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LEPEL & VORK 

R E S T A U R A N T 

Specialiteit: VLEESFONDUE 
Salade + 5 sausjes. 

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

Stenedorpstraat 23 
8400 OOSTENDE 
059/70.34.17 

r 
Dinsdag gesloten I 

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

RESTAURANT 

Kr^asse&tbez^ 
NIEUWE LAAN 47 
1860 MEISE 

Op 5 km van de Heysel, 
baan Ptantentuin. 

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

900 Fr.p.p. 

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

BANKETTEN Tel. 02/269.70.45 

RESTAURANT 
KAPELLEKESHOEF 

Kapelstraat 1 
Tonger lo-Wester io 
Te l . 014 -54 .40 .07 

Maandag gesloten 
Rust ieke sfeer 

Banketbakkerij 

ANTWERPIA 
JOOST GOSSYE 

Geraardsbergsestraat 
38 
9300 Aalst 
Tel. 053-21.35.33 

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<^ Jft**^ 
'C'amMKus ~ 

kloe^^ritnui 3 3690 Rtu 

JS 

tboerenhof 
CAFE-RESTAURANT-FRITUUR 

Terras - Lunchroom -Coffeeshop 
Altamlra stone grill 

Prijzen voor groepen 
op aanvraag. 

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

RESTAURANT-HOTEL 
OVEREINDE 
Salons Raymond 
— banketzalen tot 300 personen 
— specialtelten 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 

y^ttitg 
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 

WIJ 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 informatief>akket nopens onze mogelijkheden Tel. 0 5 8 / 2 8 . 8 0 . 0 7 

Hostellerie Petrus, Oerenstraat 13, 8190 Alveringem. 



EERST DIT 

NAAR NIEUWE 
VERHOUDINGEN 

Z
ONDAG j. l . , een dag voor de 175ste verjaardag, 
werd rond de verheven Leo Neerlandicus te Water
loo het bloederig treffen tussen de toenmalige 
Europese grootmachten herdacht. Het vooral vesti-
mentaire vertoon doet vergeten dat Waterloo voor 
grote machtsverschuivingen in Europa zorgde, ver
schuivingen die tot de dag van vandaag hun belang 
hebben. Frankrijk dat tot dan een eerste rol had 
gespeeld raakte toen deze positie, en grondgebied 
en mensen kwijt. 

Waterloo betekende ook dat de inwoners van de 
Zuidelijke Nederlanden, bezettingsmoe als zij waren, op 
betrekkelijk rustige tijden konden hopen in het Verenigd 
koninkrijk der Nederlanden. Groot-Brittannië bleef verder de 
wereldzeeën beheersen en Pruisen ontwikkelde zich tot een 
grootmacht. Europa ging nieuwe politieke verhoudingen 
tegemoet. 

18 juni 1815 zorgde op termijn ook voor de oprichting van 
België, voor een nieuwe scheiding en het uiteengroeien van 
Noord en Zuid dat tot vandaag diep in ons Nederlandse vlees 
snijdt. 

Net zoals toen staat Europa opnieuw voor andere verhou
dingen, het bewijst nogmaals dat ge
schiedenis geen statisch gegeven is 
maar een voortdurende beweging. 

Toevallig of niet, maar tijdens de 
voorbije dagen kondigde eerste minis
ter Martens de koppeling van onze 
frank aan de Duitse Mark aan en werd 
te Schengen een akkoord ondertekend 
om de staatsgrenzen tussen de Bene
lux, Frankrijk en Duitsland weg te gom
men. 

Men moet de kaart van de EG eens 
goed bekijken om te beseffen hoe 
groot dit stuk Europa is en om hoeveel 
mensen het hier gaat, het verduidelijkt 
ook hoe uitgestrekt het opnieuw ver
enigde Duitsland daarin is en hoe „genepen" Frankrijk zich 
daartegenover moet voelen. 

Maar het leert ook hoe bescheiden de Nederlands(talig)e 
inbreng is. Hoe België op deze nieuwe verhoudingen zal 
reageren en uiteindelijk binnen deze samenhang moet evo
lueren lijkt voor de Vlaams-nationalisten misschien vanzelf
sprekend maar blijkt vooralsnog niet uit de politieke feiten. 
Veel zal afhangen van de verdere fazering van de staatsher
vorming. Ook Nederland zit ongetwijfeld met prangende 
vragen. 

Ekonomisch groeit Europa meer en meer dicht, in eigen 
land wordt de Generale Maatschappij reeds grotendeels 
buitenlands gekontroleerd, grote Vlaamse bedrijven hebben 
hun zetel aan de Rijn waarop nu ook het wel en wee van de 
Belgische frank dobbert. 

Om in deze internationale financiële eenwording niet kultu-
reel ten onder te gaan is het hoogtijd dat de Nederlandse 
stam voorzorgen neemt. Vlaams-natonalisten die dit van 

nature doen, maar steeds roependen in de vlakte waren, 
worden beetje bij beetje bijgesprongen. 

Van een ogenschijnlijk sentimentele droom is onze verhou
ding met Nederland geëvolueerd naar „een strategie om te 
overleven", zoals Manu Ruys het onlangs terecht omschreef. 
En de algemeen sekretaris van de Nederlandse Taalunie, 
Oscar De Wandel, ziet in ,,een huwelijk in gemeenschap van 
aanwinsten" de voordeligste samenlevingsvorm. Hij wil aldus 
Jozef Deleu verbeteren die het eerder over ,,een mariage de 
raison" had. Wellicht betitelde deze laatste, die iets van heel-
Nederlandse verhoudingen afweet, de relatie het best door ze 
,,een kwestie van welbegrepen eigenbelang" te noemen. 

Al deze uitspraken van niet-politici zijn echter dringend aan 
een ernstige politieke onderbouw toe. Er schijnt nu plots een 
licht te dagen. In die zin hebben de opvallende afwezigheden, 
wat ook de reden mag zijn geweest, van de Nederlandse 
minster d'Ancona te Brussel en van de Vlaamse voetbalmi
nister Dewael in Den Haag een weldoende invloed op het 
dossier gehad. 

Als voorstanders van een snelle en diepgaande integratie 
juichen wij elk positief initiatief uit welke hoek ook toe. 
Biezonder tevreden zijn wij met de krachttoer van Jaak 

Vandemeulebroucke die Europarle
mentsleden van boven en onder de 
Moerdijk tot een gezamenlijk akkoord 
kon bewegen. Zij ondertekenden een 
verklaring tot kulturele samenwerking 
tussen Vlaanderen en Nederland en 
verbonden er zich toe hun diverse 
regeringen en parlementen achter de 
veren te zitten. 

Het besef dat 20 miljoen nederlands-
talige Europeanen samen meer kun
nen en in staat moeten zijn de Neder
landse kuituur te beschermen en te 
verrijken is een hoopgevend vooruit
zicht. Het zal nodig zijn want de groot
machten van Europa willen na de eko-

nomische ook de kulturele markt veroveren. Meer en meer 
begint men dit ook in Nederland te beseffen, niet iedereen is 
het er eens dat de moedertaal er door het Engels wordt 
verdrongen en de oorspronkelijke samenleving verdallast. 
Het buitenlands optreden van Nederland en Vlaanderen als 
één kulturele natie is een zaak van overleven geworden. 

Om dit te halen is voor Vlaanderen een verdere staatsher
vorming noodzakelijk, onze gemeenschap moet meer buiten
landse bevoegdheid krijgen. Een tweede stap bestaat er in 
om de Nederlanders vertrouwd te maken met onze gefedera-
lizeerde instellingen en ze uit te leggen dat zij het samen met 
Vlaanderen zullen moeten doen en niet langer met wat 
overblijft van het unitaire België. 

Eens van dit alles overtuigd zal Nederland, waarvan men 
zegt dat het merkantieler is aangelegd dan Vlaanderen, in 
onze gemeenschap een partner vinden om in de nieuwe 
Europese verhoudingen een rol te spelen. 

Maurits Van Liedekerke 
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INHOUD 
J | f^ Het Belgisch leger heeft 

l i l nooit uitgeblonken in ijver 
I ^J voor gelijkberechtiging 

van Vlamingen en Frans-
taligen. Candries wil hier verande
ring in zien. 

rii f\ interkommunales: VU-
T J schepen Walter Caetho-

I ^ ^ ven neemt het voortouw 
met zijn keuze voor een 

zuiver intergemeentelijke aanpak. 

I / l ciaal en fiskaal rechtvaar-
I " Y dige begroting '91. En 

Schiltz verwijst de fabel 
over de melkkoe die de Sociale 
Zekerheid zou zijn, naar sprookjes
land. 

M £^ In het voorlopig laatste 
I l l ^ deel van onze serie over 
I ^ J het muziekonderwijs krij

gen de politiekers het 
woord. VU-kamerlid Nelly Maes 
evolueerde van een genuanceerde 
tegenstander naar een genuanceer
de voorstander van de hervormin
gen. 

M f^ Na tien jaar is er in het 
T ^ 1 Europees Parlement ein-

I ^ J delijk een fraktie van re-
gionalisten: de Regen-

boogfraktie. 

24 
Tijdens een bezoek aan 
de IJzertoren te Diksmui-
de stelde de Regenboog-
fraktie haar vredesmani-

25 
vrouwen. 

De joodse vrouw Jaël 
Oren klaagt de schande
lijke behandeling aan van 
gevangen Palestijnse 

0 \ f \ Migranten: een volksna-
^ W tionaal integratiebeleid 

^ ^ ^ ^ beschouwt het volk als 
een allernoodzakelijkste 

leefkring die het individu toelaat 
zichzelf te ontplooien. 

31 

33 
fest voor. 

Tegen de verwachtingen 
in presteren de Rode Dui
vels in Italië goed. Gaan 
we echt naar Rome toe? 

Zondag is het precies 650 
jaar geleden dat Sluis het 
strijdtoneel was van een 
belangrijke zeeslag. 
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DOORDEWEEKS 

VOETBALMANIA 
De ware Belgen beleven weer echte hoog

dagen. Na de dubbele overwinning van de 
Rode Duivels tegen Zuid-Korea en Uruguay 
(de wedstrijd België-Spanje valt buiten de 
dead-line van ons weekblad) is België weer 
in trikolore feeststemming gehuld. Zuiderse 
taferelen overal in 't land, een ware eksodus 
van Belgen richting Verona, overvolle kran
tenkolommen, radio-interviews en TV-beel-
den over de avonturen, kwaaltjes, roddels, 
rennersbroeken, kapsels, vrouwen of tegen
standers van onze Duivels. Voetbalgekte 
alom dus. We zouden pas ongerust zijn als 
België een uitzondering was. Maar soortgelij
ke tafereien spelen zich ook in andere lan
den af. En daar kennen de spelers en sup
porters het staatslied meestal wél. 

De politici vertolken ook hier weer een 
hoofdrol. In dichte drommen trekken ze naar 
het schiereiland. De agenda's van Kamer en 
Senaat worden aan de voetbaluitzendingen 
op TV aangepast. Fraktleleiders Cortois 
(PVV) en Willockx (SP) wilden warempel een 
vliegtuig charteren om zoveel mogelijk volks
vertegenwoordigers de kans te bieden om de 
Rode Duivels in levende lijve aan te moedi
gen. 

Volgens Het Laatste Nieuws zou dit plan 
uitgebroed zijn na geheim overleg met vice-
premier De/jaene, die op het moment dat de - ^ — r\\ ir\ l O H T M 
bal tegen Spanje zou rollen vreesde vragen Q ^ C V P l o u t N 
te moeten beantwoorden in de Kamer. Die 
vlieger ging (nog) niet op, maar de pogingen T A M K F R 
om alsnog de achtste finales (volgende dins- ' ' * ' ' ' ^ ^ ' • 
dag) met de aanwezigheid van een vliegtuig 
parlementaire supporters op te vrolijken, 
worden nog niet gestaakt. Het weze onze 
vertegenwoordigers gegund, zolang ze het 
maar zelf betalen. 

Verleden zondag werd in Waterloo onder grote belangstelling een rekon-
struktie van de Slag opgevoerd. 2.300 figuranten deden er de nederlaag van 
Napoleon uit 1815 nog eens over. De Volksuniejongeren namen n.a.v. de 
175ste verjaardag van de Slag van Waterloo met klem afstand van het 
jakobijnse centralisme waar Napoleon zowat het simbool van was. De manie 
om alles te willen centraliseren, alles te willen uniformiseren is nu nog altijd 
even virulent als bij Napoleon, stellen de VU-jongeren, verwijzend naar 
Thatcher en IMItterand. VUJO daarentegen wil een van onderuit opgebouwd 
Europa, waar er aandacht is voor individuele en regionale verschillen, waar 
onze grootste rijkdom, de verscheidenheid, wordt gewaardeerd en gestimu
leerd. Het streven van Napoleon naar een verenigd Europa kan VUJO 
onderschrijven. Maar de wijze waarop hij dat wilde bereiken (met wapenge
kletter) en de invulling van dat Europa (jakobijns centralistisch) zijn aan VUJO 

niet besteed. ('°*° P- van oen Abeele) 

Zelfs de paus ontsnapt niet aan de sensa-
tiejagende voetbalgekken. Een Amerikaans 
TV-station bood de vertegenwoordiger van 
God op aarde één miljoen dollar om het 
kommentaar bij een wedstrijd te verzorgen. 
De paus, doordrongen van zijn onfeilbaar
heid en daardoor bewust van de mogelijke 
gevolgen die zijn voetbalkommentaar zou 
hebben voor de wereldvrede, weigerde waar
dig. 

Alle gekheid op een stokje, vooral de 
belgicistische euforie baart sommige 
Vlaamsnationalisten toch wel zorgen. Daar 
bestaat nochtans één afdoende remedie te
gen : naar Verona afzakken met een leeuwe-
vlag. Stel je immers voor wat een rel: de 
Rode Duivels ten aanschouwe van de ganse 
wereld aangemoedigd zien door een meer
derheid van Vlaamse leeuwen... Maar dan 
moet je er wel een reisje naar Italië voor over 
hebben. De verzamelde VU-kamer- en -
senaatsfraktie kan misschien het goede 
voorbeeld geven. En moest Carl Huybrechts 
van slechte wil zijn, is Karel Van Reeth van 
VNOS steeds bereid een en ander op de 
gevoelige plaat vast te leggen. 

Als reaktie op de Vlaanderen bestaat-
kampanje moest de CVP toch ook iets verzin
nen. Een eigen affichekampanje opstarten, 
zou vrat al te flauw zijn. En dan zou men 
bovendien niet kunnen uithalen naar koalitie-
partners SP en VU, die m\ met 20 vierkante 
meterborden de burger van de goede zaak 
trachten te overtuigen. Neen, de CVP heeft 
het ei van Colombus gevonden: zelfkritiek. 

De partij is te log, loopt teveel rond in eigen 
kringetjes, heeft te weinig voeling met nieu
we maatschappelijke evoluties, heeft te wei
nig antennes naar buiten. Anders gezegd: 
de CVP heeft buiten haar eigen navel geen 
voelkringen. CVP-voorzitter Herman Van 
Rompuy heeft er zelfs een beeld voor uitge
vonden: de partij gedraagt zich als een grote 
tanker, traag en moeilijk bestuurbaar, maar 
eens in beweging, in staat om de zaak op te 
lossen. 

Wij zouden nog een stapje verder willen 
gaan dan Van Rompuy, en die tanker ook 
een naam willen geven: de Herman Valdez, 
naar de Exxon Valdez die verleden jaar voor 
de grootste milieuramp uit de geschiedenis 
zorgde. Eén van de eigenschappen van 
supertankers is immers dat ze een giganti
sche hoop smurrie bevatten. De Exxon Val
dez hielp een zee-oppervlakte van ettelijke 
malen de oppervlakte van Vlaanderen en 
honderden kilometers kuststrook naar de 
vaantjes. De Herman Valdez weze gewaar

schuwd: Vlaanderen is veel te klein voor al 
zijn smurrie. 

FRANK EN MARK 
Premier Martens heeft plechtig aangekon

digd dat de Belgische frank voortaan de 
Duitse mark zal volgen. De mark is de 
sterkste munt van Europa. (Een zoveelste 
bewijs dat voetbal een echte spiegel van de 
samenleving is: de Duitse Mannschaft en de 
Rode Duivels zijn ook de sterkste teams op 
de Mondiale...) De beslissing is geen verras
sing meer. De geplande koppeling was enke
le weken terug al uitgelekt, wat tot misnoeg
de reakties geleid had bij o.m. vice-premier 
Scliiltz. 

Deze koppeling betekent dat de ekonomi-
sche situatie in ons land uitermate gunstig is. 
Tenminste, de ekonomische bedrijvigheid in 
de partikuliere sektor. België kreeg trouwens 
een biezonder goed rapport van de spraak
makende beurskrant The Financial Times. 
Volgens de premier zal de koppeling gunsti
ge gevolgen hebben voor de schatkist, de 
bedrijven en voor de burger. Onze uitvoer zal 
goedkoper worden, en er wordt een daling 
van de rente verwacht. Anderzijds houdt de 
maatregel in dat er voor de regering weinig 
anders op zit dan het ekonomisch en sociaal 
herstelbeleid krachtdadig verder te zetten. In 
deze regering staat Begrotingsminister 
Schiltz, de grootste afwezige in Verona, daar 
gelukkig borg voor. 
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SCHENGEN 
In hel Luxemburgse plaatsje Schengen 

ondertekenden de Benelux-landen, West-
Duitsland en Frankrijk deze week het gelijk
namige akkoord. Daardoor wordt de perso-
nenkontrole aan de grenzen van deze landen 
op 1 januari '92 afgeschaft. De grenskontrole 
wordt alleen nog uitgevoerd aan de buiten
grenzen van de 5 landen. Wie dus een van 
die landen binnen geraakt, is meteen ook in 
de 4 andere Schengen-landen binnen. Met 
de Duitse eenmaking in het vooruitschiet, zal 
de overeenkomst in de toekomst ook gelden 
voor het Oostduitse grondgebied. Het 
Schengen-akkoord is meteen het eerste in
ternationaal akkoord waarin beide Duitslan
den als één grondgebied beschouwd wor
den. Het akkoord loopt ook vooruit op het vrij 
personenverkeer dat in de hele EG van 
kracht moet worden op 1 januari '93. 

De politie en de justitie van de vijf landen 
gaan nu nauwer samenwerken, onder meer 
op het vlak van de informatie-uitwisseling. 
Een Schengen Informatie Systeem (SIS) zal 
de politiekomputers van de vijf landen met 
elkaar verbinden. België kondigde aan dat 
het de privacy wettelijk beter zal beschermen 
om misbruiken op dit vlak te voorkomen. 

Het Europees parlement vroeg twee we
ken geleden nog aan de vijf landen om het 
akkoord toch niet te ondertekenen. De EP-
leden vinden terecht dat ze zelf met bij de 
onderhandelingen zijn betrokken. Het ak
koord werd bovendien slechts door 5 van de 
12 EG-lidstaten onderhandeld, met veel ge-
heimdoenenj dan nog. Andere EG-landen 
kondigden wel reeds aan dat ze zich bij de 
afspraken zullen aansluiten. Vooral Groot-
Brittannië maakt echter problemen. Niets 
nieuws dus. 

IRA IN HET BOS 
Het gebeurt met alle dagen dat brave 

burgers ervoor zorgen dat stoute terroristen 
worden ingerekend. Dankzij de doortastend
heid van een Brusselse grootgrondbezitter, 
diens zoon en een boswachter werd de 
bevallige terroriste Donna Maguire bij de 
lurven gevat. De opgetrommelde rijkswacht 
blunderde eerst wel even door een ander lid 
van de IRA te laten ontsnappen, maar een 
stevige mensenjacht in de grensstreek lever
de tenslotte resultaat op: heel het komman-
do werd aangehouden. 

De autoriteiten leiden uit dit sterke verhaal 
af dat ons land een echte draaischijf moet 
zijn voor terroristen, of althans de Noordierse 
variant daarvan. Er wordt verondersteld dat 
de wapenopslagplaats, een plastieken kon-
tainer in de grond, al een hele tijd dienst doet 
bij aanslagen van het Iers Republikeins Le
ger op het vasteland. Zo zouden de Austra
liërs die per vergissing in Roermond ver
moord werden, doodgeschoten zijn met wa
pens uit Meerle. Eén ding is na de bloedstol
lende thnller in Meerle wel zeker: niet alle 
Belgische helden zitten deze dagen in Vero
na. 

De internationale gemeenschap reageerde ontzet op de wijze waarop in 
Roemenië de "revolutie" verdedigd werd. Duizenden mijnwerl<ers gaven met 
veel geweld gehoor aan een oproep van president Hiesen om de protesten 
tegen zijn bewind tot zwijgen te brengen. Hoe langer hoe duidelijker blijkt dat 
Roemenië een nieuwe revolutie nodig heeft. (foto AP) 

FRAUDE BIJ 
FLANDRIA 

De big boss van Flandria, Constant Van 
Marcke, en nog drie andere kompanen zijn 
voorgeleid en ondervraagd over een groot
scheepse fraudezaak. Flandria baat de veer
diensten Kruibeke-Hoboken, Bazel-Hemik-
sem en Lillo-Doel-Liefkenshoek uit, maar is 
ook bekend voor haar toeristische boottoch
ten op de Schelde. Het Hoog Komitee van 
Toezicht had al een onderzoek tegen de 
rederij lopen. Flandria zou het ministerie van 
Openbare Werken voor tientallen miljoenen 
opgelicht hebben. De overheid had in '87 
trouwens de overeenkomst met Flandria 
voor de veerdiensten Bazel-Hemiksem en in 
'89 voor Lillo-Doel-Liefkenshoek opgezegd 
o.m. omdat de kost voor de veren te hoog 
opliep. 

Flandria zou systematisch fiktieve fakturen 
of hogere fakturen doorgespeeld hebben 
dan de werkelijke. Vooral de post algemene 
bedrijfskosten bood hiervoor lukratieve mo
gelijkheden. De staat betaalde een deel van 
deze kosten terug. Zo werden de onder
houdskosten voor de tuin van Van Marcke 
betaald, zelfs alimentatiegeld van de baas, 
en uitgaven voor kinderanimatie en public 
relations die met de veerdiensten geen uit
staans hadden. 

Het onderzoek vloeit voort uit een ander 
onderzoek, dat naar het faillissement van het 
PR-bedrijf van mister tien procent Raoul 
Stuyck. Deze wakkere zakenman bezorgde 
iedereen die dat wenste fakturen voor dien
sten die nooit uitgevoerd waren. De mede
plichtige betaalde 100%, maar kreeg van 

Stuyck prompt 90% terug. De overige 10% 
verdween in de zak van Stuyck. 

VAN ROSSEM 
Amper enkele weken geleden nog stond 

de Vlaamse volksheld Jean-Pierre Van Ros-
sem nog op de voorpagina van alle kranten 
wegens een eksentriek huwelijksfeest. En 
deze week kwam de langharige l^oneytron-
baas met de melding dat er een einde is 
gekomen aan zijn imperium. 

Van Rossem wijst drie redenen aan voor 
de ondergang. Hij leed zware verliezen bij de 
krach in Wall Street verleden jaar, omdat hij 
in een pamekreaktie de vergissing maakte te 
verkopen. Een tweede probleem is de blok
kering van zijn Belgische bankrekeningen na 
de dood van zijn vrouw. En onlangs kreeg 
Van Rossem de derde klap: hij beweert voor 
een paar honderd miljoen dollar opgelicht te 
zijn door een bende Amenkanen. 

Van Rossem begon zijn karrière met 4 
frank toen hij het ouderlijke huis in Brugge 
verliet. Hij sliep m het park. Toch bleek de 
man ook iets te kunnen, want hij haalde 
licenties in de wiskunde en de ekonomie. Na 
twaalf ambachten en dertien ongelukken 
raakt hij verslaafd aan de drugs. Ook dat 
avontuur komt hij na veel miserie te boven. 
Uiteindelijk ontwikkelt hij de Moneytron, een 
ekonometrisch model dat met grote zeker
heid de beursevoluties zou voorspellen. De 
start van een onstellende rijkdom, die Van 
Rossem graag etaleerde, en nog meer avon
turen. Hopelijk betekent het failliet nu niet 
het einde voor Jean-Pierre Van Rossem. Hij 
is een van de meest kleurrijke figuren die 
Vlaanderen rijk is, een eigentijdse Uilenspie
gel. 
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KORTWEG 

• tlan t l ieys van de waspoeders en 
de ti}d van toen voelt zich op z'n 55ste 
nog niet te oud om wat presentatie-
«rark te ^ a n doen voor VTM. Een 
andere krasse zestiger moet nog niet 
wanhopen: Guy Thys maakt kans om 
na de Mondiale de VTM-sportredaktle 
te gaan lelden. 

M De Nicaraguaanse president Vlo-
leta Chamorro wil op 2 augustus, 
de dag dat ze 100 dagen aan het 
bewind Is, een opmerkeii]ke verkie
zingsbelofte ingelost hebben: de hal
vering van het Nicaraguaanse leger. 

• Volgens het rapport van een Zaïre
se parlementaire kommissie is er op 
11 mei 's avonds toch een bloedbad 
aangericht onder de studenten van 
de universiteit van Labuntbashi. De 
provinciegoeverneur en de plaatse
lijk burgerlijke en militaire autoritei
ten zouden hiermee ingestemd heb
ben, maar president Mobutu blijft bui
ten schot 

• Er wordt werk gemaakt van de her
waardering van de verpleegkundi
gen. Een mediakampanje moet jon
geren terug aansporen om voor dit 
tieroep te kiezen. Het aantal teeriing-
verpleegsters en -verplegers is im
mers schrikwekkend gedaald. Het be
roep wordt eindelijk wettelijk i>e-
schermd: er werd een lijst opgesteld 
van „verpleegkundige behandelin
gen en toevertrouwde medische han
delingen". 

• De tweede schijf van de staatsle
ning *W-'97 heeft het rekordbedrag 
van 173,5 miljard frank opgebracfit 

• in 1989 werden bij de gerechtelijke 
overheden 447 veiHkrachtlngen 
aangegeven. Het echte aantal ligt na
tuurlijk hoger, omdat veel slachtof
fers geen aangifte willen of durven 
doen. 

• Beroemde trouwer van de week: 
Helmirt Lotti. Zo'n tweeduizend 
fans maakten het huwelijksfeest mee. 
Ze verdrongen zich tot op de preek
stoel in de kerk van Waasmunster. 

• Minister Coëme van Landsverdedi
ging wil zijn budget voor '91 ver
hoogd zien met 6,6 miljard. De helft 
daarvan moet volgens Coëme voor 
de personeelskosten dienen. De De
fensieminister zal ongetwijfeld bak
zeil halen met die vraag. Zeker nu de 
dreiging uit het oosten praktisch on
bestaande geworden is, iijkt een ver
hoging van het defensiebudget on
denkbaar. VU-voorzitter Gabriels 
drong van zijn kant aan op een ver
mindering van 5 tot 8 miljard op de 
investeringskosten voor landsverde
diging. 

• De meest beroemde schepen van 
ons iand na Marcel Van Langenhove 
woont in Tremelo. 

EEN VLAAMS-NEDERLANDS 
KULTUREEL 
SAMENWERKINGSAKKOORD 

Op voorstel van Jaak Vandemeulebroucke 
hebben alle leden van het Egropees parle
ment uit Vlaanderen en Nederland een ver
klaring ondertekend inzake de kulturele sa
menwerking tussen Nederland en Vlaande
ren. 

De verklaring luklt als volgt. 
De kulturele samenwerking tussen Neder

land en Vlaanderen moet in het licht van de 
voltooiing van de Interne Markt in 1992 
opgevoerd worden. Alleen een hechte sa
menwerking tussen Nederland en Vlaande
ren, samen 20 miljoen Europeanen, vormt de 
waarborg voor toenemende kwaliteit en ver
rijking van de Nederlandse kuituur. Er be
staan nu reeds tal van geslaagde samenwer-
kingsinitiatieven maar op andere gebieden, 
zoals de buitenlandse vertegenwoordigin
gen, de houding ten aanzien van de omroe-
prichtlijn en de uitbouw van een gezamenlij
ke open universiteit, ontbreekt de samenwer
king of verloopt ze gebrekkig. 

De ondertekenaars van deze tekst verbin
den zich ertoe dit programma te verdedigen 
bij hun respektievelijke regeringsleden, hun 
nationale en regionale parlementsleden en 
hun partijbesturen. 

Deze tekst wordt ook besproken met de 
bevoegde Nederlandse en Vlaamse minis
ters. 

— Het Verdrag van Rome moet worden 
uitgebreid met een kultureel luik. Daarbij 
moet worden bepaald welke de verhouding is 
tussen het nationale, resp. regionale kultuur-
beleid en het Europese, zonder afbreuk te 
doen aan de kulturele eigenheid, het behoud 
en de versterking van de nationale kuituren. 

— Nederland en Vlaanderen dienen een 
breed kultureel samenwerkingsverdrag te 
sluiten. De werking van de Taalunie moet 
maksimaal worden uitgebouwd en uitgebreid 
buiten het zuiver taalkundig element. Een 
aldus gewijzigde Nederlandse (Taal)unie 
moet over voldoende middelen beschikken 
om de toegekende bevoegdheden efficiënt 
uit te oefenen. 

— De Nederlandse en de Vlaamse audio
visuele en geschreven pers en de ondenvijs-
wereld spelen een belangrijke rol in de we
derzijdse beeldvorming. Een positieve hou
ding is essentieel voor een vlotte Neder
lands-Vlaamse samenwerking. Het informe
ren van Nederland over Vlaanderen en 
omgekeerd is van biezonder belang voor het 
elkaar leren kennen en begrijpen. 

— In afwachting van een algemeen Euro
pese regeling moet binnen de nederlandsta-

lige kultuurgemeenschap de gelijkwaardig-
verklaring (homologatie) van alle diploma s 
en opleidingen bevorderd worden. De in het 
buitenland georganiseerde kursussen Ne
derlands, evenals de opleidingen voor toeris
tische gidsen, moeten op elkaar worden 
afgestemd. 

— Het overleg en de samenwerking tussen 
de kulturele attaches moet worden opge
voerd. Daarbij moet een maksimale sprei
ding nagestreefd worden. Overlapping moet 
zoveel als mogelijk voorkomen worden. In 
internationale organen als de Raad van Eu
ropa en de Unesco moet het overleg en de 
samenwerking tussen Vlaamse en Neder
landse vertegenwoordigers waar mogelijk 
opgevoerd worden. 

I 
— Vlaanderen en Nederland moeten zichi 

in het buitenland gezamenlijk kultureel maniJ 
testeren. De in het buitenland aktieve Neder/ 
landse en Vlaamse Instituten zouden moete^ 
streven naar een gezamenlijk kultureel op 
treden. 

— Inzake mediabeleid moet het Nedei 
lands-Vlaams kultureel akkoord aansture 
op kontraktuele samenwerking tussen c 
omroepen en zenders. De „omroeprichtlijr 
maakt mogelijk de Nederlandse kuituur : 
bevorderen en te verspreiden. 

