
de en het gebleven personeel aan zich aan te 
bieden bij de Duitse leiding en de Belgische 
interimarissen van de direktie van de zender: 
"Het algemeen codewoord was (...) toen: 
zijn dienst bij de radio hernemen". Blijkbaar 
gebeurde dit toch met enig voorbehoud van
wege J. Boon, maar vooral Mon De Goeyse 
zag geen graten in samenwerking met de 
Duitsers. Andere personeelsleden verlieten 
echter de omroep. Toch hernam een belang
rijk gedeelte van de vooroorlogse medewer
kers zijn vroegere aktiviteiten. De vooroor
logse direktie werd door de Duitse instanties 
echter niet gehandhaafd. J. Boon werd bui
tenspel gezet. We vinden hem een tijd later 
in Londen weer, samen met o.m. zijn mede
werker Jef Rens. Zij zouden er werken aan 
de voorbereiding van de terugkeer na de 
bevrijding, en aan de nieuwe Belgische Na
tionale Radio Omroep. In de plaats van Jan 
Boon werd een kommissaris-generaal aan
geduid. De algemene leiding bleef in handen 
van de Duitsers. 

DIETBRAND 
De Vlaamse vleugel. Zender Brussel zoals 

hij algemeen genoemd werd, bestond uit vier 
afdelingen. De teruggekeerde De Goeyse 
kreeg de leiding over de afdeling "Organisa
tie", het vroegere sekretariaat. Behalve met 
het gewone sekretariaatswerk, hield deze 
afdeling zich verder bezig met de kontakten 
met de pers en met de luisteraars. De 
afdeling "Muziek" kreeg als Vlaamse leider 
de eerder in zijn funktie herstelde dirigent 
A. Meulemans. 

Reportages, interviews, kinderuurtje, vrou
wenrubriek en nog vele andere onderwerpen 
kwamen terecht bij de afdeling "Aktualiteit" 
onder Jozef Servotte. Ondermeer Bert Pele-
man en Anita Borms werden bij de werk
zaamheden betrokken. Tenslotte werd de 
afdeling "Letterkunde" geleid door René 
Lissens. 

Op 15 mei 1941 werden enkele grondige 
wijzigingen doorgevoerd. J. Servotte en 
R. Lissens toonden zich naar de zin van de 
bezetter niet Deutschfreundlich genoeg. 
Daarom richtte men een nieuwe afdeling op. 



ACHTERUITKIJKSPIEGEL 

Meer dans eens struikelden de Duitse instanties over de Dietse geluiden die 
Wies Moens in de uitzendingen van Zender Brussel bracht. (foto BRT) 

die "Tijdsgebeuren" werd genoemd. De be
doeling ervan was politiel<, l<ultuur en propa
ganda samen te voegen tot één geheel, 
waarin de geest van de nieuwe tijd overtui
gend werd uitgedragen. R. Lissens zou weg
gepromoveerd worden, en Wies Moens zou 
de letterkunde onder zijn toezictit l(rijgen. 
Tenslotte bleef de eerste toch waar hij was, 
en kreeg zijn gedoodverfde opvolger een 
andere taak toebedeeld. 

W. Moens was op dat ogenblik 43 jaar oud. 
Hij had reeds een heel palmares van politie
ke en literaire aktiviteiten op zijn naam staan. 
Met een aktivistisch verleden, en stappen in 
het Verdinaso van Joris Van Severen en in 
andere bewegingen was hij tot ver buiten de 
Vlaams-nationalistische milieus bekend ge
raakt. Minstens zoveel waardering genoot hij 
omwille van zijn poëzie. In 1940 werkte hij 
om den brode mee aan het katolieke Bouw
blad, waarvan hij redaktiesekretaris was. Zelf 
gaf hij het blad Dietbrand uit. Beide publika-
ties verdwenen bij het begin van de bezet
ting. 

In de eerste maanden na de inval werkte 
W. Moens als los medewerker voor de herop-
gestarte zender. Bij de wijzigingen van voor
jaar 1941 werd hij echter aangezocht om de 
leiding van de nederlandstallge uitzendingen 
op zich te nemen. Op 17 juli 1942 werd hij 
door de toenmalige kommissaris-beheerder 
vast genoemd tot leider van de Vlaamse 
gesproken uitzendingen. In deze funktie 
moest hij slechts tegenover de Duitse leiding 
van de zender verantwoording afleggen: het 
militaire bestuur gaf de kontrole op de radio
uitzendingen op geen ogenblik uit handen! 

OP DE VINGERS 
GEKEKEN... 

Toch trachtte W. Moens de politieke lijn 
van de uitzendingen te beïnvloeden, en dit 
reeds van in de eerste maanden. In juli 1941 
nam hij het initiatief tot de stichting van wat 
hij een Volksche Arbeidsgemeenschap 
noemde. Alle Vlaamse medewerkers aan 
Zender Brussel konden (moesten?) hiervan 
deel uitmaken. W. Moens motiveerde de 
stichting als volgt: "De Arbeidsgemeen
schap stelt zich tot doel: door studie van de 
volksche beginselen en bezinning op hun 
waarde en beteekenis, bij te dragen tot het 
scheppen van dien geest, welke onontbeer
lijk is opdat de Vlaamsche Omroep zijn 
groote, nationale en sociale taak ten volle 
zou kunnen vervullen." 

E. De Goeyse voegde later al kommentaar 
hieraan toe dat één der niet-uitgesproken 
bekommernissen was het "Dietse volkska
rakter" te beklemtonen en verduitsing tegen 
te gaan. Het is de vraag in hoeverre 
W. Moens hoopte dit met de oprichting van 
een dergelijke organizatie te kunnen verwe
zenlijken. Met de Duitse instanties die hem 
op de vingers keken was zijn maneuvreer-
ruimte erg beperkt. Anderzijds had W. 
Moens zeker het karakter om op tijd en stond 
zijn Dietse overtuiging te uiten. Hij bracht die 

regelmatig ter sprake in de talloze spreek
beurten die hij in die periode overal ten lande 
gaf. 

In elk geval maakte W. Moens zich niet ten 
onrechte zorgen om de toenemende Duitse 
greep op de zender. Meer en meer werden 
een aantal programmaonderdelen beïnvloed 
door de propagandanoden van de Duitsers. 
Reeds in augustus 1940 had E. Reeder, de 
chef van het militaire bestuur, aan zijn over
sten gerapporteerd dat de radio in de Duitse 
propagandawerking was ingeschakeld. De 
uitzendingen van Zender Brussel werden 
besproken op de wekelijkse programmaver
gaderingen. Hieraan namen dikwijls Duitse 
ambtenaren bij de zender deel. Zij bepaal
den ondermeer dat sommige gedenkdagen 
en vieringen in de uitzendingen aan bod 
moesten komen. Verder wezen ze op de 
noodzaak om oorlogsreportages en -getuige
nissen op te nemen. Ze stelden eveneens 
hun veto tegen de aanwezigheid van bepaal
de personen of onderwerpen in de reporta
ges. Daarentegen werden andere a.h.w. op
gedrongen. Tegen deze en dergelijke praktij
ken rezen begrijpelijkerwijze protesten. 

"OCHTENDROEP" ^ 
De uitzendingen van de Duitse nieuwsbe

richten werden in het Nederlands aangekon
digd en dan integraal overgenomen, met een 

frekwentie van drie tot vijf maal dagelijks. 
Daarnaast waren er ook nog de gewone 
Vlaamse nieuwsberichten, die sterk op de 
Duitse waren afgestemd. Reeder kon deze 
evolutie alleen maar toejuichen, en reeds in 
november 1940 kon hij melden: "De Belgi
sche zender is voor wat zijn uitzendingen 
betreft helemaal op het programma van de 
Duitse zender afgestemd, om op die wijze 
niet alleen een organisatorische, maar ook 
een geestelijke verbinding met de radio van 
het Rijk na te streven." Op de nieuwsberich
ten kon W. Moens weinig of geen invloed 
laten gelden: die werden grotendeels door 
de Duitsers samengesteld, gekontroleerd en 
gecensureerd. Voor het overige kon hij wel 
zijn stempel op de uitzendingen drukken. 

De dag werd ingezet met een Ochtend
roep of Kernspreuk, die als volgt werd gedefi
nieerd: "Er wordt naar gestreefd aan deze 
uitzending een bijzonder hoogstaand karak
ter te geven, door telkens enkele minuten 
muziek te brengen, gekozen uit de schoon
ste werken, en daaraan een lyrischen, wijs-
geerigen of politieken tekst." 

We kunnen ons voorstellen dat W. Moens, 
kunstenaar als hij was, met veel aandacht dit 
programmaonderdeel volgde! In de rubriek 
Op den Uitkijk of Kantteekeningen werd 
prozawerk gebracht over de nationaal-socia
listische strijd, tegen het bolsjevisme en de 
geallieerden. Verder kon men luisteren naar 
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de rubriek Nieuws van de Vlaamsche arbei
ders in Duitschland en naar een andere met 
de titel Volk aan den arbeid Beide waren op 
de arbeiders gericht Ze moesten hen ervan 
overtuigen dat ze alleen maar te winnen 
hadden bij de organizatie en de instandhou
ding van een nationaal-socialistische maat
schappij In het programma Politiek en Ge
meenschap werden heden en verleden, met 
zelden m de vorm van een luisterspel, geevo-
keerd Hierin trachtten de auteurs de groots
heid van het eigen verleden en van de 
nieuwe tijd te benadrukken 

Deze uitzendingen leenden zich over het 
algemeen goed tot beïnvloeding in Duitse, 
Germaanse, nationaal-socialistische zin 
W Moens was daar met altijd even gelukkig 
mee Naast zijn gewone administratieve ar
beid, trachtte hij dan ook de tijd te vinden om 
zoveel mogelijk van de kopij die in de uitzen
dingen aan bod zou komen persoonlijk door 
te nemen Hijzelf vertelde hierover, welis
waar met enige overdrijving "Ik heb daar 
eigenlijk met veel meer gedaan dan teksten 
verbeterd, dat de rode inkt er af liep En een 
hele boel dingen weggewerkt Stapels platen 
bij voorbeeld uit Duitsland, die daar op zeke
re dag aangekomen waren Mensen als (Jef) 
Van de Wiele, die ginder propaganda gingen 
maken, stuurden die op " 

SPANNINGEN ~ 
We vermoeden dat de taak van leider van 

de Vlaamse Uitzendingen van Zender Brus
sel iets uitgebreider was dan W Moens hier 
voorstelt Verschillende getuigen merkten 
echter op dat hij nauwgezet de taalfouten uit 
de teksten haalde Maar ook de inhoud 
baarde hem zorgen De Duitse instanties 
struikelden immers over de Dietse geluiden 
die regelmatig in de programma's of onrecht
streeks in de keuze van de onderwerpen 
doorklonk W Moens hield echter het been 
stijf, en kwam meermaals in aanvaring met 
hen De Vlaamsch-Duitsche Arbeidsge-
meenschap (De Vlag) mocht met op zijn 
simpatie rekenen Vooral de geloofsbelijde
nis die J Van de Wiele neerschreef m zijn 
boek Op zoek naar een Vaderland moest het 
ontgelden W Moens weigerde een bespre
king van het werk in de ether te brengen Ook 
de karige propaganda voor het Oostfront was 
een aantal mensen een doorn in het oog 
W Moens juichte de inval in de Sovjetunie 
toe, maar bleef huiverig tegenover de SS-
ideologie en de toenemende macht van deze 
organizatie 

Naarmate de oorlog vorderde namen de 
incidenten toe In de loop van 1943 botste 
W Moens frontaal met Antoon Ver Hees 
Deze was net als hij een oud-aktivist Hij 
week uit naar Duitsland en trad er in dienst 
van het Derde Rijk Daarbij werd hij meer 
nationaal-socialist dan Adolf Hitler, meer 
Groot-Germaans dan Heinnch Himmler Hij 
zat dus op een heel ander spoor dan W 
Moens Tijdens de bezetting vertegenwoor
digde A Ver Hees bij Zender Brussel de 
Deutsche Europa Sender, die mee instond 
voor de nieuwsverspreiding Na een reeks 

zwaar ideologisch getinte diskussies, die 
zelfs op een ordinaire ruzie uitdraaiden, 
moest W Moens zich in Brussel op de 
Louizalaan, bij de Sicherheitsdienst gaan 
verantwoorden Daar kon men hem mets ten 
laste leggen, en hij ging vrijuit Een en ander 
illustreert de gespannen verhouding tussen 
de Dietse leider van Zender Brussel en de 
Duitsers en ultra-Duitsgezmden uit zijn om
geving 

ONTSLAG ^ 
Steeds nadrukkelijker trachtte de SS-vleu-

gel in de kollaboratie immers haar zin op te 
dringen aan de Vlaamse Zender Het breek
punt kwam er toen W Moens gedwongen 
werd een reportage te laten uitzenden over 
de opnchting van de Hitlerjeugd-Vlaanderen 
HIJ zag hienn, terecht, een bedreiging van de 
gevestigde Vlaams-nationale, Dietse jeugd
beweging BIJ de oprichting van een zo 
duidelijk anti-Dietse beweging als de HJ kon 
hij zich dan ook met neerleggen, laat staan 
dat hij er een uitzending aan kwijt wou 
W Moens greep dit voorval dan ook aan als 
aanleiding om zijn ontslag in te dienen De 
frustraties die hij te venwerken kreeg bij de 
verkondiging van zijn Dietse ideaal zullen 
ongetwijfeld een grote, zoniet een doorslag
gevende rol gespeeld hebben in deze beslis
sing 

De reakties van medestanders en kolle
ga's waren merkwaardig Volk en Staat repte 
met geen woord over de motieven voor het 
ontslag, dat op 1 januan 1944 inging "Wies 
Moens heeft ontslag genomen als Direkteur-
Generaal van den Vlaamschen Omroep bij 
Zender Brussel Voor den Zender is dit een 
groot verlies Moens immers behoort tot de 
meestbegaafde en betrouwbaarste Vlamin
gen, was reeds een vriend van Duitschland 
in de jaren van Duitschlands diepsten nood 
en staat ver buiten onze grenzen aange
schreven als een man uit eén stuk Voor 
onze volksgemeenschap is het anderzijds 
een groot voordeel, dat deze dichter en 
intellektueele leider voortaan zijn dagen met 
meer zal moeten doorbrengen met het op
knappen van administratieve kanveitjes, 
maar opnieuw zijn groot talent in scheppend 
en richtinggevend werk zal kunnen ontplooi
en " 

Inderdaad, het woord "Diets" dat eertijds 
de VNV-pers in de mond bestorven lag, werd 
zorgvuldig uit de kolommen geweerd De 
macht van de partij was reeds zo erg getaand 
dat hierover met meer kon gepraat worden, 
zelfs met met betrekking tot andere perso
nen De verwijzing naar W Moens' liefde 
voor Duitsland was terecht, maar kreeg in de 
kontekst van de gebeurtenissen wel een 
wrange bijsmaak 

BIJ Zender Brussel reageerde men nog 
lakonieker Op een perskonferentie op 7 fe-
bruan 1944 gaf de nieuwe Algemeene Leider 
Paul Douliez een verklanng We citeren uit 
de korte samenvatting van de toespraak 
"Spreker geeft aanvankelijk enkele ideeën 
ten beste omtrent zijn inzet aan het Oostelijk 
Front, weidt vervolgens uit over den pioniers-

arbeid van zijn voorganger, dichter Wies 
Moens, en vermeldt de uiterst harmonische 
voonvaarden in dewelke het overdragen der 
bevoegdheden heeft plaatsgehad Wies 
Moens heeft nl den huldigen leider spontaan 
als zijn opvolger aangeduid Wies Moens 
begiftigde den Vlaamschen Omroep met een 
volksverbonden karakter, daarna beschouw
de hij zijn taak als volbracht en was van 
oordeel dat de leiding van den Vlaamsche 
Omroep nu in handen diende gelegd van 
iemand, die de uitzending nu verder zou 
leiden als radio-vakman, Wies Moens achtte 
de tijd gekomen, om zich aan andere, vol
gens hem meer dringende vraagstukken te 
wijden Paul Douliez geeft daarna een uit
eenzetting van zijn arbeidsplan en eischt de 
volle verantwoordelijkheid op voorde nieuwe 
geluiden, die eerstdaags tot de huiskamer 
zullen doordringen " 

DOODSTRAF 
Enkele bemerkingen bij deze tekst zijn wel 

nodig Het is duidelijk dat de SS met het 
ontslag van W Moens een overwinning be
haalde In zijn plaats kwam iemand die aan 
het Oostfront met de SS kennis maakte, en 
die bovendien ideologisch minder beslagen 
en dus beter te beïnvloeden was De "nieu
we geluiden" waarover P Douliez het had 
konden dan ook bezwaarlijk uit een andere 
dan de SS-hoek komen Een nadere studie 
van de programma's zou hierover duidelijk
heid kunnen scheppen 

W Moens trok zich terug om te schrijven 
Voor hun aandeel bij de activiteiten van 
Zender Brussel kregen W Moens en P Dou-
liez na de oorlog, samen met dne kollega's, 
de doodstraf 

W Moens is eerst en vooral om den brode 
gaan werken bij Zender Brussel Misschien 
had hij met direkt de hoge funktie in gedach
ten die hij tenslotte vervuld heeft Feit is dat 
hij voordien nauwelijks geld verdiende en dat 
hij dus een vaste baan best kon gebruiken 
Dit belet met dat hij zijn taak gewetensvol en 
idealistisch opgenomen heeft Uit tal van 
getuigenissen blijkt zijn bekommerdheid om 
de Vlaamse Omroep een stempel van voor
naamheid mee te geven Zijn Dietse geloof 
versterkte deze betrachting Noodzakelijk 
moest hij hiermee in botsing komen met de 
grootgermanen onde de Duitsers en de Vla
mingen Of hij een verstandige keuze heeft 
gemaakt bij het aanvaarden van de taak, is 
moeilijk uit te maken Hetzelfde geldt voor 
zijn ontslag De konsekwente houding die hij 
intussen verdedigde verdient evenwel het 
respekt van zijn opposanten en de genegen
heid van zijn medestanders 

Frank Seberechts 
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Archieven van het Navorsings- en Studie
centrum voor de Geschiedenis van de 
Tweede Wereldoorlog: Vlanara, Volk en 
Staat, De Nieuwe Gids...; Studies van 
A.W. Willemsen, W. Vanden Eynde, E. De 
Goeyse,.-
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HET GOUD WEEGT 
ZWAARDER DAN DE ROEM 

H
ET eerste tornooi om de wereld
beker werd in 1930 in Uruguay 
gespeeld. Grote internationale 
kampioenschappen werden tot 
die tijd uitsluitend door het Inter
nationaal Olimpisch Komitee 
georganiseerd. Zo was België in 
1920 in Antwerpen al eens Olim
pisch kampioen geworden. In 
1924 en 1928 (in Parijs en Am
sterdam) pakte Uruguay de gou

den plakken. Na de Spelen van 1928 vaar
digde het Internationaal Olimpisch Komitee 
strenge amateursbepalingen uit en het voet-
baltornooi dreigde daardoor sportief „ont
hoofd" te worden. De Fifa, de Internationale 
Voetbalbond, zag zijn kans schoon en be
sloot op zijn kongres van 1928 in Amsterdam 
tot de organisatie van een eigen kampioen
schap waaraan ook profvoetballers — het 
beroepsvoetbal was in meerdere Europese 
landen in volle opgang — zouden mogen 
deelnemen. 