— Ook op filmgebied zal een verbeterc i 
samenwerking ertoe leiden dat de nede 
landstalige film een eigen plaats venwerft i| 
het internationale filmgebeuren. De aan 
maak van gezamenlijke TV-produkties en 
films voor een Europees kijkerspubliek moet 
worden gestimuleerd. De Nederlandse en de 
Vlaamse overheid worden verzocht het ko-
produktiefonds adekwater aan te wenden 
zodat het écht stimulerend kan optreden. 

— In de perswereld moet gestreefd wor
den naar een verhoogde redaktionele sa
menwerking en uitwisseling van mensen en 
informatie. 

— De Nederlandse en de Vlaamse boe
kenmarkt moeten geïntegreerd worden. 
Technische samenwerking, een verbeterd, 
distributiesisteem en een gepast manage
ment vormen een goede bazis voor het; 
scheppen van een ruimere afzet, het tot-
standbrengen van grotere oplages, de reali
satie van een groter aantal uitgaven en he 
bevorderen van wetenschappelijke en kultL'-
rele kwaliteitsuitgaven. 
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VOORKEURBELEID IN 
VOEREN 

N
u Jaak Gabriels en Johan Sau-
wens haast volledig opgeslorpt 
worden door de vele plichtple
gingen die aan de funktie van 
voorzitter en minister kleven, 
hebben de Vlaamse belangen in 
Voeren een nieuwe waakhond 
gekregen Fneda Brepoels Van 
nabij volgt zij het wel en wee in 
de Limburgse gemeente, maar 
ook de initiatieven van de 

I Vlaamse regenngsleden 

Het Vlaams optreden begon alleszins 
hoopvol De regeen/erklanng gaf aan dat de 
venworven bevoegdheden en middelen ten 
volle zouden gericht worden op de facilitei
tengemeenten, met inbegnp van Voeren 
Een ,,voorkeursbeleid" zou er de Vlaamse 
gebondenheid kracht bijzetten 

Sedertdien hield het Limburgse kamerlid 
nauwgezet de ontwikkelingen in het oog Tal 
van vragen en noden van de Voerense 
Vlamingen speelde ze door, plagerijen en 
vetsoverlredingen kloeg ze aan Vandaag, 
inderhalf jaar later, zette ze een en ander op 
•en rijtje Vooral vanuit de bekommernis dat 
)!jsturen nu nog kan 

TOEKOMST BIEDEN 
Een goede score reserveerde Brepoels 

voor de uitoefening van het bestuurlijk toe
zicht Binnenlandse Aangelegenheden kwijt 
zich voortreffelijk van deze taak Bemerking 
IS wel, dat tot hiertoe geen enkele sanktie 
werd getroffen, ondanks kennelijk wange
drag en machtsmisbruik van sommige Voe
rense bestuurders Bij wijze van voorbeeld 
citeerde zij de verzegeling van de Europese 
kieshokjes, de weigenng om adressen te 
bezorgen aan het Rode Kruis, de verwijde-
nng van borden van de Vlaamse Gemeen
schap en de disknminatie van Vlaamse ver
enigingen bij het toekennen van toelagen 

Hierbij njst al eens de vraag of een louter 
Irepressief optreden ten opzichte van de 

nuidige „Retour a /./ege"-meerderheid de 
pacifikatie wel naderbij brengt Voor Fneda 
Brepoels is het m ieder geval duidelijk, dat 
7ie zijn wettig boekje te buiten gaat krachtig 
(lient aangepakt Tegelijkertijd meent zij, dat 

de Vlaamse regenng officieel moet pogen 
om met het Voerens kollege tot een konkreet 
afsprakenbundel te komen voor de verschil
lende beleidsdomeinen Hopen op een elek-
torale kanteling in het voordeel van de Vla
mingen en ondertussen aan de kant blijven 
staan, is hopen op een mirakel Een Vlaamse 
meerderheid zit er enkel m, wanneer de 
Vlaamse regering sistematische en specifie
ke maatregelen gaat nemen op het vlak van 
ruimtelijke ordening, huisvesting, onderwijs, 

„De Vlaamse regering zal In de 
gemeenten met een bijzonder 
taaistatuut al tiaar bevoegdiie-
den onverliort en kordaat uitoe
fenen." Meer zelfs: „...zullen 
lionkrete initiatieven worden 
genomen om het Vlaams karak
ter van deze gemeenten te be
klemtonen en te versterken." 
Aldus staat te lezen in het 
Vlaams regeerprogramma, nu 
bijna anderhalf jaar oud. Frieda 
Brepoe/s vond dan ook het mo
ment aangebroken om, althans 
wat de gemeenten Voeren be
treft, een tussentijdse balans 
op te maken. 

kuituur en sociaal-ekonomisch beleid ,,De 
jongeren zullen dan eindelijk kansen krijgen 
op werk in eigen streek en zich definitief 
kunnen vestigen in deze prachtige omge
ving, die plots nieuwe perspektieven biedt " 

MINI-ONTWIKKELING 
Dit alles vergt een gekoordineerde aan

pak, vanuit de Vlaamse regenng als kollek-
tief De reeds genomen beslissingen zoals 
de aankoop van het Alsbos, de werken rond 
het Veltmanshuis, de aanleg van een ver
keerswisselaar m Moelmgen, het brengen 
van VTM op de kabel enz zijn zonder enige 
twijfel toe te juichen, maar getuigen geens
zins van het voorgenomen voorkeurbeleid 

Vrij gedetailleerd schetste Brepoels een 
mogelijk mini-ontwikkelingsplan, vooral voor 
die sektoren die naar haar mening kunnen 
bijdragen tot een versterkte Vlaamse aanwe
zigheid Uiteraard valt hier de huisvesting 
onder Wat ook „Retour a Liege" heeft 
begrepen, want nu reeds plaatst zij aanlok
kelijke advertenties om Franstaligen mas
saal te lokken Niet minder belangrijk is de 
werkgelegenheid Wanneer bvb zal de 
KMO-zone in Moelmgen gebruiksklaar zijn'? 
Sociaal-ekonomische noodzaak is zeker de 
verdere uitbouw van het toerisme en de 
rekreatie In de onde/w/yssektor rest een 
belangrijke doelstelling, met name de nieuw
bouw van de Muziekakademie waarvan de 
plannen reeds lang onderweg zijn Op het 
vlak van kuituur tot slot moet als meest 
dringend dossier de bouw van een polyvalen
te zaal in Moelmgen worden vermeld 

TE DEFENSIEF 

Het IS de overtuiging van Brepoels dat het 
lukken van een dergelijk ontwikkelingsplan 
slechts kan, mits samenwerking op alle ni
veaus De opnchting van een operationele 
cel om een snellere doorstroming tussen 
Voeren en de Vlaamse regenng te verzeke
ren, leek haar hiervoor een noodzaak 

Op dit laatste reageerde voorzitter Gaston 
Geens negatief Volgens hem vlot de samen
werking ruim voldoende Voor het ovenge 
speelde de voorzitter zeer m het defensief, m 
de zin van „ l^e hebben toch al een en ander 
gerealisereerd " ofwel „Dat dossier zus of zo 
nog met in het reine is, moet op de verant
woordelijkheid van dienst zus of zo geschre
ven worden " 

Uiteindelijk hebben de tussentijdse balan
sen en vooral de aanreikmg van een mini-
ontwikkelingsplan met het verhoopte resul
taat meegebracht een bezinning over het 
voorkeursbeleid dat de Vlaamse regenng m 
Voeren, maar ook m de andere faciliteitenge
meenten moet opzetten Hopelijk trekt de 
Vlaamse regenng alsnog het besluit, dat de 
interpellatie van Fneda Brepoels vooral de 
hoogdnngendheid van een stevige gekoordi
neerde aanpak wilde onderstrepen (j.a.) 
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WETSTRAAT 

EKONOMIE EN EKOLOGIE 
VERZOENEN 

m Op vraag van Herman Lauwers stelde 
minister Waltniel dat de beschuldigingen 
tegen de AROL-dienst Stedebouw te Antwer
pen worden onderzocht. Bob Van Hooland 
greep het vragenuurtje aan om de herstruk-
turering van vMZ en OVAM aan te kaarten, 
alsook de bedrijfszekerheid en privatisering 
van TMVW. 

Met uitzondering van enkele onthoudingen 
stemde de Senaat eensgezind in met een 
resolutie die wil dat een Rondetafelkonferen-
tie wordt opgezet over het „geïntegreerd 
gezondheidsbeleid" in de ondernemingen. 

Nu is die omschrijving wel iet of wat 
misleidend. In feite handelt de resolutie over 
het gezondheidsbeleid, maar ook over het 
veiligheidsbeleid en het milieubeleid. „Ge
zondheidsbeleid" slaat dus op alles wat de 
gezondheid rechtstreeks of onrechtstreeks 
kan beïnvloeden, en daarbij horen ook de 
arbeids- en veiligheidsomstandigheden en 
het milieu. 

VU-woordvoerder Rob Geeraerts kon zich 
bij de goede intentie van de resolutie vlot 
aansluiten. Wel benadrukte hij, dat vertegen
woordigers van Gewesten en Gemeenschap
pen moeten betrokken worden. Weliswaar 
zijn arbeidsveiligheid en gezondheidsbeleid 
nog steeds federale materies, maar het leef-
milieubeleid is wel naar de gewesten toege
schoven, in feite aldus Geeraerts, is dit een 
slechte zaak: „De arbeidsveiligheid leunt zo 
nauw aan bij het leefmilieubeleid, dat een 
bevoegdheidsopdeling tussen federale en 
regionale regering onhoudbaar is. Wil men 
tot een écht gekoördineerd beleid komen 
dan zal men verder moeten gaan op de weg 
van de federalisering van het gezondheids
beleid en de arbeidsveiligheid." 

Dat de huidige onnatuurlijke opsplitsing tot 
potsierlijke situaties kan leiden, mag uit vol
gend voorbeeld van de senator blijken. „Een 
giftige damp die in een bedrijf ontsnapt en de 
werknemers bedwelmt, valt onder de be
voegdheid van de federale regering. Wan
neer deze damp zich verder buiten de fa-
briekspoorten verspreidt, dan valt de gifwolk 
onder de bevoegdheid van de gewestrege
ring. Wie neemt waar de bevoegdheid over, 
en kan zulke bevoegdheidsopdeling wel wer
ken in de praktijk ?" 

Het opdelen van bevoegdheden maakt de 
zaken er inderdaad niet eenvoudiger op. Met 
hoeveel instanties moet een bedrijfsleider 
kontakt opnemen wanneer hij bvb. een pro-
dukt wil aanwenden dat vergunningsplichtig 
Is omdat het gevaren voor de gezondheid 
inhoudt? Zowel de AROL, als de Medische 
Inspektie, als de Technische Inspektie van 
Arbeid en Tewerkstelling, als waarschijnlijk 
nog vele andere instanties zullen een vinger 
in de pap willen hebben. 

Rob Geeraerts sprak dan ook de hoop uit 
dat de federaliseringsgedachte aan bod kan 
komen tijdens de Rondetafel, zodat tijdens 
de volgende jaren een stap voorwaarts kan 
gezet worden naar een volledig gefederali-

zeerd gezondheidsbeleid in de ondernemin
gen „waarmede dan zowel leefmilieu, ar
beidsveiligheid als het specifieke gezond
heidsbeleid bedoeld worden", (j.a.) 

B Wie de BRT-kijkcijfers van de mondiale 
onder ogen neemt, kan niet anders dan de 
vraag naar de ekonomische weerslag mom
pelen. Tot en met politiek „België" is gegre
pen door de voetbalkoorts. Te pas en te 
onpas duiken eksellenties op in Verona. In 
de Kamer werd deze week zelfs besloten niet 
op donderdag te vergaderen gezien België-
Spanje. Bij een eventuele kwartfinale wordt 
eraan gedacht gans onze „vertegenwoordi
ging" over te vliegen. 

H Kultuurminister Dewael kreeg alvast de 
levieten gelezen voor zijn Italiaanse trip. Hij 
gaf de voorkeur aan de eerste match der 
,,Belgen" boven de vergadering van de Taal
unie. „Deontologisch onaanvaardbaar", 
vond Paul Van Grembergen. Ook voorzitter 
Gaston Geens sprak zijn afkeer uit. 

H Bij de interpellaties beet de VU-fraktie de 
spits af. De vele kritische noten bij het 
absenteïsme in de Vlaamse Raad zijn zeker 
terecht. Maar er mocht eerlijksheidshalve 
wat lof aan de groep van Van Grembergen 
toegevoegd. Steeds tekent zij voor — pak
weg — de helft van de agenda. 

W De positie van de Vlaamse milieu-indus
trie werd aangekaart door Herman Candries. 
Zij voelt zich wat bedreigd in de kansen om 
bij de waterzuivering betrokken te worden. 
De Vlaamse milieuholding lijkt hen eerder 
een paard van Troje dat, tegen de Vlaamse 
industrie in, buitenlandse belangen gaat uit
spelen. 

H Zowat alle partijen voelden VU-minister 
Johan Sauwens aan de tand over de aanslui
ting van de Liefkenshoektunnel met de E 17. 
Nelly ivlaes bepleitte krachtig het Waaslands 
voorstel om de bestaande ekspressweg en 
het Linkeroeverkompleks aan te passen. 
„Een nieuwe cesuur in het landschap is niet 
te dragen". 

I Gaston Geens weet blijkbaar geen blijf 
met het aandringen van Hugo Coveliers over 
de betrokkenheid van de Vlaamse regering 
bij het krimineel beleid. Niet bevoegd, zo 
stelde de voorzitter. De Gemeenschappen 
worden betrokken, zo stelde premier Mar
tens. Dat laatste lijkt het VU-raadslid meer 
dan logisch: inzake milieu, ruimtelijke orde
ning, drugpreventie enz. zijn de Gemeen
schappen bevoegd en moeten zij een krimi
neel t>eleid uitstippelen. 

Raadslid E. Van Vaerenbergh wil dat 
de Konferentie van Vlaams-Brabant 
dringend wordt aangewakkerd. 

H De Konferentie van Vlaams-Brabant komt 
maar niet van de grond. Aan Etienne Van 
Vaerenbergh motiveerde minister Van den 
Bossche dit door te venwijzen naar het Komi-
tee van de burgemeesters van Vlaams-Bra
bant. Dit spontaan initiatief Is echter weinig 
aktief. De minister beloofde het aan te wak
keren. 

H In de Senaat bestookten Walter Peeters 
en Jef Valkeniers minister Busquin nog maar 
eens over de klinische biologie. Vooral Jef 
Valkeniers viel zwaar uit. Droogjes herhaal
de de minister het antwoord dat hij reeds 
eerder had doen voorlezen door staatssekre-
taris Délizée. Beide VU-senatoren voelden 
zich grof beledigd. Bovendien oordeelden zij 
dat de minister een goede korrektieformule 
herleid heeft tot de institutionalisering van 
het historisch forfait. „Deze materie bedreigt 
de nationale solidariteit", aldus Walter Pee
ters. 

H De malaise in de dienst voor de aflevering 
van autonummerplaten kan volgens Bob Van 
Hooland best opgelost door een dekoncen-
tratie, bvb. per provincie. Vice-premier De-
haene houdt evenwel vast aan zijn centraal 
moderniseringsplan, dat in 1992 operatio
neel moet zijn. 

H Tot slot ondervroeg Hans De Belder VU-
minister André Geens over de situatie van de 
Belgische ontwikkelingshelpers in Zaïre. Het 
gaf de minister de gelegenheid zijn beleid 
ten aanzien van Zaïre gedetailleerd toe te 
lichten. 
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TER PLAATSE RUST! 
ROEST? 

H
ET Belgische leger heeft nooit 
uitgeblonken in ijver voor gelijk
berechtiging van Vlamingen en 
Franstaligen. Ook na honderd
zestig jaar gebeuren nog regel
matig „ongelukjes" waarbij toe
vallig het Nederlands steeds het 
onderspit moet delven. Zo dreigt 
men nu de bevelvoering van het 
regiment paracommando over 
te dragen aan een Franstalige, 

in opvolging van een andere Franstalige. 

Tot nog toe werd een afwisseling in de 
bevelvoering tussen een Nederlandstalig en 
een Franstalig kolonel gehandhaafd. Boven
dien zijn liefst vijf van de zeven stafofficieren 
van het regiment Franstalig. 

Een nieuwe eenheid, namelijk een Recce-
eskadron uitgerust met radarappartuur voor 
de bewaking van het slagveld, zal worden 
opgericht. „Dit blijkt nu een tweetalig statuut 
te krijgen. Dat is helemaal niet in overeen
stemming met de letter en de geest van de 
taalwetgeving", aldus Herman Candries die 
niet aarzelde hierover een parlementaire 
vraag te stellen aan minister van Landsver
dediging Guy Coëme (PS). Ook blijkt sinds 
enige tijd de plaats van Nederlandstalige 
studiedirekteur van de Koninklijke Kadetten-
school in Laken niet bezet, zodat diens 
Franstalige kollega ook de Vlaamse afdeling 
superviseert. 

BRANDWONDEN 
Twee andere vragen van de fraktievoorzit-

ter betreffen de werking van het militaire 
brandwondencentrum van Neder-over-
Heembeek. Dit centrum heeft terecht een 
goede naam voor de behandeling van brand
wonden. Niet alleen militairen worden er 
behandeld, ook burgers kunnen er terecht. 
Zo wordt ieder slachtoffer dat er terecht komt 
in de best mogelijke omstandigheden behan
deld. Tegelijk houdt het brandwondencen
trum zijn kennis en technieken op peil, het
geen voor alle betrokkenen een goede zaak 
is. Het centrum is echter niet erkend door het 
RIZIV. Ook kan het militair hospitaal zijn 
kosten niet aanrekenen aan burgerpatiën
ten, zodat deze dienst aan de bevolking niet 
in de begroting voorkomt. Andere funkties 
van de f^edische Diensten van het leger 
zouden hieronder lijden. Bovendien moeten 
zwaarverbranden die elders worden opgeno
men financieel wel voor de medische ingreep 
instaan. Diskriminatie is dus onvermijdelijk. 

Minister van Sociale Zaken Philippe Busquin 
(PS) heeft intussen laten weten dat zijn 
diensten het probleem aanpakken. 

MISBRUIKEN ~ 
Herman Candries is helemaal niet te spre

ken over de wijze waarop een aantal gewe
zen topofficieren hun voormalige funktie mis
bruikt voor nieuwe doeleinden. Hij klaagt aan 
dat nogal wat oud-officieren de legerstaven 
frekwenteren en daar vanuit het morele ge
zag dat ze hebben druk uitoefenen op perso
nen die zij niet zelden mee hebben be
noemd. Dit leidt soms tot onaanvaardbare 
toestanden. Zo zou een oud-stafchef van de 
Luchtmacht, generaal Marcel De Smeftaken 
doen uitvoeren door personeel en met mate
riaal van de 15de vervoers- en verbindings-
wing van Meisbroek. Hij zou tankwagens 
hebben ,,opgevorderd" om taken uit te voe
ren voor zijn nieuwe werkgever, de lucht
vaartmaatschappij TEA. 

Niet alteen in poiitie> en ge
rechtelijke milieus worden te
genwoordig de deksels van 
kwalijk ruikende potjes gelicht. 
Ook in het leger staat eén en 
ander op het vuur waar men 
liever niet te veel in roert. VU-
fraktieleider in de Kamer Her
man Candries vindt het tijd dat 
ook hieraan aandacht wordt 
geschonken. 

Volgens minister van Landsverdediging 
Guy Coëme is de huidige stafchef Alex 
Moriau hiervan niet op de hoogte, en zou 
kommandant Wilfried De Brouwer van de 
15de wing geen klachten hierover hebben 
ingediend... 

Het is alleszins niet nieuw dat topofficieren 
na hun diensttijd interessante baantjes aan
geboden krijgen. Vooral in de sektor van 
wapenproduktie en -handel zijn sterren en 
strepen zeer gegeerd. 

Gewezen generaal-majoor en voormalig 
chef van de sektie Planning van de generale 
staf Willy Vandenberghe leidt tegenwoordig 
het Office pour l'exportation de materiel 
d'armement (Ofema), een Franse overheids
dienst. De vorige stafchef van de Lucht
macht Jacques Lefèbvre eet eveneens Frans 

Herman Candries: misbruiken bij het leger 
tegengaan. (eigen foto) 

brood als medewerker bij Europavia. Dit 
koördinatiecentrum voor luchtvaartaktivitei-
ten is voor 49 % in handen van GAF, een 
Frans wapenkonsortium. De BBL is voor de 
overige 51 % eigenaar van deze organisatie. 

Robert Liebens, in een vorig leven stafchef 
van de Landmacht, tracht met de Waalse 
wapenfabrikant Asco AMX-pantservoertui-
gen aan het Belgisch leger te verkopen. 

MOREEL GEZAG 
Het is niet normaal dat officieren op rust 

hun kennis en ervaring ter beschikking stel
len van organisaties en bedrijven. Dikwijls 
bewijzen zij hen goede diensten, ook al door 
de ruime kennissenkring die zij in de loop 
van hun karrière hebben verworven. Beden
kelijker wordt het echter wanneer zij vanuit 
hun gewezen funktie druk uitoefenen op 
voormalige ondergeschikten. Het zou niet de 
eerste maal zijn dat bepaalde ,,diensten" of 
kontrakten op een onfrisse wijze tot stand 
komen. De gehiërarchiseerde struktuur van 
het leger, en een elitewaan bij sommige 
officieren zijn bij uitstek gunstig voor dergelij
ke praktijken. 

Herman Candries: „Dergelijk misbruik 
van moreel gezag is nefast voor de goede 
werking van de strijdkrachten en verhoogt 
het risiko op passieve korruptie". Ook daar
aan dient paal en perk gesteld. 

F. Seberechts 
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REPLIEK 

PERSSPIEGEL 
Met de maand juli die dichterbi) 
komt, wordt al vooruitgekeken 
naar wat wordt aangekondigd 
ais een „hete politieke herfst". 
De zoveelste In de rij? Anderen 
t>iikken terug naar de eerste 

BBfiode van de Brusselse 
oofdstedeiijke Raad en het 

prilte federalisme. De bijeen
komst van de Taaiunie en haar 
toekomstperspektieven vor
men een derde luik. lUlet tot slot 
het bloedbad van Zaïre ais 
duister randgeval. (w.v.b.) 

GAZET VAN ANTWERPEN 
Hoofdredakteur Lou De Clerck schouwt 

vooruit doorheen het komende regerings
werk en vraagt zich af of VU en Waalse 
socialisten voldoende steun krijgen van 
de regeringspartners voor de verdere uit
bouw van het Vlaamse en Waalse zelfbe
stuur. 

„Het is pas in herfst dat de poppen aan het 
dansen kunnen gaan. En dit jaar kan dat best 
het geval worden. De derde faze van de 
staatshervorming is bijvoorbeeld een dossier 
dat na de zomervakantie een gloeiend hang
ijzer zal worden. De onenigheid binnen de 
koalitie over de vraag of het al dan niet om 
een mini-faze dient te gaan is groot. De 
Waalse socialisten, zo men vice-premier Phi
lippe Moureaux mag geloven, willen ver 
gaan. Hij rekent daarbij op de VU. Anderen 
vinden de rechtstreekse verkiezingen van de 
raden al welletjes en zien zelfs de hervor
ming van de senaat als een dossier dat nog 
lang niet rijp is." 

De Nieuwe Gazet 
Dit liberale blad Is voorstander van de 

verbreding van het Taalunieverdrag naar 
het hele kuiturele domein. Het dagblad 
vergeet wel te vermelden dat geen enkele 
PVV-er in Den Haag aanwezig was. Mis
schien allemaal in het spoor van kuituur-
minister De Wael naar het voetbal getrok
ken? 

,,Tijdens haar bijeenkomst in Den Haag 
heeft de interparlementaire Nederlands-
Vlaamse kommissie aangedrongen op een 
verbreding van het Taalunieverdrag naar het 
hele kuiturele domein. Een prijzenswaardig 
initiatief, dat hopelijk geen dode letter zal 
blijven. Het houdt immers verband met de 
versnelde Europese eenmaking. Binnen die 
ruimere struktuur zullen de kleinere taal- en 

kultuurgemeenschappen het bijzonder moei
lijk hebben om hun eigenheid te handhaven. 
Naar het voorbeeld van wat de Benelux op 
ekonomisch gebied beoogt — maar wel op
nieuw met grotere nadruk zou moeten na
streven — kan intensere kuiturele samen
werking een dam opwerpen tegen het taallm-
perialisme dat ongetwijfeld van de ,,Grote 
Broers" zal uitgaan." 

iHirBELAMC VAK LIMHUitr 

De Vlaamse en Franse Brusselaars heb
ben samen hun éénjarig samen besturen 
van Brussel gevierd. Na één jaar nog niet 
te veel ruzie in het huishouden. De positie 
van de Vlamingen in Brussel zal afhangen 
van de steun van heel Vlaanderen. 

,,Dat durven én kunnen samen-zijn is tot 
vandaag de belangrijkste, zeg maar de enige 
verdienste van die nieuwe Brusselse instel
lingen. De Franstalige hoofdstedelingen 
hebben leren leven met de idee dan in hun 
hoofdstad ook Vlamingen wonen, dat het dus 
goed is di hoofdstad niet langer tegen die 
Vlamingen in, maar zo mogelijk mét diezelf
de Vlamingen samen te besturen. Goed
schiks kwaadschiks, maar tot vandaag 
schijnt dat hoofdstedelijk samen-zijn te luk
ken. Meer nog, in een mum van tijd ontwik
kelden de Brusselse Vlamingen tot Vlaamse 
Brusselaars, van Vlamingen die in Brussel 
wonen tot Brusselaars die toevallig ook Vla
mingen zijn." 

'T PALUETERKE 
Het Vlaamse zelfbestuur dat bestaat en 

gesimboliseerd wordt door onze jonge-
leeuw-kampanje krijgt met strelingen en 
prikjes zijn kommentaar in het Antwerpse 
weekblad. 

„Het is een simpathieke idee, Vlaanderen 
te promoten op het ogenblik dat er rond de 
Mondiale het Beize woordgebruik weer naar 
rekordhoogtes zal worden opgedreven, en 
de dubbele festiviteiten rond Sire 60-40 ins
gelijks zullen moeten dienen ter versteviging 
van de belgitude. 

De Volksunieboodschap dat „Vlaanderen 
bestaat" wordt visueel ondersteund door het 
Vlaamse simbool bij uitnemendheid, de 
leeuw. Echter niet zo'n heraldisch beest dat 
middeleeuwer Diederik van den Elzas mee
bracht van zijn kruistocht, ook niet de mo
dern-gestileerde versie die op een teken-
plank van Flanders Technology gestalte 
kreeg. De leeuw van de Volksunie is er één 
van vlees en bloed, maar tegelijkertijd verte-
derend-aanminnig, want hij is vermomd als 
leeuwewelp, zogezegd een leeuw-in-wor
ding." 

De Standaard 
Bij het jongste gebeuren in de verhou

ding tot Nederland beklemtoont Manu 
Ruys opnieuw de noodzakelijke samen
werking tussen Noord en Zuid. 

,,Als Nederland beseft dat het belang heeft 
bij samenwerking met Vlaanderen, wordt 
een nieuwe benadering mogelijk. Zeker op 
taalgebied. Het Nederlands moet beschermd 
worden tegen internationalizering en veren
gelsing. Algemeen-Nederlandse samenwer
king ligt hier voor de hand. Maar afspraken 
en ondersteuning zijn ook mogelijk op ande
re vlakken, ekonomische en politieke. 

Nederland moet worden uitgelegd wat er 
te doen valt met de nieuwe Vlaamse staatsin
stellingen. Gezamenlijk beleid zou het hele 
grondgebied, van Groningen tot Kortrijk, ten 
goede komen. Maar mag deze ontwikkeling 
uitsluitend aan politici worden overgelaten?" 

HETVOLK 
Rond het bloedbad van Lubumbashi en 

de totentrekkerij van de Zaïrese macht
hebbers heeft Leo Marynissen zijn beden
kingen met de blijvende eis voor een 
onafhankelijke onderzoekskommissie. 

„In hoeverre zijn de onderzoekers immers 
niet de papegaaien van de kliek van Kinsha
sa, die onder internationale druk en met in 
hun achterhoofd de vrees voor het dicht
draaien van de geldkranen, een nieuwe ver
sie heeft uitgewerkt in de hoop hiermee het 
incident te kunnen begraven samen met 
degenen die officieel als de daders zijn 
aangeklaagd ? Zij verdienen niet ons vertrou
wen. 

Daarom blijen wij van oordeel dat het 
verslag van de onderzoekskommissie door 
een oanfhankelijke kommissie op haar juist
heid moet worden getoetst. Bovendien me
nen wij dat de Zaïrese ambassadeur in 
Brussel aan de Belgische regering zijs eks-
kuses moet aanbieden. Ten slotte moet ons 
land zich volkomen afzijdig houden bij de 
viering van dertig jaar Zaïrese onafhankelijk
heid." 

GEZEGD IS... 
...GEZEGD 

,,Moet er een Waals nationaal lied gezocht 
worden? Neen! Zo'n lied bestaat reeds, het 
is de Marseillaise!" 

Prof. F. Perin op 50 jaar Wallonië Libre 
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EERSTE BRES IN 
ANTWERPSE GASVESTING 

D
E VEM is een zuivere interl<om-
munale die zowel kan voorzien 
in de gas- als in de elektriciteits
bedeling. De gemeente Nijlen 
(arr. Mechelen) gaat binnen 
deze interkommunale een af
zonderlijke ekploitatiegroep vor
men, waardoor de gemeente 
nog een groot deel an zijn auto
nomie blijft befiouden. 

Dit laatste is niet onbelangrijk, 
zeker voor een gemeente die, inzake elektri
citeitsbedeling, nog over één van de laatste 
gemeentelijke regies beschikt. 

De genomen beslissing is uiteraard in 
eerste instantie van het grootste belang voor 
de Nijiense bevolking, daarnaast zou ze wel 
eens voor een sneeuwbaleffekt kunnen zor
gen. Veel gemeentebesturen namen tot nu 
toe in deze materie een eerder afwachtende 
houding aan. Overdonderd door de privé-
partner en bevreesd voor een geïsoleerde 
beslissing keken ze de kat uit de boom. Nu 
alvast één geménte de druk van de Antwerp
se Gasmaatschappij kon weerstaan, valt te 
verwachten dat er nog meerdere zullen vol
gen. Van de 13 bestuursmeerderheden, 
waaraan de VU deelneemt, verwachten we 
alvast dat ze deze stap, zowel op principiële 
als om financiële redenen, ernstig zal over
wegen. 

OM HET PRINaPL~' 
De Antwerpse Kempen hebben, inzake 

energiebedeiing, altijd zelf hun streng weten 
(moeten) te trekken. Tot op de dag van 
vandaag zijn nog vijf eigen gemeentelijke 
regies werkzaam die in de eigen gemeente 
voor de elektriciteitsbedeling instaan. Van
daag gelden ze als voorbeeld van een, ook 
door de VU onderschreven, principe dat er 
van uitgaat dat het voorzien en bedelen van 
nutsvoorzieningen aan de bevolking een pu
blieke, zeg maar overheidsopdracht is. 

Eenzelfde principe lag trouwens ook aan 
de grondslag van de wet op de interkommu
nale samenwerking van 1925. Mettertijd heb
ben vele gemeenten dit principe opzij ge
schoven en speelde men de voorziening van 
energie en andere nutsvoorzieningen tot aan 
gemengde interkommunales, die in de kort
ste keren werden „bezet" door de privé-
partner. 

De gemeentebesturen speelden kennis en 
know how uit handen en stellen zich in de 
meeste gevallen tevreden met „billijke" 
winstaandelen en hier en daar een serieuze 
financiële schnabbel wor de politieke zwaar

gewichten en een „borrelen sigaar" voor de 
mindere goden. Het bespelen van de finan
ciële snaar is bij de beëindiging van konces
sies doorgaans dan ook voldoende om alles 
maar bij het oude te laten. Besturen die er 
zelfs maar zouden aan denken om het heft 
terug in eigen handen te nemen worden als 
naïef en onvolwassen afgedaan, alsof ze de 
belangen van de bevolking in het gedrang 
zouden brengen. Het is trouwens hemelter
gend hoe denigrerend tegen besturen wordt 
opgetreden. Slechts één voorbeeldje: op 
een onlangs gehouden WM-informatiever-

Dlt vooriaar (feb. '90} lanceercte 
Walter Caethoven, VU-schepen 
van energiebeleid te Nijlen, In 
WU een oproep tot de Vü-man-
datarissen om konsekwenter te 
opteren voor een zulver-inter-
gemeenteiljke aanpak. Oe op
roep kwam niet toevallig. In het 
Antwerpse loopt nl. op 7 okto
ber a.s. de koncessie af van 
IGAO, de gemengde interkom
munale, die In 37 gemeenten 
instaat voor de gasbedellng. 
Ondertussen is, alvast In Nij
len, de kogel door de kerk! 
Niettegenstaande de Airtwerp-
se Gasmaatschappij, prlvé-
partner In IGAO, tot op het laat
ste moment nog het laken naar 
zich probeerde te trekken, be
sliste de Nijiense gemeente
raad op 28 mei jl., met 21 stem
men voor en 3 tegen, toe te 
treden tot de Vlaamse Energie-
en Teledistributiemaatschappij 
(VEM). 

gadering in Kruibeke pakte de vertegenwoor
diger van de Antwerpse Gasmaatschappij uit 
met een foto van een gasbuis met een niet 
onaardige doormefer. ,,Ge gaat me nu toch 
niet vertellen dat ge morgen in staat gaat zijn 
zoiets zelf behoorlijk in de grond te krijgen", 
was zijn lakonieke reaktie. De koning van de 
vogelenmarkt moet het er hoe dan ook tegen 
afleggen. Toch laten vele mandatarissen er 
hun oren naar hangen. Spijtig genoeg zijn ze 
doorgaans ook niet in staat voldoende weer
werk te bieden. 

In die zin is Walter Caethoven een merk
waardige uitzondering. Jarenlange ervaring 
in de Nijiense elektriciteitsregie, enig gezond 

In het gemeentehuis van Nijlen is de 
knoop doorgehakt: er komt een ge
meentelijke gas- en elektriciteits-
dienst onder interkommunale VEM-
koepel. 

verstand en doorzettingsvermogen hebben 
hem doen inzien dat gemeentebesturen, 
mits deskundige ondersteuning zelf in staat 
zijn om in hun eigen energiebedeling te 
voorzien. Gemeentebesturen hebben wel 
eens moeilijker dossiers te venwerken. Wel 
heeft ook hij moeten inzien dat een geïso
leerde aanpak zoals in een gemeentelijke 
elektriciteitsregie nog moeilijk kan. Voor een 
aantal aspekten (studiewerk, personeelsvor
ming, aankoop materiaal, enz.) ben je aange
wezen op intergemeentelijke samenwerking. 

Van de beëindiging van het IGAO-kontrakt 
werd dan ook gebruik gemaakt om ook de 
elektriciteitsbedeling in Nijlen op een andere 
leest te schoeien. Met de VEM werd een 
akkoord uitgewerkt waarbij zowel gas- als 
elektriciteitsbedeling via een afzonderlijke 
eksploitatiegroep binnen de interkommunale 
kan verlopen. Deze formule geeft Nijlen de 
kans de energievoorziening voor een groot 
deel nog zelf in handen te houden. Personeel 
en installaties worden wel in de interkommu
nale opgenomen; het beheer via het groeps-
komitee kan men ovenwegend in eigen han
den houden. De winst blijft daarmee ook in 
eigen handen. Dit is in een gemengde inter
kommunale helemaal anders. Daar is het 
doorgaans de privé-partner die uiteindelijk 
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INTERKOMMUNALE 

uitmaakt wat er met de winst gebeurt. En 
daar draait het dan ook om. 

...EN OM DE CENTEN... 
Energievoorziening is een lukratieve be

zigheid, zowel voor de besturen als voor de 
partikuliere sektor. Geen wonder dat er 
n.a.v. een vernieuwing van een koncessie 
met cijfers wordt gegoocheld. Volgens Wal
ter Caethoven is het rekensommetje echter 
vlug gemaakt. ,,ln het ene geval moet je de 
winst delen, in het andere geval komt deze 
enkel de publieke sektor ten goedel". 

Om de winstverdeling is het in de meeste 
gevallen dan ook te doen. De partikuliere 
sektor, in dit geval de Antwerpse Gasmaat
schappij, beweert hoe dan ook dat alle door 
de zuivere interkommunale (VEM) voorge
stelde winstaandelen op zand gebouwd zijn. 
Wie het been stijf houdt komt echter tot 
merkwaardige vaststellingen. Hoe langer 
wordt tegengesparteld, hoe hoger de winst
aandelen. In het geval Nijlen gaande van 148 
% over 159 % naar 175 %. Dit alles neemt 
niet weg dat de hoogste winsten worden 
gerealizeerd binnen een eigen regie of m een 
zuiere interkommunale. Nijlen weet er van 
mee te spreken. Haar winstmargess inzake 
elektriciteitsbedeling liggen reeds jaren mer
kelijk hoger dan in vergelijkbare gemeenten, 
aangesloten bij een gemengde interkommu
nale. 

Het voorbeeld van de gemeente Niel (aan
gesloten bij IVEG-VEM) met zijn 7.872 inwo
ners en 2.444 gasabonnees, spreekt boek
delen. Daar wordt bevestigd dat de voorge
spiegelde winstaandelen van VEI^, zelfs in 
een eilandpositie (enige gemeente die over
stap maakt), realizeerbaar zijn. Dit zou zelfs 
de grootste sceptikus moeten overtuigen. 

...IN ANTWERPEN ~ 
We stelden het reeds: de beslissing in 

Nijlen zou wel eens voor een sneeuwbalef-
fekt kunnen zorgen. De VU zou hier een flink 
stuk toe kunnen bijdragen. In 13 van de 37 
betrokken gemeenten zitten haar mandata
rissen mee in de meerderheid. Vanuit VVM-
Antwerpen zijn reeds een aantal stappen 
gezet om de betrokken frakties op dezelfde 
lijn te krijgen. Walter Caethoven onderhoudt 
alvast kontakt met de meerderheidsfrakties 
uit Boechout, Wommelgem, Ranst en Bors-
beek. Zij kunnen zonder problemen de ei
landpositie van Nijlen ongedaan maken, 
ivlaar ook in Hove, Kontich en Aartselaar 
moet een overgang mogelijk zijn. En wat 
gezegd over de VU-bastions in Kruibeke en 
Zwijndrecht? 

Het ziet er naar uit dat vele besturen pas 
na de vakantie definitief zullen beslissen Er 
rest dus tijd om het dossier nog eens grondig 
te bekijken al valt te verwachten dat de druk 
vanuit de Antwerpse Gasmaatschappij en 
waarschijnlijk ook vanuit het provinciebe
stuur zal toenemen. 

Luk Bral 

De hoogspanningskabel waaruit Nijlen haar elektrische energie put. 

Deze week 
in Knack Magazine 

Veiliger rijden 

Er gebeuren teveel ongevallen op de Belgische wegen. Minister 
Dehaene wil de weggebruikers tot meer discipline bewegen, zoniet 

goedschiks, dan kwaadschiks. De nieuwe maatregelen, met 
kommentaar van de minister, deze week in Knack. 

V̂  al is er \an de LFO's 
Ook de Belgische luchtmacht zocht het zwerk af 
naar UFO's Het rapport daaro\er roept uagen 
op, zoals waarom gedroeg het Onbekende Ding 
zich dis een ultrageheim testviiegiuig'* Een repor
tage, deze week in Knack 

Anlwerpen-Gello 
Antwerpen blijft het brandpunt \an de politieke 
strijd rond het migrantentema Burgemeester 
Cools komt met opzienbarende \erkla-
ringen, migrantenkommissaris D'Hondi heeft 
karrevrachien voorstellen klaar Een reportage. 

Peter Handke 
Sinds de dood \an Thomas Bernhard is Peter 
Handke de belangrijkste roman- en loneelschrij-
\er van Oostenrijk Een interview over z'n nieu
we zwervende bestaan, z'n dromen en literaire 
verzuchtinaen, deze week in Knack 

Hans van Mierlo 
In de vernieuwingsbeweging van de jaren zestig 
onstond D66, nog altijd de boeiendste partij van 
Nederland Haar eigenzinnige \ oorman van toen 
en nu, Hans van Mierlo, praat over politiek, de-
mokratie en koningschap, deze week in Knack 
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BEGROTING 

EEN FISKAAL EN SOCIAAL 
RECHTVAARDIGE BEGROTING '91 

Naar aanleiding van het overleg tussen 
regering en de sociale partners over de 
financiering van de Sociale Zekerheid, stelde 
het VU-partijbestuur haar standpunt over de 
begroting '91 aan de pers voor bij monde van 
algemeen voorzitter Jaak Gabriels en kamer-
fraktielelder Herman Candries. 

De werkgroep Rskale en Sociale recht
vaardigheid o.l.v. partijbestuurslid Bob Maes 
zorgde voor het voorbereidend werk. 

KONSENSUS 
Uitgangspunt voor het VU-standpunt is de 

vaststelling dat de schuldenberg van de 
overheid zo groot is, dat een sanering op 
korte termijn niet kan gerealizeerd worden. 

De zaken forceren zou als gevolg hebben 
dat het overheidsapparaat en de sociale 
verworvenheden ontwricht worden, de werk
loosheid de hoogte ingejaagd en de produk-
tieve openbare investeringen lamgelegd 
worden. 

Daarom kiest de VU voor een konsensus-
model: het PB bepleit een sociaal pakt 
tussen de regering, de werkgevers, de werk
nemers en de belangrijkste sociale groepen 
in dit land, waarin de begrotingsdoelstellin
gen voor de komende tien jaar vastgelegd 
worden, in een geest van samenwerking en 
rechtvaardigheid. 

Indien het jaarlijks begrotingstekort op 3% 
van het BNP kan gebracht worden, stevenen 
we, mits een volgehouden inspanning, auto
matisch af op de halvering van de overheids
schuld. 

De weg naar dit doel kan enkel gelegen 
zijn in het betrachten van meer fiskale en 
sociale rechtvaardigheid. 

FISKALE 
RECHÏÏAARDIGHEID 

Vastgesteld wordt dat we in dit land gekon-
fronteerd worden met een zeer ingewikkelde 
fiskale wetgeving, een hopeloos verouderde 
belastingadministratie, die het moet afleg
gen tegen de fiskale spitstechnologie van de 
gespecializeerde belastingadvizeurs. 

Daarnaast ontwikkelde zich een praktijk, 
vooral bij de vennootschappen, die gericht is 
op het oneigenlijk gebruik van de fiskale 
wetgeving, die inderdaad door haar talloze 
uitzonderingen, verminderingen en voor
rechten daartoe allerlei mogelijkheden biedt. 

Dit heeft tot gevolg dat de vennootschap

pen op dit moment gemiddeld 25% belasting 
op hun bedrijfswinst betalen, daar waar het 
tarief 4 1 % bedraagt. 
Naast deze fiskale voordelen kent de over
heid nog rechtstreekse steun aan de bedrij
ven toe in de vorm van allerlei subsidies. 
Alles samen kan de jaarlijkse steun van de 
overheid aan de partikuliere ondernemin
gen, zowel de fiskale voordelen als subsi
dies, op ongeveer 110 miljard geraamd wor
den, wat bijna evenveel is als de opbrengst 
van de vennootschapsbelasting. 

Deze steun was verantwoord op het einde 
van de jaren 70, om de gevolgen van de 
ekonomische krisis op te vangen en het 
bedrijfsleven wat ademruimte te geven. Nu 
echter draait onze economie op volle toeren 
en behoren we in Europees verband tot de 
koplopers. De noodzaak van overheidstrans-
ferten van dergelijke omvang is weggevallen. 

Het PB meent dan ook dat deze maatrege
len geëvalueerd en herzien moeten worden, 
in het licht van de gewijzigde konjunkturele 
situatie. 

SOCIALE 
RECHTVAARDIGHEID 

Ook langs de kant van de Sociale Zeker
heid kunnen sommige overheidsuitgaven in 
de huidige situatie niet meer gerechtvaar

digd worden. Daar waar de tewerkstelling de 
laatste twee jaar met 100.000 eenheden 
toenam, en de werkloosheid navenant daal
de volgden de werkloosheidsuitgaven deze 
trend niet: in 1989 bedroegen deze 123,9 
nrtlljard, en voor 1990 worden ze nog steeds 
op 124,6 miljard geraamd. Dit is een onhoud
bare toestand. 

We moeten wel vermelden dat ook hier de 
verantwoordelijkheki van het bedrijfsleven 
en van de overheid speelt: vele werknemers 
werden naar allerlei opslorpingssistemen 
verwezen om aldus aan de werkloosheid te 
ontsnappen. 

De Volksunie pleit dan ook voor het herstel 
van de band tussen de werkloosheidsver
goeding en de beschikbaarheid op de ar
beidsmarkt. 

Dat de SZ immers verregaande budgettai
re implikaties heeft, is inmiddels duidelijk: 
Begrotingsminister Schiltz berekende on
langs dat de overheidstussenkomst in de SZ 

• verantwoordelijk is voor 3/4 van de aangroei 
van de overheidsschuld in de periode 1974-
1989. Ook in 1989 stopte de schatkist nog 
251 miljard in het SZ-stelsel van werknemers 
en zelfstandigen. 

Daarom geldt voor de sociale zekerheid 
dezelfde redenering als voor de fiskale uitga
ven en de subsidies aan de ondernemingen: 
uitgaven die vroeger verantwoord waren om
wille van de ekonomische krisis, kunnen nu 
in een periode van hoogkonjunktuur niet 
langer buiten schot blijven, en dienen ook 
betrokken te worden in de inspanningen tot 
sanering van de overheidsfinanciën. 

BESPAREN 
Tot slot kunnen we (weeral) niet voorbij 

aan de vaststelling dat in de Sociale Zeker
heid de gemeenschappelijke normen op een 
verschillende wijze in beide landsdelen teo-
gepast worden, zowel wat de uitgaven betreft 
als wat de bijdragen betreft. Ook hier kan 
federalizeren het middel bij uitstek tot sane
ren betekenen. 

En niemand kan nu in alle redelijkheid nog 
langer beweren dat op Landsverdediging 
geen besparingen mogelijk zijn. De interna
tionale ontspanning biedt immers volop kan
sen tot ontwapening en demilitarizering. Mis
schien is dit de gedroomde kans om te 
„ontwapenen om te ontwikkelen", en grijpt 
de regering deze begrotingsronde aan om 
eindelijk het engagement uit het regeerak
koord om 0,7% van het BNP aan de ontwik
kelingssamenwerking te besteden, na te le
ven. 

pvs 
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BEGROTING 

SZ: MELKKOE VAN DE REGERING? 
In het jongste nummer van Vlaanderen 

Morgen (90 3) pleit vice-premier Hugo 
Schiltz voor een rationele politiek inzake de 
Sociale Zekerheid Zowel langs patronale als 
langs sindikale zijde wordt er immers met 
cijfers gegoocheld En het is al langer gewe
ten met cijfers en tabellen kan men alles 
bewijzen De start van het sociaal overleg 
deze week gaf meteen prachtige staaltjes 
van demagogie op basis van foute, gedeelte
lijke of uit hun verband gerukte cijfers De 
burger heeft er het raden naar wie gelijk 
heeft Schiltz vraagt mets meer dan wat 
politieke eerlijkheid dat de diskussie ge
voerd zou worden op basis van geobjekti-
veerd cijfermateriaal 

Tijdens de jongste begrotingskontrole 
heeft de regering beslist de overheidssubsi
die aan het stelsel van de Sociale Zekerheid 
met 10 miljard te verminderen De vakbon
den schreeuwden moord en brand Men 
sprak van het afromen van de bom van de 
SZ, van een aanslag op de reserves van de 
SZ, het leek wel of de regering de hand had 
in de grootste diefstal van de eeuw 

Wat IS echter de waarheid"? Het globale 
stelsel van de Sociale Zekerheid (dwz 
bijdragen v werkgevers en werknemers en 

aangeslotenen t o v uitkenngen) heeft geen 
bom maar alleen deficits Het verschil wordt 
al jarenlang bijgepast door de overheid De 
goede konjunktuur heeft er wel voor gezorgd 
dat het deficit van de SZ de jongste jaren Iger 
uitvalt Zodat de overheid, gelet op haar 
benarde begrotingstoestand, haar subsidie 
kan verminderen 

GEEN DIEFSTAL! 
Bovendien, zo stelt Schiltz, is het onlooc

henbaar dat precies de sociale zekerheid 
mee aan de basis ligt van de huidige benarde 
begrotingstoestand Het overeind houden 
(en terecht) van deze sociale zekerheid tij
dens de voorbije krisisjaren heeft aan de 
staat een budgettaire inspanning gekost die 
voor zowat driekwart moet aangerekend vmr-
den op de totale groei van de overheids
schuld Schiltz toont cijfemiatig aan welke de 
gevolgen geweest zijn voor de staatsschuld 
van de inspanningen die de overheid leverde 
om een buffer op te werpen tegen de ergste 
gevolgen van de knsis Daarbij gaat de 
Begrotingsminister uit van de verhouding 
tussen de omvang van de staatstoelagen 
aan de SZ en het BNP in met-krisisjaren, wat 

hij de ,,normale verhouding" noemt 

De VU-vice-premier komt tot het besluit 
dat er van diefstal noch van afromen van 
welkdamge bom sprake kan zijn Schiltz 
vindt het overigens normaal om de over
heidsfinanciën te laten genieten van de 
vruchten van de hoogkonjunktuur, nadat zij 
tijdens de laagkonjunktuur tot het uiterste de 
sociale zekerheid hebben ondersteund, en 
daartoe een uiterst gevaarlijke overheids
schuld hebben opgebouwd 

Volgens Schiltz zou het zindelijker zijn de 
werkelijke strijdvraag duidelijk te formuleren 
Terecht vragen de georganiseerde werkne
mers een billijk evenwicht tussen sociale 
bijdragen en belastingen enerzijds, en tus
sen belasting op arbeid en belasting op 
vermogen anderzijds Evenzeer kan en mag 
een diskussie gevoerd worden over de vraag 
of — en in welke mate door de overheidsin
breng in het stelsel van de sociale zekerheid 
een supplementaire herverdeling moet geor
ganiseerd worden 

— Sociale Zekerheid pleidooi voor een ratio
nele politiek. Hugo Schiltz In Vlaanderen Mor
gen, 90 3. Een jaarabonnement op Vlaanderen 
Morgen (6 nummers) kost 650 frank, te storten 
op rek. 409-8524961-63. 

VERKEER 

SAUWENS PAKT UIT MET DE LIJN 
• Waarom worden de drie vervoersmaat
schappijen nu ondergebracht in één 
Vlaamse Openbare Vervoermaatschap
pij? 

Op dit ogenblik wordt de laatste hand 
gelegd aan het Dekreet tot oprichting van 
een Vlaamse Vervoermaatschappij die bin
nen enkele maanden de MIVA, de MIVG en 
het Vlaamse gedeelte van de NMVB in haar 
schoot zal verenigen 

Het Vlaams gemeenschappelijk vervoer 
herstruktureren tot een geïntegreerd en effi
cient werkend geheel, is de opdracht De 
beoogde verbetering van de kwaliteit van de 
dienstverlening staat hierbij centraal en zal 
zich steeds duidelijker manifesteren naarma
te de integratie en de efficiëntie in opeenvol
gende fazen worden verwezenlijkt 

H Hoe kan via „de Lijn" gewerkt worden 
aan de herwaardering van het openbaar 

vervoer? 

Het bedrijf dat stads- en streekvervoer in 

Vlaanderen gaat beheren hebben we de Lijn 
genoemd In gnjs, geel en blauw kozen wij 
een naam die alles met de toekomst en ook 
iets met het rijke verleden van NMVB, MIVA 
en MIVG te maken heeft 

Uitstekend en performant openbaar ver
voer IS éen van de belangrijkste oplossingen 
om onze omgeving te redden Vanuit de 
naam en het logo wil de nieuwe maatschap
pij aan gebruikers, personeel en politieke 
verantwoordelijken duidelijk maken dat het 
menens is De nieuwe stijl en de nieuwe 
tekens zijn de aankondiging van de geboorte 
van een dinamisch bedrijf dat aan de Vlamin
gen en gasten de best mogelijke mobiliteit 
aanbiedt 

De Lijn verbindt plaatsen, gemeenten en 
steden De Lijn zal mensen sneller bij elkaar 
brengen 

• Welke budgettaire konsekwenties zijn 
verbonden aan het opzet van ,,de Lijn"? 

Met beperkte budgetten is het zeker moge
lijk openbaar vervoer klantvriendelijker te 
maken door o a het aanleggen van vnje 
busbanen, waardoor de kommerciele snel
heid opgevoerd wordt, het verbeteren van 
het reiskomfort dit telkens gepaard gaande 
met een professionele promotie van het 
openbaar vervoer 

H Het verkeers-en vervoersprobleem ts 
versnipperd over vier mmisteries. Dringt 
een betere koordmatie zich niet op? 

Wat dit betreft zijn de bevoegdheden noch
tans duidelijk afgebakend Vlaanderen heeft 
een Minister bevoegd voor het stads- en 
streekvervoer Met de meeste hoogdringend
heid zal er daarenboven werk moeten ge
maakt worden van de federalizenng van de 
NMBS, zodat Vlaanderen volledig verant
woordelijk IS voor de mobiliteitsbeheersing 
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ONDERWIJS 

DE GEVOELIGE SNAAR 
deel 5: 
DE POLITIEKERS 

IJ: U heeft het dossier 
van het kunstonder
wijs op de voet ge
volgd. Het is bekend 
dat uw houding t.o.v. 
de hervormingen evo
lueerde van kritisch 
negatief naar kritisch 
positief. Rabiate anti
hervormers verwijten 
U zelfs kazakkeerde-

Nelly Maes: ,,ln 1987ben ik op de vragen 
van een aantal verontruste mensen inge
gaan. Zij wensten dat de hervormingen die 
door toenmalig minister Kelchtermans wa
ren gepland niet veralgemeend zouden wor
den doorgevoerd. Ik ben op dat moment wel 
onder de indruk geraakt van de opmerkingen 
vanuit „het veld", o.a. dat de betrokken 
milieus weinig ingelicht waren, dat er ge
vreesd werd voor kwaliteitsverlies en afbouw 
van het kunstonderwijs. Ik heb destijds dan 
ook gepleit voor uitstel van de algemene 
invoenng van de herstrukturering. Ik vond 
dat we eerst moesten kijken wat het eksperi-
ment (de zes pilootscholen nvdr.) zou opleve
ren. Wij zijn nu drie jaar verder. In die drie 
jaar heb ik geprobeerd om kritisch te volgen 
wat die eksperimenten reëel opleverden. Er 
zijn een aantal bijsturingen gebeurd, een 
aantal vragen en opmerkingen zijn gebleven. 
Mijn besluit is dat ik geen reden zie om de 
hervorming met door te voeren." 

WIJ: In die drie jaar ontspon zich wel 
een „pi t t ige" diskussie! 

Nelly Maes: „Er is drie jaar uitstel ge
weest, ruim de tijd dus voor een dialoog. Op 
z'n zachtst uitgdrukt is die dialoog niet al te 
best geslaagd. Er is integendeel een verhar
ding van de standpunten opgetreden, mede 
veroorzaakt door de manier waarop sommi
ge mensen geviseerd zijn. De situatie is 
volkomen gepolariseerd. Wanneer men filo
sofieën tegenover elkaar begint uit te spelen 
kan je niet tot een besluit komen. Er wordt in 
deze zaak heel emotioneel gereageerd, en 
daaraan wens ik niet mee te doen. Ik kan in 
deze zaak geen dogmatische standpunten 
innemen, ik probeer redelijk te zijn." 

WIJ: En ondertussen wordt er nog aar
dig wat gemopperd over de hervormin
gen? 

ONGEGROND 
Nelly Maes: „Een aantal ongerustheden 

die bij de betrokkenen leefden zijn weggeno
men. Uit de praktijk is gebleken dat hun 
vrees in grote mate ongegrond is. Ik zie wel 
allerhande redenen tot ontevredenheid, 
maar de grote vrees die met de hervormin
gen samengaat: deugt de strukt uur of deugt 

Het iente- of dinosaurusdek
reet van Coens (waarvan de 
hervorming van het kunston
derwijs deel uitmaakt), ligt mo
menteel voor advies bij de 
Raad van State. Nadien zai het 
gestemd worden In de \^aamse 
Raad. De stemming zou half juli 
plaatsgrijpen. Een reden voor 
ons om eens na te gaan wat de 
houding van de Volksunie zal 
zijn in de Vlaamse Raad. 
wij praatten met VU-volksver-
tegenwoordiger Nelly Maes, 
die vanuit haar ervaring als 
schepen van onderwijs en kui
tuur In Sint-Niklaas (de muziek-
akademie van Sint-Nikiaas is 
een „pilootschool") een aantel 
bedenkingen maakt omtrent de 
hervormingen in het kunston
derwijs. 
Wij ronden met deze bijdrage 
de reeks over het kunstonder
wijs voorlopig af. Wij blijven de 
zaak echter op de voet volgen 
zodat we ten gepaste tijde ver
slag kunnen uitbrengen over 
de recentste ontwikkelingen in 
dit dossier. 

ze niet, zijn er redenen om aan te nemen dat 
er kwaliteitsverlies zal zijn of niet, wordt ons 
kunstonderwijs minder toegankelijk of niet... 
die vrees is volgens mij in grote mate onge
grond. En dit zeg ik vanuit de ervaring die we 
in die drie jaar hebben opgedaan in de 
pilootscholen." 

Nelly IMaes pleit voor een soepele 
invoering van de hervormingen. 

WIJ: De pilootschool van Sint-Niklaas? 
Nelly Maes: „Ik heb hier bvb. de cijfers 

van Veurne, daar zijn ze heel entoesiast. Uit 
die cijfers blijkt dat zij ginder zeker niet 
bevreesd moeten zijn voor een daling van 
het leerlingenaantal. Zowel de grote scholen 
als de kleine zullen meer gesubsidieerde 
uren krijgen. Als men aan de pilootscholen 
verwijt dat ze een groter pedagogisch kom-
fort krijgen dan de andere scholen, kan daar 
alleen op gezegd worden dat alle kunstscho-
len dat kom fort gaan krijgen." 

WIJ: Maar er zijn toch ook negatieve 
reakties vanuit sommige pilootscholen? 

Nelly Maes: ,,Dat is geen reden om het 
dekreet zelf te kelderen. Er kan nog altijd 
bijgestuurd worden. Belangrijk is te weten 
wat er in het dekreet staat enerzijds, en wat 
er in de uitvoeringsbesluiten staat anderzijds 
(een dekreet wordt gestemd in de Vlaamse 
Raad, de uitvoeringsbesluiten worden na
dien door de Vlaamse Eksekutieve uitge
vaardigd, nvdr.). Een groot deel van de 
diskussie gaat in feite over de leerprogram
ma's en niet over de struktuur. Over de 
leerprogramma's en de vakken staat niets in 
het dekreet, dat valt onder de uitvoeringsbe
sluiten. Als zou blijken dat er na de hervor
mingen inderdaad sprake is van een kwali
teitsdaling dan zou men via de leerprogram
ma's moeten ingrijpen, want die zijn toch 
voor een groot deel bepalend voor de kwali
teit van het ondenvijs." 
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WIJ: Is dat dekreet dan een lege zak 
waar nog vanalles kan worden Ingestopt? 

Nelly Maes: „Het dekreet bepaalt bvb. 
ook de normen. Men gaat nu over tot het 
sisteem van de urenpaketten die door de 
scholen zelf mogen besteed worden. Men 
heeft dit ingevoerd om het groot aantal 
leerlingen dat op de wachtlijsten stond op te 
vangen. Wilde men het individule muziekon-
derricht behouden dan moet er veel meer 
geld op tafel komen, en dat gebeurt niet. Wat 
de beeldende kunsten betreft daarvoor be
staat een urenstop zodanig dat een aantal 
klassen op den duur overbevolkt zijn ge
raakt. Men heeft dus nu gekozen voor een 
sisteem waarbij sommige vakken kollektief 
en andere individueel worden gegeven, 
maar zodanig dat de scholen over een grote 
soepelheid beschikken. Hoe die urenpaket
ten precies ingevuld worden, hoe die bere
kend worden per leraar, dat staat dan weer 
niet in het dekreet. 

Er bestaat al een pak uitvoeringsbesluiten 
in ontwerp. De betrokken scholen zijn vrij 
goed op de hoogte van de situatie, ze weten 
veelal wat dat voor hen gaat betekenen. 
Praktisch iedere muziekschool zal uren bij-
krijgen, voor de beeldende kunsten weet 
men dat de jeugdafdelingen zwaardere klas
sen zullen krijgen, we weten dat er uren 
zullen bijkomen in de hogere graad maar dat 
er uren wegvallen in de lagere graad...dat is 
allemaal al vrij duidelijk voor de scholen die 
zaken gevolgd hebben. Maar dat kan alle
maal nog opnieuw aangepast worden. Veel 
hangt af van het budget. Wanneer men nu 
alles zou uitstellen dan zou de Vlaamse 
Eksekutieve ook meteen moeten zeggen 
hoeveel geld ze voor het komend schooljaar 
zal bijleggen, want de wachtlijsten en de 
urenstop behouden dat kan niet." 

WIJ: Neem nu dat de herstruktrering 
half juli wordt goedgekeurd. Op 1 septem
ber moeten de muziekakademies de nieu
we struktuur toepassen. Is dat niet een 
beetje krap? 