ZONDER C A F E B A A S ~ 
Uruguay mocht als eerste het wereldkam

pioenschap uitproberen. Om twee redenen: 
het werd als Olimpisch kampioen als rege
rend wereldkampioen beschouwd en... het 
beloofde de reis- en verblijfskosten van de 
deelnemende landen voor zijn rekening te 
nemen. Desondanks gingen slechts vier 
Europese landen op de uitnodiging in: 
Frankrijk, Roemenië, Joegoslavië en... Bel
gië! De veertiendaagse bootreis schrok ve
len af. De Rode Duivels spoorden vanuit het 
Brusselse Zuidstation richting Barcelona. 
Daar scheepten ze in op het Italiaanse pas
sagiersschip Conté Verde. In die tijd sprak 
men voor minder van een heuse wereldreis. 
Met het schip voeren ook de Roemenen en 
de Fransen mee en in Rio de Janeiro zouden 
ook de Brazilianen aan boord stappen. 

Sportief stelde dat eerste weeldbeker-
tornooi met zoveel voor. Er stonden maar 
dertien ploegen aan de aftrap. Onze kloeke 
vertegenwoordigers waren ondergebracht in 
een kwalifikatiereeks met de Verenigde Sta
ten en Paraguay. Ze verloren met 3—0 en 
1—0. België inkasseerde ook het allereerste 
wereldbekerdoelpunt uit de geschiedenis. 
Vroeg in de eerste match versloeg de Ameri
kaan McGhee onze Nolle Badjou, de legen
darische doelman van Daring Brussel. 

Onze nationale ploeg speelde ook nog 
vriendschappelijk tegen Penarol. Het werd 
een nieuwe nederlaag: 3—0. Wat een Ant

werps satirisch weekblad (Tijbaert de Kater) 
inspireerde tot het slagwoord: ,,Montevi-
deo.0.0.0.0.0.0.7„. 

Niet onbelangrijk — vooral niet om de 
tijdsgeest te situeren — was dat Raymond 
Braine, vermoedelijk onze beste voetballer 
aller tijden, van de Belgische Voetbalbond 
niet meemocht naar Zuid-Amerika. De Beer-
schoter was cafébaas geworden en dat kon 
er voor de Bond niet mee door. De strafmaat
regel van begin 1930 loog er niet om: „Om te 
verhinderen dat er steeds meer spelers
herbergiers zouden komen, besluit het Uit
voerend Komitee in beginsel dat, behalve 
wanneer het een speler betreft die zijn 

Voetbal, de populairste van alle 
sportdisciplines, Is een eicono-
misch gegeven geworden. De 
Mondiale is een affaire van mil
jarden. 
Hoe Is riet zover kunnen l(omen 
en wat was oorspronkeii]lc de 
bedoeling? Welke weg werd in 
zestig Jaar afgelegd en waar en 
wanneer werden de sportieve 
én financiële (of kommerciële) 
bochten genomen? Waarom is 
liet goud geleidelijk aan zwaar
der gaan wegen dan de roem? 
Wordt Italië '90 een eindpunt of 
een nieuw begin? Hebben we 
alles gezien of moet het ergste 
(of het strafste) nog komen? 

ouders opvolgt in een sedert ten minste vijf 
jaar gevestigde zaak, de toelating om een 
drankgelegenheid te openen voortaan nog 
slechts gegeven zal worden onder voonvaar-
de dat de speler niet meer optrede in de 
eerste ploeg van Éjn klub." 

Wie de geschiedenis van de voetbalzeden 
niet kent, kan zijn ogen niet geloven. Toch is 
het ooit „zo" geweest. Niet enkel beefde de 
Bond bij de gedachten dat spelers geld 
zouden verdienen, hij kon ook niet gedogen 
dat absolute vedetten langs een omweg één 
frank zouden proberen binnen te halen. 

Maar goed: die eerste wereldbeker werd 
gewonnen door het thuisland Uruguay dat in 
de finale Argentinië met 4—2 versloeg. 
Scheidsrechter was John Langenus, de Ant
werpenaar die fluitend de wereld rondtrok en 

Diego IMaradona, sterspeler van Ar
gentinië, wordt weer verwacht als de 
wondervoetballer op de pas gestarte 
IVIondiale. (foto ap) 

in lange broek op het veld stond. In Uruguay 
leidde hij voor de finale de risikomatch, zo 
noemt men vandaag wedstrijden waarin spe
lers zouden kunnen besluiten oorlog te voe
ren, Argentinië—Chili. Toen de heren allen 
tegelijk op de vuist gingen, wachtte Lagenus 
geduldig tot de vijandelijkheden waren 
beëindigd. Waarna hij de partij onbewogen 
verder zette! 

INTREDE VAN 
DE POLITIEK 

Het eerste wereldkampioenschap wekte in 
Europa maar weinig beroering. Teveel toon
aangevende voetbalnaties waren afwezig 
gebleven: Oostenrijk, Tsjechoslowakije, 
Spanje, Italië en Engeland, filaar toen Italië 
de organisatie voor 1934 kreeg toegewezen 
veranderde dat gauw. We leefden in de 
krisisjaren en de voetbalsport bloeide vaaK in 
moeilijke tijden. 
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Sinds het „sjotten" op menig speelplaatsje het icnikkeren verdrong, is er heel wat veranderd in het wereldje van 
de populairste aller sporten. Voetbal degenereerde vaak tot een verwerpelijke handel in vleeswaren. Er worden 
hallucinante bedragen neergeteld voor één of andere „halfgod". (toto oebrouwere) 

Mussolini wilde tijdens de Mondiale overi
gens zijn visitekaartje afgeven Hij was één 
der eersten en spijtig genoeg met de laatste 
die begreep dat sportsuksessen politiek kon
den worden uitgebuit Voor hem was het een 
uitgemaakte zaak dat Italië wereldkampioen 
moest en zou worden De Fifa stond in die 
tijden ook al met op sterke benen in 1931 
waren al de financiële middelen van de 
wereldvoetbalbond door verkeerde beurs-
spekulaties verloren gegaan en er moesten 
zelfs benefietwedstrijden worden gespeeld 
om overlevingsfondsen te verzamelen Het 
lag bijgevolg voor de hand dat Italia 1934 in 
geen geval op een financiële katastrofe 
mocht uitdraaien 

Het organiserend land en zijn voetbal
bond, die al lang tot het profvoetbal was 
bekeerd, hadden weinig last van skrupules 
Monti, Guaita en Orsi, dne van de beste 
Argentijnen, waren voor alle zekerheid gena
turaliseerd geworden De "oriundo's" (spe
lers die m Zuidamerikaanse landen uit Zuid-
europese ouders werden geboren mochten 
een dubbele nationaliteit bezitten of konden 
moeiteloos van nationaliteit veranderen) de
den hun intrede in het wereldvoetbal 

Bijzonder bedenkelijk ging het er aan toe 
in de dubbele kwartfinale tussen Italië en 
Spanje Beide ploegen ontliepen elkaar nau
welijks in willen én kunnen De eerste match, 
die geleid werd door onze Louis Baert, ein
digde op 1—1 en liet de Spanjaarden onte

vreden achter Zij vochten de Italiaanse ge
lijkmaker aan en beweerden dat hun een 
geldig doelpunt wegens vermeend buiten
spel was onthouden 

Daags nadien, jawel vierentwintig uur la
ter, stonden beide ploegen opnieuw tegen
over elkaar Italië stelde vier, Spanje acht 
plaatsvervangers op Scheidsrechter was de 
Zwitser Mercet, die later om wat hij presteer
de door zijn bond zou worden uitgesloten 
Italië won met 1—0 en het handeltje was dus 
gered Wij citeren Pol Jacquemyns naar 
aanleiding van de bedoelde wedstrijd 
"Wonder boven wonder geleidelijk bedaar
den de gemoederen en toen het eindsignaal 
weerklonk, brachten de Spanjaarden heel 
sportief de fascistischen groet aan hun over
winnaars 

We denken er met aan een brevet van 
honderd procent sportiviteit aan de Italianen 
te verleenen, maar we moeten erkennen dat 
ze ditmaal meer hun zenuwen beheerschten 
dan hun tegenstanders Op het stuk van 
trucs waren ze aan elkaar gewaagd Een 
dezer trucs is, wanneer men den bal kwijt 
geraakt, net te doen of men van de pijn 
ineenkrimpt en een minuut later weer deel te 
nemen aan het spel, alsof er mets is ge
beurd " 

Wie dit vijftig jaar later leest kan het met 
ontkennen met de geschiedenis maar de 
mens herhaalt zichzelf voortdurend 

Voor de volledigheid de Rode Duivels 

speelden in Italië éen wedstrijd Ze verloren 
m Firenze met 5—2 tegen de Duitsers, die 
van het Grote Rijk, na aan de rust met 1—2 
geleid te hebben Uitblinker was Bernard 
Voorhoof In Italië werd duidelijk dat ons 
voetbal internationaal begon achter te lopen 
Op het gebied van voorbereiding en begelei
ding werd de achterstand hopeloos groot 
Voor de jaren zestig zou in die toestand 
weinig verandering komen i 

Belangrijk detail was verder dat Uruguay 
op het tweede wereldkampioenschap afwe
zig bleef De titelvoerders namen op die 
manier weerwraak op Italië dat vier jaar 
eerder bedankt had voor de overtocht naar 
Montevideio Het was de eerste en enige 
keer dat een regerend wereldkampioen zijn 
titel met wenste te verdedigen 

LEONIDAS EN PIOLA~ 
Gelukkig hebben grote spelers altijd hun 

stempel gedrukt op het wereldkampioen
schap In 1938 in f^rankrijk waren Piola en 
Leomdas de grote vedetten 

Laatstgenoemde was de middenvoor van 
de Brazilianen In een historische achtste 
finalewedstrijd (in 1934 en 1938 werd het ko-
sisteem van begin tot einde toegepast en 
werden in elke match ploegen definitief uit
geschakeld ) tegen Polen skoorde hij vier-
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maal op blote voeten Hij legde de basis 
voor de sensationele 6—5-overwinning Het 
was ook de eerste keer dat Brazilië, het enige 
land dat aan al de veertien eindtornooien 
deelnam, zich als een voetbalgrootmacht 
meldde Het stootte door tot de halve finales 
(scherpe 2—1-nederlaag tegen Italië) en zou 
op de derde plaats beslag leggen (4—2-winst 
in de troostingsmatch tegen Zweden) 

Absolute uitblinker van het tornooi was 
evenwel Piola, de beste Italiaanse voorspeler 
ooit De Italiaanse ploeg van 1938 was trou
wens stukken beter dan die van 1934 Giu
seppe Meazza van Inter Milaan was de enige 
die de twee finales speelde en het vroegere 
San Siro werd daarom na zijn dood tot 
Meazzastadion herdoopt 

Italië, dat in Frankrijk onmiskenbaar het 
beste en aantrekkelijkste voetbal bracht en 
terecht wereldkampioen werd, was in die 
jaren aanhanger van de Engelse speelwijze 

Voor een goed begnp op de Mondiale 
worden doorgaans de taktische lijnen uitge
zet waarbinnen het voetbal zich in de toe
komst zal ontwikkelen Dat is eigenlijk altijd 
zo geweest en het zal nu vermoedelijk met 
anders zijn Welnu, Italië was al vroeg over
tuigd van het gelijk van Herbert Chapman, 
de manager van Arsenal die het WM-sisteem 
bedacht en daarmee "de derde verdediger" 
boven de doopvont hield Met enige verbeel
ding kan men stellen dat de evolutie naar 
alsmaar defensiever voetbal toen op gang 
werd gebracht 

Of de Rode Duivels meededen m Frank
r i jk ' Jawel Ze begonnen en eindigden 
(3—1) tegen Frankrijk Maar erg was dat 
allemaal met Nolle Badjou, Bob Pavenck, 
Rik Isemborgs, Bernard Voorhoof en Ray
mond Braine waren van de partij Maar ze 
tilden er allemaal met zwaar aan Voetballen 
voor de nationale ploeg was een veredelde 
vorm van toerisme De bondsleiders begre
pen dat toen ook zo 

NATIONALE ROUW 
Na de tweede wereldoorlog geraakte de 

voetbalsport geleidelijk in een stroomver
snelling Het duurde weliswaar tot 1950 voor
aleer er opnieuw voor de wereldbeker werd 
gestreden maar nadien kon memand de 
"aktualisenng" nog afremmen 

De stille vijver van voor de grote brand 
veranderde eerst in een onschuldig beekje, 
daarna m een rivier, dan in een stroom en 
tenslotte in een hoge zee 

In Brazilië nam het wereldvoetbal afscheid 
van de status-quo Engeland was de eerste 
grootmacht die het ondenkbare overkwam 
Nadat het zich gedurende decennia van het 
internationale voetbal had geïsoleerd omdat 
er toch geen bekwame tegenstanders voor 
handen waren, besloten de Engelsen dan 
toch maar eens de strijd tegen "de rest van 
de wereld" aan te gaan Het bekwam ze 
slecht De 1—O-nederlaag tegen het bijeen
geraapte elftal van de Verenigde Staten 
geldt ook vandaag nog als de grootste ver
rassing uit de voetbalgeschiedenis Het his

torische doelpunt van de uit Haiti overge
waaide Larry Gaetjens (zijn vader zou een 
Belg geweest zijn) was wereldnieuws al 
duurde het wel even voor de wereld het 
nieuws wilde aanvaarden Zo ongelooflijk 
klonk het verhaal dat de New York Times pas 
na twee dagen en na kontrole van Europese 
dagbladen de uitslag durfde afdrukken 

Achteraf mag men stellen dat Gaetjens het 
begin van het einde inluidde In Brazilië 
verloor Engeland nadien nog tegen Spanje 
en drie jaar later onteerde het Hongaarse 
Wunderteam van Puskas en Kocsis Wem
bley door het elftal met de roos met maar 
liefst 3—6 in de vernieling te tikken Het 
definitieve einde van een legende van Engel
se onoverwinnelijkheid die nooit haar deug
delijkheid had willen of kunnen bewijzen 

Het tornooi in Brazilië — het laatste dat 
zich grotendeels buiten het Europese ge
zichtsveld afspeelde — kende een drama
tisch slot Het was aan Zuid-Amerika toege
wezen omdat dit werelddeel grotendeels ge
spaard bleef van het oorlogsgeweld Er wa
ren maar dertien deelnemers die in vier 
ongelijke groepen (4, 4, 3 en 2 ploegen) 
waren ondergebracht Brazilië speelde sterk 
en had nog maar een gelijk spel moeten 
toestaan toen het zich aanbood voor de 
slotmatch tegen Uruguay dat zelf ook nog 
geen nederlaag had geleden maar dat 
slechts drie matchen had hoeven spelen 
(Brazilië vijf) om zover te geraken Het thuis
land zou aan een drawn genoeg hebben om 
wereldkampioen te worden Het nieuw ge
bouwde Maracanastadion (bijna 200 000 
toeschouwers') zat eivol toen de ploegen het 
veld instapten Het werd een hijgenge, ge
spannen slotmatch Brazilië stak beide han
den al uit naar de wereldtitel toen Ghiggia, 
met Schiaffino en Andrade de grote uitblin
ker van het Uruguayaanse team, m de slot
fase van de wedstnjd het onmogelijke reali
seerde Hij maakte 1—2 Naar wordt verteld 
kon men in Maracana een muis horen lopen 
en honderdduizend Braziliaanse supporters 
verheten wenend het stadion Het land leefde 
weken lang in sportieve rouw 

SPORTIEVE 
WEDERGEBOORTE 

De wereldbekerstrijd van 1954 in het vredi
ge Zwitserland was om vele redenen een 
historische gebeurtenis Het was de laatste 
keer dat nagenoeg alle landen ongeremd 
voor de aanval kozen De 5-3-2 was dan wel 
ingeruild voor de WM of 3-2-2-3 maar er 
stonden nog altijd veel meer aanvallers dan 
verdedigers in het veld Dat bleek ook uit de 
uitslagen Geen enkele wedstrijd eindigde op 
0 - 0 en het doelpuntengemiddelde lag erg 
hoog In 26 matchen werden 140 goals 
gemaakt Een gemiddelde van 5,3 per wed
strijd Cijfers om van te dromen 

In Zwitserland was ook voor het eerst de 
televisie aanwezig Het eerste televisiepro
gramma dat Flandrien in zijn leven zag was 
de wereldbekerfinale Hongarije—West-
Duitsland in Bern Het dorpscafé zat bom

vol De grote, toen nog lompe kijkkast, stond 
hoog onder het plafond De helft van het dorp 
liep 's maandags met een stijve nek 

Het was een fantastische, onwaarschijnlij
ke finale Dramatisch, ontroerend Het Hon
gaarse wonderteam zou zichzelf de kroon 
opzetten Puskas, Kocsis, Boszik, Lantos, 
Czibor, Lorant, Toth Ze waren gewoon de 
besten ter wereld Ze speelden het beste en 
heerlijkste voetbal ooit In hun kwalifikatie-
reeks hadden ze Zuid-Korea met 9—0 en 
West-Duitsland met 8—3 vernederd In de 
kwartfinale hadden ze de (voor een keer 
brutale) Brazilianen met 4—2 opzij gescho
ven en m de halve finale hadden ze de 
regerende wereldkampioenen uit Uruguay 
van dezelfde deeg een koekje gebakken Het 
kon gewoon met misgaan West-Duitsland 
zelf was tot eenieders verrassing zover door
gedrongen In de groepswedstrijden had het 
tweemaal tegen Turkije moeten spelen om 
naar de kwartfinale te mogen Daann ver
stuurde de Mannschaft de eerste waarschu
wingssignalen ZIJ versloeg Joegoslavië met 
2 - 0 In de halve finale verbijsterden de 
Westduitsers de voetbalwereld door Oosten
rijk met 6—1 af te drogen Had men dan toch 
nog met alles gezien' 