Nelly Maes: „Dat late tijdstip is natuurlijk 
een nadeel. Of men op 1 september de 
nieuwe struktuur inderdaad onmiddellijk in 
goeie banen kan leiden is een grote vraag, 
maar dat is uiteindelijk de taak van de 
minister. Ik vind dat men de scholen de 
grootst mogelijke soepelheid moet geven bij 
het invoeren van de hervormingen. We moe
ten er rekening mee houden dat er nog bijna 
niemand is opgeleid om les te geven in die 
nieuwe struktuur. Alhoewel dat er in onze 
school heel veel jonge leerkrachten zijn die 
geen moeite hebben met hervorming, spijts 
het gebrek aan opleiding." 

GELD MAAKT 
NIET GELUKKIG 

WIJ: De behoudsgezinden beweren dat 
het hervormingsplan een rationalisatie-
plan is en geen herstruktureringsplan? 

Nelly Maes: „Financieel zijn de hervor
mingen geen neutrale operatie, dat blijkt 
duidelijk uit de cijfers. Ze gaan geld kosten 
aan de Vlaamse Gemeenschap, aan de ge
meenten, aan de ouders en aan de leraars. 
Maar de hervorming biedt nieuwe ekspansle-
mogelijkheden, de urenstop wordt opgehe
ven en de wachtlijsten worden opgelost. 
Iedereen zal kunstonderwijs kunnen volgen. 

Wat die zogezegde rationalisering betreft, 
dat hebben de tegenstanders in 1987 ergens 
opgevangen en men doet alsof de situatie 
sindsdien niet veranderd Is. Wanneer men 
de urenstop zou opheffen, en de wachtlijsten 
vervangen door uitbreiding van uren voor 
leraars, dan zou dit zeer veel kosten. Ieder
een wil natuurlijk meer geld voor het kunst
onderwijs, maar dat geld is er op dit ogenblik 
niet. Met de hervormingen zal er dus wel 
minder geld uitgegeven worden dan wan
neer men de ekspansie gewoon haar gangen 
zou laten gaan, maar meer dan dat er in het 
huidige sisteem wordt uitgegeven." 

WIJ: Maar er wordt beweerd dat het 
leerlingenaantal tegen 1992 zo goed als 
gehalveerd zal worden. Zo steekt men 
toch een aardige duit op zak? 

Nelly Maes: „Het Is natuurlijk wel zo dat er 
een aantal mensen, wanneer ze moeten 
betalen voor onderwijs in Sociale Promotie 
(dus niet enkel kunstonderwijs) zich niet 
zomaar even inschrijven voor de lol. Uiter
aard gaan er dus een aantal inschrijvingen 
wegvallen, en dat is voor een deel ook de 
bedoeling. Mensen die zich engageren voor 
het kunstonderwijs worden toch veronder
steld dat ze dat een heel jaar blijven volgen. 
In onze muziekschool is het aantal leerlingen 
dat in de loop van het jaar afhaakt duidelijk 
verminderd. Er Is ook een groter engage
ment om deel te nemen aan de eksamens 
want er is een beperking voor het overzitten 
(overzitten kost geld aan de gemeenschap). 

Dat velen zouden afhaken omwille van de 
hervormingen is zeker niet waar" 

WIJ: Een klassiek verwijt is ook dat de 
pilootscholen weloverwogen zijn uitgeko
zen, m.a.w. dat ze zeker niet kunnen 
worden beschouwd als representatief 
voor de doorsnee Vlaamse muziek
school? 

Nelly Maes: „Bij die pilootscholen heb je 
er ook van allerlei maten. Is de akademie van 
Veurne een grote school? 800 leerlingen Is 
vergeleken bij onze school in Sint-Niklaas 
weinig, maar tegenover een school van 300 
leerlingen is dat dan weer veel.Ik heb ook 
gehoord dat het eksperlment in Overpelt 
helemaal niet zo positief is beoordeeld. Maar 
daar heeft men te kampen met een heel 
specifieke situatie, daar Is de hoofdschool 
kleiner dan de bijscholen. Wij stellen wel vast 
dat we meer lokalen nodig hebben." 

WIJ: Nog enkele beschouwingen na 
drie jaar evaluatie? 

Nelly Maes: „We hebben drie jaar tijd 
gehad om te kijken hoe alles funktloneert, 
zowel op het vlak van de deelname als op het 
vlak van de kwaliteit. Wat de kwaliteit betreft 
kan ik uiteraard alleen maar voortgaan op 
hetgeen de Inspekteurs mij zeggen. Die 
kunnen het peil van alle muziekscholen ver
gelijken, en die konstateren geen nivoverla-
ging. Toch vind ik dat die kwaliteit blijvend in 
de gaten moet worden gehouden, en waar 
nodig bijgestuurd. 

Positief ervaren wij In Sint-Niklaas ook dat 
de „afvallingskoers" van het oude sisteem 
heeft afgedaan. De „minder goeden" wor
den opgevangen in andere studierichtingen, 
daar waar ze vroeger gewoon afdropen. 
Leerlingen met meer talent krijgen de kan
sen op ontplooiing die ze in het oude sisteem 
ook hadden. 

t> 

UAAR 
UITSTEL? 
Volksvertegenwoordiger Luk Vanho-
renbeek is, net als Nelly Maes, lid van 
de Kommissie Onderwijs en Vorming 
in de Vlaamse Raad. Vanhiorenbeek 
wil echter binnen de VU de spreek
buis zijn van liet verzet tegen de 
hervormingen in het kunstonderwijs, 
al onderkent hij de onderlegdheid van 
Nelly Maes wat de kennis van dit 
dossier betreft niet. 
In de kommissie Onderwijs en Vor
ming diende Luk Vanhorenbeek een 
amendement in, om de veralgemeen
de invoering van de hervorming op 1 
september met één jaar uit te stellen. 
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ONDERWIJS 

Half juli wordt het lentedekreet gestemd in de Vlaamse Raad. Uitstel of niet, 
volgens de hervormingsgezinden is er geen weg terug.(foto Ronald Szommer) 

Over het vervangen van de notenleer door 
het vak Algemne Muziekleer zijn de pedago
gen het nog met allemaal eens. Maar voor 
jonge kinderen is het vervangen van de 
droge notenleer door een algemene muzika
le vorming een feest. De algemene muziek-
kultuur wordt ook bij de volwassen zeer 
positief ontfiaald. 

Het groepsonderricht tijdens de lessen 
instrument lijkt mij ook geen onoverkomelijk 
probleem. Wanneer de leerlingen ongever 
hetzelfde nivo hebben en als de leraar zich 
een beetje aanpast. Ook het,,samenspel" is 
volgens mij in vele gevallen een stimulans 
voor de leerling." 

WIJ: Het kombineren van muzieklessen 
met bvb. een kursus voordracht zou in de 
toekomst, gezien het omschreven lessen
pakket, kwasi onmogelijk worden? 

Nelly Maes: ,,lk stel enkel vast dat het 
toch gebeurd." 

WIJ: Het „overgestruktureerde" onder
wijs zou ,,de scheppende mens" verstik
ken? 

Nelly Maes: „Er moet een onderscheid 
blijven bestaan tussen vrijblijvende vrijetijds
besteding en artistieke vorming. Het kunst
onderwijs is artistiek vormend onderwijs. Het 
is niet te vergelijken met onze ateliers vrije
tijdsbesteding. Het kunstonderwijs is dus 
artistiek, en niet enkel schools. De positie 

van de kunstenaar in de school moet gevrij
waard blijven. Het kontakt tussen de leraar 
en de leerling blijft voor ons het meest vitale. 
Dat dat onderwijs om budgetaire redenen 
min of meer in banen wordt geleid, en dat 
men iets doet voor de zwakkere leerlingen, 
dat vind ik geen tegenstelling. Er moet echter 
altijd voldoende soepelheid aanwezig zijn, 
en een zo groot mogelijke inspraak zijn bij 
het opstellen van de uitvoeringsbesluiten. Er 
wordt nu een wettelijk kader gekreëerd dat 
de eksplosie van het kunstonderwijs kan 
opvangen." 

INSCHRIJVINGSGELD 
WIJ: Een ander teer punt is het inschrij-

vinsgeld dat wordt verhoogd. 
Nelly Maes: „Op zich heeft dat inschrij

vingsgeld niets met de hervormingen te ma
ken. Maar ongelukkig genoeg wordt er weer 
eens een hervorming doorgevoerd op het 
moment dat gesleuteld wordt aan het in
schrijvingsgeld. Zelfs wanneer de oude 
struktuur in het kunstonderwijs zou behou
den blijven wordt de verhoging doorgevoerd 
vanaf één september 1990, dat is vorig jaar 
beslist. Er komt een verdubbeling van vijf
honderd naar duizend frank voor kinderen. 
De volwassenen zullen drieduizend frank 

moeten betalen. Voor zwakke groepen, zoals 
migrantenkinderen is dit natuurlijk een heel 
groot probleem. Ik vermoed dat die zullen 
wegblijven. 

Ik heb altijd al geprotesteerd en geïnterpel
leerd tegen dat inschrijvingsgeld, eerst tegen 
de invoering ervan, nu tegen de verhoging. Ik 
heb een resolutie ingediend om het inschrij
vingsgeld in Brussel (voor de kinderen die in 
Brussel wonen want anders wordt de konkur-
rentie met de scholen in de rand te groot) af 
te schaffen. En dit om hun positie tegenover 
het franstalig kunstonden^ijs, waar geen in
schrijvingsgeld dient betaald te worden, te 
vrijwaren. De andere partijen hebben mij 
daarin niet gevolgd, er zal voor Brussel 
slechts een vermindering komen tegenover 
de rest van Vlaanderen." 

UITSTEL 
WIJ: Wat is volgens U dan dé reden van 

het heftige verzet tegen de hervormin
gen? 

Nelly Maes: „Het is gevaarlijk om zulk een 
intentieproces te maken, maar zeker is dat 
men nooit staat te springen om onderwijsher
vormingen door te voeren. Het huidige sis-
teem blijkt te funktioneren. De wachtlijsten 
zijn niet het probleem van diegenen die les 
volgen. Hoe het kunstondenvijs moet worden 
gefinancierd en wie dat moet doen daar ligt 
men ook niet van wakker. 

Deze hervormingen moeten worden door
gevoerd. Een weg terug, terug naar de 
wachtlijsten, is er niet. Bovendien zou het 
uitstellen van de hervormingen zware gevol
gen kunnen hebben voor de akademies voor 
beeldende kunsten. De situatie daar ver
schilt van die in het muziekondenvijs, men zit 
er echt te wachten op de hervormingen. 
Uitstel van de hervormingen zou betekenen 
dat ze nog eens een schooljaar opgezadeld 
zitten met een urenstop. Die mensen mogen 
dus zeker niet de dupe worden van de hele 
zaak.!" 

WIJ: Dit is uw persoonlijke visie op de 
zaak. Maar wat zal de houding zijn van de 
VU-frakie in de Vlaamse Raad? 

Nelly Maes: „We zijn overeengekomen 
om de hervorming goed te keuren, maar we 
pleiten voor uitstel van de verplichte, veral
gemeende uitvoering op 1 september 1990 
met één jaar. Dus toepassing op 1 septem
ber 1991 waardoor een gesprek mogelijk 
blijft, vernieuwing beter kan begeleid en 
voorbereid worden en in de uitvoeringsbe
sluiten rekening kan gehouden worden met 
de opmerkingen van de tegenstanders. We 
staan daar eigenlijk alleen mee. In de ekse-
kutieve houdt men vast aan de algemene 
invoering op 1 september a.s. Er volgt nu nog 
kommissiewerk, waarover wij dan verslag 
zullen uitbrengen In de fraktie. Aan de hand 
van de resultaten van die vergaderingen zal 
de fraktie haar standpunt opnieuw bepalen." 

EINDE 
(voorlopig althans) 

(ts) 
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NA TIEN JAAR 
EEN EIGEN FRAKTIE 

T
IEN jaar duurde de bevalling 
inderdaad. Bij de eerste Europe
se verkiezingen in 79 belandde 
VU-verl<ozene Maurits Coppie-
ters ergens achteraan in liet 
halfrond naast nog enkele ver
weesde politici. Wat m het La
gerhuis backbenchers wordt ge
noemd, heet in het Europarle
ment rechtelozen, politieke pa
ria's. Het Europarlement be

stond reeds een tijdje (van bij de stichting 
van de EG in '57) maar als een afvaardiging 
van de nationale parlementen. De VU had 
daar nooit plaatsgenomen. De traditionele 
wél, en die hadden de gewoonte genomen 
de hele koek onder hen te verdelen; perso
neel, geld, werkingsmiddelen. Om een frak-
tie te vormen moest je toendertijd met min
stens 10 leden zijn uit 3 lidstaten. Er werden 
toen 11 leden gevonden uit 4 lidstaten om 
een apart klubje te vormen. Een échte politie
ke fraktie was dat natuurlijk niet, maar het 
stelde de leden van die fraktie wel in staat 
met dezelfde rechten als leden van andere 
politieke frakties hun mandaat uit te oefenen. 
De boreling kreeg de naam mee van Techni
sche Koördinatiefraktie, precies om erop te 
wijzen dat het met politieke samenhorigheid 
weinig te maken had. Hoe kon dat ook 
anders met enerzijds de Deense anti-EG-ers 
en anderzijds Eurofanaat Marco Panella, 
met de nationalisten Blaney en Coppieters 

• * » < , ^ 

Jaak Vandemeulebroucke bleef voorzitter 
van de Regenboogfraktie. 

en anderzijds de internationale prolete Luci-
ana Castellina. Toch hield dit bootje stand, 
en doorstond het de storm die de tradionelen 
ontketenden: ze konden het niet hebben dat 
voortaan de rechtelozen naast hen zouden 
zitten in het Buro, of het recht hadden op 
personeel, geld, middelen, tolken, vergader
zalen, en zo meer. 

LA CICCIOLINA 
Maurits Coppieters startte meteen zijn 

kontakten met andere nationalisten, en 
kwam nauwelijks een jaar later reeds met 

De vorming van de regionalisti-
sche Regenboogfraktie liep 
niet van een leien dakje. Was 
het oorspronkelijk een alle
gaartje met heel wat vreemde 
vogels, na tien jaar evolueerde 
ze naar een stevig geheel, zeer 
internationaal georiënteerd en 
met een doordacht program
ma. Sekretaris-generaal Her
man Verheirstraeten en fraktie-
voorzitter Jaak Vandemeule
broucke werden bereid gevon
den om hun visie op de wor
ding van de Regenboogfraktie 
en haar positie in het grote 
Europese Parlement neer te 
schrijven. 

een eerste bijeenkomst van wat de EVA 
moest worden. Een achttal politieke partijen 
vormden de kern, de Volksunie de motor van 
de nieuwe internationale. 

Intussen hobbelde de fraktie verder, van 
de ene Panelliaanse scène naar de andere. 
De konstante diabolische uitbarstingen van 
de Italiaanse Radikale leider maakten ieder
een zo zenuwachtig dat één ding wel vast
stond: die man kan er nooit meer bij. Media-
ziek als hij is, schuimt hij steeds de kamera's 
af met nieuwe stunts: de cipiers van Sint 
Gillis zullen zich wel de blote borsten van 
llona Staller „Cicciolina" herinneren. De 
fraktie was zich langzaam maar zeker onmo
gelijk aan het maken. 

De Bask Karlos Garaikoetxea vervoegde 
met Eusko Alkartasuna de EVA. 

De verkiezingen van '84 konden voorbe
reid worden in een steviger dekor: de EVA 
was uitgegroeid naar 16 partijen, en in Italië 
waren we de regionalisten op één lijst gaan 
verzoenen. De VU kwam op twee, en de Sard 
Michele Columbu, het mistieke lichaam van 
de Sardische nationalisten, was eveneens 
verkozen. De fraktie nam uitbreiding. Welis
waar werd Panella niet meer toegelaten, 
maar een reeks groenen deden hun intrede: 
7 Duitsers, 1 Agalev'er, 1 Ecolo en 2 Groen-
Linkse Nederlanders. Met de 4 Denen vorm
de de EVA een stevige basis voor de fraktie 
die op verzoek van de Groenen werd omge
doopt tot Regenboogfraktie. Dit was een 
nieuwe naam voor een oude ceremonie: 
eenheid in verscheidenheid. 

GARAIKOETXEA 
In '86 zou Spanje EG-lid worden, en de 

EVA had reeds lang zeer goede kontakten 
met de nationlisten van de CDC-er Pujol en 
PNV'er Garaikoetxea. Toch zou het anders 
uitlopen. De PNV, van oudsher een kristen-
demokratische partij die zich nationalistisch 
noemt, zou definitief opteren voor de EVP. 
Maar bij de Baskische nationalisten rommel
de het heel fel, en één van de leiders en de 
toenmalige premier, Karlos Garaikoetxea, 
stichtte een eigen partij, Eusko Alkartasuna. 
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OMSLAGVERHAAL 

REGENBOOG: 
EEN EIGEN GEZICHT 

In de smeltkroes van het Euro-parlement wil de Regenboog de eigen kleuren behouden. 

Hij werd verkozen voor het Europarlement, 
en vervoegde er de EVA-rangen. De Conver-
gencia van Pujol liet het echter afweten, en 
vervoegde de liberalen. Voor vele vrienden in 
Katalonië, voor vele medestrijders voor een 
oprecht Europa van de volkeren, een ware 
kaakslag. Tu quoque, fili mi. Ook Pujol ver
koos de macht en de invloed, ondanks alle 
beloften bij de zo talrijke bezoeken. De EVA 
was inderdaad versterkt, ook al omdat we nu 
reeds met 23 partijen uit 8 lidstaten samen
werkten. En zo gingen we naar de verkiezin
gen van 1989. 

De Volksunie kwam er verzwakt uit, en 
moest het verlies van Willy Kuijpers inkasse-
ren. De andere partijen deden het echter 
beter: dank zij EVA-onderhandeling werd 
Korsikaan Max Simeoni verkozen op een 
Groene lijst. In Spanje kwam Andalouciër 
Pacheco erbij, de Schotse Winnie Ewing 
vervoegde eveneens onze rangen, en Neil 
Blaney werd herkozen. Lombardije kende 
zowaar een politieke omwenteling, en dank 
zij goede VU-relaties met de spitante leider 
van de Lega Lombarda, werden hun twee 
verkozenen bij de EVA gehaald. 

Met de vier Denen, die intussen heuse 
vrienden geworden waren, vatten we de 
onderhandelingen aan. Er werd een eigen 
fraktieprogramma opgesteld — met aktieve 
medewerking overigens van D'66 Willem 
Bertens — en uitgekeken naar de meest 
gunstige formule. 

ZONDER DE GROENEN 
Een tijdlang werd overwogen een samen

werking met de groenen op het getouw te 
zetten. Wij hadden mekaar intussen welis
waar niet meer nodig omwille van het aantal 
(de groenen waren met 29 verkozenen, wij 
met 13), maar de positieve en korrekte sa
menwerking van de afgelopen vijf jaar, en de 
belangstelling voor mekaars programma 
deed ons een tijdlang met hen onderhande
len. Hoe de mislukking van deze onderhan
delingen moet ingeschat worden is niet zeker 
geweten. Ik heb alle onderhandelingen mee
gemaakt, direkte, zijdelings, nokturne en 
matinale, per degelatie en noem maar op. 
Vast staat dat er bij de oudgedienden veel 
goede wil aanwezig was, maar pas verkozen 
hardschreeuwers weigerden het onder
scheid te zien tussen de Killing Fields van de 
absolute nationalismen en de demokratische 
eisen voor een Europa van de volkeren. De 
groene Khmers hebben het echter in hun 
fraktie gehaald, en eenieder ging zijn eigen 
weg. 

Dat was ook voor een deel van de Regen-
boogleden de meest voor de hand liggende 
en verkieselijke oplossing: voor hen was het 
beter een goed nabuurschap met de groe
nen te onderhouden dan ietwat onwennig te 
gaan samenhokken. 

En zo werd deze Regenboogfraktie werke
lijkheid: voorzitter bleef Jaak Vandemeule-
broucke. 

Herman Verheirstraeten 

Vrede en ontwapening, mensenrechten en 
zelfbestuur, internationale solidariteit en 
rechtvaardigheid, milieubewustzijn en eko-
nomisch welzijn. Met dit pakket ogenschijn
lijk politieke paradoksen gingen we bij het 
begin van deze derde legislatuur onze plaats 
zoeken in het parlement. De verkozenen van 
onze bevriende regionalistische en nationa
listische partijen stonden aan onze zijde, dat 
wisten we, Ook onze Deense vrienden van 
de Volksbeweging, reeds tien jaar onze trou
we partners in dit parlement, wilden weer 
met ons scheep. 

En zo startte de Regenboogfraktie met 13 
leden, en kreeg twee maanden later reeds 
het gezelschap van een oud-kollega van de 
Groenen uit de Bondsrepubliek. Met verte
genwoordigers uit 8 lidstaten die 7 verschil
lende officiële talen spreken, is onze fraktie 
één van de meest internationale. 

MACHT EN GELD 
Dat internationalisme staat echter haaks 

op het nieuwe Europees nationalisme dat 
overal de kop opsteekt, zowel van links als 
van rechts. Europa is voor ons een verzamel
naam, Europa is een meervoud, zoniet kan 
het nooit Europa zijn. De renaissance van 
het volkerenbewustzijn overal ter wereld legt 
— helaas vaak op een schrijnende manier — 
, de ellende van het overjaars staatsnationa-
lisme vast: de wil tot overheersing en de 

drang naar macht als vernietigers van de 
menselijke samenleving. 

In die zin vinden we de aan gang zijnde 
drang naar een tweepartijensisteem in het 
Europarlement een gevaarlijke evolutie. Poli
tieke bewegingen scharen zich gretig rond 
de twee grote groepen, socialisten en kris-
ten-demokraten, om een stuk van de koek te 
krijgen: Italiaanse en Spaanse kommunisten 
zitten in de anti-chambre van de socialisten, 
Britse en Deense konservatieven op schoot 
bij de kristen-demokraten. Macht gaat voor 
op alles, net nu het Europa in versnelde 
evolutie zichzelf aan het zoeken is, en het 
veel meer nood heeft aan een open gesprek 
over de nieuwe internationale samenleving. 
Europese Unie en Europa '92 betekenen in 
eerste instantie centralisatie, bureaukratie 
en ekonomisme. Het is het spel van de 
macht en het geld, van de ,,grote families" 
op de rug van het volk, 

De Regenboogfraktie wil daarentegen 
eerst en vooral een programma verdedigen. 
De ene zal hier, de andere weer daar de 
klemtoon op leggen, maar het geheel maakt 
deel uit van ons gemeenschappelijk ideaal, 
namelijk een vredevolle, rechtvaardige, vrije 
en milieubewuste samenleving tot stand 
brengen, waarin elk individu én elk volk 
zichzelf kan terugvinden. En wij vinden dat 
we hier beter in alle duidelijkheid alléén voor 
kunnen vechten, dan hopeloos gekompro-
mitteerd in een grote ,,invloedrijke" groep, 

Jaak Vandemeulebroucke 
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OMSLAGVERHAAL 

14 GEZICHTEN IN EEN REGENBOOG 
JAAK VANDEMEULEBROUCKE ULLA SANDBAEK 

Na een loopbaan in het onderwijs werd 
Vandemeulebroucl<e van 74 tot 77 voii^sver-
tegenwoordiger. Hij was stichter en eerste 
algemeen voorzitter van de Vereniging van 
Vlaamse Leerkrachten (WL). Van 77 tot 78 
was hij adjunkt-kabinetschef belast met on
derwijsvraagstukken; in 1979 was hij op
drachthouder bij het ministerie van Nationale 
Opvoeding; in 1980 werd hij adviseur van 
Maurits Coppieters in het Europees parle
ment. Sedert '81 is Vandemeulebroucke zelf 
lid van het Europees parlement. Hij was 
voorzitter van de EVA van '81 tot '89, en 
voorzitter van de Regenboogfraktie vanaf 
'84. 

In het Europarlement maakte hij naam als 

kenner van de regionale politiek. Vandemeu
lebroucke is echter vooral gekend als regio-
nalist en Europees federalist: verdediger van 
het Europa van de volkeren, kwam hij talloze 
keren tussen in debatten over institutionele 
en politieke zaken. 

Onder zijn impuls werd de EVA uitge
bouwd van een groep van 8 politieke partijen 
uit 5 lidstaten, tot het huidige samenwer
kingsverband van 23 politieke partijen uit 7 
lidstaten. Begonnen met 2 Europarlements
leden in '79, telt de EVA nu 9 Europarle
mentsleden, De enige schaduwzijde is de 
niet-herverkiezing van Willy Kuijpers, waar
mee Vandemeulebroucke vijf jaar lang het 
Europa van de volkeren propageerde. 

PEDRO PACHECO 
HERRERA 

De fiskalist en urbanist Pacheco is mede
stichter van de Partido Socialista Andaluz 
(PSA), net na het herstel van de demokratie 
in Spanje. Hij werd heel snel populair, en 
reeds in 1979 werd hij verkozen tot burge
meester van Jerez de la Frontera, een stad 
van 200.000 inwoners. Dat is hij tot vandaag. 
Toen zijn partij werd ingepalmd door de 
PSOE van Felipe Gonzales en Alfons Guer-
ra, de twee kopmannen van de Spaanse 
socialisten en beiden Andaluciërs, ging hij 

verder met de Partido Andalucista. De partij 
kende zeer zware tijden net na de splitsing, 
maar het is mede dankzij Pedro Pacheco's 
populariteit dat ze er weer bovenop kwam. 
Bij de nationale verkiezingen van '89 kwam 
ze voor het eerst met twee zetels in de 
Cortes, de Kamer, en dat was net na de 
verkiezing van Pacheco tot Europarlements
lid. 

Pacheco wordt algemeen aanzien als de 
enige politikus in Andaloucia die in staat is 
de absolute meerderheid van de oppermach
tige socialisten te breken. Hij werd dan ook 
aangesteld als kopman voor de regionale 
verkiezingen van deze maand. 

JENS PETER BOMDE 

Ulla Sandbaek is licentiate in de teologie, 
priester en moeder van vier kinderen. Ze is 
bestuurslid van de Deense priestersvereni
ging, en werd een bekende kolumniste in tal 
van Deense kranten en tijdschriften. 

Sandbaek geeft heel wat voordrachten 
over spiritualiteit en een beter begrip van de 
wereld. Dit heeft mede haar engagement in 
de Deense Volksbeweging bepaald. 

LUIGI MORETTI 

' ^ \_ f 

Jens Peter Bonde's toekomst werd be
paald toen hij op 15-jarige leeftijd een anti-
atoommars zag voorbijstappen. Het nooit 
meer oorlog, en de strijd tegen de atoomwa
pens zou zijn uitgangspunt voor politieke 
aktie worden. Hij was ook een van de studen-
tenleiders in '68, en werd medestichter van 
de Deense volksbeweging in '72. Daar was 
hij geschokt over de zeer tendentieuze be
richtgeving over de Volksbeweging in de 
Deense pers. 

Vier dagen na het referendum over de 
Deense toetreding tot de EG ging hij naar 
Hanoi' waar hij onder de Amerikaanse bom
menregen kommunist werd en tot de partij 
toetrad op 1 mei '75, de dag dat Saigon werd 
bevrijd. Hij werkte nadien als redakteur bij 
Notat, het blad van de Deense Volksbewe
ging, en werd in 1979 verkozen tot Europar
lementslid. 

Bonde is specialist in budgetaangelegen-
heden. Hij ook nog lid van de institutionele 
en van de ekonomische en monetaire kom
missie. Hij lag mede aan de basis van de 
vorming van de Regenboogfraktie in '79,'84 
en '89. 

Deze landmeter was tot aan zijn verkiezing 
als Europarlementslid in '89 hoofd van de 
technische dienst van zijn gemeente. Hij 
begon zijn politieke loopbaan in '84, in de 
Lega Lombarda: nauwelijks in '79 gesticht 
groeide de partij heel sterk en heel snel aan. 

Deze partij werd en wordt nog steeds heel 
sterk onder vuur genomen, als zijnde een 
xenofobe partij, een kritiek die regionalisti-
sche partijen vaak moeten ondergaan. Net 
alsof het vragen naar zelfbestuur in een 
Europees en internationaal verband, en 
vooral buiten het enge keurslijf van het 19de 
eeuwse staatsverband, als zodanig iets met 
xenofobie te maken zou hebben. Het is de 
verdienste van Moretti, samen met de sekre-
taris-generaal van de partij, senator Umberto 
Bossi, naar Straatsburg gekomen te zijn, en 
zijn onvoonNaardelijke voorkeur uitgespro
ken te hebben voor samenwerking met de 
gekende demokratische autonomistische be
wegingen in Europa. De recente grote elek-
torale suksessen van de Lega Lombarda 
(20% in hun land) zijn een potentieel groot 
patrimonium voor de Italiaanse en Europese 
demokratie. 
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IB CHRISTENSEN 

Deze psychotechnische assistent was als 
voorzitter van de partij Retsforbund ook lid 
van de Folketing (het Deense parlement) van 
73 tot 75 en van '82 tot '84. Hi was ook lid 
van de Noordse Raad van '77 tot '82 en van 
de Raad van Europa van '79 tot '82. Boven
dien was hij al lid van het Eurpees parlement 
in '78 en '79, en werd terug verkozen in '84. 

In de Deense Volksbeweging verzinne
beeldt Ib Christensen zonder twijfel het grote 
verzet tegen de institutionele inkapseling van 
Denemarken in de Europese Gemeenschap. 
Hij volgt dan ook van zeer nabij de bespre
kingen tussen de EG en de EFTA-landen, 
wier samenwerkingsvorm (geen supranatio-
naliteit) hij als voorbeeld houdt. 

BIRGIT BJORNVIG 
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De sociaalpedagoge Bjornvig begon haar 
politieke loopbaan als gemeenteraadslid 
voor de linksliberale Radikale Venstre in 
Samso. Ze werd partijbestuurslid, maar aan
gezien ze het met de EG-koers van de partij 
niet eens was, verliet ze alle verantwoordelij
ke posten. Ze bood haar diensten aan bij de 
Deense Volksbeweging, en werd lid van het 
Europarlement in '87, in opvolging van Jor-
gen Bogh. 

In '89 was ze lijstaanvoerder bij de Euro
verkiezingen, die erg suksesvol waren: de 
Volksbeweging hield met 25% van de zetels 
heel goed stand, en dit tegen een voorspeld 
zwaar verlies. In het Europarlement heeft 
Bjornvig zich gespecialiseerd in milieuvraag
stukken : samen met sociale zaken is milieu 
het politiek onderwerp dat centraal staat in 
de diskussie over de Dense EG-aanhorig-
heid. De hoge Deense normen op beide 
vlakken dreigen namelijk verlaagd te worden 
in een eengemaakt Europa, en voor de 
Denen is dat een ontoelaatbare achteruit
gang. 