DE BESTE 
ALLER TIJDEN 

Neen De finale was een Gnekse tragedie 
Het sterke Hongarije liep met doelpunten 
van Puskas en Czibor van zijn tegenstander 
weg BIJ 2—0 scheen de match gespeeld 
Maar Duitsers zouden geen Duitsers zijn 
indien ze met tot op hun tandvlees en liefst 
ook nog wat verder gingen Morlock maakte 
2—1, Rahn 2—2 en vijf minuten voor tijd 
2—3 Toen het onmogelijke vonnis werd 
geveld waren de Hongaren, onbetwistbaar 
de beste voetballers ter wereld, al aan het 
strompelen Puskas hinkte en veel van zijn 
ploegmaats zwalmpten Het zelfvertrouwen 
van de betere was ondergraven door de 
wilskracht en de verbetenheid van de under
dog die eerder met 8—3 van dezelfde tegen
stander had verloren In voetbal kan dus 
werkelijk alles De Duitse overwinning had 
echter veel meer dan sportieve betekenis 
Voor het eerst trad een verslagen volk op
nieuw op het hoogste forum In Bern, waar 
de Mannschaft een halve thuismatch speel
de, trilde de vochtige lucht van emotie Fntz 
Walter, Tom Turek, Liebrich, Rahn en 
Schaefer Voor Duitsland, dat voordien am
per een paar vnendschappelijke matchen 
had kunnen spelen omdat veel landen nog 
weigerden tegen de oude vijand m het veld te 
treden, waren zij op die 4de juli 1954 zoveel 
meer dan zegevierende voetballers 

De Rode Duivels, die m 1954 in Zwitser
land een behoorlijk figuur hadden geslagen 
door een 4—4-gelijkspel tegen Engeland, 
bleven vier jaar later in Zweden afwezig 
Frankrijk was m de voorronde een te sterke 
tegenstander gebleken 

In Zweden trad de beste voetballer aller 
tijden voor het eerst op het voorplan De 
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Pele, de zwarte parel, voerde in 1958 het Braziliaanse team naar de overwin
ning. Vier jaar later werd de titel verlengd. Pele moest toen gekwetst de finale 
missen. (foto Reuter) 

jonge Pele voerde Brazilië naar een schitte
rende triomf. Enl<el Engeland vermocht de 
samba-voetballers in bedwang te houden 
(0—0). Rio de Janeiro stond in vuur en vlam 
toen Pele, Vava, Didi, Garrincha, Nilton en 
Djalma Santos, Gilmar en Zagalo de halve 
finale en finale met maar liefst 5—2 wonnen 
tegen Frankrijk (met Kopa en Fontaine) en 
Zweden (met Grenn en Liedholm). 

HARD, HARDER, 
HARDST 

Brazilië verbijsterde de voetbalwereld om 
veel redenen. Nooit voorheen bevatten een 
elftal zoveel "zuiver geslepen talent". Nooit 
voorheen voetbalden Brazilianen met meer 
discipline. Nooit voorheen pakte een elftal uit 
met een 4-2-4-opstelling. De ingewijde heeft 
begrepen: ondanks de Brazilianen voluit de 
aanval speelden brachten ze toch een verde
diger meer in het veld. Enkele jaren later zal 
de 4-3-3 voetbalevangelie worden en nadien 
zullen de 4-4-2, de 1-4-3-2 en 1-4-4-1 volgen. 
Echte aanvallers vindt men vandaag nog 
enkel in voetbalmusea. 

Maar goed: in Zweden scoorden ook de 
Fransen hoog. Just Fontaine trof dertien-
maal raak. Hij is daarmee vermoedelijk top
scorer voor de eeuwigheid. De Britten meld
den er zich met vier teams: Engeland, Schot
land, Wales en Noord-lerland. Geen van de 
vier geraakte in de halve finale. 

In Zweden hingen ook de eerste publici-
teitspanelen aan de omheining. Het proces 
van commercialisering kwam op gang. Maar 
het spelletje was nog wel het bekijken waard. 

In 1962 in Chili en in 1966 in Engeland 
konden daaromtrent vragen worden gesteld. 
Er werd alsmaar harder en defensiever ge
voetbald. Het resultaat werd alsmaar belang
rijker. Over de manier waarop stelde nie
mand luidop vragen. 

In Chili kon Brazilië zijn kroon vasthouden. 
Ondanks Pele zich voor de finale gekwetst — 
wat dacht U — afmeldde. Brazilië trok zich in 
die moeilijke dagen op aan Garrincha, wel
licht de beste rechtsbuiten uit de voetbalge
schiedenis. De wervelende vleugelaanvaller 
met de gekneusde knie was in Santiago 
onhoudbaar. 

SCHEIDSRECHTERS 
ONDER VUUR 

In de Chileense hoofdstad beleefde ook 
majoor Josef Masopust het hoogtepunt van 
zijn carrière. Hij en Tsjechoslovakije speel
den er de finale die met 2 - 0 door Garrincha, 
Vava, Didi, Gilmar en de twee Santossen 
werd gewonnen. 

Europa kreeg de wereldbekenwedstrijden 
met vertraging te zien. Mundovisie was nog 
geen realiteit. De beelden moesten worden 
overgevlogen en in uitgesteld relais (en 
meestal ook in samenvatting) worden uitge
zonden. 

Wanneer het spel verhardt, komen de 
scheidsrechters automatisch onder vuur te 
liggen. Waar ligt de grens tussen het geoor
loofde en het ongeoorloofde? Waar nog 
bijkomt dat door de toenemende belangen 
de geesten verkillen. 

Wanneer de wereldbeker in 1966 in de 
bakermat van het voetbal (Engeland) door
gang vindt, staan de verwachtingen gespan
nen. Al in de voorronden werden er veel 
harde matchen gespeeld. De testmatch tus
sen België en Bulgarije stond model voor de 
heersende voetbalzeden. Nu nog beweren 
de betrokkenen dat meer dan één Bulgaar 
gedrogeerd tussen de lijnen stond. De Rode 
Duivels verloren tegen een bezeten tegen
stander omdat ze voor hun eigen veiligheid 
kozen. Tussen 1954 en 1970 zou België drie 
opeenvolgende wereldbekertornooien mis
sen. Omdat onze betere spelers hun klubbe-
langen hoger inschatten dan die van de 
nationale ploeg. Inmiddels weten ze beter. 
Na de Mondiale krijgen de betere spelers 
een prijskaartje rond de nek gehangen en 
daarop staan cijfers met veel nullen. Het 
aantal nullen wordt bepaald door de gelever
de prestaties... 

Het wereldbekertornooi in Engeland ver
diende zeker geen schoonheidsprijs. Het 
thuisland, met uitstekende voetballers als 
Banks, Bobby Charlton, Moore, Ball en Mar
tin Peters werd misschien niet geholpen 
maar toch zeker niet tegengewerkt. 

De finale Engeland—Duitsland (Brazilië en 
Pele waren letterlijk en figuurlijk uit het 

tornooi geschopt geworden) kende een sen
sationeel verloop. In de slotsekonde van een 
felle match maakte Weber voor Duitsland 
2—2 gelijk. In de verlengingen geraakte 
Engeland opnieuw voor door een zeer om
streden doelpunt van Geoff Hurst, die overi
gens driemaal scoorde. Van de onderkant 
van de dwarsligger botste de bal weer het 
veld in. De Russische lijnrechter wees naar 
de middenstip en scheidsrechter Dienst trad 
hem bij... De ontmoedigde Duitsers inkas-
seerden nadien nog een vierde goal. Gevolg 
was dat Sir Alt Ramsey, de Engelse coach, 
door zijn Queen in de adelstand werd verhe
ven. Engelsen strelen nu eenmaal graag hun 
eigen ijdelheid. 

In Engeland schitterde vooral Eusebio. De 
zwarte parel uit Mozambique voerde Portu
gal naar een verdiende derde plaats. Alhoe
wel het de Portugezen waren die de "likwida-
tie" van Pele op hun geweten hadden. Nu, 
geweten... Kenschetsend voor de verwilde
rende voetbalzeden was ook dat Antonio 
Rattin, de aanvoerder notabene van Argenti
nië, in de kwartfinale tegen Engeland (1—0) 
werd uitgesloten maar desondanks nog tien 
minuten op het veld bleef rondhangen... 

DUBBEL AFSCHEID ~ 
In Mexiko 1970 henwon het topvoetbal een 

gedeelte van zijn verloren prestige. We be
vonden ons trouwens op een keerpunt. In de 
jaren zestig werd zeker niet het beste voetbal 
uit de geschiedenis geproduceerd. Ook niet 
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in klubverband. Inter Milaan kende zijn suk-
sesjaren met zijn gevreesde "catenaccio". 
Een verdedigend sisteem waarbij trainer en 
spelers vierkant hun voeten veegden aan het 
spektakel en... aan de belangen (of de ver
wachtingen) van de betalende toeschou
wers. De Fifa vaardigde strenge richtlijnen 
uit ten behoeve van de scheidsrechters. De 
gevolgen waren zichtbaar. Er werd heel vaak 
zeer behoorlijk en bij momenten erg spekta-
kulair en aantrekkelijk gevoetbald. 

Pele, inmiddels de dertig gepasseerd, nam 
afscheid met glorie. Zijn Brazilië won al zijn 
matchen. In de finale werd met Italië (4—1) 
gewoon de vloer aangeveegd. Pele heerste 
op de groene rechthoek met keizerlijke allu
res. De beste aller tijden werd door gans de 
wereld bejubeld. 

In zijn schaduw trok ook Uwe Seeler een 
streep onder een weergaloze loopbaan. De 
kleine vierkante middenvoor uit Hamburg 
nam deel aan vier wereldbekertornooien. Hij 
stond model voor vasthoudendheid en over
gave. Hij was de held van vele heroïsche 
gevechten. In de kwartfinale leidde hij zijn 
Mannschaft in de extra-timers voorbij wereld
kampioen Engeland. Wembley was sportief 
gewroken. In de halve finale was hij de 
bezieler van een wedstrijd waarin Duitsers 
en Italianen geschiedenis schreven. 4—3 
voor de Italianen na opnieuw verlengingen. 
De standswisselingen waren spektakulair en 
het vertoon onwaarschijnlijk geweest. In 
Mexiko leerde de wereld dat voetbal mooi 
kan en moet zijn I 

Op die brug tussen Zuid- en Noord-Ameri-
ka stonden toen ook onze Duivels te voetbal
len. Ze werden er verteerd door heimwee en 
konden niet gauw genoeg naar huis. Ons 
voetbal verkeerde in een overgangsfase. De 
semi-profs hadden nog gewoonten van ama
teurs. Het zou tot eind van de jaren zeventig 
duren eer de organisatorische en strukturele 
achterstand van ons voetbal volledig zou zijn 
goedgemaakt. Desondanks moet worden op
gemerkt dat de in de voorronde geleverde 
prestaties tegen Joegoslavië en Spanje "ab
solute topklasse" waren. Trainer Goethals 
verdiende toen adelbrieven die hij vandaag 
nog met terechte fierheid toont. 

FRANZ EN JOHAN 
Vier jaar later, in 1974 in Duitsland, was 

het profiel van het topvoetbal van vandaag 
volledig "getekend". De kommercialisering, 
de publiciteit, de sponsors, het gekrakeel 
over wedstrijdpremies, de eksplosie van de 
televisierechten en... de toenemende be
kommernis om de veiligheid in en rond de 
stadions: alles was nadrukkelijk aanwezig. 
De Olimpische Spelen van 1972 in München 
hadden brede sporen getrokken. De aanslag 
van Zwarte September en de dood van de 
Israëlische atleten was oorzaak voor voor
heen ongekende veiligheidsvoorschriften. 
De ontmenselijking van het topsportgebeu-
ren was fataal en onherroepelijk op gang 
gebracht. 

In de eerste faze van het tornooi werd er 
daar bovenop nog meedogenloos hard ge
voetbald. Het totaalvoetbal van Ajax en Ri-
nus Michels ("Voetbal is oorlog") hadden 
school gemaakt. 

Nederland bracht in die dagen onmisken
baar de beste ploeg in het veld. Het bezat 
een sterrenploeg die alleen maar wereld
kampioen kon worden. Cruyff, Keizer, Van 
Haeneghem, Israel, Haan, Rensenbrink, 
Krol. Teveel om op te noemen. Maar toch 
werd Johan uit Amsterdam geen wereldkam
pioen. Omdat Duitsland in beslissende mo
menten kon terugvallen op cracks als Be-
ckenbauer en Muller. De voetballende ele
gantie aangevuld door het grenzeloos oppor
tunisme van een pocketaanvaller die enkel 
leefde om doelpunten te maken. Niet Neder
land maar West-Duitsland werd wereldkam
pioen en die klap zijn ze in Holland vandaag 
nog niet helemaal te boven gekomen. 

Op dat wereldkampioenschap trad ook 
een grote generatie Poolse voetballers op de 
voorgrond. In de voorronde hadden Lato van 
Lokeren en Tomaszewski van Beerschot de 
Engelsen uitgeschakeld en in Duitsland zelf 
waren ze goed voor een derde plaats! 

VOETBAL EN 
POLITIEK 

In 1974 was het onmiskenbaar Nederland dat met Johan Cruijff het sterkste 
team in kompetitie bracht. Franz Beckenbauer en Gerd Muller zorgden ervoor 
dat West-Duitsland de Jules Rimetbeker veroverde. (toto VUM) 

In 1978 overschaduwde de ergernis om 
het Argentijnse generaalsregime de sportie
ve gebeurtenissen. Naar goede Hollandse 
gewoonte moest gans de wereld zich de 
vraag stellen of deelnemen in de gegeven 
omstandigheden wel mocht én kon. Het 
mocht en kon niet maar iedereen ging na
tuurlijk. Het is nooit anders geweest en het 
zal ook nooit anders zijn. Voetbal en politiek 
mogen elkaar nooit verdragen. 

Wat generaal Videla en zijn vrienden niet 
belette munt te slaan uit het sportieve gebeu
ren. Het tornooi scheerde geen hoge toppen 
maar het "ontziene" thuisland werd wel 
wereldkampioen. Het had anders kunnen 
verlopen. Indien Rob Rensenbrink vlak voor 
het einde van de reglementaire negentig 
minuten niet tegen de staak trapt wordt 
Nederland onder trainer Happel wereldkam
pioen. Kempes en Bertoni zouden dan niet 
hebben kunnen scoren in de verlengingen... 

Kenschetsend voor de toen heersende 
sfeer was dat Rensenbrink ook vandaag nog 
beweert dat "zijn gemist doelpunt" niets zou 
hebben opgelost. Voor hem staat het vast 
dat scheidsrechter Gonella van Italië des
noods een half uur had laten overspelen om 
de Argentijnen toch maar aan die wereldtitel 
te helpen. 

VOOR HET GELD 
EN VOOR DE BUIS... 

Zover willen we niet gaan maar Argentinië 
1978 werd door gans de voetbalwereld op
vallend vlug en graag "vergeten". j . 
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In 1982 mocht Spanje het wereldkam
pioenschap organiseren. De formule van het 
eindtornooi werd voor de gelegenheid ver
nieuwd. De kwaliteit werd opgeofferd aan de 
kwaliteit. Aan het eindtornooi mochten niet 
zestien maar... vierentwintig landen deelne
men. Officieel wilde men het WK toegankelij
ker maken voor landen uit... de derde wereld. 
Azië, Afrika, Australië, Noord-Amerika: ei
genlijk had iedereen recht op een vaste 
vertegenwoordiger. I^ooi klinkt dat. Maar de 
realiteit was minder prozaïsch. Uit een f^un-
dial is geld te slaan. Veel geld. Oeverloos 
veel geld. De televisie wil alsmaar meer (en 
vlugger) betalen. Waarom dan ook niet meer 
matchen, meer inkomsten, meer publiciteit, 
enzovoort... 

Ook de machtige voetbalkontinenten, en 
vooral Europa, deelden mee in "de expan
sie". In Spanje waren veertien Europese 
landen vertegenwoordigd. Om het klaar en 
duidelijk te stellen; sinds men met vieren
twintig naar het eindtornooi mag is het voor 
een zichzelf respekterend Europees voetbal
land moeilijker om zich niet dan wel te 
kwalificeren. Het klinkt oneerbiedig maar het 
is niet anders. 

Sportief stelde Spanje 1982 (dan ook) 
weinig voor. Het thuisland krasselde op een 
beschamende manier en kon met de beste 
wil ter wereld door geen scheidsrechter wor
den gered. 

Spanje stierf al in de tvreede faze van het 
nu al vier weken durende eindtornooi... 

In Spanje ook voetbalde Brazilië ook voor 
het eerst sinds vele jaren opnieuw briljant. 
Met een totaal nieuwe generatie. Het liet zich 
in de tweede ronde helaas verrassend door 
een plots in zelfvertrouwen groeiend Italië 
dat tot eenieders verrassing wereldkampioen 
werd. Voor het zover was hadden de toe

schouwers nog een sensationele halve finale 
gezien tussen West-Duitsland en Frankrijk. 
De Fransen gingen onderuit met de straf
schoppen na verlengingen. In die halve eind
strijd likwideerde de Duitse doelman Schu
macher ook een doorgebroken Franse spits 
(Battiston). Het was niet eens strafschop en 
Schumacher mocht voortspelen. Vandaag 
kan dat allemaal. 

Onze Rode Duivels schopten in Spanje 
kortstondig sensatie door de openingsmatch 
tegen titelverdediger Argentinië met 1—0 te 
winnen. Daarmee was het beste verteld want 
in de tweede ronde leverde hun loopgraven-
voetbal tegen de Russen en de Polen niets 
meer op... 

DIEGO 
DE GEWELDIGE 

Het dertiende wereldkampioenschap 
stond helemaal in het teken van de individue
le klasse van Diego Maradona. De vierkante 
Argentijn voerde op zijn eentje zijn ploeg 
naar een tweede wereldtitel. Zijn spektaku-
laire raids tegen Engeland, België en West-
Duitsland zijn "geschiedenis" geworden. 
Misschien hijste hij zich in de ijle Mexikaanse 
lucht tot op het onbereikbaar geachte niveau 
van Pele. 

De verwachtingen waren hoog gespannen 
toen Mexiko 1986 werd op gang gefloten. De 
herinnering aan 1970 was nog levendig. 
Maar zo'n vlucht nam het spektakel niet. 
Vraag is trouwens of dit met de nieuwe 
formule nog wel kan. In de eerste ronde mag 
normaal geen sterk voetballand worden uit
geschakeld. Men speelt behoudend onder 

het voora/endsel dat men nog aan de ploeg 
bouwrt met het oog op de achtste finales 
waarin het volle ernst wordt. Met enige 
verbeelding kan men stellen dat de wereld
beker pas na... twee weken echt begint. 

Dat Argentinië wereldkampioen werd was 
achter alles maar rechtvaardig en goed. 
Maradona, die tegen Engeland "met de 
hand van God" een doelpunt maakte, werkte 
op zijn eentje veel onvolkomenheden weg. 
Het had nog mooier kunnen zijn indien de 
Brazilianen niet met de strafschoppen hun 
kwartfinale tegen Frankrijk hadden verloren. 
Het was begeesterend omdat de Rode Dui
vel zowaar tot de halve finale doorstootten. In 
de eerste ronde stuntelden onze vertegen
woordigers dat het niet meer mooi was om 
zien. Hun spel was schraal en inhoudloos. 
Het bood geen perspektieven. Maar in de 
achtste finale tegen de Russen voltrok zich 
de metamorfoze. In de verlengingen zege
vierden Ceulemans en zijn vrienden. Die 
verlengingen volstonden niet om in de kwart
finale van Spanje afstand te nemen. Er 
waren strafschoppen nodig om de winnaar 
aan te duiden. De beslissende elfmeter werd 
door Leo Vandere/sMriomfantelijk binnenge-
vlamd. Met de morele steun van Jean-Marie 
Pfeff natuurlijk, bij die gelegenheid nog maar 
eens de beste keeper ter wereld. Het land 
stond in die warme dagen in lichterlaaie. 
Onze spelers werd een triomfantelijke terug
keer voorbereid. Alle zonden waren verge
ven. Guy Thys verdiende een standbeeld. 
Dat de wereld van onze Duivels weinig of 
niets had te zien gekregen werd voor kennis
geving aangenomen. In voetbal telt nog en
kel het resultaat. En verder is het een feest. 
Waarvan akte. 

Flandrien 
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De wereldbeker in Mexico leverde voor de Rode Duivels een onverhoopt gunstig resultaat op. Guy Thijs en vooral 
Ceulemans zorgden dat een vierde plaats werd behaald. De Rode Duivels brachten tijdens hun terugkeer een massa 
op de been. (foto DANN) 
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DE FAVORIETEN STAAN SCHERP 
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De Rode Duivels hebben hun eerste opdracht zegevierend afgesloten. Mare Degryse zorgde met een verre lobbal voor 
de openingstreffer. „„,„3p^ 

De Mondiale heeft zijn start niet gemist. In 
de openingswedstrijd ging regerend wereld
kampioen Argentinië al onmiddellijk onder
door. Acht jaar geleden was Maradona in 
Barcelona al een soortgelijk avontuur over
komen. De "killer" heette toen Rode Duivel. 
Nu ging Kameroen met de eer strijken. 

Venrondering mocht dit eigenlijk niet wek
ken want de Afrikanen waren tijdens de 
Mundial in Spanje ongeklopt gebleven. Ze 
speelden er driemaal gelijk (tegen Peru, 
Polen en... Italië!) maar dit volstond toen niet 
om naar de tweede ronde door te mogen. 
Sinds Spanje '82 werd Kameroen ook een 
paar keer Afrikaans kampioen. Argentinië 
was dus wel degelijk verwittigd... 

OP Z'N KOP 
Ging Argentinië lelijk in de fout — het 

voetbalde bij momenten bijna ontroerend 
onbekwaam — van de andere favorieten 
mocht niet hetzelfde worden gezegd. Vooral 
Italië maakte indruk tegen Oostenrijk. Snel, 
aanvallend, spektakulair en ook doeltreffend 
voetbal. Het werd slechts 1—0 maar met wat 
geluk had het ook 4—0 kunnen zijn. Met het 

thuisland heeft men inderdaad nog niet afge
rekend... 

Italië staat dezer dagen anders letterlijk en 
figuurlijk op zijn kop. Het voelt zich de 
sterkste sportnatie ter wereld. Voor de ope
ningsmatch werd koereur Gianni Bugno in
derdaad als een wereldkampioen — met 
minder neemt momenteel niemand vrede op 
het schiereiland — gehuldigd. Niet helemaal 
ten onrechte natuurlijk. Bugno zou wei eens 
de wielrenner van 1990 kunnen worden. Hij 
won de Giro met indrukwekkend overwicht. 
Hij droeg de roze leiderstrui van de eerste tot 
de laatste dag. Enkel Eddy Merckx deed hem 
dit ooit voor. Bugno heerste bovendien ook in 
de Dolomieten en dat had niemand ver
wacht. Het ziet er naar uit dat de 26-jarige in 
het Zwitserse Brügg geboren Italiaan is door
gestoten naar de absolute top. Het heet dat 
hij ook de Tour zal rijden en wie weet wat hij 
daar nog allemaal wil laten zien. Maar dit 
terzijde natuurlijk. 

Bijzonder verheugend tijdens de eerste 
wedstrijden van de Mondiale was dat de 
scheidsrechters blijkbaar komaf (eindelijk!) 
willen proberen maken met brutaal spel. De 
gele kaart wordt vlug boven gehaald en 
wanneer echt nodig aarzelt men ook niet om 

de rode te trekken. 
Zo'n Mondiale is natuurlijk een uitsteken

de gelegenheid om de voetbalzeden te sane
ren. De scheidsrechters leven er dicht bij 
mekaar, kunnen elkaar konsulteren, kunnen 
gelijkvormigheid in hun optreden nastreven. 
Natuurlijk kan (en zal) op dit vlak niet alles 
perfekt verlopen. De arbitrage zal altijd men
selijke trekjes, en dus ook menselijke tekort
komingen, blijven vertonen maar daarin 
schuilt ook een stuk van de aantrekkelijkheid 
van het populaire balspel. Zelf zijn we al heel 
gelukkig dat het de heren duidelijk menens 
is. Ze zetten in Italië inderdaad de lijnen uit 
waarbinnen het topvoetbal in de komende 
jaren zal gespeeld worden en indien men het 
geweld wil indijken moet daarmee op de 
groene rechthoek begonnen worden. Zal 
men het dan toch ooit leren én begrijpen? 

Nog een laatste voetballistieke — we leven 
duidelijk helemaal in de sfeer — bedenking 
toch: meerdere favorieten verkeren onge
woon vroeg in "behoorlijke vorm". Kunnen 
ze dit volhouden? Zo ja, dan krijgen we een 
wereldkampioenschap van hoog niveau. Zo 
neen, dan wacht ons misschien sensationele 
ko-wedstrijden in de tweede ronde. 

Flandrien 
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MONDIALE PINTJE HALEN... 
De meeste kranten hebben voor de Mon

diale een gastschrijver ingehuurd, voor De 
Standaard-Het Nieuwsblad is dat Aad de 
Mos. Omdat in de sport veel schijn Is is het 
raden naar de hand die de pen van de 
columnschrijvers vasthoudt. Alvast zeker is 
dat de Mos met zelf de stukken pent maar 
slechts zijn naam leent. 

Niet alleen in de sportwereld, maar ook in 
de sportjoernalistiek maken schijn en gren
zeloze eigendunk de smaak. Wie de kroon 
spannen zijn wel sommige sportjoernalisten 
van BRTV, en met alleen voor de Mondiale. 
Het hele jaar door putten zij zich uit in 
drukdoenerij en flauwe grappen. 

In een biezonder kritisch vraaggesprek 
met Het Belang van Limburg opent Ivan 
Sonck een boekje over zijn kollega's. „Zoge
zegd jolig en grappig, maar al snel vervallen 
in wat ik het Armand Pien-effekt noem: 
mensen die ten koste van alles grappig 
proberen te zijn. De verpakking is veel be
langrijker dan de inhoud." 

BELGICISTEN 
Ivan Sonck heeft gelijk, de meeste van de 

BRTV-sportjoernalisten munten meer en 
meer uit door een grenzeloze eigendunk die 
op de zenuwen begint te werken. Hun flauwe 
grappen hangen de keel uit. Hun prezentatie 
overstijgt het belang van het sportevenement 
en geeft de indruk dat zij zelf het gebeuren 
zijn. Hun Mondiale-verslaggeving bereikt 
pieken van ergerlijke drukdoenerij. 

Ivan Sonck: „Blijkbaar willen de jon
ge sportjoernalisten van vandaag bo
venal één ding: allemaal kleine Uyt-
terhoevekes en Huybrechtskes wor
den. . . " 

„En datte we toffe jongens zijn dat wille we weten!" , 
slotte ook maar mensen. 

voetballers zijn ten 
(foto AP) 

Het mag met verwonderen, nog voor het 
begin van het laatste decennium van deze 
eeuw speelden zij het klaar de sportman van 
de eeuw te verkiezen alsof zij de voorzienig
heid in pacht hebben. Tien jaar voor het 
einde van de eeuw wisten zij reeds dat er 
geen nieuwe Raymond Braine of Eddy 
Merckx in het sportvet ligt. 

Bovendien hangen zij de onvervalste Bel-
gicisten uit. Onze sportlieden zijn voor hen 
steevast Belgen, enig onderscheid tussen 
Vlaamse of Waalse sportlui bestaat er niet. 
Elke Mondiale-dag teisteren zij het scherm 
met een Belg-van de-dag. Daar waar in de 
Franse sportpers, anders zo jakobijns als 
wat, al eens gesproken wordt van een Bre
toen of een Elzasser hebben zij het steeds 
over Belgen 

Klap op de vuurpijl is het meesterlijke lied 
dat ze met z'n allen aan onze liederenschat 
hebben toegevoegd. Tekst is van Carl Huy-
brechts, het meest nederige eksemplaar van 
hun bent, op muziek van Rocco Granata. 

De tekst is zo hoogstaand dat wij u hem 
graag bloemlezen. Beginnen wij met het 
refrein: 

De Mondiale/ pintje halen/ nootje kraken/ 
goaltje maken/ met de buren voor de buis. 

En een strofe: Ik zelf ben weg van België/ 
ZIJ spelen gegroepeerd/ 'k weet met wat dat 
wil zeggen/maar de Saedeleer beweert/ dat 

't Belgisch Blok kan tellen / Als Guy Thys 
organiseert./ Mijn zoon zet alles op Brazil/ 
Mijn dochter zit er niets mee in/ Mijn hond die 
kan geen voetbal zien. 

En dan met z'n allen: Mondiale pintje 
halen, enz... 

Waarom krijgt zo'n tekstschrijver geen 
kans in het kunstondenwijs of bij het ANZ? 

Ivan Sonck daarover: „Ik hoorde steeds 
meer mensen in mijn onmiddellijke buurt 
vragen :god waar zijn jullie eigenlijk mee 
bezig ? Ik heb het op de sportredaktie zeil 
gezegd. Die single van jullie, dat is het 
niveau van Juul Kabas en Eddy Wally. 364 
dagen per jaar doen ze daar denigrerend 
over, maar zodra ze er zelf een slaatje 
kunnen uitslaan -of er drie minuten mee op 
het scherm kunnen komen- zullen ze het met 
laten. Luister ze mogen de paljas uithangen. 
Is hun volle recht. Net zoals ik mag zeggen 
dat ik het er niet mee eens ben. Ik vond het 
nog altijd niet te veel gevraagd dat een 
joernalist een zekere waardigheid in acht 
neemt.." 

Nu willen wij aanvaarden dat sportjoerna
listen graag hun berichtgeving animeren 
maar een beetje stijl en niveau kunnen toch 
geen kwaad, ook al gaat het maar om sport... 
Of om het met Sonck te zeggen: ,,... mij is 
geleerd dat joernalistiek iets heel anders 
was " 

(m.v.l) 
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EEN VLAAMS-NATIONALE VOETBALBOND? 
De VUJO eist de splitsing van de Koninklij

ke Belgische Voetbalbond en de oprichting 
van een Vlaams een een Waalse nationale 
ploeg. In het kader van het aan de gang 
zijnde federalizeringsproces is dit een te
recht initiatief. De vraag is echter of die eis 
wel realistisch is. De KBVB is een unataris-
tisch bastion, waarin een dergelijice eis niet 
eens de in overwegingname zal halen. Ook 
de grote klubbesturen zijn konservatieve 
bourgeoisburchten waarin een voorstel tot 
federalisering geen bijval zal oogsten. Overi
gens mag men ook twijfels koesteren of het 
voetbalpubliek deze wel wil. De nu kwasi 
jaarlijkse stemmingmakerij rond de Rode 
Duivels en het Europese kampioenschap en 
de werelbeker — waaraan de Vlaamse sport
pers maar al te graag meedoet — zal een 
moeilijk te doorbreken hinderpaal zijn. En 
over de Vlaamse refleks van de meeste 
supporters zelf hoeft men zich al evenmin 
illuzies te koesteren. 

In Gent en Mechelen krijgen Gantoise en 
Malinois nog altijd de voorkeur op de nu 
officiële klubnamen. Dan blijft er natuurlijk 
nog de Brusselse situatie. Waar moet men 
met boegbeeld van het „Belgische" klub-
voetbal Anderlecht naartoe? Ook het voor
beeld van Groot-Brittannië mag niet tot voor
barig optimisme leiden. Daar zijn de vier 
autonome en door de Fifa en Uefa erkende 
voetbalbonden (Engeland, Wales, Schotland 
en Noord-lerland) een uit het ontstaan van de 
voetbalsport zelf gegroeide traditie. Bij ons is 
de traditie staatsnationalistisch. 

EEN EUROPESE 
REGIO-KOMPETITIE 

Hoe prijzenswaardig de VUJO-eis ook is, 
het is geen haalbare kaart. Dit wil niet 
zeggen dat er niet naar een evenwaardig en 
zelfs verder reikend alternatief kan gezocht 
worden. Hierover werden trouwens reeds 
denkoefeningen verricht. En daarbij mag niet 
vergeten worden dat er voor en tijdens de 
Tweede Wereldoorlog een relatief suksesvol-
le Vlaamse Voetbalbond bestond (waarvan 
de geschiedschrijving een inspirerend nood
zaak kan zijn). 

Waarom dus niet denken aan de herop
richting van een Vlaamse Voetbalbond, met 
het nemen van kontakten over de grens om 
tot een Europese regio-kompetitie te ko
men? In regio's als Katalonië, Galicië, Bre-
tanje, Friesland en vele andere moet daar
voor ongetwijfeld belangstelling bestaan. 
Het initiatief ligt voor het grijpen. Sponsors 
en media zullen daarbij niet onverschillig 
blijven. 

Een Europese Regio-Voetbalbond zou 
daarenboven nog andere volksnationalisti-

Na hun prachtprestaties in Mexico en bij de Blijde Intocht van de Rode Duivels 
in Brussel, rolde een vlaag van Belgisch nationalisme over het land. Het deed 
vergeten dat de „champions" door Vlaamse benen werden gedragen... (foto 

Dann) 

Voetbalbond. Maar, laten we maar in Vlaan
deren het voorbeeld geven. We hebben er 
het talent en de middelen voor. (N.v.B.) 

Over het waarom van de oprichting van de 
Vlaamsche Voetbalbond in 1929 en de wer
king leest u meer in de VNS-brochure Sport 
in Beweging. De brochure is gratis verkrijg
baar op het VU-sekretariaat. Wel een post
zegel van 14 fr. insluiten. 

sche voordelen bieden. In de eerste plaats 
de sportieve hereniging van nu door staats
grenzen opgesplitste regio's en volkeren. 
Bijvoorbeeld één Baskische Voetbalbond 
voor Spaans en Frans Baskenland, één Ma-
kedonische Voetbalbond voor Yoegosla-
visch en Grieks Makedonië. Ook kleine vol
keren die politiek niet bij machte zijn zich te 
doen gelden en kennen, zouden dat (zonder 
minder fraaie akties) al voetballend kunnen 
doen. Denken we b.v. aan een Korsikaanse 

KEUKENS-SANITAIR 
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 
Assesteenweg 240, TERNAT 

Tel. 582.29.15 

Toonzaal alle dagen open 
van 9-19 u. Zondag gesloten. 