DOROTHEE 
PIERMONT 

Deze antiquair werd in '84 tot Europarle
mentslid verkozen voor de Duitse groenen. 
Haar politieke aktiviteit ging vooral uit naar 
mensenrechten en ontwapening. Haar direk-
te manier van aanpakken wordt haar niet 
altijd in dank afgenomen. In '85 werd ze door 
de Franse autoriteiten uit Nieuw Caledonië 
gezeet omdat ze er meesympatiseerde met 
de onafhankelijkheidsbeweging van de Ka-
naken, en ook omdat ze tegen de atoomproe-
ven op het eiland Mururoa protesteerde. In 
het parlement maakt ze naam omwille van 
haar ongezouten aanpak van onrecht. 

Ze nam, zoals afgesproken, in het midden 
van het mandaat ontslag om plaats te maken 
voor een opvolger, en werd door de Duitse 
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groenen als lijsttrekker aangesteld voor de 
Euroverkiezingen '89. Haar kritiek op de 
Franse groenen, die ze inkonsekwentie ver
weet, werd in groene kringen niet goed 
verteerd. Daar kwam bij dat ze zich in deze 
fraktie te zeer gebonden voelde en dus ook 
beperkt in haar aktiviteiten. Dit deed haar 
opteren voor de Regenboogfraktie waar — 
en dat wist ze uit de vorige ervaring — elk lid 
binnen het gestelde programma een maksi-
male handelingsvrijheid heeft. 

Piermont deed verleden jaar nog stof op
waaien met een kongres in Brussel over de 
laatste Europese kolonies. Daar had ze niet 
alleen sprekers voor uit Guadeloupe, Kale-
donië en Martinique, maar ook van de Kana
rische Eilanden, de Azoren, Baskenland en 
Noord-lerland. 

WINIFRED EWING 

De Schotse licentiate in de letteren en 
doktor in de Rechten won in '67 de eerste 
parlementszetel voor de Scottish National 
Party en zetelde gedurende drie jaar alleen 
voor haar partij in het Lagerhuis. In 1974 
werd ze herkozen samen met 11 andere 
SNP-leden. In 1979 werd ze Europarle
mentslid voor de Highlands en Islands, de 
grootste en meest noordelijke kiesomschrij
ving in de EG. Toen haar partij in grote 
moeilijkheden verkeerde, haalde ze buiten 
alle voorspellingen om, een klinkende over
winning in haar kiesomschrijving. Dit was 
ook de positieve kentering voor de SNP die 
bij de recente verkiezingen opklom naar 
25% van de stemmen, en Schotlands twee
de grootste partij werd (na Labour). 

Winifred Ewing is voorzitter van haar partij. 
In het Europarlement wordt ze niet voor niets 
Madame Ecosse genoemd: het aantal parle
mentaire initiatieven ter verdediging van 
Schotse belangen zijn niet te tellen. Haar 
parlementaire ijver maakt van Winnie Ewing 
een van de toonaangevende Europarle
mentsleden. 
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NEIL BLANEY 

Sinds 1948 zetelt Neil Blaney, vader van 
zeven kinderen, In het Iers parlement. Hij 
was sinds 1957 opeenvolgend minister voor 
PTT, Binnenlandse Zaken, Landbouw en 
Visserij. In 1971 werd hij uit zijn partij, de 
Fianna Fail geweerd. Dal was na het incident 
met de toenmalige Ierse premier Jac/r/Lync/), 
die hem en de huidige Ierse premier Charles 
Haughey uit de regering zette op (nooit 
bewezen) verdenking van wapenleveringen 
aan de IRA. Sinds '73 werd Blaney ononder
broken als onafhankelijke verkozen. 

In '79 werd hij ook Europarlementslid en 
sloot hij onmiddellijk aan bij de EVA. Hij is, 
samen met Maurits Coppleters, een van de 
stichters van de Europese Vrije Alliantie. In 
'84 verloor hij zijn zetel zeer nipt, maar in '89 
werd hij weer ruim herkozen. Neil Blaney is 
de man van het verzet tegen de bezetting 
van zijn land door Britse troepen, en het is 
ook op zijn aansturen dat het Europarlement 
verscheidene resoluties aannam waarin het 
optreden van de Britten wordt gehekeld. Ook 
Blaney wist zijn radikalisme in de politiek met 
vreedzame middelen te verzoenen. 

JUAN CARLOS 
GARAIKOETXEA 
URRIZA 

De Baskische licentiaat In de rechten en 
de ekonomie begon zijn loopbaan In grote 
bedrijven en werd vlug voorzitter van de 
Kamer van Koophandel en Industrie van 
Navarra. Tot '79 was hij ook advokaat in 
Iruna. In die tijd was hij reeds erg aktief in 
verenigingen voor de verdediging en de 
promotie van onderwijs In het Baskisch, en 
voorzitter van de PNV, de Partido Nacional 
Vasco. 

In '79 werd hij voorzitter van de algemene 
Baskische Raad en ook parlementslid In 
Navarra, tot hij in 1980 voorzitter werd van de 
Baskische regering en lid van het Baskisch 
parlement. In die hoedanigheid ontving hij 

Maurits Coppleters, die de banden met de 
Baskische nationalisten wou aanhalen. 

Garaikoetxea brak met zijn partij In '85 en 
stichtte de meer radikale en progressieve 
Eusko Alkartasuna. Vandemeulebroucke 
was gastspreker op het stichtingskongres 
dat plaatsgreep In Iruna (Pamplona). De 
partij had meteen sukses: ze veroverde de 
burgemeesters van Gastels (Vitoria) en Do-
nostla (San Sebastian) en de bestendige 
deputatie van de provincie Guipuzcoa. 

In '86 werd Garaikoetxea verkozen tof 
europarlementslid voor de lijst Europa los 
Pueblos (Europa van de volkeren) en sloot 
meteen aan bij de EVA. Deze lijst werd mee 
gevormd door Esquerra Republicana de Ca-
talunya en de Partido Nacionalista Galego 
(Catalanen en Galiciërs). In november '89 
werd hij voorzitter van de EVA. 

FRANCESCO 
SPERONI 

Deze boordmekanleker bij Alitalia studeer
de In zijn vrije tijd politieke wetenschappen 
en Internationaal recht. Hij werd voorzitter 
van zijn beroepsvereniging en bracht in die 
funktie de onderhandelingen over een natio
naal arbeldskontrakt tot een goed einde In 
'81. 

In '87 trad hij toe tot de Lega Lombarda, en 
werd meteen een van de stuwende krachten 
In de provincie Varese. In '88 werd hij in 
Samarato tot gemeenteraadslid verkozen, 
en werd ook provinciaal sekrefaris van de 
Lega Lombarda In Milaan. In '89 werd hij 
verkozen tot europarlementslid op de lijst 
Lega Nord-Lega Lombarda, een koalltie met 
de Liga's van Lombardië, Ligurië, Piëmont, 
Venetië en Toscanië. In mei 1990 werd hij 
tenslotte lid van de regionale raad van Lom
bardië. 

MARIO MELIS 
De Sardijnse advokaat Melis begon zijn 

politieke loopbaan als burgemeester van 
Olienaen provincieraadslid In Nuoro. In 1969 
werd hij lid van het Sardisch parlement en 
werd ekspert op het vlak van de ekonomi-
sche ontwikkeling van deze arme regio. In 
1973 werd hij al minister In de regionale 
regering, maar moest daar ontslag nemen 
toen hij In 1976 verkozen werd tot senator In 
Rome. 

Van '79 tot '83 kwam hij terug in de 
Sardische raad als voorzitter van de kommis
sie Ekonomische Zaken en later als minister 
voor Milieu. In 1983 werd hij verkozen als 
volksvertegenwoordiger in het Italiaanse par
lement. Het jaar daarop echter werd hij 
teruggeroepen om voorzitter fe worden van 
de Sardische regering, een ambt dat hij 
waarnam tot zijn verkiezing als Europarle
mentslid In juni '89. 

Melis maakte vooral naam als beleidsman: 
twintig jaar lang stond hij mee aan het roer 
van Sardinië, en gold er als dé promotor van 
de ekonomische ontwikkeling, en zaak die 
volgens hem slechts dan vaart kan nemen 
wanneer Sardinië voldoende autonomie zal 
verkregen hebben. 

MAX SIMEONI 

De Corsikaanse arts, hoofd van het hospi
taal van Bastia, stichtte In '64 een tijdschrift 
voor de verdediging van het Corsikaanse 
volk. In '66 komt op zijn initiatief Arritti voor 
het eerst uit, een radikaal nationalistisch 
weekblad, en het jaar daarna sticht hij de 
Action Réglonallste Corse (ARC), zoveel als 
de Corsikaanse volksbeweging. De eis voor 
autonomie, de erkenning van het Corsikaan
se volk werd voor het eerst politiek gesteld. 
Na het drama van Aleria ontbond premier 
Chirac de Corsikaanse Volksbeweging. 

We lezen 1975: Max SImeonI gaat mee In 
het verzet, de maquis, maar krijgt In '82, bij 
de verkiezing van Mitterand tot president, 
amnestie. Intussen had zich de politieke arm 
van de Corsikaanse volksbeweging ge
vormd, de Corsikaanse Volksunie, de Unio-
ne dl U Populu Corsu. Die partij zetelt sinds 
'82 in het Corsikaanse parlement. Toch 
vormt zich een meer radikale vleugel, en 
zondert zich af: la Concolta. Het tema van 
politiek geweld staat centraal. SImeoni blijft 
dit afzweren, wat niet eenvoudig is. Toch 
weet Max SImeoni deze partij te bewegen tot 
een gemeenschappelijke lijst Awenu Corsu, 
Corsikaanse toekomst, en haalt daarmee 
ook elektorale winst In '86 en '87. 

In '89 staat hij, mede dankzij de onderhan
deling van de EVA met de Europese Groe
nen, op een verkiesbare plaats voor het 
Europees parlement. 
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REGENBOOGFRAKTIE 
BEZOEKT IJZERTOREN 

H
ET bezoek aan Diksmuide vorm
de het gepaste kader om het 
Regenboog-Vredesmanifest 
aan de pers voor te stellen. 
Diksmuide simboliseert immers 
de droom van „nooit meer oor
log" vanuit het zelfbeschik-
kingsstreven van kleine volke
ren. De IJzervlakte draagt de 
permanente herinnering van 
nutteloos slagveld. „Zo we uit 

die herinnering lessen voor morgen trekken, 
is wellicht niet alles nutteloos geweest", zo 
luidde de kommentaar van fraktievoorzitter 
Vandemeulebroucke. 

DRIE UITGANGSPUNTEN 
De Regenboogfraktie gaat er vooreerst 

van uit dat echte én vredevolle samenv\̂ er-
king in Europa en in de wereld slechts 
haalbaar is, wanneer die gegrondvest is op 
de wederijdse erkenning en waardering van 
elkanders eigenheid. Het Europees ideaal 
van de Regenboogfraktie — een Europa van 
volkeren en regio's — staat haaks op elke 
vorm van centralisme en overheersing van 
militaristische staten. De drang naar zelfbe
stuur past volledig in het kader van een 
wereld die onweerstaanbaar ontwikkelt naar 
eenheid in verscheidenheid. 

Een goed buitenlands beleid moet aan drie 
principes voldoen: vrijwaring van de rechten 
van de mens én de rechten van elk volk, het 
nastreven van intemationale solidariteit in de 
breedste zin: humaan, sociaal, kultureel, 
ekonomisch, ekologisch en tenslotte de ak-
tieve bevordering van een defensief veilig
heidsbeleid. 

Een defensief veiligheidsbeleid overstijgt 
het zuiver militaire. Geweld komt immers in 
verschillende vormen en in verschillende 
omvang voor: een agressieve buurman, eko-
nomische sankties, stopzetting van levering 
van levensnoodzakelijke produkten, onhoud
baar hoge werkloosheid, milieuvernietiging, 
uitbuiting van de Derde Wereld. Een even
wichtig vredesbeleid gaat geweld in al zijn 
vormen tegen en houdt zich bijgevolg niet 
enkel bezig met de militaire problemen, maar 
vooral ook met de niet-militaire vraagstukken 
als opdracht in het streven naar een betere 
wereldsamenleving. 

De Regenboogfraktie met bloemen aan de IJzertoren. 

Van 5 tot 7 juli brachten de 
leden van de Regenboogfraktie 
een bezoek aan West-Vlaande-
ren. Jaak Vandemeulebroucke 
leidde hen rond in de IJzer-
streek en bezocht met hen en
kele oorlogskerkhoven uit de 
Eerste Wereldoorlog. Er wer
den kransen neergelegd aan 
het indrukwekkende monu
ment van de treurende ouders 
van Kate Koilwitz op het Duitse 
kerkhof van Vladsto en aan het 
graf van de jongste gesneuvel
de van Wereldoorlog I: een Iers 
jongetje van nauwelijks veer
tien. 
Voor de nieuw gekozenen was 
het meteen ook de eerste ken
nismaking met de wortels van 
de Vlaamse ontvoogdingsstrijd 
en het testament van de Fron-
ters. 

EEN POST-
JALTATIJDPERK 

De traditionele verdeling van de wereld 
tussen de twee grootmachten is thans door
broken. De hervormingspolitik van Gorbat-
sjov, de positieve antwoorden die hierop 
volgden vanuit de Verenigde Staten, de de-
mokratiseringsgolf in Midden-Europa met de 
daaruit voortvloeiende ontmanteling van het 
Warschaupakt en het verder bouwen op de 
principes van de Stotakte van Helsinki geven 
volens de leden van de RegenboogfraWie nu 
alle kansen om het Post-Jaltatijdperk ook 
daadwerkelijk in te vullen. 

Essentieel daarbij is dat deze invulling 
onder geen beding een aangepaste of een 
nieuwe verfijnde vorm mag worden van de 
tweedeling uit de Jaltaperiode. De nieuwe 
denkpistes moeten uitgaan van een reeks 
nieuwe basisstellingen zoals bijvoorbeeld 
het afwijzen van geweld als middel om poli-
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Aan het graf van de jongste gesneuvelde uit de eerste wereldoorlog, een Ierse 
jongen van veertien, legde de Regenboogfraktie een bloemenkrans neer. 

tieke doeleinden te bereiken; de afwijzing 
van de afschrikkingsteorie, het ontwerpen 
van samenwerkingsstrategieën tussen West-
, Midden- en Oost-Europa, het hanteren van 
federale werkmodellen voor zogeheten min
derheden binnen bestaande staatsgrenzen 
of het ontwerpen van gedemilitariseerde zo
nes. 

Dit nieuwe denken moet ook de bestaans
reden van een hele reeks internationale 
verdragen, organisaties en initiatieven dur
ven kritisch benaderen en/of nieuwe op
drachten geven: Nato, Warschaupakt, West-
europese Unie, de Raad van Europa, de 
Europese Vrijhandelsassociatie (EFTA), de 
Europese Gemeenschap, de Helsinki-ak-
koorden. Binnen een dinamisch ontspan-
nings- en vredesbeleid kunnen hun „traditio
nele taken" omvormd, vernieuwd of omge
bogen worden of kunnen de organisaties zelf 
op termijn worden afgebouwd, tenwijl andere 
internationale instellingen nieuwe taken op 
zich kunnen nemen. 

De Regenboogfraktie pleit voor de onmid
dellijke uitwerking van een strategie van 
defensieve verdediging. Er moet ook snel 
een akkoord komen over een substantiële 
vermindering van alle konventionele troe
pen- en wapennivo's tegen 1995, alle vreem
de troepen op andermans grondgebied moe
ten snel worden teruggetrokken tenvijl alle 
massavernietigingswapens uit West-, Mid
den- en Oost-Europa verwijderd moeten wor
den. Dit veronderstelt meteen ook de ont
manteling van het Franse en Britse kernwa
penarsenaal. De Regenboogfraktie verde
digt ook een veralgemeende jaarlijkse pro
centuele afbouw van de 
defensiebegrotingen en de ondersteuning 
van alle initiatieven om toezicht op de pro-
duktie en de uitvoer van wapens, munitie en 
oorlogsmateriaal in te voeren en/of te ver
sterken. 

NIEUWE 
INTERNATIONALE 
WEGEN 

Europa mag geen derde machtsblok wor
den. Daarom mag de Europese Gemeen
schap geen militaire opdracht krijgen. Zij 
moeten integendeel een politiek, ekono-
misch, kultureel, sociaal en ekologisch ,,ont-
spanningsbeleid" voeren met Midden- en 
Oosteuropa. Ook de Westeuropese Unie, de 
embryo van een Europese Nato, moet opge
heven worden. 

De Slotakte van Helsinki, die door 35 
landen werd ondertekend (de Verenigde Sta
ten van Amerika, Canada en alle Europese 
staten behalve Albanië) moet volgens de 
Regenboogfraktie het sluitstuk worden waar
rond een nieuw vredes- en veiligheidskon-
cept wordt uitgebouwd. Als het aan de veer
tien Regenboogparlementsleden ligt komt er 
een vaste CVSE-struktuur met bijhorende 
Parlementaire Vergadering om de demokra-
tisering van het Helsinki-proces te realise

ren, het permanent overleg gestalte te geven 
en de evolutie van Helsinki mogelijk te ma
ken. Het CVSE-parlement geeft de unieke 
kans om ook de niet-gebonden en neutrale 
landen in het overleg te betrekken, vermits 
de niet-gebondenheid zich enkel stelde ten 
aanzien van Nato en het Warschaupakt. 

Desgewenst kunnen ook de VS en Canada 
zich inschakelen in het Helsinkiproces. Deze 
inschakeling maakt de diskussie over het 
voortbestaan van de Nato overbodig. De 
afschrikkingsstrategie zou evident vervan
gen vrorden door een demokratische over-
legstrategie naar vrede, ontspanning en ont
wapening. 

Dit Regenboog-vredesmanifest benadert 
de recente gebeurtenissen in Oost- en Mid
den-Europa op een originele wijze. Het waar
schuwt terecfit voor een verdere tweedeling 
van Europa, zij het dan onder een verfijnde 
en geslepen vorm. Het is een trouwe verder
zetting van het pacifistisch ideeëngoed van 
de Fronters en de centrum-progressieve 
Vlaamse beweging. Boeiend is de gedachte 
een nieuwe vredes- en veiligheidskoncept uit 
te bouwen rond de Slotakte van Helsinki. Het 
dokument bevat nauwelijks vijf bladzijden én 
verdient hoe dan ook verdere uitwerking en 
konkretisering. 

Bart StaeS' 
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AANKLACHT TEGEN 
ISRAËLISCHE 

WREEDHEDEN 

D
E manier waarop in Israël Pa
lestijnse vrouwen in gevange
nissen worden behandeld, 
vindt Jael Oren simptomatisch 
voor de groeiende Arabsout-
mentaliteit. 

,,Een groep van ongeveer 
vijftig Israëlische vrouwen 
raakte daarover langzamer
hand zo gefrustreerd dat we 
hebben gezegd: we moeten 

iets doen, daarom hebben we twee jaar 
geleden deze organisatie opgericht. Ze ver
lenen hulp aan Palestijnse vrouwen tijdens 
en na hun verblijf in de gevangenis". 

IN AANWEZIGHEID 
VAN... 

Jael vertelt over gevallen opgesloten in de 
grootste gevangenis van Jeruzalem, de Rus
sian Compound. I^anal Diab, 15 jaar, en 
RimaAbu-Assab, 13 jaar, werden aangehou
den omdat ze met stenen gooiden. De politie 
heeft ze met zware matrakken voortdurend 
bewerkt gedurende hun ondervraging. Dit 
spelletje werd voortgezet in hun cel. 

Op 18 oktober '88 werden vijf vrouwen, 
allen 17 jaar, eveneens zwaar geslagen met 
stokken. Met het hoofd naar omlaag werd 
Akram Souad opgehangen. In deze houding 
ging de foltering door. Sindsdien heeft Sou-
ad hoorproblemen. Manal Majhed werd in 
het aangezicht gespuwd, aan de haren voort
gesleept, handen en voeten samengebon
den met een snijdend touw in plastiek. Zo 
werd ze als een bal van de ene politieman 
naar de andere gegooid. De plastieken boei
en sneden diep in haar polsen. Daarna werd 
ze op een plank vastgebonden en de grens
politie heeft dan met zware laarzen op haar 
voeten gesprongen. Van 5u. af in de namid
dag tot middernacht werden deze vijf vrou
wen gedwongen op één been te staan. Het 
andere been werd vastgemaakt aan een 
deurklink. De advokaat van Akram heeft een 
klacht ingediend. Vandaag is Souad nog 
altijd in de gevangenis van Hasharon. Ze 
wordt nu beschuldigd van laster tegen de 
politie. Elke rechtsbijstand wordt geweigerd. 

...HOGERE OFFICIEREN 
Efaf Al-Salaime (16 jaar), zou een molotov

cocktail hebben gegooid, zo beweert ,,men". 
Ook zij werd herhaaldelijk en door verschil
lende politiemannen zwaar geslagen. Vervol
gens naar een hospitaal gevoerd met vrese
lijke pijn aan het hoofd. De voorgeschreven 
medikamenten werden haar slechts spora
disch gegeven. 

Ze heet Jael Oren, geboren en 
getogen in Israël, haar ouders 
hebben de koncentratiekam-
pen overleefd. Haar familie 
weet dus wat verdrukking en 
diskriminatie betekent. Het 
leed van de Palestijnse vrou
wen: mishandelingen, ver
krachtingen en intimidaties, 
hebben haar diep aangegre
pen. Zo diep dat ze als afge
vaardigde van de Women's Or
ganisation for Political Priso
ners in Israel een vredesmissie 
onderneemt om bevriende lan
den steun te vragen de Israëli
sche autoriteiten te overtuigen 
hun onmenselijk beleid op te 
geven. 
Het is zeer de vraag of met het 
aantreden van de uiterst-recht
se regering Shamier er enige 
afbouw van de Israëlische be-
zettingspolitiek zal komen. 
Jael Oren was de gaste van de 
vu-vrouwen. 

Op 16 april heeft de politie haar andermaal 
met het hoofd tegen de muur gebonkt en 
werd er een vinger gebroken. Op 17 april 
werd Efaf uit haar cel gehaald en opnieuw 
geslagen, vnl. op de neus en ook op de 
gebroken vinger, vraarvan het verband weg
gehaald werd. Dit heeft tot 6u. 's morgens 
geduurd. Hogere officieren waren aanwezig. 
Hun namen zijn bekend. Op 19 april werd 
Efaf naar Hasharon overgebracht. 

Jael Oren, een Israëlische neemt het 
op voor Palestijnen. 

Jamile El-Azza, aangehouden op 16 april 
is nog altijd afgezonderd in een piepkleine 
ziekmakende ruimte. Zij werd gedurende 
twee dagen vastgebonden aan een stoel. 
Jamil is een beroepsverpleegster in Saoudi-
Arabië. Zij bezocht haar zieke moeder in een 
vluchtelingenkamp, toen ze aangehouden 
werd. 

GEEN GENADE 
VOOR ZWANGERE 
VROUWEN 

Intisar Ei-Qaq, 19 jaar en acht maanden 
zwanger werd tot 4 jaar hechtenis veroor
deeld door het tribunaal van het distrikt 
Jeruzalem. Met de boeien aan handen en 
voeten werd ze naar de gynekoloog geleid. 
De boeien werden tijdens het onderzoek niet 
verwijderd. 
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Een andere zwangere vrouw werd even
eens aan handen en voeten gebonden naar 
de verlossingskamer gebracht. Er werd niets 
voorzien voor de bazisbehoeften van moeder 
en boreling. 

Ne'eme El Hilu, 38 jaar, uit het vluchtelin
genkamp van Jeballiah, werd op 20 april 
aangehouden. Ze is een van de leidsters van 
de Palestijnse Vrouwenvereniging in de Ga-
zastrook. In het verleden werd ze reeds 
gedurende min of meer lange perioden ge
vangen genomen. In 1972 verloor ze een 
voorarm tijdens een granaatontploffing, 
eveneens een van haar ogen. Bij haar vrijla
ting in 1985, heeft ze twee weesjes geadop
teerd. Gelijk zovele vrijgelaten gevangenen 
lijdt ze aan allergieën, zweren allerhande, 
huidziektes en nierkomplikaties. Geen enke
le aanklacht was er te vinden in haar dossier. 
De overheid zei alleen maar haar achter de 
tralies te wensen. Haar opsluiting is blijkbaar 
een middel om Palestijnse vrouwen in de 
Gazastrook te beletten zich te organiseren; 
En dan gaat het over projekten voor alfabeti
sering en koöperatieven, scholen voor moe
ders, stages voor beroepsvorming en zo 
meer. 

Dit is maar een kleine greep uit zovele 
gelijkaardige gevallen, klaagt Jael Oren aan. 
Haar vrouwenvereniging beschikt over uit
stekende advokaten zoals o.m. Yosefa Piek 
met als opdracht het kontroleren van de 
aanhoudingen en de wijze waarop, waken 
over en respekt voor de rechten van de 
mens, klachten aanhoren. Maar haar werk 
wordt belet door de autoriteiten die al het 
mogelijke doen om haar weg te doorkruisen 
met nieuwe moeilijkheden. 

„Steeds meer wordt het gevoel aangewak
kerd dat Palestijrier} geen mensen zijn die je 
hoeft te respekteren. Het Israëlische volk 
wordt opgevoed in het haten van Palestij-
nen". Jael Oren denkt dat het daarom ook zo 
moeilijk is om in haar eigen land voldoende 
oppositie te mobiliseren tegen de mishande
lingen. Dat is de reden waarom ze er nu op 
uittrekt om internationale steun te verkrijgen 

en niet in de laatste plaats van België. 
Mevrouw Oren is ervan overtuigd dat ver

hoogde internationale druk — en niet alleen 
vanwege Amnesty International — hard no
dig is om de mishandelingen te stoppen. Het 
openlijk protest van mevrouw Mitterand te
gen een zaak waar een zwangere politieke 
gevangene hulp werd geweigerd, heeft in 
ieder geval resultaat gehad. 

Internationale protesten liggen nu ook aan 
de bazis van enkele opgemerkte vrijlatingen 
en hebben definitief het einde ingeluid van 
,,administratieve opsluitingen". Hongersta
kingen van gevangenen hebben blijl<baar 
ook veel invloed gehad. 

Verbijsterend eveneens is het feil dat zo
vele vrouwen na hun vrijlating opnieuw in het 
verzet gaan, wat ook de folteringen mogen 
geweest zijn. Een teken aan de wand voor de 
Israëli's, die letterlijk en figuurlijk hun kruit 
verschieten. Ongelooflijk hoe sterk vrouwen 
kunnen zijn. 

^ M D A H 
GAAT VERDER 

Het Palestijnse volk bouwt stapsgewijze 
aan zijn eigen staat. Het gelooft rotsvast in 
de Intifadah. Het gaat door, hardnekkiger 
dan ooit voordien. Het weet dat deze opstand 
de ogen van de wereld deed opengaan, 
vooral van al degenen die jarenlang door 
geen of valse informatie werden misleid. Ze 
weten dat het juridisch sisteem van de Israë
li's totaal ontwricht is en ongeloofwaardig 
geworden is. 

De Intifadah geeft terug hoop en geloof in 
de kracht van het Palestijnse volk. De op
stand zal duren tot zolang er een demokrati-
sche en onafhankelijke staatsstruktuur komt. 

Of zoals een boer uit het bergland over de 
Israëli's zei, lezen we in een Palestijnse 
nieuwsbrief: „Wat ze ook doen, zezullenhet 
verliezen...". 

Hilda Uytterhoeven 

SCHRIJF 
ZE VRIJ! 

Wie de beweging van Jael Oren wil 
steunen kan dit door het schrijven van 
protestbrievn naar volgende instanties 
omtrent volgende onderwerpen. 

* Pogingen om advokate Yosefa Piek de 
toegang te ontzeggen tot de gevangen 
om aldus de rechten van de verdediging 
in het gedrang te brengen: 
Shaul Levy, 
Director National 
Prison Authority 
5 Hahistadrut St. 
Jerusalem 
Fax (972)(2)249804 

Jacob Rubin Adv., 
Head of The Israel Bar, 
1 Shopin St., 
Jerusalem 92190 
Fax: (972)(2)78878 

* De mensonterende opsluitingen in de 
Russian Compound gevangenis: 
Inspector General of Police, 
Jacob Turner, 
P.O.B. 90006, 
Jerusalem 91906 

* De mensonterende opsluiting van de 
zwangere Intissar El-Qaq: 
Shaul Levy, Director National Prisons 
Authority. 

* Het isoleren van Victoria David omdat 
ze Joodse is: 
Shaul Levy, idem. 

* De weigering van een medische behan
deling voor Etaf Alyan wier gebroken 
neus dringend dient geopereerd: 
Ram Ishay M.D., 
President, 
The Wordl Medical Association, 
28, Avenue des Alpes, 
01210 Fernay-Voltaire, 
France 
Fax: 5040597. 

* De opsluiting van Ne'eme El Hilu: 
Jacob Hasidim 
The Military legal Adviser, 
Gaza Strip, 
Civil Administration 
Gaza. 
Fax: 051-864500 

Steun kan betuigd worden aan Vrouwen
vereniging voor Politieke Gevangenen in 
Israël, P.O.Box 811, Tel Aviv. Tel & Fax: 
(972)(3)294510. 
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EEN VOLKSNATIONALE 
BENADERING VAN HET 

MIGRANTENVRAAGSTUK 

E
EN volk is geen statisch maar 
integendeel — en dit reeds 
eeuwenlang — een dinamisch 
gegeven dat voortdurend on
derhevig was aan „vreemde" 
invloeden en die op een origi
nele manier in zijn eigenheid 
venwerkt. 

Zo was het vroeger, zo is het 
nu en zo zal het morgen zijn. 
Migraties zijn van alle tijden. 

De huidige zijn trouwens heel wat vredelie
vender verlopen dan die uit de vroegere 
eeuwen. 

UITDAGING 
•Toch vormt de vestiging van een aantal 

migranten telkens weer een uitdaging. Het 
komt er immers op aan ervoor te zorgen dat 
dergelijke migraties niet lot konflikten maar 
integendeel tot een wederzijdse verrijking 
leiden. 

Tegenstrijdige elementen moeten met me
kaar worden verzoend. Enerzijds moeten 
migranten zich aanpassen aan het volk dat 
hen heeft opgenomen. Anderzijds echter 
mag deze aanpassing niet leiden tot een 
plotse breuk met de eigen tradities van de 
migrant. Beter dan wie ook beseffen volksna
tionalisten inderdaad dat dergelijke „ver
vreemding" fataal leidt tol de vorming van 
groepen ontwortelden in de maatschappij. 
Daarmee is niemand gediend. 

Dat volksnationalisten vanuit hun eigen 
gedachtengoed het migrantenvraagstuk op 
een zeer specifieke manier benaderen bleek 
overduidelijk uit de toespraak die Vic An-
ciaux, staatssekretaris van het Brusselse 
Hoofdstedelijke Gewest, hield op een kollok-
wium Migratie en Migranten. Dit kollokwium, 
waaraan ook mevrouw Paula D'Hondt, ko
ninklijk kommissaris voor Migranten, deel
nam, werd op 28 mei jongstleden georgani
seerd door hel Vlaams Komitee voor Brussel. 