WILLY 

MICHIELS 
MAKELAAR IN VERZEKERINGEN 

TorleylaanSI • 1511 HUIZINGEN 
tel. 02/360.20.40 

Kantooruren: 9-12 • 15-18 (zaterdag: 10-12) 

Waar Vlamingen méér dan thuis zijn 
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TELEVISIE 

ZATERDAG 16 JUNI ZONDAG 17 JUNI MAANDAG 18 JUNI 

BRT1 

17 55 Nieuws; 18 00 Tik tak; 18.05 Plons; 18.10 
De avonturen van Teddy Ruxpin, tekenfilmserie, 
18.35 Korte f ilm; 18 40 Lentekrieé«ls, toer mag.; 
19 20 Lotto- en jokertrekking; 19.30 Nieuws. 
20 00 Het ontluikend vaderschap, sene 
21 30 Muziekprofiel, portret popartiesten 
22 00 30 gouden rozen, showprogr 
22 30 Nieuws 
22 50 Sukses, serie 

BRT1 

09 00 Samson presenteert, 10 00 Eucharistievie
ring, 11 00 De zevende dag, praatl<affee, 16 45 
The Best of Schoten '89, voll^sdans, 17 55 
Nieuws; 18 00 Tik tak; 18 05 Plons; 1810 De 
avonturen van Teddy Ruxpin, tel<enfilmserie, 
18 35 Space 1999, serie; 19 30 Nieuws. 
19 45 Sportweekend 
20 15 Skin, film 
21 40 Ebbe en vloed, dole over de ASLK 
22 40 Nieuws 

BRT1 

17 55 Nieuws; 18 00 Tik tak; 18 05 Plons; 18 10 
De avonturen van Teddy Ruxpin; 18 30 De terug
keer van de antilope, sene, 19 00 Challenge 
Trophy, uitdagingen; 19 30 Nieuws. 
20 00 De wonderjaren, serie 
20 25 Schipperskwattier, fiim 
22 00 Tofsport 
22 30 Nieuws 

BRT 2 

16 45 Brazlliê-Costa Rica, WK voetbal; 19.30 
Nieuws 20 30 WK- Studio 
20 48 Engeland-Nederland, WK Voetbal 
20 50 Italie-Oostenrijk, WK voetbal 
2315 Sport op zaterdag 

VTM 

17 00 VTM-kinderklub, 17 10 VTM-Sup«r 50, hit
parade, 18 00 Nieuws; 18 05 Plying doctors, 
sene, 19 00 Nieuws 
19 30 Dag Coco, dierenmagazine 
20 00 Mini-Playbackshow 
21 00 Nutcracker, miniserie 
22 30 Nieuws 
23 55 Red alert, film 

O 35 Nieuws 

BRT 2 

16 45 lerland-Egypte, WK voetbal; 19 45 Sport
weekend 
20 15 Belgie-Uruguay, WK voetbal, 
22 45 Sportweekend 

VTM 

17 00 VTM-Kinderklub; 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 Bloodline, film 
22 00 Nieuws 
22 30 Broken lance, film 
00 00 Nieuws 

BRT 2 

20 30 WK voetbal, Argentinie-Roemenie of Kame-
roen-Sov)etunie 
22 45 Samenvatting WK-voetbai 

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 Timeless Land, serie 
23 50 Nieuws 

Ned 1 

13 00 Nieuws; 15 47 Sherlock Holmes, serie; 
16 40 Kerkepad, sene, 17 05 Bollo, Brtes en 
Bondgenoten, sene, 17 30 Nieuws; 17 40 Her-
bie, sene, 18 26 Weg van de snelweg: Europa, 
toenstische tips, 19 00 Nieuws 
19 20 Passage plus 
20 06 Schatteneiiand, film 
21 45 Different world, sene 
22 16 Rondom tien, diskussie 
23 00 Nieuws 
23 11 Cllff Richard, koncert 
23 37 Opmaat, religieuze muziek 
23 49 Huizen van Oranje 

Ned. 2 

13 00 Nieuws; 1700 G.l. Joe, tekenfilmsene; 
17 25 Club Veronica, 17 50 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 in Italië, WK voetbal 
21 00 Veronica Film en Video. 
21 50 Veronica sport 
22 20 Shaka Zulu, sene 
0015 Nieuws 
00 20 Le Grand Pardon, film 

Ned. 3 

09 00 Nieuws; 13 05 Studio sport; 18 55 Sesam
straat ; 19 00 Jeugdjoernaal ekstra; 19 10 Studio 
sport, 20 00 Nieuws. 
20 20 NOS- Mondiale 

1 00 Nieuws 

Ned. 1 

13 00 Nieuws, 16 15 Schatzoekers, sene, 17 00 
J.J. De Bom, zwak en sterk, 17 30 Nieuws; 17 36 
De mens en de natuur, dok , 18 01 Vara's kinder
menu; 19 00 Nieuws. 
19 07 Gevangenen tussen tweee werelden, sene 
20 00 Laat maar zitten, sene 
20 46 Achter het nieuws 
21 16 Ei lutte- Camina O revienta, film 
23 23 Boudewijn Buch 

Ned. 2 

09 00 Pingu, tekenfilmserie, 09 10 Bram en Moos, 
tekenfilmserie; 0915 Laurel en Hardy, 10 00 
Frankensteins tante, sene, 13 00 Nieuws 
18 30 Het andere Europa 
19 00 Zomergasten, live-sfiow 
23 10 Nieuws 

Ned. 3 

09 00 Nieuws; 11 30 Omroep Frysian; 12 00 Het 
Capitool, nieuwsanalyse, 12 45 Stichting Socute-
ra; 12 55 Landschappen tekenen en schilderen, 
kursus, 14 30 Studio sport; 16 40 WK voetbal, 
18 55 Sesamstraat; 19 10 Nieuws. 
19 15 NOS-mondiale 
19 55 Zapp, sene popmuziek 
20 25 Waar zijn we nou mee bezig, satire 
20 40 NOS-voetbal 
23 55 Nieuws 

Ned. 1 

13 00 Nieuws; 15 45 Abdijen der Lage Landen, 
dok serie, 1615 Het Baikalmeer, dok , 1 7 05 
Neighbours, serie, 17 30 Nieuws; 17 40 Kro 
Kresj, 19 00 Nieuws; 19 20 The animal contract, 
sene, 20 20 RAI Koncert 
22 00 Spelenderwijs, amateurtoneel 
23 00 Nieuws 
23 10 The secret agent, film 

Ned. 2 

13 00 Nieuws; 17 30 Post, 17 33 Thundercats, 
sene, 18 30 Home, serie, 19 00 Laurei en Hardy; 
19 30 Pure strength, sterkste man, 20 00 Nieuws. 
20 27 Fbul Play, film 
22 30 Teievizier, aktualiteiten 
23 30 L.A.Law, sene 
O 10 Avro-Philips, schaaktornooi 
O 25 Ontdek je plekje, Arnfiem 
O 40 Nieuws 

Ned. 3 

09 00 Nieuws; 15 00 Deutsch direkt, kursus, 
18 30 Sesamstraat; 19 10 Muziek in de Nederlan
den; 19 40 Voorlichtingsprogramma, info, 20 00 
Nieuws. 
20 20 De geschiedenis van het betaalde voetal, 
dok Sene 
20 50 NOS-WK voetbal 
00 10 Nieuws 
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TELEVISIE 

DINSDAG 19 JUNI WOENSDAG 20 JUNI 

BRT 1 

17 55 Nieuws; 18 00 Tik tak; 18 05 Plons; 18 10 
Teddy Ruxpin, tel<enfilmsene, 18 35 Korte film; 
19 30 Nieuws. 
20 00 Moeders mooiste, serie 
20 30 Saffloer over de vloer, praatprogr 
21 20 Tien voor taal, taalstrijd 
22 00 Tracey Ullman show 
22 30 Nieuws 
22 50 Uitzending door derden 

BRT 2 

16 45 Studlogesprekken WK voetbal en W -Duits-
land-Colombia of Joegoslavie-Ver Arab Emiraten 
20 30 Studlogesprekken, WK voetbal 
20 48 Italie-Tsjechoslovakije of Oostenrijk-VSA 
22 45 Samenvattingen WK voetbal 

VTM 

17 00 VTM-KInderklub; 17 30Lassie, 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; 15 26 Een fijn stel dochters, film, 
17 30 Nieuws; 17 40 Bollo, Bries en bondgeno
ten, serie, 18 04 Disney parade; 19 00 Nieuws; 
19 20 Mother and son, serie. 19 54 Zo vader, zo 
zoon, spel 
20 25 Tex, Disney-film 
22 11 Hier en nu, aktualiteiten 
22 45 Dertien persoonlijke ontmoetingen 
23 00 Nieuws 
23 10 Volces, muziekreeks 
23 36 Hulzen van Oranje 

Ned. 2 

13 00 Nieuws; 16 00 Tros Telespeclal; 16 50 
Derrick, serie, 17 50 De kip en het ei, serie ,19 01 
De levende wildernis, Colorado, 20 00 Nieuws. 
20 27 Terugkeer naar Eden, serie 
22 05 Tros aktua 
22 39 De TV-dokter, advies 
22 40 Dear John, sene 
23 10 Te kunst en te keur, wetensch mag 
O 10 Nieuws 

Ned. 3 

09 00 Nieuws; 15 15 Jong zijn, zelfstandig wor
den; 15 45 Slapen kun je leren, info, 16 40 WK 
voetbal, 18 55 Sesamstraat; 19 10 Jeugdjoer-
naal; 19 20 NOS-Mondiale; 20 00 Nieuws. 
20 20 NOS-mondlale 
23 00 NOS-mondlale, samenvatting 
23 55 Nieuws 

BRT1 

17 55 Nieuws; 18 00 Tik tak; 18 05 Plons; 18.10 
Teddy Ruxpin; 18 35 Bassie en Adriaan, sene, 
19 30 Nieuws. 
20 00 Tatort, serie 
21 30 Steek er wat van op show 
22 30 Nieuws 

BRT 2 
20 30 Brazllle-Schotland of Zweden-Costa Rica, 
WK voetbal 
22 45 WK-voetbal, samenvattingen 

VTM 

16 00 The Ewoks, serie, 16 25 The real Ghost-
busters, sene, 16 50 Schuif af, kinderprogr , 
18 00 Nieuws; 18 05 VTM-Super 50; 19 00 
Nieuws; 19 30 Rad van fortuin. 
20 00 Beroemd, Willy Sommers 
21 00 Island Son, serie 
22 00 Nieuws 
22 30 Hardcastle & McCormIck, sene 
2315 Odd Couple, sene 
23.40 Nieuws 

Ned. 1 

13 00 Nieuws; 15 30 De natuur van Noord-Ameri-
ka, dok , 15 25 Is Venetië nog te redden?, dok 
16 20 Als ik een vogel was, dok; 17 30 Nieuws; 
17 40 Tijdsein 1, aktualiteiten, 18 28 Avonturen-
baai, serie, 19 00 Nieuws; 19 20 Ronduit radar, 
voor jongeren 
19 56 The Campbells, sene 
20 25 Bunkeren, alternatieve kijk 
20 35 EO-familiedag '90 
21 55 Overal en nergens, dok 
22 05 Tijdsein 2, aktualiteiten 
22 35 Wit begint, zwart wint? 
23 00 Nieuws 
23 10 De toren van Babel, diskussie 

Ned. 2 

13 00 Nieuws; 17 00 Het geheimzinnige kasteel, 
sene, 18 40 Countdown, pop, 19 25 Nieuwslijn, 
aktualiteiten; 20 00 Nieuws. 
20 27 Die 2 m Italië, WK voetbal 
21 00 Parallax, verschijnselen 
21 55 Cash, belegging 
22 25 The comedy of errors, toneel Shakespeare 
23 30 Nieuws 

Ned. 3 

09 00 Nieuws; 18 30 Sesamstraat; 18 45 Jeugd-
joernaal; 18 55 NOS-Mondiale; 19 10 Stichting 
Socutera; 20 00 Nieuws. 
20 20 NOS-Mondiale 
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, serie 
20 45 Golden years, oldies 
21 30 Panorama, aktualiteiten 
22 30 Nieuws 
22 50 Première, filmnieuws 

BRT 2 

16 30 WK voetbal 
16 48 Belgie-Spanje 
20 30 WK voetbal, samenvattingen 
20 50 lerland-Nederland en samenvatting Enge-
land-Egypte 

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, serie, 17 04 Over mensen en andere 
dieren, dok ,17 30 Nieuws, 17 41 De lokkende 
bergtop, dokumentaire, 18 07 Vara's kinderme
nu; 18 42 Het land van ooit, serie, 19 00 Nieuws; 
19 22 Lingo, woordspel 
19 51 Een klas apart, serie 
20 14 Tien voor taal, taalstrijd 
21 08 Het gefladder van de mus, erotische film 
22 44 Jazz at the Smitshonian, koncert 
23 00 Nieuws 
23 10 Impact, dok 
00 02 Natuurmoment 

Ned. 2 

13 00 Nieuws; 16 00 Wunder der Erde, dok ; 
16 45 Riptide, sene, 17 30 David, de kabouter, 
sene, 17 55 Toppop gogo; 18 20 Ontdek je plek
je, Arnhem, 18 30 Letty, jeugdserie, 19 00 Runa
way island, jeugdserie, 19 25 Preferenties, spel-
progr 20 00 Nieuws. 
20 27 Krimi, sene 
22 05 Tussen kunst en kitsch, antiek, 22.51 
Avro-Philips, schaaktoernooi 
23 35 Nieuws 

Ned. 3 

09 00 Nieuws; 16 40 NOS-mondlale; 18 55 Se
samstraat; 19 10 Jeugdjoernaal; 1b 20 NOS-
Mondiale, samenvatting, 20 00 Nieuws. 
20 25 NOS-Mondiale, WK-info 

O 05 Nieuws 
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EEN FILM PER DAG 

BRT1 

17.35 Babel, migranten; 17.55 Nieuws; 18.00 Tik 
tak; 18.05 Plons; 18.10 De avonturen van Teddy 
Ruxpin, serie; 18.35 Davld de kabouter, serie; 
19.00 Uitzending derden; 19.30 Nieuws. 
20.00 De slag van Rio de la Plata, film 
21.55 Filmspot, info 
22.30 Nieuws 
22.55 Tijd is geld, ekon. mag. 
23.05 Een jaar in Vietnam, serie 

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 The Trial of Lee Harvey Oswald, film 
23.15 Nieuws 
23.40 Crime story, serie 
00.35 Nieuws 

Ned. 1 

13.00 Nieuws; 15.55 Vakantiekamp, film; 17.30 
Nieuws; 17.40 Matlock, serie; 18.30 De Muppet-
show; 19.00 Nieuws; 19.20 Tachtig dagen rond 
de wereld, serie; 21.00 Tourkwis 
21.50 Brandpunt, aktualiteiten 
22.25 Lente in de winter, serie 
23.00 Nieuws 
23.10 Lekker weg, toeristische reeks 
23.35 The Dion Brothers, film 

Ned. 2 

13.00 Nieuws; 16.00 Dieren van de Middellandse 
zee, dok.; 16.30 Irving Berlin's birthday celebra
tion, show; 18.05 Erik, of het kleine insekten-
boek, serie; 18.31 Koning Bolo, serie; 18.55 Tik 
tak; 19.05 Alf, strip; 20.00 Nieuws. 
20.27 America's funniest home videos 
21.00 Op goed geluk, spel 
21.49 De TV-dokter 
21.50 Jongbloed en Joosten, aktualiteiten 
22.99 De TV-dokter 
22.45 In the heath of the night, serie 
23.30 The Dave Thomas show, komische progr. 
23.45 Nieuws 

Ned. 3 

09.00 Nieuws; 18.30 Sesamstraat; 18.45 Jeugd-
joernaal; 19.34 Bert Haanstra dokumentalres; 
20.00 Nieuws. 
20.20 NOS Mondiale, samenvatttingen 
20.55 Mevrouw de Generaal, serie 
21.48 Afscheid van Alexandra Radius, portret 
23.08 NOS-mondiale, samenvattingen 
00.00 Nieuws 

ADVERTENTIE 

H^ 
N.V. ZAKENKANTOOR 
HERMAN STEENHOUDT 

1 STATIONSPLEIN, 
9500 GERAARDSBERGEN 

Tel. (054) 41 30 44 

Woonkrediet 
steeds iets beter! 

Zanger Arno Hintjens wou het oog gaan bewijzen als akteur in Skin. 
Zondag 17 juni op BRT 1 om 20.15 u. 

ZATERDAG 16 JUNI 

LE GRAND PARDON 
Deze Franse film uit 1981 is het antv\̂ oord 
op „The Godfather" en speelt In de Parij-
se prostitutiewereld die gekontroleerd 
wordt door Pleds Nolrs en Noordafrika
nen. Raymond Bettoun geeft n.a.v. het 
doopsel van zijn kleinzoon een groots 
feest en dat moet voor kommissaris Du-
ché de kans worden om Bettoun op een 
misstap te betrappen. Met Roger Hanin, 
Jean-Louis Trintignant en Anny Duperey. 
(Ned. 2 om 0.15 u.) 

ZONDAG 17 JUNI 

SKIN 
Vlaamse film van Guido Henderickx uit 
1986 met Arno Hintjens, Hilde Van Mie-
ghem en Josse De Pauw. In een nabije 
toekomst staan vertegenwoordigers van 
recht en orde lijnrecht tegenover de mar
ginalen en uitgestotenen. Geen van belde 
kampen schuwrt geweld. (BRT 1 om 
20.15 u.) 

MAANDAG 18 JUNI 

SCHIPPERSKWARTIER 
Midden in het Antwerpse schipperskwar-
tier. Rik en Jef zijn goeie vrienden en 
steunen mekaar door dik en dun. Maar 
sinds Rik weduwnaar is, tracht Jef op alle 
mogelijke manieren een geschikte part
ner te zoeken. Vlaamse film uit 1953 met 
Charles Janssens, René Bertal en Co 
Flower. (BRT 1 om 20.25 u.) 

DINSDAG 19 JUNI 

TEX 
Amerik. film uit '82 met Matt Dillon, Jim 
Metzer, Emilio Estevez, e.a. De 15-jarige 

Tex is een vlotte jongen. Wanneer zijn 
vader wekenlang niet naar huls keert 
komt het gezin ernstig in de problemen. 
(Ned. 1 om 20.25 u.) 

WOENSDAG 20 JUNI 

POUR LA PEAU D'UN 
FLIC 
Franse politiefilm uit 1981 met Michael 
Auclair en Alain Delon. Choucas, een 
harde jongen die ooit nog bij de politie 
werkte, is nu privédetektive. Op een dag 
krijgt hij de opdracht een blind meisje op 
te sporen. (RTL-TVI om 21.00 u.) 

DONDERDAG 21 JUNI 

IL FRULLO DEL 
PASSERO 
De 30-jarige Sllvania is in een klein dorpje 
komen wonen. Zij wordt voortdurend aan
geklampt door en oudere man die haar 
vraagt naar de verhalen te luisteren over 
zijn buitenechtelijke avonturen. Frans-ltal. 
film uit '89 met Philippe Noiret, Ornella 
MutI en Nicole Perron. (Ned. 1 om 21.08 
uO 

VRIJDAG 22 JUNI 

THE BATTLE OF 
THE RIVER PLATE 
Britse oorlogsfilm met John Gregson, An
thony Quayle en Peter Finch. Tien dagen 
voor het begin van WO II voert eeen Duitse 
onderzeeër en zuiveringsaktie uit tegen 
de geallieerden. Het laatste schip dat 
gekelderd werd slaagde er nog net in de 
positie van de duikboot door te seinen... 
(BRT 1 om 20.00 u.) 
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TIMMERMANS 
OPNIEUW GELEZEN 

A
UGUST KEERSMAEKERS 
heeft zich tijdens de jongste 
drie jaren ingegraven in de 
geduldige (vaak tekstvergelij
kende) studie van het belang
rijkste prozawerk van Timmer
mans Door de lektuur van het 
resterende werk dat de uitge
verij (nog') met publiceert en 
de vertrouwdheid met het 
oeuvre o m door de tekstver

zorging was Keersmaekers ongetwijfeld het 
best geplaatst om het begeleidend essay bij 
de nieuwe uitgave te schrijven Net als Tim
mermans het in zijn ondertitel van Pieter 
Bruegel uitdrukt, heeft de tekstverzorger de 
Lierse schrijver uit zijn werken "geroken" en 
zijn Timmermansbeeld uitgeschreven in een 
merkwaardig essay dat vooral de samen
hang in het uitgebreid werk blootlegt 

GELUKKIG MAKEN 
De auteur had kunnen kiezen voor een 

biografisch-kronologische benadering van 
het werk De al met gennge Timmermans-
bibliografie zou dan aangevuld zijn met een 
werk dat in belangrijke mate een herhaling 
bevatte van vroegere verdienstelijke werken 
Keersmaekers opteerde voor een tematische 
benadenng die een sintetische visie op het 
werk garandeert 

In een inleidende bladzijde vat hij de 
estetika van Timmermans samen met een 
uitspraak die de schrijver zijn Adnaan Brou
wer bij een bezoek aan Rembrandt in de 
mond legt "Kunst moet iemand gelukkig 
kunnen maken" Ondanks het overal aanwe
zige (en door lezers vaak te weinig opge
merkte) verdriet van zijn figuren is er de 
blijde levensaanvaarding, ingebed in een 
wijze van vertellen die telkens nieuw en fns 
IS 

In vier hoofdstukken ontsluit Keersmae
kers dan het werk van Timmermans met 
evenveel tematische leessleutels de feeste
lijke herontdekking van natuur en schepping 
die vanaf 1911 bepalend zal zijn voor het 
eigen karakter van Timmermans' werk, het 
ingeboren geloof dai, nu eens in vertederde-
vrome dan weer in heftiger figuren en met 
zelden met een voorliefde van marginalen, 
peilt naar het misterie van Gods werking in 
alles en allen, het tema van de gelukkige en 
veelal ongelukkige liefde die Timmermans in 
verrassend veel nuances maar telkens loute
rend beschrijft, de schilderende stijl en voor

al het "sappig Vlaams" waaraan Timmer
mans, mede door het sukses en door de 
helpende hand van uitgevers, tot in 1932 zelf 
graag toegaf maar dat later evolueert tot een 
soberder en verstik! Brabants-Vlaams 

In zijn slotbeschouwingen benadrukt 
Keersmaekers de natuurlijke ongekunsteld-
heid van Timmermans' verteltrant, zijn figu
ren en zijn verhalen Hierin ligt het wonder 
van eenvoud dat Timmermans' werken voor 
vergetelheid behoedt 

GEEN WIEROOK 
Het essay van prof Keersmaekers munt 

o I uit in een dnevoudig opzicht sintetische 
aanpak, een kritische houding en een grote 
leesbaarheid 

De auteur benadert Timmermans' werk 
vanuit een viertal invalshoeken en precies 

Met De familie Hemat, De pas
toor uit den Bioeyenden Wifn-
gaerdten Pieter Bruegel, delen 
7, 8 en 9 uit de kostbare 12-
delige Ttmmermansuttgave van 
het Davidsfonds, verscheen 
het begeleidend essay van pro-
f.eni.dr. August Keersmaekers 
Felix Timmermans. Wonder 
van eenvoud. Een intrigerende 
studie die onweerstaanbaar 
naar Timmermans doet grijpen. 

deze diagnonale lektuur van het oeuvre zorgt 
ervoor dat belangrijke en populaire figuren 
uit het werk met meer geïsoleerd staan maar 
in een zinvol verband kunnen begrepen 
worden Hoofdstukken als Mijn ingeborgen 
geloof en Het kabinet der liefde zijn van aard 
om de innerlijke eenheid van Timmermans' 
werk te reveleren en om (voor wie dat nog 
nodig acht) Timmermans' werk grondig te 
herwaarderen Grote levensdraden verbin
den figuren die in de titels van zijn werk 
voorkomen en personages als Frisine, Clara, 
Leontientje, Marieke en vele andere In de 
beleving en de twijfels van hun geloof, in hun 
(on)vervuld liefdesverlangen preluderen en 
verwijzen tal van figuren op en naar elkaar 
Samen vormen zij in een onvermoede varia
tie de bouwstenen van Timmermans' rijk 
geschakeerd mensbeeld waarin tragiek en 
levensvervulling de tonen van weemoed en 
geluk bepalen 

Anderzijds wordt de auteur nergens dwe-
perig Het komt me voor dat Keersmaekers 
de Lierse schrijver op de eerste plaats als 
een onbevangen lezer tegemoet treedt De 
wierookwalmen zijn weggetrokken en m een 
objektief evenwicht worden zowel de hoogte
punten als de zwakke plekken belicht Be
langrijk in dit verband is o m het hoofdstuk 
over het taalgebruik waann Keersmaekers 
een grote evolutie vaststelt na de kntische 
geluiden waarmee De (overdadige) Harp van 
Sint-Franciscus in 1932 werd onthaald Een
zelfde kritische houding dwingt Keersmae
kers ertoe op meerdere plaatsen te pleiten 
voor het ontsluiten van de handschriften en 
voor het opstellen van een konkordantie van 
Timmermans' woordenschat (99) om vanuit 
een precieze tekst ook de taalevolutie van de 
schrijver na te gaan 

WONDER 
VAN EENVOUD 

Tenslotte is er de grote leesbaarheid van 
het essay In het licht van de nieuwe, sukses-
rijke Timmermansuitgave is dit met zonder 
belang Een toegankelijke inleiding die de 
wezenskenmerken van het werk van een 
populair auteur duidt en tegelijk het klisjee-
matig denken van het grote publiek door
breekt IS de beste begeleiding die het Da
vidsfonds aan deze uitgave kon meegeven 
Prof Keersmaekers heeft zijn opdracht goed 
begrepen Grote literaire teorieen worden 
hier met opgehangen De Fe zou er trouwens 
met gelukkig om zijn Zoekend naar de 
essentie van Timmermans' boodschap in 
taal en verhaal, heeft Keersmaekers met 
willen weerstaan aan de lust van het citeren 
en zelfs aan een dosis guitigheid Dat kruidt 
de lektuur en het is een heel toepasselijke 
manier om de schoonheids- en gelukserva-
nng die Timmermans' werken oproepen, 
heel direkt over te brengen Het "wonder van 
eenvoud", waarmee de auteur heel treffend 
Timmermans tipeert, is ook een kwaliteit van 
zijn essay dat ongetwijfeld veel Timmer
mans-lezers gelukkig zal maken 

l p 

Felix Timmemians Wonder van eenvoud 
August Keersmaekers Uitg Davidsfonds, 
Leuven 1990 123 biz 595 fr Gratis voor wie 
intekende op de 12-delige uitgave 
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MENGELWERK 

HERSENBREKER 
OPGAVE 44 

12 

13 
16 
17 

18 

19 

HORIZONTAAL 
5 De binnenzijde van een plechtige toe

spraak (11) 
7 Wanhopig omdat elk advies ontbreekt 

(8) 
9 Al IS 't hem m zijn vak gelukt, hij moet nu 

omgaan met een dom dier (10) 
Wordt in een adem genoemd met een 
bliksem-voltreffer (8) 
Gekaderde vogel (6) 
Metaal uit de diepte (4) 
Hoewel hij voortdurend te maken heeft 
met een gevaarlijke stof, wordt hij steeds 
gezonder (9) 
Er zit geen begin, maar ook geen eind 
aan (4) 
Vooruitgang bereiken door iets zwart te 
maken (8) 

VERTIKAAL 
1 ZIJ zijn zo sterk dat ze geen enkele 

moeite hebben met het versjouwen van 
een ladder (12) 

2 Wat dient om de schadelijke eigenschap 
van iets te milderen, kan zelf schadelijk 
Zijn (9) 

3 Levert uitermate levendige klanken op 
(4) 

4 Sluitstuk (3) 
6 Nat resultaat (9) 
8 Het IS met altijd gemakkelijk te voldoen 

aan de vertangens van een baas die 
deze eigenschap bezit (10) 
BIJ dat BRT-programma ging men van 
honderd kijkers uit (5) 
Tegenstrijdig vrouws(')persoon (7) 
De speurzin van dit dier zou wel eens in 
zijn lange haren kunnen zitten (6) 
Lichtgevende Limburgse fruitgemeente 
(4) 

10 

11 
14 

15 

WINNAAR 
OPGAVE 42 

De winnaar van deze week is Roger Mare-
chal, Davertoostraat 90, 8320 Brugge 4 

OPLOSSING OPGAVE 43 
Horizontaal: 4 bouwstenen, 6 vlees-
nat, 8 orchidee, 11 Burcht, 12 fors, 
13 vlag, 14 uittrekblad, 16 rotste, 17 
eldorado, 19 risee, 20 loket 
Vertikaal: 1 duivenhouder, 2 ont
nuchterd, 3 instuif, 4 bakkersgast, 5 
toekomstbeeld, 7 verband, 9 do, 10 
es, 11 belfort, 15 barst, 18 Leo 
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SATERDAG 

Vroeg Ahasverus: 
„Misschien wil de burgemees

ter van De Haan ook foto's van 
Salmonella uithangen'" 

Moboetoe doet vreemd 
Rabatman 

Roland Garros beslecht 
Agas s i ' Agas no' 

Slechte tijd voor FN 
Af FAL 

Legerradar zag UFO's-
maar staat luchtmachteloos 

Dewael liever naar Mondiale 
De sport IS nu gans het volk 

Mondiale... 
puntje halen' 

Beliard-bat ligt nu... 
in kamp van arbeiders 

Burgemeester A'pen wii getto's 
Coolskamp' 

Wapenarsenaal overvallen 
Maache-en-Famenne 

Waalse vice leest WIJ 
Wathbelet hem' 
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UIT DE REGIO 

OP DE 
BARRIKADE 

Er zijn zo van-die-dingen, waarover men 
met moet redetwisten in onze Voll<sunie. 
I\1ag ik er een paar opsommen, die nooit van 
je agenda (thuis, afdeling, arrondissement, 
werk) mogen verdwijnen? 

1. De wijkwerking! Je gemeente vormt 
een veelvoud van wijken, buurten, gehuch
ten, dorpen, parochies, stadsdelen, enz... 
Met eigen samenlevingskleur, met eigen pro
blemen, kortom met een eigen leven. Dèèr 
begint de verwezenlijking van onze federale 
bestuursleer, dèèr vangt ieder mandaat aan. 
Afdelingen moeten voelkringen zijn van het 

wijkleven Zou je die gedachte volop in je 
najaarswerking kunnen doortrekken? 

2. Onze "Wij"-leeskring! Elkeen zegt het 
en het enkwest bewees het Ons blad wordt 
gewaardeerd. Daarom moeten we het soli
dair propageren. Voor 100 frank per maand 
hebben je kinderen, je vrienden, je werkmak-
kers dé band met het Vlaams-Nationalisme. 
Hoevelen vragen ons niet of ze ons met 
kunnen danken voor het een of het ander 
"Wij, Vlaams-Nationaal" kan daarbij een 
wekelijkse "dank U" zijn. 

3. Wijzer worden! Zonder lezen, zonder 
informatie bestaat er geen gedachtendoor-
gave, zélfs geen waarheid. Wanneer ik een 
aantal lezersbrieven lees, stijf staand van de 
venwjten zonder grond of vol met loze bewe
ringen om te kwetsen..., dan vraag ik me af of 
de betrokkenen nog de ernst bezitten om één 
tekst grondig te lezen of te bestuderen. Maar 
te vele afdelingen teren ook zuiver en alleen 
op wat entoesiasme en vriendschap. Dat is 
onvoldoende. Daanmee "overleef" je met in 
een beweging. Vonnt het geschrevene (de 
kongresteksten bv.) een vast onderdeel van 
je denkend vergaderen? 

4. De ontmoeting! Mensen hebben men
sen nodig. Mensen moeten getuigen. Men
sen moeten ervaren, zien, luisteren. Ga je de 
baan op? Naar die vervuilde beek toe? Naar 
die ingewekene? Naar dat wijkfeest? Tien
tallen groepen bezoeken ons sekretariaat. 
Dat IS tof — het is immers van ons allen. Zo 
vertoeven ze in Brussel — onze hoofdstad. 
Zo moeten we ook een band behouden met 

ons randgebied- Voeren, Komen, Frans-
Vlaanderen Wie trekt er met zijn afdeling 
naar Amsterdam? De "Brakke Grond" heet 
er ons welkom "̂  En de andere volkeren in 
VU-EVA-verband' Richten we onze vakan
ties ook naar hen? 

5. Plannen... 
Sommige afdelingen leven van de ene dag 

in de andere. Van hen hoor je weinig of mets 
Totdat de verkiezingslijsten worden opge
steld! Dan... Totaal verkeerd Onze ± 400 
afdelingen zijn leefcellen, die een jaarkring 
moeten ontwikkelen, gedragen door een be
groting en door vaste afspraken. Elke afde
ling is een verbonden arrondissementeel 
onderdeel voor de opbouw van de 18 arron-
dissementele VU-werkingen in Vlaanderen. 
Die vinden mekaar op zaterdag 16 juni in de 
gastvnje Krankenhoeve aan de Grote Doel-
straat 1 te 2820 Bonheiden. In deze schitte
rende omgeving verwerken alle arrondisse-
mentele kernfiguren (voorzitter, sekretans — 
maar ook anderen van het arrondissements-
bestuur zijn welkom I) de resultaten van de 
afdelingsronde' Samen met het Partijbe
stuur plannen we het najaar Een dag om 
met te vergeten I (En je kan er met je hele 
familie best een dagje uit. vanaf 15 u houdt 
het arrondissement Mechelen er kinderam-
matie, braadspit enz . Je kan er heerlijk 
wandelen en Mechelen ligt op 'n boog
scheut!) 

Willy Kuijpers, 
algemeen sekretans 

HET PARTIJBESTUUR DEELT MEE 

Na afloop van het partijbestuur verspreidde voor
zitter Gabriels volgende mededelingen ten behoe
ve van de pers 

Het partijbestuur van de Volksunie besprak tij
dens haar vergadering van maandag 11 juni de 
verdere afwerking van de staatshervorming, de 
beheersing van de wapenproduktie en -handel, en 
de situatie van het Palestijnse volk na de vorming 
van een nieuwe regenng in Israel 

Naar aanleiding van de uitspraken van premier 
Martens in ,,Faire Ie Point" en van vice-premier 
Moureaux in De Standaard over de derde fase van 
de staatshervorming dnngt het VU-partijbestuur er 
bij de federale regering op aan om duidelijke 
afspraken te maken over het verloop van de onder
handelingen die tot de realisatie van de derde fase 
moeten leiden 

Wanneer de regering in het najaar deze faze 
volgens de afspraak wil aanpakken wordt het de 
hoogste tijd om te beslissen op welke wijze dit zal 
gebeuren 

De VU herinnert eraan dat wat de inhoud van de 
3de fase betreft, het regeerakkoord en het regeer
akkoord alleen bepalend moet zijn Dit betekent dat 
de derde fase in haar geheel dient uitgevoerd te 
worden, d w z de hervorming van de senaat, de 
opheffing van het dubbel-mandaat, de toewijzing 
van de residuaire bevoegdheid en de toekenning 
van de bevoegdheid om internationaal op te treden 
aan gewesten en gemeenschappen 

De VU verzet zich tegen een beperkte visie 
inzake de derde fase die enkel de rechtstreekse 

verkiezing van de gemeenschaps- en gewestraden 
en de hervorming van de senaat zou beogen De 
regering moet hier in de kortste tijd klare wijn 
schenken 

De beheersing van de wapenproduktie- en han
del, en de ombouw van de oorlogs- naar een 
vredesnijverheid zijn steeds belangrijke onderde
len van het VU-vredesprogramma geweest Des
tijds dienden daaromtrent Maurits van Haegendo-
ren, Jaak Vandemeulebrooucke en Willy Kuijpers 
de nodige wetsvoorstellen in 

Het sociale drama rond de PRB-bedrijven bewijst 
de kwestsbaarheid van de wapen- en munitiebedrij-
ven Het Partijbestuur gaf aan kamerlid Herman 
Candries en senator Willy Kuijpers de opdracht om 
het VU-dossier inzake omschakeling van wapen
en munitienijverheid te aktualizeren in Europees 
perspektief De Volksunie is verheugd dat het 
wetsontwerp op de wapentransport en -handel door 
de ministerraad goedgekeurd werd Eindelijk zal 
ons land ook op dat vlak propere handen hebben 

De Volksunie drukt haar bezorgdheid uit over de 
gevaarlijke spanning die in het Midden-Oosten tot 
stand IS gekomen door de vorming van een ex
treem-rechtse regering in Israel Zij verklaart zich 
solidair met het Palestijnse Volk dat zich in deze 
omstandigheden mag venvachten aan bijkomende 
moeilijkheden op zijn weg naar zelfbeschikking De 
VU-senaatsfraktie zal de regering deze week on
dervragen over haar houding inzake de immigratie 
van Sovjet-joden in de bezette gebieden en van het 
grote gevaar van de toenemende bewapening in 

het Midden-Oosten (nucleaire, chemische, bacte-
nologische en klassieke) 

De Volksunie kan zich op het Vlaamse niveau 
verheugen in de aanpassing van het lentedekreet 
naar meer geschiedenisonderncht toe door minis
ter Coens, het investeringsfonds voor de gemeen
ten en de goedkeuring van de Vlaamse vervoers
maatschappij 

Op het federale niveau is de VU tevreden met de 
aangekondigde maatregelen inzake het politioneel 
en gerechtelijk apparaat Hieruit blijkt dat de voor
stellen van VU-kommissielid Coveliers voor 80 % 
werden gevolgd De VU venwacht nu een snelle 
venwezenlijking van deze maatregelen 
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GEEN POLITIEK ASIEL VOOR 
HET POOLSE MEISJE DOROTA GLOWINSKA 

HEUSDEN-ZOLDER — Zeer kenmerkend voor 
de Poolse gemeenschap in de mijnstreek is het 
aanpassingsvermogen van dit volk aan de plaatse
lijke leefgevi/oonten en omgeving. Opvallend is ook 
de samenhorigheid van de Polen onderling en hun 
zorg voor de medemens. 

Een van hen in Heusden-Zolder is oma Olejnik, 
wiens enige kleindochter Dorota Glowinska jaarlijks 
bij haar op bezoek kwam. Het laatste bezoek aan 
haar oma bracht Dorota in september 1988. Maar 
door toenmalige omstandigheden in Polen en om
wille van de gezondheidstoestand van oma zag de 
toen 19-jarige Poolse Dorota Glowinska zich ge
noodzaakt haar verblijf te verlengen. Een tijdelijke 
verlenging kon verkregen vrorden op grond van een 
medisch attest. Langs diverse zijden kreeg zij 
goede en minder goede adviezen om een mogelijke 
verlenging van haar verblijfsvergunning te krijgen. 