Reeds van bij de aanvang stelde de staats
sekretaris uitdrukkelijk hoe een volksnatio-
nale bezieling aan de grondslag ligt van zijn 
aanpak van dit probleem. Vic Anciaux is op 
dit vlak trouwens niet aan zijn proefstuk. 

Geïnspireerd door het grote onrecht dal 
zovele Vlaamse gastarbeiders werd aange
daan op het einde van vorige eeuw en in hel 
begin van deze eeuw, pakte hij de migran-
lenproblematiek reeds aan toen hij in 1978 
staatssekretaris was. Als dusdanig stelde hij 

Tijdens de jongste Jaren heb
ben politici van uiteenlopende 
strekking iiun standpunt be
kend gemaakt ten aanzien van 
het migrantenprobleem. Met 
uitzondering van diegenen die 
beweren dat de „oplossing" 
zou bestaan in het terugsturen 
van deze mensen naar hun 
land van herkomst, pleiten alle 
partijen voor een integratiebe
leid. 
Op het eerste gezicht schijnt er 
dan ook niet zoveel verschil te 
zijn tussen de benadering van 
deze problematiek door de di
verse politieke families. Bij na
der toezien echter blijkt dat 
voiksnatlonalisten dit maat
schappelijk probleem benade
ren vanuit een zeer eigen in
valshoek. 
in tegenstelling immers tot 
kristen-demokraten, socialis
ten, liberalen of groenen zijn de 
voiksnatlonalisten er zich van 
bewust dat het volk een aller
noodzakelijkste ieefkring is die 
het individu toelaat zichzelf te 
ontplooien. 

het eerste dossier over immigratie en mi
grantenbeleid op dat ooit aan de Belgische 
regering werd voorgelegd. Ook hier waren 
de volksnationalislen andermaal voortrek
kers! 

Jammer genoeg heeft men, nadat de 
Volksunie in 1979 uit de regering verdween, 
het schrijnende migrantenvraagstuk verder 

i _ * • 

Vic Anciaux: ,,Rezoluut en moedig te 
werk gaan nu het nog kan!" 

laten rotten. Nu, twaalf jaar later, zijn de 
ogen wel opengegaan. 

Tijdens zijn uiteenzetting rekende staats
sekretaris Anciaux af met een aantal dood
doeners en plaatste hel migrantenvraagstuk 
in zijn juiste kontekst. 

Zo werd vastgesteld dat het probleem niet 
ligt bij de Italianen — vrijwel de grootste 
migrantengroep — en al evenmin bij de 
Spanjaarden of Grieken, laat staan bij de 
Oost-Europeanen of Amerikanen. Zelfs de 
Japanners en de Chinezen, hoewel afkom
stig uit een totaal vreemde beschaving, ver
oorzaken geen moeilijkheden. Het probleem 
ligt hoofdzakelijk bij de migranten afkomstig 
uil Marokko of Turkije. 

Vic Anciaux liet er niet de minste twijfel 
over bestaan dat het een vergissing is ge
weest om, van de ene op de andere dag, een 
massa Marokkaanse zwervers uit hun ber
bertenten en Turkse boeren uit hun bergen 
zonder enige begeleiding over te plaatsen in 
de hooggeïndustrialiseerde Westeuropese 
samenleving. Maar, zo vervolgde Vic An
ciaux, met dergelijke vaststelling is het pro
bleem uiteraard niet van de baan. 

De oplossing ligt enkel in een volwaardige 
integratie. Deze wordt niet bewerkt door 
simplistische maatregelen als het toekennen 
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van de nationaliteit en het stemrecht Beiden 
kunnen enkel het gevolg zijn van een integra
tie Integratie vereist in eerste instantie de 
kennis van de landstaal in Vlaanderen het 
Nederlands In Brussel het Frans en het 
Nederlands 

Vanuit zijn volksnationale visie wees An-
ciaux erop dat integratie geen eennchtings-
verkeer kan zijn Migranten en autochtonen 
moeten bereid zijn de voor mekaar storende 
faktoren te vermijden en de voor elkaar 
verrijkende verschillen en eigenheden met 
alleen te aanvaarden maar zelfs te waarde
ren 

Er kan overigens met de minste twijfel over 
bestaan dat de migranten met alleen onze 
wetten maar ook onze maatschappelijke 
waarden moeten eerbiedigen 

Al verdient hef in Vlaanderen aanbeveling 
dat de migranten voldoende verspreid zou
den wonen, toch is er te Brussel een dergelij
ke koncentratie van vreemde bevolking dat 
er wellicht een gemengde samenlevings
vorm van verscheidene kultuurgroepen zal 
blijven bestaan, aldus Vic Anciaux 

Een dnngend probleem vormt de langduri
ge werkloosheid bij de migranten Deze is 
het gevolg van een gebrekkige scholing Dit 
moet dringend worden verholpen, met alleen 
m het belang van de migranten maar even
zeer in ons eigen belang, aldus Anciaux 

„Indien we aan zo'n tewerkstellingsbeleid 
zouden verzaken, lopen we immers het ge
vaar, midden tussen ons, een etnisch sub-
proletariaat te laten ontstaan met alle gevol
gen vandien" 

Om de integratie van de migranten te 
bevorderen wil de Brusselse Hoofdstedelijke 
Eksekutieve gemeentelijke initiatieven aan
moedigen Prioriteit zal worden gegeven aan 
projekten die de veiligheid bevorderen, het 
uitzicht van straten en pleinen verbeteren en 
de migranten stimuleren zich thuis te voelen 
in hun stad Essentiële voorwaarde hiertoe 
moet de kennis zijn met alleen van het Frans, 
maar, volgens Vic Anciaux, ook van het 
Nederlands Ovengens zouden de migran
ten steeds meer moeten beseffen dat zij te 
Brussel zeer moeilijk aan werk geraken wan
neer ZIJ met tweetalig zijn 

Tot slot wees staatssekretaris Anciaux 
erop dat in de toekomst de internationalise
ring van de maatschappij eerder regel dan 
uitzondenng zal zijn Dit hoeft echter aller
minst tot identiteitsverlies te leiden wie de 
eigen kuituur ten volle bezit is ongetwijfeld m 
staat de kontakten met andere kuituren als 
een verfrissende verrijking te aanvaarden 

,,Het zal er op aankomen de problemen 
die de internationalisering schept, moedig en 
resoluut te onderkennen en maatschappelijk 
op te lossen nu dat het nog kan en dit 
vooraleer ze uitgroeien tot beschavingspro
blemen " 

Hieraan kan worden toegevoegd dat al
leen al die uitdaging een meer dan voldoen
de antwoord vormt op de vraag of volksnatio-
nalisten na de staatshervorming nog een 
opdracht zouden hebben 

Paul De Ridder 

ODIEL SPRUYTTE, 
ONTHULLENDE BIOGRAFIE 

De priester Odiel Spruyttte (Rumbeke 
1891 — Slijpe 1940) stond tijdens zijn leven 
met echt op het voorplan van de Vlaamse 
beweging Achter de schermen oefende hij 
echter een aanzienlijke invloed uit Odiel 
Spruytte inspireerde tussen beide wereloor-
logen in sterke mate het gedachtengoed van 
het Vlaams nationalisme 

PETIT VICAIRE 
Pieter Jan Verstraete onderzocht het leven 

en het werk van Spruytte en schreef er een 
onthullende biografie over 

Samen met Victor Leemans was Spruytte 
de meest gezaghebbende medewerker van 
het radikale, Diets-katolieke weekblad Jong 
Dietschland Hij fungeerde ook als ,,denk
tank" van de autoritairgezinde vleugel van 
het Vlaamsch Nationaal Verbond (VNV) Dat 
blijkt onder meer uit de geheime briefwisse
ling die de priester voerde met VNV-leider 
Staf de Clercq 

Spruytte had kontakten met heel wat figu
ren uit de Vlaamse beweging We noemen 
hier enkel Lodewijk Dosfel, Jozef Muls, 
pater Callewaert, Modest van Assche, Cyriel 
Verschaeve, Achiel Verstraete, Jeroom Leu-
ndan en Reimond Tollenaere Al deze rela
ties worden in het boek uitvoerig beschreven 
en toegelicht 

Odiel Spruytte had een kort, maar biezon-
der dinamisch leven Met een diploma van 
bakkalaureaat in de Teologie op zak, startte 
hij op 30-jange leeftijd zijn loopbaan als 
proost van de Sociale Werken in Izegem 
(1921-1925) Na een konflikt werd hij in de 
zomer van 1925 benoemd tot kapelaan in 
Zwevegem (1925-1934) Hier beleefde Odiel 
Spruytte de gelukkigste jaren van zijn leven 
HIJ ontplooide er een hele waaier van aktivi-
teiten, schreef tientallen artikels voor Jong 
Dietschland en andere Vlaams-nationale pu-
blikaties Merwaardig was zijn inzet voor een 
vredeskonferentie in Warschau maar door 
een bisschoppelijk veto werd hieraan vroeg
tijdig een einde gesteld Na een intermezzo 
in Wervik kwam de beproefde ,,petit vicaire" 
Spruytte als kapelaan m het kleine Slijpe bij 
Middelkerke terecht, waar hij m november 
1940 op amper 49-jarige leeftijd zou overlij
den 

Odiel Spruytte ontpopte zich m de jaren 
dertig als de leermeester bij uitstek van het 
radikale Diets nationalisme binnen het VNV 
In Slijpe schreef hij ook zijn diepgaande 
essays over Friedrich Nietzsche die in het 

tijdschrift Kultuurleven werden gepubliceerd 
Spruytte was een uitzonderlijk Nietzsche-
kenner 

Dat er over deze toonaangevende figuur 
uit het Vlaams nationalisme tot nu toe geen 
biografie werd gepubliceerd, is hoogst ver
wonderlijk Pieter Jan \^rstraete wil deze 
leemte thans opvullen Zijn uitvoenge biogra
fie over priester Spruytte is het resultaat van 
ruim acht jaar geduldig speurwerk, onder
zoek en gesprekken met familieleden, vrien
den en kennissen van Spruytte De auteur 
kon voor het eerst de nagelaten papieren en 
dokumenten van de pnester inkijken Hij 
ondervroeg tientallen getuigen Zo kon hij 
o m gebruik maken van de briefwisseling die 
berust m het archief van Frans Van der Eist 

Het boek Odiel Spruyttte, een priesterle
ven in dienst van het Vlaams nationalisme 
telt 11 hoofdstukken en bevat ook tal van 
illustraties Het Woord vooraf is van de hand 
van Arthur de Bruyne 

Dit oorspronkelijke en vooral onthullende 
boek zal ongetwijfeld een enorme aanwinst 
betekenen voor de kennis van het Vlaams 
nationalisme tussen de twee wereldoorlo
gen 

GEEN PROEFSTUK 
Pieter Jan Verstraete (Euskirchen-BRD — 

= 1956), biblioteekassistent aan de Kortrijk-
se stadsbiblioteek verbonden, is met 
„Spruytte" met aan zijn proefstuk Z'n inten
se interesse voor de geschiedenis van Vlaan
deren en de Vlaamse beweging leidde al tot 
diverse publikaties Robrecht van Kassei en 
Vlaanderen (1982), Leven en werk van Ogier 
Gisleen van Busbeke (1983), laamse Portret
ten, delen 1 (1985), 2 en 3 (1990) — samen 
met Kris Barrezeele — en de V W S -Cahiers 
oer Luc Verbeke (1987), Gustaaf-Hendrik 
Flamen (1988) en Jozef Geldhof (1990), zijn 
enkele van de onderwerpen waarover hij m 
verschillende tijdschriftten publiceerde 

Het boek Odiel Spruytte, 390 biz en 32 
biz illustraties met tal van onbekende foto's 
en dokumentten, verschijnt op 24 november 
'90 Het wordt die dag in het Kasteel van 
Rumbeke voorgesteld Het boek kost 950 fr 
Wie voor 1 oktober a s inschrijft wordt in een 
lijst van voorintekenaars vermeld 

Inschrijven op rek 462-7286791-52 van 
P J Verstraete, Burg Danneelsstraat 83 te 
8500 Kortrijk Of op rek 111-1154778-87 van 
Uitg De Nederlanden, Jezusstraat 16 bus 40 
te 2000 Antwerpen 
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HANZESTEDEN FOTOGRAFISCH 
In de hanzestad Brugge loopt de foto

tentoonstelling Hanséatica, met werk van 
de Parijzenaar Daniël Anizon, die sinds 
1985 enkele hanzesteden in „lichtdrukma-
len" poogt te vereeuwigen. 

Geen foto's van wat hen onderscheid, 
maar wel van wat hen nog steeds — 
enkele eeuwen later — bindt. Geen tipi-
sche monumenten dus, maar de weergave 
van een sfeer die zowel in Brugge als in 
Riga dezelfde is. 

Hanze of what's in a name? In de middel
eeuwen besloten een aantal Europese ste
den zich te verenigen om het goederenver
keer tussen hen vlotter te laten verlopen en 
hun eigen belangen beter te kunnen verdedi
gen. De steden bevonden zich langs de 
kusten van de Noordzee en de Baltische Zee 
en dit van Brugge tot Riga. De centrale 
schakel werd gevormd door Bremen, Ham
burg en Lübeck. Ondanks het ontbreken van 
een geschreven overeenkomst, bleef de 
Hanze meer dan 500 jaar bestaan. 

HERWAARDERING 
Zelfs heden ten dage kijken de drie ge

noemde Duitse steden met trots — maar ook 
met weemoed — terug op dit roemrijke 
verleden en noemen zich nog steeds han-
zestadt Bremen, hanzestadt Hamburg en 
hanzestadt Lübeck. 

De Hanze had haar sukses en lang leven 
vooral te danken aan de stevige band tussen 
de steden, waarvan een sterk Europees 
bewustzijn en eergevoel de belangrijkste 
pijlers waren. Helaas dreigt deze fierheid 
over het eigen Europa bij de jeugd wat te 
verwateren. Zij voelt zich meer aangetrokken 
tot de Amerikaanse myte en het Japanse 
voorbeeld. Onvoldoende kennis van de Euro
pese geschiedenis is daar niet vreemd aan... 

In 1983 maakte Daniël Anizon het plan 
(realisatie vanaf 1985) om bij middel van 
foto's de samenhang of gemeenschappelijke 
kenmerken aan te tonen tussen de (wat 
vergeten) hanzesteden. Hij meende immers 
dat zij voor ons minstens zo betekenisvol 
waren als steden uit het zuiden. Anders 
gezegd: een havenstad als Gdansk (Polen) 
aan de Baltische Zee, is minstens zo sterk 
met de Europese geschiedenis en kuituur 
verbonden als Venetië aan de Adriatische 
Zee. 

IMPRESSIES 
Kortom, foto's die tot doel hebben voor de 

noordse steden dezelfde aandacht te wek
ken als die welke de zuiderse — vooral onder 
invloed van het toerisme — reeds te beurt 
viel. Een zaak van herwaardering dus! 

Brugge, door de lens van Daniël Anizon 

Anizon toont ons deze steden niet zoals zij 
in elke reisgids (voor-)„beeldig" worden be
schreven. Monumenten, natuurgebieden, 
kunstwerken, komen niet of zelden voor. De 
foto's zijn echter wel heel subjektieve (!) 
impressies van een stad — ooit aan de kroon 
van Europa — zoals die ook in elke andere 
hanzestad ervaren worden. Het vastleggen 
van die specifieke sfeer is erg moeilijk. 

Daarom ook worden de foto's opgebouwd 
tussen diep zwart en bijna lichtgevend wit 
met tussen beide een eindeloze waaier van 
grijze tinten. En de gemeenschappelijke noe
mer of sfeer van de hanzesteden?: wind, 
water, wolken, straten en steegjes vol van 
verval en fin-de-siècle-moeheid. Nooit eerder 
zag ik het Bruges la morte van Rodenbach zo 
letterlijk op de gevoelige plaat geëtst. Beel
den die net zo goed in Bremen, Gdansk of 
Rostock konden genomen zijn. 

De steden die Anizon in zijn projekt laat 
,.defileren" zijn: Bremen, Hamburg, Lübeck 
(DBR), Rostock (DDR), Groningen, Brugge, 
Visby (Zweden), Gdansk (Polen) en Riga 
(Letland). 

ERELIJST 
Anizon is niet de eerste de beste Franse 

kunstfotograaf. Hij werd geboren in 1947, 
liep universiteit (studies Ekonomie) en dokto
reerde in 1973 (Parijs). Pas in 1980 greep hij 
naar het fototoestel. In 1984 hield hij zijn 
eerte tentoonstelling. Tijdens de daarop vol
gende jaren ontving hij verscheidene onder
scheidingen. Wij noemen slechts: Prijs van 
de „Club Photographique de Paris Les 30 X 
40" (1984), Prijs „New" (Aries, 1984), lau
reaat van de ,,llfordprijs zwart-wit" (1984), 
laureaat van de Prijs ,,Villa Médicis hors les 
murs 1987" enz. 

Tentoonstellingen in Montpellier (984), Pa
rijs (1984 en 1989), ArIes (1985), Hamburg 
(1986), Ottawa (1988), Freiburg (1988), Sept-
lles (Canada, 1989). Zijn werk siert diverse 
katalogi en kunstuitgaven. 

H. Verleyen 

— De tentoonstelling Hanséatica, een organisa
tie van vzw Project, vindt plaats In de Gekroonde 
Leers (KB, Steenstraat 40 te Brugge), nog tot 24 
juni a.s. (dagelijks van 10 tot 18 uur). 

ADVERTENTIE 

BLOEMEN ROUWKRANSEN 
BRUIDSTUILEN 
ZAALVERSIERING 

\ ETRA P.V.B.A. 
w | y HEIHOEFSEWEG 1 
Jffgj^ 2520 EDEGEM 
^ 4 ^ Tel.: 03/457.23.89 

KEUKENS - SANITAIR 
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 
Assesteenweg 240, TERNAT 

Tel . 582.29.15 

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

PAPIER HIER! 

Tot 6 juli loopt In de Euro-Artgallery In het 
Communicatiecentrum Noord (in het station 
Brussel-Noord) een tentoonstelling van de 
kunstwerken op handgeschept papier van 
Aliza Thomas. Aliza Thomas is een Israëliti
sche kunstenares, Nederlandse van geboor
te en momenteel werkzaam in Den Haag. 

Haar eerste kennismaking met het oude 
ambacht van het papierscheppen dateert uit 
haar jeugdjaren In Gelderland, vanouds de 
papierprovincie bij uitstek. Zij woonde in 
Velp vlakbij het Nederlands Openluchtmu
seum, waar in de gerekonstrueerde papier
molen „Marten Orges" regelmatig demon
straties papierscheppen werden verzorgd. 
(Dit wordt overigens nog steeds gedaan.) 

Van huis uit een grafisch kunstenares is zij 
vanaf 1975 zich gaan toeleggen op de ver
vaardiging van kunstwerken van papierbla-
den en papierpulp. Het papier is niet langer 
de drager van het kunstwerk — de ets of litho 
zoals zij die voorheen maakte — maar vormt 
nu het kunstwerk zelf. 

De grondstoffen voor het papier worden 
door Aliza Thomas zelf gekweekt en bereid. 
In tegenstelling tot andere papierkunste
naars, die veelal gebruik maken van uit 
lompen vervaardigde pulp, betrekt zij haar 
basismateriaal direkt uit de plant. Haar voor
keur gaat uit naar de mitnaan-plant, die in de 
Israëlische woestijn groeit, giftig is en daar
om niet door dieren wordt gegeten. Deze 
plant levert de natuurlijke vezels, waarvan de 
kunstenares haar papierpulp bereidt. 

Behalve mitnaan gebruikt de kunstenares 
ook vezels van andere plantesoorten voor de 
papierbereiding, waaronder kozo, ananas, 
vlas, zeegras (ammophilea arenaria) en sa-
margras (juncus arabicus). De laatstgenoem
de is evenals mitnaan een woestijnplant, die 
voorkomt in de Sahara en in het Midden-
Oosten. Ten noorden van Eilat wordt Amar-
gras op kommerciële basis verbouwd. Het 
wordt in Israël gebruikt als een goedkope 
opvulvezel bij de papierfabrikage. 

Aliza Thomas gebruikt voor haar kunstwer
ken ofwel de geschepte bladen papier ofwel 
de natte pulp, maar vaak ook in kombinatie. 

Soms worden daarbij driedimensionele ob-
jekten verwerkt. De kleuren zijn meestal die 
van de plantevezels zelf, variërend van ivoor
wit (kozo) tot bruin (vlas). Toegevoegde kleu
ren worden verkregen door toevoeging van 
indigo (blauw) of scheikundige mengsels, 
zoals zilvernitraat met ijzeroxide (oranje
bruin). 

Werk van Aliza Thomas is opgenomen in 
de kollekties van het Haifa Museum of Mo-

Het werk van papierkunstenares Aliza Thomas: merkwaardige eksplosies van 
vorm en kleur. 

dern Art, het Israël Museum in Jeruzalem, de 
Urdang Gallery in New York, het Cape Town 
University Art Department en in de Book Art 
Society in Honolulu. Zij heeft deelgenomen 
aan tentoonstellingen in Frankrijk, België, 
Monaco, Japan, de Verenigde Staten, Polen 
en natuurlijk Israël. Dit is voor het eerst dat 
werk van haar in Nederland te zien is. 

Voor Aliza Thomas is papier behalve een 
beeldend medium ook het onderwerp van 
historische studie. Zij doet al geruime tijd 
onderzoek naar de vroege geschiedenis van 
de papierfabrikage in de Arabische wereld. 

Zij is derhalve een regelmatig bezoeker van 
de afdeling Papierhislorie. 

Een merkwaardige tentoonstelling die een 
verplaatsing naar Brussel-Noord (U kan mis
schien eens de trein nemen) meer dan waard 
is. 

Tot 6 juli: werk van Aliza Thomas in de 
Euro-Artgallery, Communicatiecentrum 
Noord (in het station Brussel-Noord), 
Vooruitgangstraat 80/157, Brussel. Open: 
maandag en vrijdag van 10 tot 19 uur, van 
dinsdag tot donderdag van 14 tot 18 uur. 
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MUZIEK 

DAAR IS ED KOOYMAN TERUG 
Twintig jaar geleden toen de kieinl<unst 

hoogtij vierde startte in het Antwerpse een 
jonge-met-baard-en-bril die meteen opviel 
door zijn originele aanpak: hij begeleidde 
zich op banjo en zette zijn soms pikante en 
dan weer sfeervolle teksten op een country-
getinte melodielijn. Met zijn 5-string banjo, 
concertina, autoharp en mandoline schuim
de hij op zijn eentje heel Vlaanderen af, en 
vroeg in 74 aan Herman Van Haeren mee te 
werken aan zijn eerste elpee. 

Daarop stonden legendarische liedjes als 
Sneeuwwitje en Kongee die je zowat als de 
,,evergreens" van zijn repertoire kan be
schouwen. De jongeman had de banjo aan
gebonden op aanraden van Wannes van de 
Velde. Zijn naam: Ed Kooyman. 

Kooyman en Van Haeren traden op als 
duo, en door hechte samenwerking ontston
den nummers zoals De Zwerver en de onver
biddelijke meezinger Naar de zee van de 
derde elpee, waarna op de vijfde plaat 
Smoort, smoort, smoort en Op een Antwerps 
terras voltreffers werden. 

1000 WEEKENDS 
We zijn inmiddels het CD-tijdperk binnen

gestapt, en het zesde album is dan ook een 
straalplaafje geworden dat bij de beste van 
deze zomerproduktie mag gerekend! Dit 
door de elf liederen die door het duo samen 
zijn geschreven en door Bert Van Bortel 
vakkundig zijn bewerkt, en op een vlekkeloze 
wijze door Staf Dierckx zijn opgenomen en 
gemixt. 

De CD 1000 Weekends geeft een mooi 
overzicht van 20 jaar muzikale aktiviteit. 
Sommige liedjes doen nog even aan de 
kleinkunsttijd denken, maar Ed Kooyman en 
Herman Van Haeren zijn inzake teksten en 
aanpak steeds aktueel geweest. Zo konden 
ze ook twee muziekgeneraties blijven boei
en. Twintig jaar dus, en dat is dan ook vorige 
woensdag uitbundig gevierd in het Antwerp
se Hessenhuis waar het plaatje aan het grote 
publiek is voorgesteld. 

Bijna voorspelbaar wordt ingezet met een 
leuke countrydeun, waarbij gitaar, banjo en 
omlijstende mondharmonika aan de skiffle 
van begin jaren zestig doen denken, de bazis 
van de protestsongs. 

HEDENDAAGSE FOLK 
Ook bij Ed Kooyman en Herman Van 

Haeren loopt deze als een rode draad door 
hun liedjes. Ze brengen een soort ,,heden
daagse folk" die net zoals Willem Vermande-
re romantiek en problematiek op schitteren
de wijze weet te verweven. Enkele voorbeel
den : Café, wordt omlijst door musette-akkor-

Herman Van Haeren en Ed Kooy-
mans, een steengoed duo op naar het 
kwarteeuw! 

deon van Jef Gijsemans en zit op de wip naar 
de smartlap door het aanstekelijke refrein, 
het schalkse Lien is een lied over en voor zijn 
dochterje dat hij a capella zingt, zijn toon
beelden van gevoelvol vakmanschap. 

In Als ze't mij zouden vragen komt Kooy
man er onomwonden voor uit dat hij niet vies 
is van reklame. 

Kooyman: „A/u ziet niemand er graten in 
dat je voor een merk dat je sponsort een 
spotje maakt, maar in de zeventiger jaren 
kon dat gewoon niet: je zou zo je geloofwaar
digheid hebben verloren als je meedeed aan 
de „kommerciële" wereld. Nu hebben we 
affiches die door een bank zijn gesponsord, 
en zelfs Wannes (van de Velde) maakte 
samen met Lutgard Simoens een plaatje 
voor klanten..." 

Belangrijk voor deze opname is de mede
werking van de Antwerpse groep Rawhide, 
van Bert Van Bortel en Frank Bierque die 
zorgden voor mandoline, gitaar, contrabas 
en koorzang. Verrassend is het nummer 't Is 
niet meer wat 't geweest is, een reggae, dat 
na enkele dagen op onze zenders is grijsge-
draaid en tot radiohit is gepromoveerd. Volgt 
dan een drieluik van naar kleinkunst neigen
de liedjes als klankbeelden van een tipische 
Antwerpse familie, de „tantekes op de ter-
raskes" (van de Keyserlei). In Voorrang van 
rechts neemt Kooyman het op voor de mi
granten, met een fikse trap tegen vastge
roeste vooroordelen. Aan de kant van het 
water is een maatschappijkritisch stuk en 
gaat over de vervuiling van Het Schijn. 

Kortom, 1000 Weekends is tipisch Kooy
man, een aanrader van formaat! Verdeeld 
door Tune, tel. 03/353.08.29. 

S.D. 

OP DE CONCERTENTOER... 
Liefhebbers van melodieuse blues kunnen vandaag vrijdag 22 juni naar de Brusselse 

Ancienne Belgique, waar om 20 uur Gary l^oore te horen en zien is. Reden is het verschijnen 
van zijn elpee Still got the blues, waaraan groten als Albert Collings, George Harrisson en 
Albert King meewerkten, (uit bij Virgin). 

De Canadese zanger-producer (recent ook van Bob Dylan) komt na zijn suksesvol optreden 
begin dit jaar terug naar de A.B., en dit op dinsdag 3 juli e.k., waar hij uiteraard de schitterende 
nummers van zijn elpee ,,Arcadie" zal brengen (WEA). 

Brosella Folk en Jazz gaat traditioneel door op 14 en 15 juli, telkens vanaf 5 uur, in het 
Groenteater gelegen in de schaduw van het Atomium aan de Heizel. Zaterdag muzikanten uit 
Bolivië, Denemarken, Bretanje, Ierland en ook van bij ons. Op zondag komen groten uit de 
jazz zoals Quadruplex, Johnn Dover Sax Combination en ook Robin Kenyatta uit Zuid-
Carolina aan bod. 

En eind juli kunnen folkliefhebbers het Kanaal over om van 27 tot en met 29 juli het 
traditionele Cambridge Folk Festival mee te maken. Op het verlanglijstje grote namen zoals 
Michelle Shocked, Don McLean, rory Gallagher, June Tabor en de Oyster Band en Joe Ely. 

Liefhebbers van Sixties Pop verwijzen we naar het Beebop A-Lula nostalgie-festival te 
Aalst, waar op 30 juni e.k. groten van toen zoals Herman Hermits, de Marmalade, Freddie an 
de Dreamers, de Troggs en ook de Searchers optreden. 

WIJ - 22 JUNI 1990 32 



ACHTERUITKIJKSPIEGEL 

1340: DEZEESLAG 
BIJ SLUIS 

V
LAANDEREN en Engeland 
waren gedwongen partners op 
ekonomisch vlak. Engeland 
verdiende goed aan de wol die 
Vlaanderen zo hard nodig had 
om het felbegeerde laken te 
produceren. Op hun beurt 
hadden de Vlaamse steden de 
inkomsten uit de lakenhandel 
nodig, zodat zij zich een En
gelse wolboycot niet konden 

permitteren. 

In het kluwen van feodale regels, afhanke
lijkheden en intriges steunde Edward III de 
Franse edelman Robert van Artois tegen de 
Franse koning. Ook bevorderde hij de op
stand van de Vlaamse steden, onder leiding 
van de Gentenaar Jacob vanArtevelde tegen 
de graaf van Vlaanderen Lodewijk van Ne-
vers. Deze laatste was immers zijn leenheer 
Filips VI trouw gebleven. Via een handige 
chantagepolitiek, waarbij hij beurtelings He
negouwen en Brabant, en daarna Vlaande
ren bevoordeelde bij de wolleveringen, 
slaagde Edward erin de Vlaamse steden aan 
zich te binden. Deze erkenden hem als 
koning van Frankrijk. 

JOHN OF GAUNT 
Edward liet het niet bij woorden. In de 

winter van 1340 ontscheepte hij in Vlaande
ren. Hij werd er triomfantelijk ontvangen, 
vooral in Gent. Jacob van Artevelde had 
Vlaanderen, Brabant en Henegouwen inmid
dels in een verbond verenigd. Met hen had 
hij politieke en ekonomische overeenkom
sten gesloten met de Engelse vorst. Samen 
zouden zij de Franse koning bevechten. Van 
Artevelde hoopte immers ook de negatieve 
gevolgen van het verdrag van Athis-sur-Orge 
(1305) gedaan te maken. 

Ondanks de overwinning in de Guldenspo-
renslag (1302) had Vlaanderen grote stukken 
aan de Franse koning moeten afstaan, en 
wogen er nog zware jaarlijkse betalingen op 
het graafschap. Edward zegde de Vlamingen 
alle steun toe. Inmiddels werd in Gent zijn 
vierde zoon geboren, John of Gaunt. Deze 
toonde zich later een dapper maar niet erg 
bekwaam generaal en politikus. 

Einde juni 1340 lag in Sluis een indrukwek
kende vloot voor anker. Sluis was in die tijd 
een voorhaven van de machtige handelsstad 
Brugge. In 1290 ontving het stadsrechtten 
van graaf Gwijde van Dampierre. Toch lette 

Brugge erop dat de voorhavens niet té mach
tig werden. 

De vloot die in het Zwin lag vertegenwoor
digde de ,.zeemacht" van de Franse koning. 
Die had de schepen gestuurd om Vlaande
ren te straffen voor het verbond dat het 
graafschap samen met Engeland tegen de 
Franse kroon had gesloten. Overmoed werd 
de vloot fataal. Een Engelse zeestrijdmacht, 
gesteund door Vlaamse schepen, overviel de 
Franse op 24 juni 1430 in de haven van Sluis. 
De gekombineerde aanvalskracht gaf de 
Fransen geen kans: de vloot werd totaal 
vernietigd. Een onmiddellijk gevolg hiervan 
was dat de Fransen niet meer in staat zou
den zijn Engeland op eigen terrein te bevech
ten. De Engelsen werden heer en meester 
van het Kanaal, en konden naar believen de 

Zondag 24 juni is het precies 
650 jaar geleden dat zich In 
Sluis een belangrijke faze af
speelde in de Honderdjarige 
Oorlog. In 1337 was het sluime< 
rende konf likt tussen de Franse 
koning Filips VI en de Engelse 
koning Edward III tot een uit
barsting gekomen. De Neder
landen speelden een belangrij
ke rol in de strijd. 

Franse kusten bestoken. Dit bleek reeds 
enkele jaren nadien. In 1347 werd Kales 
veroverd zonder dat de Fransen opnieuw 
schepen in de strijd hadden kunnen sturen. 

QUAEDE MAENDACH~ 
Voordien was er echter nog heelwat ge

beurd. In de zuidelijke Nederlanden tracht
ten de Vlamingen en hun bondgenoten de 
Franse koning verder in het venA êer te drij-
en. Dit lukte slechts gedeeltelijk. Het beleg 
van Doornik kon niet tot een goed einde 
gebracht worden, zodat beide partijen voor
lopig de wapens neerlegden. Het bestand 
van Asplechin duurde tot 1342. Lodewijk van 
Nevers was naar Parijs gevlucht, en een 
Italiaans financier, Simon de Mirabello, werd 
tot ruwaard van Vlaanderen aangesteld. Het 
was echter Jacob van Artevelde die zelf de 
touwtjes in handen hield. Het bestand dat 
tussen de verschillende steden en tussen de 
bevolkingsgroepen in Gent gesloten was, 
was echter erg broos. Dit bleek bij een treffen 
tussen de wevers en de volders op 2 mei 

De torens van Gent, rijkelijk uitge
strooid in een stad die leefde van de 
begeerde lakenhandel. 

1345 (Quaede Maendach), waarbij de we
vers aan het langste eind trokken. 

DE WIJZE MAN 
De opstand keerde zich echter ook tegen 

de Wijze Man, zoals Jacob van Artevelde 
werd genoemd. Onder leiding van Geeraard 
Denijs, die de diktatuur van de wevers wou 
doorvoeren, werd hij bij een nieuw oproer 
vermoord. 

Edward III had zich intussen wel met 
andere zaken beziggehouden dan met de 
onenigheden bij zijn bondgenoten. Hij be
reidde een grootscheepse aanval op Frank
rijk voor. In 1346 viel hij met een sterk leger 
het vasteland binnen. Zijn soldaten slaagden 
erin een enorm Frans ridderleger verplette
rend te verslaan bij Crécy. Blijkbaar hadden 
de Franse edellieden niets geleerd uit het 
wedervaren van hun voorouders op de Groe-
ninghekouter... 

Deze episoden vormden in feite slechts de 
eerste vijandelijkheden in een bloedige strijd 
die, weliswaar met meerdere jarenlange vre-
deseplsodes, voortduurde tot 1453. Ook 
onze gewesten zouden niet aan de politieKe 
en militaire verwikkelingen ontsnappen. 

Frank Seberechts 
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DE GROTE VERSTROOIER SPEELT MEE... 

De berichtgeving in alle media rondom de Mondiale heeft in sommige gevallen 
nog weinig te maken met joernalistiek. Wat werd er al niet „geluld" rond Jan 
Ceulemans. (foto Reuter) 

Toen we vorige zaterdag m de Standaard 
der Letteren bladerden, viel ons oog op de 
samenvatting van een lezing van de Ameri
kaanse romanschrijver Saul Bellow. De man 
had het o.m. over de verstrooiing van de 
mens van vandaag, over zijn gebrek aan 
koncentratie, over de eindeloze informatie
stroom en over het sistematisch gladstrijken 
van de werkelijkheid. 

BIJKOMSTIG... 
We citeren even de Amerikaanse meester: 

„En toch leidt al die informatie niet tot een 
waarachtig beeld van de wereld. De mensen 
die het nieuws brengen zijn akteurs en amu-
seurs. Entertainment komt op de eerste 
plaats". En verder: „Televisie leidt tot meer 
openbaar debat, tot meer publieke tema's, 
maar tot minder persoonlijk bewustzijn". 

De lezer zal het ons met kwalijk nemen dat 
WIJ onmiddellijk de link legden met de ver
slaggeving over de Mondiale. Vaak hebben 
we de indruk dat de wedstrijden bijkomstig 
zijn, dat ZIJ alleen maar aanleiding zijn voor 
,,joernalisten (') en kommentators" om ple
zant proberen doen, om hun deel van de 
spektakeltaart te kunnen opeten. Op dit ge
bied scoort onze eigen ,,Omroep van de 
Vlaamse Gemeenschap" hoog. In de studio 
probeert men onveranderlijk plezant en 
geestig te doen. Eén enkele keer slaagt men 
daar ook in. Tenminste, dat veronderstellen 
we, want lang kunnen wij het met uithouden. 

Ofwel probeert men geleerd te doen. Een 
man met (liefst) een baard ondervraagt — 
zelf heeft hij immers in geen jaren een eigen 
originele mening kunnen ventileren! — dan 
gasten van allerlei pluimage Koereurs bij
voorbeeld die er precies evenveel van ken
nen als onze schoonmoeder. 

Gelukkig kan niemand ons verplichten er 
te blijven naar kijken Vonge zondag moch
ten we ook vernemen dat men tijdens de rust 
van Belgie-Uruguay ook de hoogtepunten 
van de eerste helft van Spanje-Zuid Korea 
zou brengen Omdat, we citeren, die match 
ons rechtstreeks aanbelangde en het ver
loop van de eerste helft ongetwijfeld invloed 
zou uitoefenen op de tweede helft. Dat was 
nieuw natuurlijk. Vroeger was het omge
keerd toen oefende de tweede helft invloed 
uit op de eerste. Hij werd ook voor de eerste 
helft gespeeld. 

GOD EN MARADQNNA 
Er wordt met andere woorden omtrent de 

Mondiale „geluld en gezwamd" dat het niet 
mooi meer is. Wie ,,in" wil zijn moet mee
doen. Zoniet verdient hij een brevet van 
onverdraaglijkheid. Met de kranten is het met 
veel beter gesteld. Het dagelijks gezond-

heidsbulletin van de Rode Duivels slaan we 
onveranderlijk over. Niet te pruimen. Ons 
interesseren op de buis de wedstrijden en in 
de kranten de (zeldzame) opiniëringsbijdra-
gen waaruit een eigen mening blijkt. 

Wat onszelf betreft: de Mondiale haalt in 
de eerste faze méér niveau dan verwacht. De 
arbitrage blijft op peil. Natuurlijk heeft de arm 
van God én van Maradonna ook deze keer 
een scheidsrechter misleid. Maar dat hoort 
erbij. De menselijke tekortkomingen maken 
voetbal aantrekkelijk. De diskussie en de 

emotie zijn de longen waarlangs de populair
ste sporttak ademt. 

Puur sportief bekeken valt er dus goed 
nieuws te melden. Al vrezen wij dat er in de 
derde speelbeurt van de eerste ronde meer 
met het rekenmachientje dan met de benen 
zal gevoetbald worden. Het worden wedstrij
den van willen én moeten. In afwachting 
nemen we er dat bij. De grote strijd begint 
immers morgen, zaterdag. Met de achtste 
finales zijn de ,,verplichte figuren" afge
werkt. Dan worden het matchen op leven of 
dood. 

ADVERTENTIE 
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— Inrichting van direktiekantoren 
— Systeemmeubeten 
— Ergonomisch zitkomfort 
— Totaalinrichtingen 

ANTWERPEN: ANTWERPSESTEENWEG 363 
TEL. 03/480.22.51 
BRUSSEL: TOLLAAN - PLANET I - 101 B 
STEVENS-WOLUWE — TEL. 02/725.20.35 
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SPORT 

RODE DUIVELS 
VERRASSEN 

E
ERLIJK is eerlijk: de ploeg van 
Thys speelde tegen de Zuidkorea-
nen en tegen de Uruguayanen 
beter dan verhoopt. Natuurlijk wa
ren die Aziaten geen maatstaf. Ze 
waren niet eens Janneke en Mie-
ke. Ze waren Janneke alleen. Ze 
haalden geen moment professio
neel nieau en konden niet worden 
vergeleken met andere zogehe
ten „zwakke broertjes" als Egyp

te en Kameroen. Maar tegen Uruguay gold 
die uitleg niet. Die Zuidamerikanen meldden 
zich als halve favorieten. Ze hadden een 
aantal sterke oefenmatchen — vreemd ge
noeg nooit een goed voorteken — gespeeld 
en werden geloofd om hun aanvalskracht en 
ongewone sportiviteit. Vorige zondag Is daar, 
op die laatste eigenschap na, maar weinig 
van gebleken. Speelden ze zwak uit eigen 
onvermogen of voetbalden onze Duivels zo 
sterk? Vermoedelijk lag de waarheid mid
denin. 

VEEL KOFFER 
Onze manschappen begonnen eigenlijk 

als in een droom. In basketbal zou men 
gesproken hebben over ,,afwerken tegen 
honderd percent". Elke doelkans was goal. 
En eens 2-0 voor of achter is in het voetbal 
van vandaag de beslissing gevallen. Het 
heeft dus meegezeten. Zeer zeker. Maar 
toch. De ploeg straalde enige kracht uit. Zij 
bezat ook veel routine, veel koffer: Ceule-
mans, Gerets, Clijsters, Scifo. Misschien 
wordt het zijn wereldbeker. Scifo was lang, 
om voor ons onbegrijpelijke redenen, een 
kontroversiële figuur. Grote kenners hebben 
hem met de mikro in de hand ooit willen 
,,afschieten". Omdat hij als twintigjarige no
tabene de nationale ploeg (nog) niet stuurde. 
Beschamend was dat. De lezers kennen 
onze mening al langer: Scifo is één van de 
grootste talenten die ons voetbal ooit voort
bracht. Dat hij van Italiaanse afkomst is doet 
daar niet toe. Hij heeft klasse op overschot. 
De jonge man is nog maar vierentwintig. Hij 
moet mentaal nog groeien. Hij zal als voet
baller nog verbeteren. Het is erg dat hij zijn 
kunsten wekelijks in het buitenland vertoont. 
We zijn wel blij met zijn huidige sterke 
prestaties. Hoe het nu verder moet met die 
Duivels? Moeilijk te zeggen. Alles kan. In de 
k.o.-wedstrijden spelen meeval en tegenslag 
een belangrijke rol. Het geluk kan keren. Een 
toevalligheid kan het vertrouwen opvijzelen 
of afbreken. De naam van de tegenstander is 

niet noodzakelijk van doorslaggevend be
lang. Uitgaan van eigen krachten, geloven in 
eigen mogelijkheden. Na de jongste mat
chen moet het morele front toch gestaald 
zijn. Zelf zijn we bijzonder verheugd omdat 
onze beste voetballers in Italië in twee mat
chen al meer hebben laten zien dan in 
Mexiko in vijf beslissende partijen. Want 
schuif de mirakelmatch tegen Rusland in het 
Aztekenland opzij en er blijft, de hoog gepre
zen „vierde plaats" ten spijt, niet veel van 
over. 

sr«!,s 

ORANJE 
Over Italië zal nooit hetzelfde kunnen wor

den gezegd. In Verona hebben de Duivels 
met een andere ingesteldheid gevoetbald. 
Natuurlijk hebben ze de deuren gesloten 
gehouden maar ze hebben niet langer hun 

De Mondiaiekoorts begint te 
stijgen, in de eerste ronde iiei> 
ben de Rode Duivels ai een 
paar behoorlijice prestaties 
neergezet en het supporters-
voll( (Rilt De Saedeieer, offl-
cieei kommentator, op kop) 
reageert navenant. „De kloeke 
Beigen" zijn weer op weg naar 
„de laatste vier". 

loopgravenvoetbai als alleenzaligmakend 
beschouwd. Misschien ook wel omdat er 
achter de rug van het per definitie omstreden 
centraal verdedigersduo de beste doelman 
ter wereld staat... Neen, deze keer kan de 
ploeg gemakkelijk ,,verdedigd" worden. Ze 
heeft nog niet ontgoocheld. 

Niet iedereen kan dat zeggen. In Neder
land zit men traditiegetrouw in zak en as. Het 
heeft onze broeders van boven de Moerdijk 
nooit aan zelfvertrouwen ontbroken. Het 
stond nog niet vast dat ze Italië in de finale 
binnen de reglementaire negentig minuten 
zouden verslaan. Misschien zouden ze wel 
verlengingen nodig heeben. Zover zijn ze 
dus nog niet. Maar de Jeremiades die nu in 
Nederland opstijgen klinken lachwekkend. 

De strijd moet nog beginnen natuurlijk en 
verder zijn Gullit en Van Basten op die 
warme eilanden in een erg moeilijke groep 

De Rode Duivels zorgden voor een 
denderende prestatie tegen Uruguay. 
Lei Clijsters zette met de openings
treffer de Duivels op rozen, (foto Reu
ter) 

terecht gekomen. Tegen Engeland winnen 
blijft voor iedereen moeilijk. Egypte verrast 
door zijn individuele techniek, zijn taktische 
geslepenheid en zijn professionele truukjes. 
Het mag wat meer omdat het nog altijd als 
het kleine broertje wordt aangezien. Ierland 
van zijn kant voetbalt vaak emotioneel en 
onvoorspelbaar. Oranje en Beenhakker zul
len dan ook pas na de eerste ronde mogen 
„geoordeeld" worden. Verder blijven Italië 
en Duitsland de uitgesproken favorieten. Het 
thuisland nam tegen de Verenigde Staten 
wijs wat gas terug (krachtenverdeling is in 
een tornooi over lange afstand een belangrij
ke faktor) en de ploeg van Beckenbauer 
schijnt zo perfekt georganiseerd dat ze elke 
tegenstander vroeg of laat uit balans moet 
kunnen brengen. Maar we herhalen: de 
echte wereldbeker begint morgen zaterdag 
23 juni. 

Flandrien 
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TELEVISIE 

ZATERDAG 23 JUNI MAANDAG 25 JUNI 

BRT1 

17.55 Nieuws; 18.00 Tik tak; 18.05 Plons; 18.10 
De avonturen van Teddy Ruxpin, tekenfilmserie; 
18.35 Lentekriet>els, toer. mag.; 19.20 Lotto- en 
jokertrekking; 19.30 Nieuws. 
20.00 Het ontluikend vaderschap, serie 
21.35 30 gouden rozen, showprogr. 
22.30 Nieuws 
22.50 Sukses, serie 

BRT1 

09.00 Samson presenteert; 10.00 Protestantse 
eredienst; 11.00 De zevende dag, praatkaffee; 
17.55 Nieuws; 18.00 Tik tak; 18.05 Plons; 18.10 
De avonturen van Teddy Ruxpin, tekenfilmserie; 
18.35 Space 1999, serie; 19.30 Nieuws. 
19.45 Sportweekend 
20.15 De vlieg, film 
21.50 Het ei van Christoffels, reportage 
22.35 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, serie; 18.55 Korte film; 
19.05 Uitzending door derden; 19.30 Nieuws. 
20.00 De wonderjaren, serie 
20.25 Gele hemel, film 
22.00 In-grid I In-grid, sportkwis 
22.40 Nieuws 

BRT 2 

16.451 ste groep B-3de groep A/C/D, WK voetbal. 
20.30 1ste groep A-2de groep C, WK voetbal 
22.45 Sport op zaterdag 

VTM 

17.00 VTM-kinderklub; 17.10 VTM-Super 50, hit
parade; 18.00 Nieuws; 18.05 Flying doctors, 
serie; 19.00 Nieuws. 
19.30 Dag Coco, dierenmagazine 
20.00 Mini-Playbackshow 
21.00 Nutcracker, miniserie 
22.35 Nieuws 
22.55 Ghos of flight 401, film 
00.35 Nieuws 

BRT 2 

13.25 Belg. kampioenschap wielrennen 
15.00 Wielrennen 
16.451ste groep C-3de groep A/B/F, WK voetbal; 
19.45 Sportweekend 
20.151 ste groep D-3de groep B/E/F, WK voetbal; 
22.55 Sport Extra, Autorennen 

VTM 

17.00 VTM-Kinderklub; 17.10 Knight rider, serie; 
18.00 Nieuws; 18.10 On the wings of the wind, 
dok.; 19.00 Nieuws. 
19.30 VTM-Sport 
20.00 Ace High, film 
22.10 Nieuws 
22.35 Bus Stop, film 
00.05 Nieuws 

BRT 2 

16.45 2de groep B-2de groep F, WK voetbal 
20.301ste groep A-3de groep C/D/E, WK voetbal 

VTM 

17.00 VTM-Kinderklub; 17.30 Lassie, serie; 18.00 
Nieuws; 18.05 Cijfers en letters; 18.30 Santa 
Barbara, serie; 19.00 Nieuws; 19.30 Rad van 
fortuin. 
20.00 Dierenplezier, kwis 
20.30 MacGyver, serie 
21.30 Family Ties, serie 
22.00 Nieuws 
22.25 Vroemtuigen, info 
22.55 Timeless Land, serie 
23.45 Nieuws 

N e d l 

13.00 Nieuws; 15.48 Sherlock Holmes, serie; 
16.40 Drempels weg; 17.05 Bolk), Bries en Bond
genoten, serie; 17.30 Nieuws; 17.40 Herbie, 
serie; 18.26 Weg van de snelweg: Europa, toeris
tische tips, 19.00 Nieuws. 
19.20 Passage plus 
20.06 Puzzelkampioen, spelprogr. 
20.37 Zo is-t-ie er wel..., film 
22.09 Rondom tien, diskussie 
23.00 Nieuws 
23.11 Ander nieuws, Botswana 
23.37 Opmaat, religieuze muziek 
23.51 Huizen van Oranje 

Ned. 1 

13.00 Nieuws; 16.15 Schatzoekers, serie; 17.00 
J.J. De Bom, knminaliteit; 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, serie 
20.06 Laat maar zitten, serie 
20.40 Achter het nieuws 
21.10 De gasten van Hotel Astoria, film 
23.06 Boudewijn Buch 
23.40 Museumschattten 
23.50 Nieuws 

Ned. 1 

13.00 Nieuws; 15.45 Abdijen der Lage Landen, 
dok. serie; 16.15 Het land van de Kiwi, dok.; 16.55 
Neighbours, serie; 17.30 Nieuws; 17.40 Kro 
Kresj; 19.00 Nieuws; 19.20 Natuur in eigen land, 
dok. serie; 19.45 De Bobbies, serie. 
20.15 Tourkwis, kwisprogr. 
21.00 Brieven aan Theo, opera 
21.52 Passiespelen Tegelen, impressie 
22.05 Spelenderwijs, amateurtoneel 
23.00 Nieuws 
23.10 Sabotage, film 

Ned. 2 

13.00 Nieuws; 14.00 Champion Arnhem, paarde-
sport; 17.00 G.l. Joe, tekenfilmserie; 17.25 Het 
kleine paradijs, tuinen; 17.50 Sledge Hammer, 
serie; 18.20 Top 40; 19.00 Family Ties, serie; 
19.25 De heilige koe, automag.; 20.00 Nieuws. 
20.27 Die 2 in Italië, WK voetbal 
21.00 Nederland muziekland, show 
21.50 Veronica sport 
22.20 Shaka Zulu, serie 
00.00 Nieuws 
00.10 Prince in koncert 

Ned. 3 

09.00 Nieuws; 13.05 Studk) sport; 16.40 NOS-
Mondiale, 8ste finales; 18.55 Sesamstraat; 19.10 
Jeugdjoernaal ekstra; 19.35 NOS-Mondiale; 
20.00 Nieuws. 
20.20 NOS-Mondiale, 8ste finales 
23.45 Nieuws 

Ned. 2 

09.00 Pingu, tekenfilmserie; 09.10 Bram en Moos, 
tekenfilmserie; 09.10 Juke-bar, serie; 09.20 Lau
rel en Hardy, 09.40 Spring maar achterop I; 10.00 
Waar is t'ie dan, serie; 10.05 Frankensteins 
tante, serie; 13.00 Nieuws; 14.30 Champion Arn
hem, paardesport; 18.30 Het andere Europa. 
19.00 Zomergasten, live-show 
23.10 Nieuws 

Ned. 3 

09.00 Nieuws; 11.30 Omroep Fryslan; 12.00 Het 
Capitool, nieuwsanalyse; 12.45 Landschappen 
tekenen en schilderen, kursus; 15.30 Studio 
sport; 16.40 NOS-Mondiale, 8ste finales; 18.55 
Sesamstraat; 19.10 Nieuws. 
19.15 NOS-mondiale 
19.55 Zapp, serie popmuziek 
20.25 Waar zijn we nou mee bezig, satire 
20.40 NOS-voetbal, 8ste finales 
23.40 Nieuws 

Ned. 2 

13.00 Nieuws; 17.30 Post; 17.33 Thundercats, 
serie; 18.00 Wunder der Erde, dok. serie; 18.30 
Home, serie; 19.00 Laurel en Hardy; 19.30 Pure 
strength, sterkste man; 20.00 Nieuws. 
20.27 Capricorn one, film 
22.35 Televizier, aktualiteiten 
23.25 L.A.Law, serie 
00.15 Avro-Philips, schaaktornooi 
00.30 Ontdek je plekje, A'dams scheepvaartmu
seum 
00.40 Nieuws 

Ned. 3 

09.00 Nieuws; 15.00 Deutsch direkt, kursus; 
15.30 Studio sport; 16.40 NOS-Mondiale, 8ste 
finales; 18.55 Sesamstraat; 19.10 NOS-Mondia
le; 20.00 Nieuws. 
20.50 NOS-Mondiale, 8ste finales 
23.55 Nieuws 
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TELEVSE 

WOENSDAG 27 JUNI DONDERDAG 28 JUNI 

BRT1 

17.55 Nieuws; 18.00 Tik tak; 18.05 Pions; 18.10 
Teddy Ruxpin, tekenfilmserie; 18.30 Korte fiim; 
18.45 Op het terras, seniorenmag.; 19.30 Nieuws. 
20.00 Moeders mooiste, serie 
20.30 Saffioer over de vloer, praatprogr. 
21.20 Tien voor taai, taalstrijd 
22.00 Tracey Uliman stfow 
22.30 Nieuws 
22.50 Uitzending door derden 

BRT 2 

16.45 Ie groep E-1de groep D, WK voetbal 
18.45 Sport extra 
20.30 1ste groep F-2e groep E,WK voetbal 

VTM 

17.00 VTM-Kinderkiub; 17.30 I jssie, 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 
21.00 Return to Eden, serie 
22.00 Nieuws 
22.25 The New Mike Hammer, serie 
23.15 VTM-Sport 
23.45 Nieuws 

Ned. 1 

13.00 Nieuws; 15.52 in de aap gelogeerd, film; 
17.30 Nieuws; 17.40 Paperclip TV; 18.04 Disney 
Special; 19.00 Nieuws; 19.20 Mother and son, 
serie. 19.54 Zo vader, zo zoon, spel 
20.26 Shattered spirits, film 
22.09 Hier en nu, aktualiteiten 
22.45 Dertien persoonlijke ontmoetingen 
23.00 Nieuws 
23.10 Weg van de snelweg, Nederland 
23.39 Huizen van Oranje 

Ned. 2 

13.00 Nieuws; 16.00 Tros Telespeciai; 16.50 
Derrick, serie; 17.50 De kip en het el, serie; 18.17 
Familie Oudenrijn, serie; 18.42 De fregat-vogel, 
natuurtilmpje; 19.00 Heathciiff en co, serie; 19.13 
Bananaspiit, verborgen kamera; 20.00 Nieuws. 
20.27 Terugkeer naar Eden, serie 
22.05 Tros aktua 
22.39 De TV-dokter, advies 
22.40 Dear John, serie 
23.10 The Nevlile Brothers, show 
00.05 Nieuws 

Ned. 3 

09.00 Nieuws; 15.00 Studio sport, tennis Wimble
don; 16.40 WK voetbal, 8ste finales; 18.55 Se
samstraat; 19.10 Jeugdjoernaal; 19.20 NOS-
Mondiaie; 19.29 Van quantum tot quark, kursus; 
20.00 Nieuws. 
20.20 NOS-mondiaie, 8ste finales 
23.55 Nieuws 

BRT 1 

17.55 Nieuws; 18.00 Tik tak; 18.05 Pions; 18.10 
Teddy Ruxpin; 18.30 Bassie en Adriaan, serie; 
18.55 Festivals of the world.Tahiti; 19.30 Nieuws. 
20.00 Tatort, serie 
21.25 Baraka-trekking 
21.30 Krokant, grillades 
22.30 Nieuws 

VTM 

16.00 The Ewoks, serie; 16.25 The real Ghost-
busters, serie; 16.50 Schuif af, kinderprogr.; 
18.00 Nieuws; 18.05 VTM-Super 50; 19.00 
Nieuws; 19.30 Rad van fortuin. 
20.00 Beroemd, Jos Gfiysen 
21.00 island Son, serie 
22.00 Nieuws 
22.25 Hardcastie & McConnIck, serie 
23.10 Odd Couple, serie 
23.40 Nieuws 

Ned. 1 

13.00 Nieuws; 15.30 Leven kan ik niet, dood wil 
ik niet, reportage; 15.50 Ronduit muziek, gos
pels; 16.05 De natuur van N.-Amerlka, dok.; 
16.30 Tom Sawyer, serie; 16.55 Kinderkrant; 
17.30 Nieuws; 17.40 Tijdsein 1, aktualiteiten; 
18.28 Avonturenbaai, serie; 19.00 Nieuws; 19.20 
Ronduit praise, koorzang. 
19.56 The Campbells, serie 
20.25 Bunkeren, alternatieve kijk 
20.35 De grote breuk, dok. 
21.20 God verandert mensen 
22.05 Tijdsein 2, aktualiteiten 
22.40 Oppas gevraagd 
23.00 Nieuws 
23.10 De woestijn zal bloeien, diskussie 

Ned. 2 

13.00 Nieuws; 17.00 Het geheimzinnige kasteel, 
serie; 17.45 From St.Maarten with love, muziek 
special; 18.40 Countdown, pop; 19.20 Only one 
earth, dok.; 20.00 Nieuws. 
20.27 Die 2 in Italië, WK voetbal 
20.55 Crime story, serie 
21.50 Nieuwslijn, aktualiteiten 
22.25 Married with chiiden, serie 
22.55 Parallax 
23.45 Cash, beleggingsspel 
00.15 Nieuws 

Ned. 3 

09.00 Nieuws; 15.00 NOS-Mondlaie, totaalpro
gramma; 18.30 Sesamstraat; 18.45 Jeugdjoer
naal; 18.55 NOS-Mondiaie; 19.10 Vèn gewest tot 
gewest; 19.49 Politieke partijen; 20.00 Nieuws. 
20.20 NOS-Mondiaie, totaalprogramma 
20.50 Stichting Socutera 
20.55 Mevrouw de generaal, serie 
21.48 Love songs, ballet 
22.11 De finales, film 
22.37 NOS-Mondiaie, 
23.45 Nieuws 

BRT 1 

17.35 Babel, voor migranten; 17.55 Nieuws; 18.00 
Tik tak; 18.05 Pions, serie; 18.10 Teddy Ruxpin, 
serie; 18.35 Avonturen in Maple Town, serie; 
19.00 Salto mortaie, schoolverlaters; 19.30 
Nieuws. 
20.00 Het Capitooi, serie 
20.45 Golden years, oldies 
21.30 Panorama, aktualiteiten 
22.30 Nieuws 
22.50 Première, filmnieuw/s 

VTM 

17.00 VTM-Kinderkiub; 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 Tien om te zien, sfiow 
21.00 Flamingo Road, serie 
22.00 Nieuws 
22.30 Teiefacts, aktualiteiten 
23.10 Soap, serie 
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 vuurtoren
familie, dokumentaire; 18.04 Vara's kindermenu; 
18.42 Het land van ooit, serie; 19.49 Labyrinth, 
spelprogr.; 19.51 Een kias apart, serie 
20.19 Bergerac, serie 
21.17 Tien voor taal, taalstrijd 
22.03 De Oprah Winfrey show 
22.45 Jazz at the Smithsonian 
23.00 Nieuws 
23.10 impact, dok, 
00.02 Natuurmoment 

Ned. 2 

13.00 Nieuws; 16.00 Wunder der Erde, dok.; 
16.45 Riptide, serie; 17.30 David, de kabouter, 
serie; 17.55 Toppop gogo; 18.20 Ontdek je plek
je, A'dams sctieepvaartmuseum; 18.30 Letty, 
jeugdserie; 19.00 Runaway island, jeugdserie; 
19.25 Preferenties, spelprogr.; 20.00 Nieuws. 
20.27 Krimi, serie 
21.55 De zilveren anjer, uitreiking 
22.30 Vinger aan de pols, medische rubriek 
23.20 Nieuws 

Ned. 3 

09.00 Nieuws; 15.00 NOS-mondiaie; 18.30 Se
samstraat; 18.45 Jeugdjoernaal; 18.55 NOS-
Mondiaie, samenvatting; 19.29 Het Griekse vuur 
teleac; 20.00 Nieuws. 
20.20 NOS-Mondiaie, WK-info 
20.50 Mevrouw de generaal, serie 
21.43 Gevarieerd programma 
23.45 Nieuws 
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EEN FILM PER DAG 

BRT 1 

17.35 Babel, migranten; 17.55 Nieuws; 18.00 Tik 
tak; 18.05 Plons; 18.10 De avonturen van Teddy 
Ruxpin, serie; 18.35 David de kabouter, serie; 
19.00 Uitzending derden; 19.30 Nieuws. 
20.00 Het hospitaal, film 
21.55 Filmspot, info 
22.30 Nieuws 
22.55 Tijd is geld, el(on. 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 Inside the Third Reich, film 
22.05 Nieuws 
22.30 Inside the Third Reich, vervolg 
00.35 Nieuws 

Ned. 1 

13.00 Nieuws; 15.40 Genevieve, film; 17.10 Turk
se fietsfilm; 17.30 Nieuws; 17.40 Matlock, serie; 
18.30 De Muppetshow; 19.00 Nieuws; 19.20 
Tachtig dagen rond de wereld, serie; 20.15 
Tourkwis. 
21.00 Inspekteur Morse, serie 
22.00 Brandpunt, aktualiteiten 
22.25 Lente in de winter, serie 
23.00 Nieuws 
23.10 Lekker weg, toeristische reeks 
23.35 Verloren grenzen, film 

Ned. 2 

13.00 Nieuws; 16.00 Dieren van de Middellandse 
zee, dok.; 16.31 The mudlark, film; 18.05 Erik, of 
het kleine insektenboek, serie; 18.34 Heathcliff 
en co, serie; 19.00 Tik tak; 19.05 Alf, strip; 19.29 
T. en T., serie; 20.00 Nieuws. 
20.27 America's funniest home videos 
21.00 Te land ter zee en in de lucht, spektakel 
21 54 De TV-dokter 
21.55 Jongbloed en Joosten, aktualitelten 
22.34 De TV-dokter 
22.35 In the heath of the night, serie 
00.05 The Dave Thomas show, komische progr. 
00.35 Nieuws 

Ned. 3 

09.00 Nieuws; 15.00 NOS-Mondiaie; 18.30 Se
samstraat; 18.45 Jeugdjoernaal; 18.55 NOS-
Mondiaie; 19.34 Bert Haanstra dokumentaires; 
20.00 Nieuws. 
20.20 NOS Mondiale 
20.50 Mevrouw de Generaal, serie 
21.43 Harry Belafonte in het voetspoor van de 
jazz 
22.38 NOS-mondiale, samenvattingen 
23.55 Nieuws 

Marilyn Monroe bewees dat zij wel degelijk kon akteren in Bus Stop. 
Zondag 24 juni op VTM om 22u.35. 