INTEGRATIE 
Ondertussen heeft Dorota Glowinska al het mo

gelijke en onmogelijke gedaan om zich, ondanks 
de eerder uitzichtloze toestand, toch zo snel moge
lijk aan te passen aan de plaatselijke leefomgeving. 
Ze schreef zich in het 5de jaar Ekonomische 
Wetenschappen in het St.-Jozefsinstituut in Heus
den-Zolder, om zo snel mogelijk de taal machtig te 
worden. In Polen studeerde ze ook zes jaar Ekono-
mie. Nadien schreef ze zich in in het 7de specialisa
tiejaar Distributie van dezelfde school en kreeg 

hiervoor officieel de toelating van het ministerie van 
Onderwijs, gezien haar studie Ekonomie in Polen. 
Ze deed zelfs stage in een plaatselijke bank. Alles 
in het Nederlands, zelfs de mondelinge kwallflkatie-
proef verbonden aan dit specialisatiejaar. 

SOLIDARNOSZ 
De simpatie die Dorota Glowinska kreeg van haar 

omgeving mondde uit In een spontane solidariteit 
met haar situatie. Onder impuls van haar klastitula
ris H.J. Ombelets werden en door de direktie, 
stagebedrijf, leerkrachten en leerlingen van het 7de 
jaar brieven gestuurd aan de minister van Justitie 
om haar zaak welwillend te behandelen en haar op 
grond van sociale en familiale redenen en omwille 
van haar bereidheid tot integratie een verblijfsver
gunning te geven. Dit is mogelijk op grond van 
art. 9.3 van de wet van 15 december 1980. Door de 
op gang zijnde aanvraag van politiek asiel kon deze 
procedure echter niet. 

EEN HUWELIJK 
MET EEN BELG 

De oplossing voor de ondertussen 21-jarige Do
rota Glowinska om een verblijfsvergunning te krij
gen is een huwelijk met een Belg. Nochtans vindt 
ze dat dit een beslissing is voor het leven en niet zo 
maar kan genomen worden. De klasgenoten van 
het 7de jaar schreven aan minister Wathelet: "Het 

feit dat de enige oplossing om een verblijfsvergun
ning te krijgen een huwelijk met een Belg is, lijkt 
ons eerder een aanfluiting van de etische beginse
len van deze instelling". 

EINDE SCHOOLJAAR 
Het ongelukkig toeval wil dat het venverpen van 

haar verzoek om politiek asiel toekwam op de 
gemeente Heusden-Zolder op vrijdag 8 juni en 
diende betekend te worden op maandag 11 juni, 
wat wil zeggen dat Dorota Glowinska vóór 16 juni 
het land dient te verlaten indien er geen andere 
oplossing uit de bus komt. Op 25 juni ontvangt zij 
haar getuigschrift van het 7de specialisatiejaar... 

DE OPLOSSING? 
Burgemeester Jaak Vandenwijngaert (VU) en 

schepen van Bevolking Simonne Janssens-Vanop-
pen (VU) hebben maandag echter een brief ge
schreven naar de minister van Justitie om een 
verblijfsvergunning te vragen om sociale redenen, 
nl. de steun en de zorgen die Dorota Glowinska als 
enige kleindochter van oma Olejnik, haar zou 
moeten en kunnen geven. Deze aanvraag zou het 
uitwijzingsbevel opschorten. Wordt dit een defini
tieve oplossing of volgen verlenging op verlenging 
of wordt dit geweigerd? Zal Dorota Glowinska, 
wanneer haar ouders in begin juli voor enkele 
maanden naar Limburg op bezoek komen, nog hier 
zijn ? (hjo) 

Zie de toekomst niet zwart in. 
VOOfl uw KINDEBEN 

STOP RACISME 

^lf^ 
\DVERTENTIE 

- BINNENHUISINRICHTING 
- SIERSCHOUWEN 
- MEUBELEN - STOFFEN 
- BEHANG 

Kazernestraat 39 
9620 ZOTTEGEM 

091/60.13.37 

Kostuums naar maat. 

KAMPANJE 
TEGEN RACISME 

Onder het motto Zie de toekomst niet zwart in, 
start de eerste globale overkoepelende Vlaamse 
kampanje tegen racisme, in een coproduktie van 
Coloriek uit Brussel en Kontaktorgaan Internationa
le Solidariteit (KIS) uit Antwerpen. 

In 1988 lanceerde Koloriek een opgemerkte me-
diakampanje met de affiches "gekleurde Brusse
laars - ook Brusselaars", waarop jongeren van alle 
rassen en onder meer de slagzin "Waaile zoain van 
Meullebeek". Naar aanleiding van de Europese 
verkiezingen volgden Couscouskreten, een verha
lenbundel en plaat waarop politici een liedje van de 
Kreuners meezongen. 

KIS organizeerde dit jaar op 9 juni 1990 voor de 
twaalfde keer het festival van de immigrant. 

De mediakampanje van dit jaar is een postkaarte-
naktie, waarop kinderen van verschillende rassen 
poseren. 

Van het tweede gedeelte van de kampanje werd 
afgezien. Dit waren twee foto's, met op de ene foto 
blanke kinderen in een soort naziuniform en op de 
andere foto twee Arabische kinderen met een gele 
ster, allen met een zwarte band voor de ogen. Na 
inspraak van zowel Vlamingen als migranten, werd 
deze tweede reeks afgevoerd wegens verschillen
de bezwaren: "te hard, te agressief, foto's kunnen 
omgekeerd effekt teweeg brengen, kinderen zou
den kunnen aangezet worden om het uitgebeelde 
ook uit te voeren". 

Twee postkaarten kosten 100 fr. Verspreiding 
gebeurt via jeugd- en sociale bewegingen. Een 
poster met dezelfde beelden is eveneens voorra
dig. 

Info: 02/426.74.95 of 03/239.06.08. 

Hllde De Neve 
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KIJK, VNOS 
OP DE BUIS 

Vanavond om 19 u speelt VNOS Europees 
en Vlaams op BRT 1. 

Begin juni hield de Regenboogfraktie van 
het Europees Parlement haar halfjaarlijkse 
algemene vergadering in Vlaanderen. Voor 
het eerst in de tienjarige geschiedenis van 
het EP slaagden de regionalisten en federa
listen erin om een zelfstandige politieke frak-
tle te vormen. Verkozenen van tien regio's en 
volkeren uit Europa vormen er de federalisti
sche motor. 

Vorige week bezochten deze vertegen
woordigers de dodenakkers van de West
hoek. Stille getuigen van het zinloos oorlogs
geweld. Diep onder de indruk legden ze 
bloemen neer bij het treurend ouderpaar van 
KSthe Kollwitz in Vladslo, bij het graf van de 
14-jarige Ierse knaap J. Gondon en aan het 
Ijzermonument In Diksmuide. 

Daar stelde de Regenboogfraktie ook haar 
vredesmanifest aan de pers voor. Nadien 
vrerden de Europese volksvertegenwoordi
gers ondermeer ontvangen door VU-burge-
meester Julien Desseyn van Middelkerke. 

VNOS volgde de tocht en brengt hierover 
een reportage „ Vrij Europa, Vrije Mensen" 
met o.a. fraktlevoorzitter Jaak Vandemeule-
broucke. Verder besteden we in deze uitzen
ding heel wat aandacht aan enkele belangrij
ke beslissingen die de federale en de Vlaam
se regering de jongste weken genomen heb
ben en die ontegensprekelijk een VU-stem-
pel dragen. Hierover o.m. een gesprek met 
VU-voorzitter Jaak Gabriels. 

\tenavond op BRT 1 om 19 u: VNOS op 
de buis. 

FVK-
RODENBACHFONDS 
PROTESTEERT 

Het FVK-Rodenbachfonds protesteert met klem 
tegen de onfatsoenlijke beslissing van de nationale 
overheid om de uitbetaling van achterstallige uitke
ringen voor gehandikapten op de lange baan te 
schuiven. 

Midden vorig jaar werden de uitbetalingen opge
schort toen bleek dat er onvoldoende kredieten in 
de begroting waren ingeschreven. Nu wordt ge
schermd met besparingsovenwegingen. De gehan
dikapten zijn het slachtoffer door gebrek aan be
leidsvisie. 

Het FVK-Rodenbachfonds stelt dan ook voor de 
uitbetaling van de wedde van Staatssekretaris 
Delizée op te schorten tot de gehandikapten hun 
achterstallen hebben gekregen. 

Ondertussen kunnen de bevoegdheden van Deli
zée worden overgedragen naar de Vlaamse Ge
meenschap zodat er een koherent gehandikapten-
beleid kan uitgetekend worden, stelt het FVK-
Rodenbachfonds. 

De politieke raad van de VU-Mechelen organizeerde een informatie- en debatavond met 
betrel(l(ing tot de vluchtelingenproblematielc in Mechelen en Vlaanderen. De deelne
mers genoten van de desl(undige uitleg van Mark Bossuyt, kommissaris-generaal voor 
de vluchtelingen en staatssekretaris Vic Anciaux. Op de foto verder kamerlid Herman 
Candries en gemeenteraadslid Koen Anciaux. 

VUJO-MERKSEM EN 
POUTIE-AMBT 

De VUJO-Merksem eist een dringende herprofi
lering van het politie-ambt. Zij stelt vast dat de 
kleine kriminaliteit steeds maar toeneemt. Nog 
meer opmerkelijk is het vaststaand feit dat er meer 
en meer kriminaliteit wordt gepleegd door vreem
delingen. 

Terwijl oorspronkelijk de politiedienst er was voor 
de handhaving van de orde en recht is dit orgaan 
aan het metamorfoseren in een log administratief 
slakkenhuis. De VUJO beseft hierbij dat het politie
korps zelf hieraan weinig blaam treft. Orders die
nen immers uitgevoerd en instrukties moeten opge
volgd. 

De VUJO-Merksem eist dan ook dat het politie
apparaat haar prioriteiten tenjg opneemt, ongeacht 
kleur of nationaliteit. Orde en recht handhaven leidt 
tot het dirigeren van een vreedzame en harmoni
sche samenleving. De louter administratieve as-
pekten van deze fundamentele taak laat men dan 
ook beter over aan een zuiver burgerlijke instelling. 
Het schept op die manier nog enkele bijkomende 
banen. 

Hiermee samengaand eist de VUJO-Merksem 
dan ook een hardere aanpak, zwaardere straffen 
voor de kleine misdaad enerzijds en een begeleide 
terugkeer van die vreemdelingen met een krimineel 
strafblad naar hun land van herkomst anderzijds. 

TUINFEEST 
ARR. MECHELEN 

Traditiegetrouw pakt het VU-arrondissement Me
chelen uit met een Vlaams nationaal tuinfeest Dit 
vindt plaats op zaterdag 16 juni in het domein 
Krankhoeve in Bonheiden. Nieuw op de affiche is 
de kinderanimatie vanaf 15 u. Om 17 u start de 
barbecue. Gewoontegetrouw vrordt ook een tombo
la georganizeerd met meer dan 600 prijzen Inkon?-
kaarten kunnen nog besteld worden op hetsekreta-
riaat : Mia Billiet, Donkerstraat 17, in Rijmenam. 
Tel. 015/51.31.69. 

JUNI 

16 BONHEIDEN: VU-tuinfeest op domein Krank
hoeve, Grote Doelstraat. Deelname aan 400 fr., 
kinderen 150 fr. Iedereen welkom. 
20 BERCHEM: Markante Vrouwenwandeling 
door stad Antwerpen. Samenkomst om 19u.45 aan 
Brabo, Grote Markt. FVV-leden 50 fr., niet-leden 
100 fr. Org. FVV-Berchem. 
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. 

JULI 

2 KALMTHOUT: Fietstocht naar De Heide, daar 
wandeling, pik-nik, mini-golf en tennis. Info: 
666.57.75. Org. FW. 
6 MORTSEL: Gemeentelijke Guldensporenvie-
ring om 20u.30 in Mark Liebrechtentrum. Toe
spraak: prof. H. Van Goethem, optreden Rik Goris
sen en groep. Vooraf 20u eucharistie in H. Kruis
kerk met DF-koor Die Cierlycke. 
10 RIJMENAM: Guldensporenviering in de 
Krankhoeve te Bonheiden om 20u. Gastspreker 
Walter Luyten. Org. Davidsfonds. 
11 BOECHOUT: Guldensporenfeest in J.-F. Wil-
lemsschool om 20u. Met samenzang en feestrede 
(R. Cells). Optreden van Peper en Zout, jazzband. 
Gratis inkom. Org.: gemeentebestuur. 

BLOEMEN ROUWKRANSEN 
BRUIDSTUILEN 
ZAALVERSIERING 

I > 
I E T R A p.vBA 

w | y HEIHOEFSEWEG 1 
y ' g ^ 2520 EDEGEM 
^ 4 l S ^ Tel.: 03/457.23.89 
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OOST-VLAANDEREN 
JUNI 

16 MERELBEKE: Jaarlijkse barbeue in zaal Hof 
ten Bosch, Burg. Maenhoutstraat 92 te Merelbeke. 
Eten tussen 19 en 21 u. Volw. 300 fr. Kind, 150 fr. 
Kaarten 091/31.68.45. Org. VU-Merelbeke. 
22 BEVEREN: Guldensporenviering om 20 u. in 
zaal Olympia te Beveren. Optreden van Nele-koor 
en toespraak door dr. L. van Egeraat: "Een Neder
lander groet de Vlaamse Staat". Inkom 100 fr. Org. 
de VI.-Nationale Verenigingen. 
30 GAVERE: Zomerbarbecue van 20 u. in St.-
Amandus-middelwijk 6 te Gavere. Prijs 400 fr. Info: 
091/84.17.03. 

JULI 

6 WICHELEN: Belotting in VU-lokaal "De Mori
aan". 4000 fr. gratis -̂  inleg 50 fr. 
8 OUDENAARDE: Barbecue vanaf 12 u. Volw. 
350 fr. Kind -12 jaar : 150 fr. Iedereen kan deelne
men aan kwis Vlaamse beweging met pracfitige 
prijzen. Org. VU-Oudenaarde. 

VU OPNIEUW 
OP GENTSE 
FEESTEN 

Van zaterdag 14 juli tot en met maandag 23 juli 
1990 gaan opnieuw de Gentse Feesten door. Zoals 
u reeds weet heeft de Volksunie van Gent-Eekio 
een terras ter hoogte van haar sekretariaat, Benne-
steeg te Gent. Gelieve dit reeds in het agendaboek
je te noteren I 

GASTRONOMIE 
IN LOCHRISTIE 

De J. Goossenaertskring heeft in Lochristie weer 
voor een gastronomisch festijn gezorgd. Eregasten 
op de feestmaaltijd waren Oswald Van Ooteghem 
en Frans Baert. Ook afgevaardigden van VU-
afdelingen uit het omliggende waren sterk verte-
genvroordigd. Raf Cosijns en Julien Vervaet zorg
den voor de verwelkoming. Daarna zorgde een 
ploeg medewerkers voor een feilloze organizatie. 
De gastronomie vierde hoogtij in Lochristie en nu al 
wordt uitgekeken naar de volgende uitgave. 

LIMBURG 
JULI 

7 BREE: 11 juli-viering. 17u. eucharistieviering in 
de Sint-Michielskerk. 17u.45 bloemenhulde aan het 
gedenkteken van pater Lambertus Vandermeulen. 
18u. feestzitting met koncert door „De Verenigde 
Vrienden", feesttoespraak door Lionel Vandenber-
ghe, voorzitter van het IJzerbedevaartkomitee in de 
binnentuin van het Ontmoetingscentrum. Slot
woord door burgemeester Jaak Gabriels. 20u. Bal 
van de burgemeester in de sporthal. 

NIEUW VUJO-KUL-BESTUUR 
In mei, voor de studenten de blokmaand bij 

uitstek, werd dit jaar ook de traditionele VUJO-KUL-
verkiezingscantus gehouden. 

Het bestuur voor het akademiejaar 90-91 ziet er 
als volgt uit: 

Voorzitter: Jeroen De Smet (Kessel-Lo, Geschie
denis) 

Sekretans: Manuel Borgelioen (Kalken, Handels
ingenieur) 

Hoofdredakteur: Bart Dhaene (Halle-Zoersel, 
Rechten) 

Bie Van Brusselen (Ramsel, Ekonomie); Isabelle 

Goegebeur (Eernegem, Pol. & Soc); Stijn Daniels 
(Tongeren, Handelsingenieur) en Geert De Ridder 
(Dilbeek, Rechten). 

We namen aischeid van uittredend voorzitter 
Sven Gatz, Bart V&n Doren en Hans Van Brusselen 
die gedurende ze.̂  jaren bestuurslid zijn geweest. 
Daana werd het b&>ituur van VUJO-KUL op twee 
jaar tijd volledig vei..ieuwd. 

Wie met ons wil meewerken of gewoon geïnteres
seerd is in onze werKing weet ons te vinden op het 
volgende adres: 

Hans Van Brusselen, Burgemeesterstraat IA, 
3000 Leuven of tel. 016/25.93.94. 

5.000 VOOR HOUTLANDSE 
KASTELENTOCHT 

WEST-VLAANDEREN 
JUNI 
15 IZEGEM: Sint-Tillostraat. Driedaags VU-bat-
jescafé met animatie, tentoonstelling enz 15/6: 
vanaf 17u. 16 en 17/6 vanaf lOu Org.. VU-lzegem. 
16 lEPER: Etentje in ,,De Zeeparel", Dikkebus-
sestwg 88 te leper om 19 u. Gastspreker mm. 
Johan Sauwens. 590 fr. p.persoon. Info: 
057/20.24 68. Org. FW-leper. 
16 ZEDELGEM: Barbecue in Groenhoeve, Tor-
houtsestwg te Zedelgem Prijs p.persoon 300 fr., 
kind -12 jaar: 150 fr. Info- R. Vandecasteele 

Dubucque 82.57.60, W Buyse 
VU-Zedelgem. 
Busreis naar Maastricht. Org.: 

27.94.95, F. 
20.05.05. Org. 
18 IZEGEM: 
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.-
Informativa vzw. 
28 ROESELARE: Natuurtentoonstelling, H. Ver-
rieststr. 4 te 8800 Roeselare. Elke dag van 9 tot 12 
u. en van 13u.30 tot 16u.30. Nog tot 12 juli. Org. 
Vlanajo. 
30 EERNEGEM: 2de barbecue in 't Gildenhof te 
Eernegem, Aartrijkestraat. Vanaf 18u.30. Org. VU-
Eernegem-lchtegem. 
30 TORHOUT: 11 -juli-viering in de Wijnendaalse 
parochiezaal om 20 u. Barbecue en dans. Feestre
de door Jaak Gabriels. Kaarten (250 fr.) bij het 
bestuur. 

De vzw Houtlandse Kastelentocht organizeert op 
1 juli bus-, fiets- en wandeltochten door de kasteel-
domeinen van Moere, Gistel, Eernegem, Ichtegem 
en Aartrijke-Wijnendale. Vorig jaar waren er meer 
dan 3.400 deelnemers en nu mikken de organizato-
ren op liefst 5.000 fietsers en wandelaars. 

De akiviteiten starten op het domein Torenhof. 
Vooreerst is er de kombinatie bus-wandelen 7 km 
Gratis vervoer brengt de wandelaars vanuit het 
Torenhof naar de startplaats in de omgeving van 
het kasteel Ter Waere. Van daaruit wandelen de 
liefhebbers naar het Torenhof. 

De klassieke wandeltocht loopt over 15 of 25 km. 
Nieuw dit jaar is de fietstocht over 35 km door het 
Houtland 

Op de verscheidene domeinen en op het Toren

hof wordt voor de nodige animatie gezorgd. Zo zijn 
er gekostumeerde stempelposten, volksdansgroep 
Polka 17, the Northsea Dixieland-band, vlegeldor-
sers, volksmuziekensemble Orlando, barokensem-
ble Nuove Musiche, een akkordionist, kantklos-
sers, kunstschilders, oude volksspelen, miniatuur-
molenexpo, ballonwedstrijd, springkasteel. 

De tochten starten tussen 10 u en 15 30 u in het 
domein Torenhof op de gewestweg Torhout - Oost
ende. De deelnameprijs bedraagt 40 fr. met brevet 
en 220 fr. met kunstmedaille. 

Inlichtingen kunnen bekomen worden op de 
dienst toerisme in Gistel Tel. 059/27.81.95. Buiten 
de diensturen bij Luk Maes 059/27.75.35 en Rony 
Anseeuw 059/27.78.70. 
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UIT DE REGIO 

LUDIEKE OPTOCHT TEGEN 
KMO-ZONE TE ESSENE 

BRABANT 
JUNI 

15 AFFLIGEM: Om 20 u. In Natekenshof te 
Teralfene voordracht door Herwig Blockx over "de 
kwaliteit van ons drinkwater". Org. FVV-AtflIgem. 
16 VILVOORDE: Lentefeest op de Grote Markt. 
Aan infostand FVV inzameling speelgoed t.v.v. 
wees- en kindertehuizen in Ftoemenië. Zat. 16 van 
14 tot 22 u. Zon. 17 van 10 tot 18 u. 
16 BRUSSEL: Walter Luyten als gids in het 
parlement. Vertrek om lOu. ingang van Leuvense
weg. Deelname kostetoos. 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. 
24 GAASBEEK: Rommel- en antiekmarkt op het 
Dorpsplein van Gaastieek. Vanaf 8u. tot 18u. kun
nen antikwiteiten aangetoden worden. Info: 
02/532.01.72. Org. ONAV-Lennik. 
28 LIEDEKERKE: Hugo Covellers over „De Ben
de, banditisme en Roze Balletten". Café Pajot, 
Stationsstraat 7, om 20u. Org.: Vlaamse Kring 
Pajottenland Liedekerke. 

JULI 

8. MACHELEN: Gemeentelijk Sporenfeest. Om 
15u. op het De Cockplein te Diegem. Naast de 
plaatselijke verenigingen : fanfare Gevaertkring, 
De Garve en dansgroep Jasmijn. Optreden van 
Johan Verminnen. Gastspreker : min. Johan Sau-
wens. 

SOCIAAL 
DIENSTBETOON 
TE DWORP 

Naar jaarlijkse gewoonte organizeert de Volks
unie een zitdag voor het invullen van belastings
aangiften. Deze gaat door op donderdag 21 juni 
van 19 tot 20 u. in het Gildenhuis. 

Meebrengen: loonfiches, fiches vakantiegeld, 
attesten van leningen, levensverzekeringen en gif
fen. Het invullen gebeurt uiteraard gratis. 

RILLAARSE BEEK 
VERVUILD 

Kamerlid Luk Vanhorenbeek heeft zowel de goe-
verneur van Brabant als de burgemeester van 
Aarschot aangescheven om te wijzen op de lozin
gen in de Wolvengracht in Rillaar. 

Bij een recent plaatsbezoek ter gelegenheid van 
opeisingsgeruchten van de Rillaarse stinkfabriek 
Baert-Verlee heeft Vanhorenbeek kunnen vaststel
len dat de Wolvengracht zwaar vervuild is. Tenge
volge van de jarenlange illegale lozingen door het 
bedrijf is de beek biok>gisch dood. Langsheen de 
Montenakenweg en de Schoonderbukenweg blijft 
de beek een kwalijke reuk verspreiden. Ter plekke 
stelde hij vast dat een centimerdikke smurrie zich 
op de bodem heeft vastgezet. Ondanks het bedrijf 
verzegeld werd vermoedt Vanhorenbeek dat de 
werken illegaal worden verdergezet. 

Hij wil nu dat de stinkende blubber zo snel 
mogelijk wordt weggehaald. Volgens omwonenden 
werd deze provinciale beek jaarlijks geruimd. Sinds 
het verzegelen van het bedrijf is dit niet meer 
gebeurd. Een dringende ruiming van de Wolven
gracht is dan ook prioritair. Temeer daar in een 
geruimde beek illegale lozingen efficiënter kunnen 
worden opgespoord. 

Onder grote belangstelling had op 27 mei jl. een 
betoging plaats tegen de mogelijke inplanting van 
een KMO-zone van 120 ha op grondgebied van 
Essene, deelgemeente van Affligem. 

Deze optocht werd georganiseerd door de Aktie 
Over Leven, een iniatiatief van verschillende mi
lieugroeperingen uit de streek. D^VU van Affligem 
die destijds het voortouw nam en de eerste (re)ak-
ties leidde o.m. via haar raadsleden (A. Van de 
Casteele, M. Touchant en J. Van Goethem) in de 
gemeenteraad en door pamfletakties en publikaties 
in het lokaal blad "Wij in Affligem", zorgde voor 
een opgemerkte aanwezigheid. 

Zo reed een radiowagen in de optocht mee 
alsook een traktor met aanhangwagen. Deze laat
ste uitgedost met een doodskist die het ten dode 
opgeschreven Essene simbolizeerde en de fabrie
ken die we-tielemaal-niel-tioeven. Alles geverfd in 
een triest PVV-meerderheids-blauw. Ook de laatste 
affiche ontworpen door Daan Vervaet ontbrak niet, 
zodat we die gedachte nogmaals kracht bijzetten: 
"het betjoud van een groene gordel rond Brussel" 
Aan de toeschouwers werden pamfletten uitge
deeld waarop duidelijk het VU-standpunt werd 
uiteengezet. 

De aktie was belangrijk genoeg voor de TV, 
getuige daarvan het halfelf-joernaal van de BRT. 

ADVERTENTIE 

Houtzagerij 

DE ROOSE N.V. 
Algemene hout- en platenhandel 

Schaverij 
AFD. NINOVE - 9400 

Steenweg naar Aalst 496 
Tel.; 053-66.83.86 

AFD.: OKEGEM - 9471 
Leopoldstraat 114 
Tel.: 054-33.17.51 

054-33.11.49 

DE STRIJD GAAT DOOR! 
Hoe moet het nu verder? Een tijd geleden werd 

door de Affllgemse bestuursmeerderheid een 
KMO-kommIssIe opgericht. Deze moest een aantal 
gegevens — pro en kontra — verzamelen en gans 
het probleem uit de zgn. politieke sfeer halen. In 
werkelijkheid diende de kommissie als dekmantel 
voor de CTL-SP-koalitie en moest zij de Affligemse 
bevolking van het "nut" van deze KMO-zone over
tuigen. 

Merkwaardig is wel, dat de GOM, die om. de 
ekspansiemogelijkheden van bedrijven onder
zoekt, slechts 150 ha industriegrond nodig acht, en 
dit voor gans Vlaams-Brabant! 

In die optiek gaf de GOM een gunstig advies voor 
de inplanting van slechts 25 ha bedrijfszone. De 
ligging laat zij over aan het lokaal bestuur. 

Tocti even in herinnering brengen dat de VU van 
Afftlgem in haar verkiezingsprogramma, alleen een 
ambachtelijke zone van enkele ha voorzag, be
doeld voor de plaatselijke bedrijven. 

Ten slotte nog meegeven dat de Affligemse 
oppositie (VU ea CVP), in de loop van juni, de 
gemeenteraad wil samenroepen om de beleidsver
antwoordelijken te interpelleren i.v.m. de KMO-
zone. Kwestie van duidelijkheid alvorens met va
kantie te vertrekken. 

Rik Vterhavert 

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

- VRAAGT DRINGEND WERK - Arbeider (m.) 
1969. Opleiding schrijnwerkerij. Zoekt werk in om
geving Aalst of Brussel. Kontakteer kamerlid E. Van 
Vaerenbergh (02/519.86.94 - 7u.30-12u.). Ref.: 
900357. 
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GROTE BLINDE VLEK? 
Nadat hij m wetenschappelijke middens 

het ongenoegen van verschillende historici 
had waargenomen over de onverschilligheid 
van onze regering tegenover de historische 
feiten van 1789 en 1790 in ons land, stelde 
senator Jef Valkeniers dienaangaande een 
vraag aan eerste minister Martens Het ant
woord dat hierop verscheen m het Bulletin 
van Vragen en Antwoorden van de Senaat 
nr 30 bevat een prachtig staaltje van dove-
mansgesprek 

De senator vroeg waarom de regering 
geen herdenking organizeert van de autono
mie die dit land zich voor het eerst venwierf m 
1790 

In Frankrijk werd de verjaardag van gelijk
lopende feiten aangegrepen door de rege
ring om een prestigieuze nationale Bicente-
naire te vieren (alhoewel Frankrijk sinds 
1789 amper 130 jaar een republiek is ge
weest i) 

Het antwoord van de eerste minister bevat 
drie elementen 

1 De regenng zal de verjaardag en het 
ambtsjubileum vieren van koning Boude-
wijn' 

De herdenking van 1790 werd in Turnhout 
opgeluisterd door de aanwezigheid van een 
lid van de koninklijke familie 

Op een akademische zitting in het Rijks
archief waren vertegenwoordigers uit de poli
tieke en wetenschappelijke wereld aanwe
zig 

2 De motivering van de vraag van senator 
Valkeniers werd afgedaan als "geschiedkun
dige beschouwingen" die de eerste minister 
liever overlaat aan de beoordeling van histo-
nci 

3 Tot slot gaf de premier de korrekte 
Nederlandse benaming van de staat van 
1790 Deze luidde "Republiek van de Neder
landse Staten" waar de seantor naar de 
internationaal beter bekende Franse bena
ming had vera/ezen van "Etats Belgiques 
Unis" In dit spitsvondig detail vond de 
eerste minister een gelegenheid om de stel
ling van de senator zg tekorngeren Zelfs m 
de Franse vertaling van zijn antwoord ge
bruikt de eerste minister (voor een keeri) de 
Nederlandse benaming i 

Zijn WIJ het als Vlaming met gewoon onze 
suggesties enkele tientallen jaren te zien 
opbergen in de droogkast van de "bespiege
lingen" voor ZIJ ernstig genomen worden' 

Als men weet dat de eerste minister van 
dezelfde partij is als minister Coens, voelen 
velen zich ongemakkelijk bij deze onverschil
ligheid tegenover het historisch relief van 
onze maatschappij Nochtans is het daar dat 
verschillende landen hun superionteits-
gevoel mee voeden Breekt op de vooravond 
van 1992 bij ons de periode aan van de 
"grote blinde v lek" ' 

Z. Desmet, Halle 

BEWIJS 
Met dit schrijven wil ik namens de talrijke 

mindervaliden, de inrichters van het paling-
festival in Manekerke bedanken voor de 
aandacht die zij besteed hebben om op hun 
uitnodigingsfolder (met plan) te vermelden 
dat er plaatsen, zo dicht mogelijk bij de tent 
voorzien waren voor mindervaliden 

Een bewijs dat de heer H Seghers en zijn 
ploeg het met bij woorden laten, maar over
gaan tot daden Moge het vele innchters tot 
voorbeeld dienen 

Ward Herbosch, Wommelgem 

ERBIJ HOREN 
Door toedoen van de senatoren W Kuijpers 
en W Peeters werd het me mogelijk ge
maakt om zowel op 12 als op 13 mei op het 
VU-kongres aanwezig te zijn Gastvrouw 

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 lezersbrief, is niet noodza
kelijk deze van de redaktie. 

mevr E Buysse liet me die nacht bij haar 
logeren De lezer zal dit misschien een 
gewone zaak vinden, maar er moet aan 
toegevoegd worden dat ik en rolstoelgebrui
ker ben die bij allerlei zaken hulp nodig heeft 
Ik vind het zeer moedig van haar Ook dank 
ik de twee dames die me tijdens de sektiever-
gadering hielpen met het doorbladeren van 
het amendementenboek Er zijn nog zoveel 
andere mensen die ik wil danken voor het 
vervoer, of om mijn rolstoel de trap op te 
helpen, enz Tevens hoop ik dat nog meer 
parlementsleden het initiatief van W Kuij
pers zullen overnemen zodat meer personen 
met een handikap dergelijke gebeurtenissen 
kunnen meemaken, zoals kongressen, IJzer
bedevaart, enz 

Dit IS ook een boodschap tot de jongeren van 
wie ik weet dat ze sociaal bewust zijn, maar 
die een beetje teveel gencht zijn op wantoe
standen in het buitenland In Vlaanderen ligt 
ook nog heel wat sociaal werk op hen te 

wachten Mevr E Buysse heeft ook de 
mythe doorpnkt dat men een sociale oplei
ding nodig heeft om een gehandikapte te 
helpen, zelfs indien er een overnachting 
bijkomt Graag zou ik enkele mensen uit 
eigen streek m de bloemetjes zetten, de 
heren G Schaek en vooral E 't Hoofd die 
achter de schermen veel telefonisch werk 
verrichtten Tevens dank ik Hildegarde en 
zovele anderen die een helpende hand toe
staken 
Het verheugt me ook dat er binnen de partij 
een nieuwe wind ten bate van de gehandi
kapte waait Doe zo verder, en tracht de 
bevolking erop te wijzen dat wij er ook bij 
horen en dat iedereen ons kan helpen 

Jan Deleu, 
home A. Verburght 
Nevele (Landegem) 

FRANS LEZEN 
Het IS uw goed recht om te twijfelen aan de 

uitslagen van het internationaal gevoerd on
derzoek en aan het feit dat vroegere afgestu
deerden uit het M O beter het Frans beheer
sen dan degenen die vandaag afstuderen 
(WIJ,8 juni j I) 

Mijn moeder zaliger ging tot 14 jaar naar 
school en beheerste op een meesterlijke 
wijze de beide landstalen - ook geschreven, 
ikzelf tot 16 jaar met hetzelfde resultaat 
Beroepshalve word ik gekonfronteerd met de 
werving van jonge ambtenaren en ik stel 
helaas vast dat velen onder hen geen enkele 
van de twee landstalen nog volkomen mees
ter zijn Dat IS de realiteit Engels is makkelij
ker om te leren dan Frans Maar in een 
tweetalig land is een doorgedreven kennis 
van de twee landstalen een echt pluspunt 
Kijk naar de aankondigingen in de kranten, 
ook dat IS realiteit En daar kan men met 
omheen 

C. Lambrechts, Mortsel. 

CARPENTRAS (3) 
I V m de affaire Carpentras trokt de redaktie 
de lijn door tot het spijtig en met gewild 
incident over het aftroeven van de Brugse 
beiaardier Niet zo gelukkig, dat blijkt uit 
sommige reakties Wat ook naar voren komt 
IS de grote onwetendheid over de geschiede
nis van de VMO 
Voldoende duidelijk lijkt wel dat de VMO van 
Bob en Wim Maes en Kamiel Van Damme 
startte in 1950 en ontbonden werd in 1971 
Anderen ,,gebruikten" nadien de naam J D 
(Boutersem) is fout Bob en Wim Maes te 
vermelden met het incident te Brugge En 
J V (Erps-Kwerps) is evenzeer fout de teer-
partij in Oostende (1963) in de schoenen te 
schuiven van VMO 2 Zo zie je maar 
Welke historikus wil zich buigen over deze 
bladzijde van Vlaams-nationale inzet' Bruno 
De Wever misschien' 

F.D.B, Kontich 
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AANBEVOLEN HUIZEN 

NV BERT Cars en Trucks 
Assesteenweg 101-103 
TERNAT 

Verdeler 
VOLKSWAGEN 

Tel. 02/582.13.12 
02/582.04.10 

AUDI - PORSCHE 944 
Diensten: verhuring lange termijn: D'IETEREN LEASE 
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 
A 9328 schoonaarde 

dendermonde 
052/42 33 04 -42 39 16 

drukkerij 

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

A 
JSi 

DEVRIESE^ 
I'l'iii'i'-'iiii'inii 

1̂ 1 
^ 
Ik 

baron ruzrttrlaan "8 
^ 8320 bruggf 4 A 

H ^ 0S0 5S-4 04 > ^ É H 
•^mi^^^ 

PVBA 
J. BORREMANS-COCK 

& KINDEREN 
Algemene Bouwondernemingen 

Gentsestraat 238 
9500 Geraardstiergen 

Tel. 054-41.25.89 
Wij bouwen voor u 
sleutel op de deur 

TE HUUR VOOR UW VAKANTIE 
AAN ZEE: 

moderne app en villa's 
in alle prijsklassen 

Gratis catalogus op aanvraag 

058-51.26.29 
Leopold II laan 205 

8458 OOSTDUINKERKE 

Alle trofeeën, wimpels, bekers, 
speldjes, badges, enz. 

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

FRANSSENS OPTIEK: 
Silhouette 
Marwitz 
Rodenstock 

Herentalsebaan 340, Deurne-Z. 
Tel. 03-321.08.96 
Kerkstraat 44, Antwerpen 
Tel. 03-235.64.75 

GELD 
Onmiddellijk te bekomen bij 

FRANS VAN MOORTER 
Vijfhuizen 6, Erpe 
Nieuw telefoonnummer: 

053/80.10.09 

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



DEZE WEEK IN 

knack 
een nieuw dossier 

imacK 