ZATERDAG 23 JUNI 

NOW YOU SEE HIM, 
NOW YOU DON'T 
Amerik. film uit 1972 meto.a. Kurt Russell 
en Joe Flynn. De knappe student Dexter 
Riley heeft een onzichtbaar makende 
vloeistof uitgevonden. Die zal hij best 
kunnen gebruiken want men wil zijn 
school laten slopen... (Ned. 1, om 
20U.37) 

ZONDAG 24 JUNI 

BUS STOP 
Cherie, een animeermeisje, zou dolgraag 
karrière maken in Hollywood. Voorlopig 
komt zij echter nog niet verder dan de 
kroeg waar zij voor brutale vlegels moet 
optreden. Amerik. film uit 1956 met Mari
lyn Monroe en Don Murray. (VTM, om 
22U.35) 

MAANDAG 25 JUNI 

YELLOW SKY 
Amerik. western uit 1948 met Gregory 
Peck, Anne Baxter en Richard Wldmark. 
Na een brutale bankoverval trekken enke
le bandieten naar een klein mijnstadje dat 
enkel nog bewoond wordt door de knap
pe Michele en haar grootvader. (BRT 1, 
om 20U.25) 

DINSDAG 26 JUNI 

LE CADEAU 
Frans-ltal. fiim van Michel Lang uit 1982 
met Pierre Mondy, Claudia Cardinale en 

Clio Goldsmith. Grégoire, een flinke vijfti
ger, besluit met pensioen te gaan. Tijdens 
zijn laatste „dienstreis" maakt hij in de 
trein naar Milaan kennis met de knappe 
Barbara. (TF 1, om 20u.35) 

WOENSDAG 27 JUNI 

DOG DAY AFTERNOON 
Amerik. film uit 1975 met Al Pacino en 
Penny Allen. Drie gangsters overvallen 
een bank in Brooklyn. Omdat er praktisch 
geen geld in de kluis zit blijven de gang
sters met hun gijzelaars in de bank. (RTl-
TVi, om 21 u.) 

DONDERDAG 28 JUNI 

DUPONT LAJOIE 
Cafébaas Georges Lajoie heeft een hekel 
aan langharigen en Noordafrikanen. Tij
dens een vakantie verkracht en vennoordt 
hij de dochter van een bevriend echtpaar. 
De verdenking valt op enkele Arabische 
gastarbeiders... Franse film uit 1974 met 
Jean Carmet, Pierre Tornade en Ginette 
Garcin. (A 2, om 21u.40) 

VRIJDAG 29 JUNI 

BRITANNIA HOSPITAL 
In het Britannia-ziekenhuis heerst grote 
drukte. Het personeel is niet tevreden, de 
patiënten zijn erg onrustig en enkele dok
ters kunnen hun taak niet meer aan. Tot 
overmaat van ramp komt de koningin
moeder op bezoek. Britse satirische film 
uit 1982 met Leonard Rossiter en Graham 
Crowden. (BRT 1, om 20u.) 
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BIOS 

VENETIAANS ROOD gaat voelen, totdat hij hem uiteindelijk op
sluit. 

Carlo Goldoni ("Venetië 1707) had Rech
ten gestudeerd en werd advokaat te Venetië, 
tnaar het teater trok hem te veel aan. Op 27-
jarige leeftijd oogstte hij zijn eerste sukses 
nriet Bslisario, een tragikomedie. Maar eigen
lijk was hij meer aangetrokken tot het blij
spel, wat hem een bittere strijd opleverde 
met de nog altijd aanbeden commedia dell-
'arte. Goldoni wilde het sociale leven realis
tisch weergeven en dat maakte hem tot een 
pionier, die het pad effende voor de latere 
19e eeuwse burgerlijke komedie. Goldoni's 
stukken zijn in hoofdzaak in een \fenetiaans 
dialekt geschreven en spelen in en om Vene
tië. 

Van de komponist Antonio Vivaldi ver
moedt men dat hij eveneens in Venetië werd 
geboren (°1675). In 1703 kreeg hij de pries
terwijding. Om zijn ruige rode haardos had 
men hem de bijnaam „de rode priester" 
gegeven. Kort na zijn wijding werd hij „hoofd 
van de muziekpedagogische afdeling" aan 
het konservatorium van een meisjestehuis 
voor vondelingen. Vivaldi was redelijk suk-
sesvol in zijn tijd. Het is bekend dat Johann 
Sebastian Bach grote bewondering had voor 
de lichtvoetige schrijftrant van Vivaldi, en dat 
hij graag diens muziek bewerkte. 

Giovanni Battlsta Tiepolo werd in 1696 in 
Venetië geboren en kende zeer veel sukses 
als schilder met een tipisch Venetiaans kolo
riet en een eigen penseelvoering, dat leverde 
hem in het aartsbisschoppelijk paleis te Udi-
ne meerdere opdrachten op. 

Dit alles wist de Italiaanse auteur Georges 
Barona natuurlijk ook, want hij is bezeten 
door de Venetiaanse geschiedenis. Toen hij 
de stelling poneerde dat die drie, niettegen
staande hun leeftijdsverschil, goede vrien
den waren, was regisseur Etienne Perier 
maar al te bereid dit te geloven. Pener, 
geboren te Brussel, zette zich samen met 
Barone aan Venetiaans rood, een verzon
nen verhaal, dat zich afspeelt in Venetië 
1734, toen Goldoni nog niet was opgevoerd, 
Tiepolo net bekendheid verwierf en Vivaldi 
reeds een beroemdheid was. 

PIKANTERIE 

KARNAVAL 
Het IS volop karnaval. Karnaval durfde in 

die dagen wel eens zes maanden duren, 
zodat gemaskerden maandenlang de straten 
onveilig maakten. Achter maskers verborgen 
konden ook de betere brugers zich wijden 
aan hun geliefkoosde bezigheden, zoals 
daar zijn gokken en vreemd gaan. Terwijl op 
de straten en kanalen muzikanten, mimes, 
klowns en akrobaten hun kunstjes vertonen, 
en pick-pockets hun vak uitoefenen en in 
herbergen en galante huizen druk doen over 
de verkiezing van de nieuwe doge, probeert 
Carlo Goldoni {Vincent Spano) een stuk van 
hem opgevoerd te krijgen. Samen met zijn 
vrienden Antonio Vivaldi (Wojtel< Pszonial< in 

Niet alleen Barona en Perier zijn weg 
van Vivaldi en konsoorten, ook J.S. 
Bach durfde wel eens een nootje 
meepikken en kraken... 

een schitterende rol — op de generiek staat 
hij als Vivaldi!) en Tiepolo (Massimo Dappor-
to) probeert hij een mecenas te vinden. Hij 
heeft zich van de hulp verzekerd van Spinoz-
za, een rijke bankier, maar die wordt binnen 
de kortste keren vermoord. Een reeks moor
den zal volgen en steeds zullen ze van ver of 
nabij iets te maken hebben met Goldoni. De 
oplossing hiervan ligt in de handen van de 
Groot Inquisiteur (Victor Lannoux), die 
steeds meer verdenking tegenover Goldoni 

Wanneer echter een nieuwe moord, met 
dezelfde handtekening, dolk en rode zak
doek, plaatsheeft, moet hij Goldoni wel losla
ten. Ook besteedden de auteurs aandacht 
aan het llefdeleven van Goldoni en zij zade
len hem op met een knappe hoboïste, die les 
krijgt van Vivaldi en halfwees is, de mooie 
Nicoletta (Isabel Russinova), tenwijl de be
schermvrouwe prinses Ortense (Andrea Fer-
reol) af en toe voor een pikante noot moet 
zorgen. 

Al deze gegevens zijn venwerkt zoals Gol
doni ze waarschijnlijk zou hebben geschre
ven! De scheldpartijen van Vivaldi op zijn 
huishoudster, op plagiaris Bach en zijn wilde 
braspartijen met zijn twee vrienden maken 
dat de film af en toe ook een lichte noot heeft, 
wat enkel Goldoni zou kunnen plezieren 
hebben. 

De film werd opgenomen in Engelse en 
Italiaanse versie, het is jammer dat Belga-
Films voor de Engelse versie heeft gekozen. 
Ik hoop deze film terug te zien in Italiaanse 
versie, dat moet zoveel mooier en echter zijn. 
De film is eveneens een clip voor de muziek 
van Antonio Vivaldi, die in ieder beeld aan
wezig is en wordt uitgevoerd door Les solistie 
Venefi o.l.v. Claudio Scimone (de soundtrack 
is te koop op Erato). Voor wie van een leuke 
kostuumkomedie houdt en dweept met Vival
di is dit een aanrader. Willem Sneer 

ADVERTENTIE 

Bij ons bent u thuis. 

meubelcentrale ̂  heyjen 
Leuvensesteenweg 781, KORTENBERG (Erps-Kwerps) - 02/759.89.91 
Baan naar Bree 123, PEER (meubelboulevard peer) - 011/6339.39 

Zondag open van 10.30 tot 18 uur - Dinsdag gesloten. - Andere dagen open van 930 tot 19 uur 
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VLAKBIJ & ELDERS 

VAKANTIE EN WANDELEN 
Vakantie betekent voor vele toeristen ook 

wandelen en kennismaken met steden, dor
pen en landschappen. Bij het begin van het 
toeristisch seizoen verschijnen er dan ook 
heel wat wandelgidsen. 

De Gids voor Oud Antwerpen is reeds 
aan de achtste druk toe. In 1993 is de 
Sinjorenstad de Kultuurstad van Europa. 
Vandaar dat de Standaard Uitgeverij de 
volledige herziene uitgave van één der be
trouwbaarste gidsen van Antwerpen op
nieuw uitgeeft. 

De eerste uitgave kende reeds verscheide
ne drukken. Het speelde dan ook in op 
verschillende trends: de belangstelling voor 
het kunstpatrimonium, de al dan niet geleide 
wandelingen, de open monumentendagen. 

Sinds de eerste druk in 1973 is er gelukkig 
veel veranderd dankzij initiatieven die geïn
spireerd zijn door een gezond gevoel van 
konservatisme, zoals het restaureren en op
nieuw bewoonbaar maken van gevels. Het 
mag immers niet zo zijn dat historische 
panden ten prooi vallen aan de spekulaties 
van bouwpromotoren of dat monumenten bij 
gebrek aan een historische visie vernietigd 
worden. 

De Gids leidt de lezer en wandelaar langs 
bijna vijfhonderd steegjes, straten, pleinen 
en kaaien, langs honderden al dan niet 
gerestaureerde monumenten uit zo'n tiental 

De Gids voor Oud Antwerpen is reeds aan 
de achtste druk toe. Hij Is haast een 
onmisbaar Instrument om de mooie plek
jes van de oude stadskern te ontdekken, 

(foto Standaard Ultg.) 

eeuwen, langs al het mooie dat de Sinjoren
stad nog steeds te bieden heeft. 

Hij maakt geen aanspraak op volledigheid, 
maar tracht door woord en beeld een aantal 
wandelingen-met-achtergrondmuziek in de 
oude stadskern van Antwerpen te stimule
ren. Hij brengt wel de ,,anekdotes" maar 
geen zwaar op de hand liggende geschiede
nis van Antwerpen. Hij brengt ook geen 
interieurbeschrijvingen van kerken of mu
sea. De gids groeide wel uit talloze vragen 
van aandachtige toehoorders tijdens wande
lingen. 

In het werk worden zeven stadswandelin
gen doorheen de oude stadskern beschre
ven. Naast enkele plattegronden en tekenin
gen wordt het werk opgefleurd met fotomate
riaal. 

De auteur George Van Cauwenbergh werd 
in 1929 in Antwerpen geboren. Hij liep school 
in Antwerpen, aan de Stedelijke Bibliotheek-
school en volgde daarbij nog avondlessen. In 
1957 behaalde hij het diploma van stadsgids. 
Hij is een echte ,,beroepsantwerpenaar", 
blijft onverdroten aktief, schrijft artikels, geeft 
lezingen, leidt nieuwsgierigen rond en breidt 
zijn archief uit. Hij waakt als het ware over de 
stad. 

— Gids voor Oud Antwerpen. George 
Van Cauwenbergh. Standaard Uitgeverij. 
432 biz. 695 fr. 

LAM MET ETIKET 
,,Nee, ik lust geen lamsvlees", zegt 

iemand wel eens en voegt er dan vlug 
verontschuldigend aan toe, ,,dat is een kwes
tie van smaak." Dat zal wel, want er bestaan 
nu eenmaal goede smaak en slechte smaak. 
Gelukkig haalt hier de goede het immers, er 
bestaat geen kwaliteitsrestaurant of het heeft 
lamsvlees op de menukaart... lamsribbetjes, 
lamsschouder, lamszadel, lamsbraad, lams-
ragoCit, enz..., want de keuze is groot. Trou
wens, waren het de goden zelf niet die in de 
verre oudheid het lam tot meestgeliefde 
offerdier kozen. Maar, niet alle lamsvlees is 
hetzelfde. 

WNGAARDLAM 
Nee, wijngaardlam bestaat niet. Of toch? 

Feit is dat in onze gewesten het gebraden 
lamsvlees vanuit Frankrijk tot een kulinaire 
status verheven werd. Vele fijnproevers be
weren dat niet alleen de beste wijnen en 
kazen uit Frankrijk komen, maar dat ook de 
lekkerste lammeren daar geboren worden. 
Er valt wat voor te zeggen. 

HET „ZILTE" LAM 
Een gastronomsich klassieke naam is 

Pauillac. Daar komen de drie beroemdste 
Bordeaux-wijnen vandaan: Lafitte, Latouren 
Mouton-Rotschild. Daar horen we al een 
belletje rinkelen ,,mouton - schaap".' In die 
eminente streek grazen de schapen in de 
winter het verdorde gras tussen de kale 
wijnstokken weg. Misschien dankt het Pauil-
lac-lam zij faam wel aan enige bodemver-
wantheid met de wijnen. 

Maar, het heeft konkurrentie gekregen. 

Het Sisteronschaap is al even beroemd ge
worden en die variëteit graast in de bergland
schappen rond Avignon. Is het toevallig dat 
daar ook enkele van de mooiste Rhöne-
wijnen verbouwd worden? Ook de herders 
uit de Pyreneeën dalen, eens het seizoen 
daar, met hun kudden af naar de winterse 
wijngaarden. Maar tot uitzonderijke faam 
hebben hun lammeren het nog niet gebracht, 
de Pyrenese wijngaarden trouwens ook niet. 

Blijven we voorlopig in Frankrijk. Naast de 
al genoemde lamssoorten is er nog slechts 
één dat in de Franse ,,haute cuisine" als 
kwaliteitsvol aanvaard wordt, nl. de présalé 
(voorgezouten) lammeren, die zich in de 
streek van het Nauw van Kales voeden met 
het door de zee gezouten gras. Ook op het 
Waddeneiland Texel en in de Duitse kust-
regio Sleeswijk-Holstein kwamen de fokkers 
tot de vaststelling dat op hun weiden zout 
wordt afgezet en ze maakten daar dankbaar 
gebruik van om de prijs van hun lammeren 
hoog op te jagen. Hetzelfde gebeurde in 
Ierland waar men plots het kwaliteitsmerk 
Irish Lamb uitvond. In al deze regio's werd 
lamsvlees een lukratief exportprodukt, maar 
voor de kritische meesterkoks bijft de selek-
tieve Franse norm doorslaggevend. 

Het kulinair meest gegeerde lam is het 
zogenaamde zuiglam (en dan nog een dat 
uitsluitend maar moedermelk tot zich heeft 
genomen). Het zalmkleurige vlees is uitzon
derlijk mals en bevat nagenoeg geen vet. Dat 
het vrij duur is, komt doordat een echt 
zuiglam jonger dan 6 maanden is en amper 
20 kg mag wegen. 

( N . V . D ) 
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MENGELWERK 

HEMELS MANDAAT 
Het debacle van de Chinese Lente is een 

jaar oud Het werd vorige week herdacht, in 
de media en in de straten van enkele wereld 
steden Lange tijd heeft men er overigens 
met meer bij stil gestaan De nieuwswaarde 
ervan is genng, de dramatiek is inhoudelijk 
én geografisch ver weg en de media kunnen 
gewoon met anders doen dan de voorkeur 
verlenen aan uren en uren Mondiale en 
tussendoor wat verkiezingsnieuws uit Bulga
rije en Tsjechoslowakije Men kan zich om
trent dat laatste aspekt wat verdrietig en 
geërgerd tonen, maar men moet die gevoe 
lens dan wel enigszins relativeren Want de 
hardnekkigheid waarmee de media zich 
vaak tijdelijk-maar-hevig aan een gebeuren 
vastklapen heeft het humanisme en de de-
mokratie reeds vele diensten beween, van 
de hongerhaarden in Afrika tot de gebeurte
nissen aan de Berlijnse Muur Alles heeft zijn 
prijs En daarenboven is er nog leven na de 
media En ook tijd voor beschouwing 

Deng Xiaoping, die luidens de vermoe
dens tekende voor de repressie van juni 
1989 op het Plein van de Hemelse Vrede en 
ook voor die erna, was een der gevallen 
engelen onder het onzachte regime van Mao 

SATERDAG 

Zedong De mislukking van Mao's Grote 
Sprong Voonvaarts, de erosie in de Chinese 
paraatheid bij het opzetten van massabewe 
gingen en tenslotte de dood van de Grote 
Roerganger Mao Zedong zelf leidden tot de 
rehabilitenng van Deng Xiaoping Vooral op 
het ekonomische vlak evolueerden de zaken 
snel en opvallend het voluntansme en de 
klassenstrijd verdwenen nagenoeg in het 
vergeetboek en de liberalisering maakte van 
de Volksrepubliek een potentiële kapitalisti
sche staat 

Die liberalisenng bracht reeds na enkele 
jaren een eksplosieve welvaart De tomeloze 
verrijking van de merkantiele burgerij leidde 
van de weeromstuit tot een algemeen stre
ven naar weelde en rijkdom bij de politieke 
klasse Deze laatste bleek zich daarbij zo 
hebbeng te tonen dat de verdenkingen van 
fraude, machtsmisbruik en korruptie er met 
meer in te dijken bleken, uitgerekend op een 
ogenblik dat de eerste tekenen van ekonomi
sche recessie duidelijk werden 

Tegen die achtergrond waagden de Chine
se studenten hun geweldloze revolutie met 
de demokratisering van het regime als inzet 

AHASVERUS: 
„Hoe meer verlies Sabena boekt, 
hoe meer het lawaai maakt " 

Sukses voor staatslening 
Amaystadt 

Belgische frank wordt 
Markwaardig 

Roemenie: studenten opgepakt 
Boek arrest 

Ene Gerets. 
Rode kaartduivel 

Voor optreden mijnwerkers... 
IS er geen lliescuus 

In Kempense bossen... 
IRAtionele schietpartij 

Klacht tegen onbekenden 
Jan Geysen m de Peekel 

Oranje-elf - samenraapsel... 
van breukelen en van barsten 

Schengen-akkoord in. 
flessen en roemers 

Het leger heeft die revolutie beëindigd Maar 
het vakuum waann zij gegroeid was bleef 

In dit vakuum blijkt zich thans de algeme
ne opvatting te ontwikkelen dat het Hemels 
Mandaat, verstrekt aan de keizers, aan Mao 
Zedong, aan Deng Xiaoping en aan de 
Kommunistische Partij, langaam maar zeker 
ten einde loopt 

De Chinezen gebruiken graag beelden en 
simbolen Meestal wel voor iets dat bestaat 

Frans-Jos Verdoodt 

ARDENSE 
DORPEN 

In de reeks „Lannoo's dicht-bij-huisgid-
sen" rolde zopas VV!andelen langs de mooi
ste Ardense dorpen van de pers Het ge
bied dat in de wandeling Ardennen wordt 
genoemd heeft met alleen unieke landschap
pen, diepe wouden, desolate veenvlakten en 
kabbelende nvieren te bieden Het is ook een 
streek van vaak kleine, maar sfeervolle dor
pen, waar de tijd is blijven stilstaan Zij 
vormen een dekor dat erom vraagt al wande
lend en kuierend verkend te worden 

In de gids worden dertig dorpen verkozen 
uit een overvloed Bij de keuze stond vast dat 
het een selektie moest worden die zoveel 
mogelijk de verschillende aspekten van het 
Ardense dorp moest tonen Wie ook maar 
enigszins vertrouwd is met de streek, weet 
dat een dorp uit de Oostkantons sterk ver
schilt van een dorp uit het zuiden van de 
provincie Luxemburg of uit het Naamse Fag-
ne of uit het Land van Gaum Natuurlijk zijn 
de dorpjes overal een kerk of kapel rijk en 
zijn de huizen meestal in natuursteen opge
trokken 

Toch zijn er merkelijke verschillen Heel 
belangrijk voor de struktuur van het dorp is 
de situering in het landschap Toch worden 
nu ook al dorpjes geteisterd door nieuwbouw 
en ook door het moderne verkeer 

De gids heeft het over Ardense dorpen 
Het merendeel van de bewandelde dorpen 
zijn volbloed Ardens Toch zitten er enkele bij 
die stnkt geologisch met tot de eigenlijke 
Ardennen behoren maar er wel aan grenzen 

Voorde dertig wandelingen wordt een plan 
gegeven met daarop aangeduid de wandel
weg en de bezienswaardigheden Daarna 
volgt een keurige beschrijving van de route 

— Wandelen langs de mooiste Ardense 
dorpen. Julien Van Remoortere. 143 biz 
398 fr. 
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UIT DE REGIO 

OP DE 
BARRIKADE 

* „Vlaanderen bestaat!" Met een vragend 
koppeke, naast de forse letters, oogt onze 
VU-welp vanop precies 308 grote borden, 
tedert)es naar iedere voorbijgang(st)er... 
Daarnaast zorgde de drukker voor 20.000 
plakbrieven ,,60 op 40". Hangen ze al in 
jouw buurt? (Dank aan al de goeie schenk-
(st)ers, die deze kampanje spijsden!). Maar 
nu moeten wij (= gij + ik!) die zin verder 
invullen. Anders groeit de welp niet en blijft 
dat mooi-bedrukt papier... papier. Onze eer
ste en tweede fazen van de staatsomvorming 
liggen vast. Op 16 januari 1989 drukte 't 
Staatsblad ons begin van konfederaal zelfbe
stuur af met de overheveling van liefst 600 
miljard frank (of méér dan 40 %) van wat men 
's rijksmiddelen heet. Dót was de start! Deze 
week trekt een VU-werkgroep de krijtlijnen 
waartussen voor ons, nationalisten, de 3de 
faze moet verlopen. Een eigen parlement 
met de opheffing van het verwarrende ,,dub
bele mandaat"; het Vlaams recht om inter
nationale verdragen af te sluiten enz... zijn 
o.m. dé inzet. 

We zijn 'n goed stuk van het testament van 
de Frontbeweging aan het inlossen. Onlos
makelijk. Elk arrondissement, elke afdeling 
moet nu dit belangrijke najaar voorbereiden. 
De voorlichting en het werken rond de staats
vorming nemen hierbij een eerste plaats in. 

* Omkijken naar 't verleden voor het Vlaan-
deren-van-Morgen... 

De VU haalde haar ,,geschiedenis"-slag 
thuis in het Vlaams lentedekreet. Met onze 
voorzitter en onze onderwijsmensen op kop, 
is de VU blijven én blijven aandringen. Het 
kollektief geheugen van vele Vlamingen ligt 
droog! Bewijze daarvan het hernemend Bel
gisch vlaggezwaai tijdens deze wereldvoet
balperiode enz... Ee volk zonder toekomst
gerichte verbondenheid met de eigen ge
schiedenis mist zoveel aan inzicht; het is 
zelfs gedoemd om de eigen fouten te herha
len. (Kijk maar naar het steriele, beschuldi
gende links-rechts gezapzever zonder veel 
inzicht en zeker zonder enige politieke on
derbouw). 

Bestendig moet je jezelve de vragen dur
ven stellen: Waaraan ben ik bezig? Voor 
wie? Welke strategie gebruik ik? Hoe „be
reik" imijn volk? Vandaar ook, dat de kursus-
sen van het Vormingscentrum Lod. Dosfel zó 
belangrijk zijn: ,,Streekpers" —,,Thuis in de 
Volksunie" — ,,Het nieuwe Vlaanderen". 
Heb je ze al gepland? Ga je ze volgen? 

* Samen bouwen! Met je leden, met je dorp 
aan dat betere Vlaanderen! 

— 11 juli: Ligt je (leden)brief klaar over de 
staatsomvorming? En de bevlagging? Ge
bruik onze welp-plakbrief! 

— 26 oogst: de 14e VUJO-Vredesfletse-
ling van Voeren tot Diksmuide — doe je 

mee? Of ga je mee met de bus? 

— 1 september: Brussel — Nat. Sekreta-
riaat: we plannen ons najaar met arr. voorzit
ters en -sekretarissen. We//e-Ebes-zaal: alle 
mandatarissen moeten aanwezig zijn rond 
het leefmiddentema „afvalstoffenplan". 

— 2 september: De ,,Gordel" — Vlaams-
Brabant, onlosmakelijk deel van Vlaanderen. 
Er bij zijn! 

— 16 september: Waregem-KuWareel 
Centrum: Frans-Vlaamse Kultuurdagen. 

— 22 september: /Coe/cetoerg-UFSAL: 
Alg. Nederlands Kongres ,,De Nederlanden 
in Europa". 

Dit en zoveel meer vind je terug in „'t 
LaWIJtje", het 21e nr. van ons doeblad. 
Indien je 't niet ontving, vraag het dan aan op 
het AS te Brussel. 

En in het najaar staan er 3 uitgaven op 
stapel: onze ondenvijsbrochure, de kongres-
besluiten, de verwerking van onze afdelings-
ronde. Werk mee! 

Lieve leest over mijn schouder mee en 
zegt ironisch-weg: „Mijnheer de sekretaris, 
mogen die VU-ers ook nog eens wat vakantie 
hebben?". Natuurlijk! Geniet met volle teu
gen, verbonden met de natuur en lees wat in 
het jaar „bleef liggen"... 

Willy Kuijpers, 
Algemeen Sekretaris 

VLAAMS 
GENEESHEREN-
VERBOND: 
REGIONALISERING 
SZ 

Het Vlaams Geneesherenverbond onder
zocht op zijn statutare vergadering in Gent 
de laatste cijfers van minister Busquin betref
fende het zgn. forfait in de klinische biologie. 

De beloofde bijsturing van de scheefgroei 
is zeker niet bereikt. Voor de niet-universitai-
re ziekenhuizen is het aandeel van Vlaande
ren voor 1990 gestegen tot 44% tegenover 
60% van de bevolking. Daarentegen was er 
voor Brussel en Wallonië maar een minieme 
daling. 

Op die manier blijft de miljardenvloed van 
Vlaanderen naar Wallonië voortduren. Er is 
dan ook maar één oplossing: onmiddellijke 
regionalizering van de Sociale Zekerheid en 
het RIZIV, stelt het Vlaams Geneesherenver
bond. 
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UIT DE REGrO 

„VLAAMS 
PARLEMENT NU!" 
EEN AALSTERS 
VOORBEELD 

Raadslid Danny Denayer, Baron Moyersoenpark 
12, 9300 Aalst (053/21,79.87), lid van het Aalsters 
AB en een onvermoeibaar-kreatieve propagandist, 
ontwierp en verspreidde deze plakbrief, die zijn 
weg in Vlaanderen vond. Daarnaast liet hij daarvan 
20.000 prentkaarten drukken met op de keerzi)de 6 
punten uit het VU-programma i.v.m. de staatsher
vorming. 

* Hoe te gebruiken? Je kan ze zo als vakantie
groet verzenden. Een doordenkertje tussen de 
zonnedagen! Maar als drukkingsmiddel bij al de 
(andere!) parlementsleden van je streek is deze 
briefkaart een uitstekend aktiemiddel. En als voor
lichtingsmiddel bij een keur van adressen in je 
gemeente is zo'n prentkaart een gedroomd (snel
gelezen) iets. Ook bij een uitnodiging kan je ze 
gebruiken. 

* En bovendien stelt Danny ze gratis ter beschik
king! Wat wil je nog meer? Werk er mee! 

DE BRUGSE GULDEN 
SPOOR VERWACHT U 

Nu er in Brugge een Vlaams ontmoetingscen
trum de deuren openhoudt worden er ook biezon-
dere ontmoetingsmomenten georganizeerd. Wel
kom dus m ,,De Gulden Spoor" elke vrijdagavond 
en zaterdagvoormiddag. 

Waar? In De Gulden Spoor, 't Zand 22 te 
Brugge! 

Naast deze wekelijkse ontmoetingsmomenten 
organizeert De Gulden Spoor regelmatig biezonde-
re bijeenkomsten, deze vindt u m de aktiviteitenka-
lender van West-Vlaanderen. 

BURGEMEESTER 
EN SCHEPENEN 
IN WERKKLEDU 

Enige tijd geleden kocht het gemeentebestuur 
van BoechoutA/remde een autokerkhof van onge
veer 5.000 vierkante meter. Wegens faillissement 
van de uitbater kon dit voor slechts 800.000 fr. 
gekocht worden. Zeer goedkoop dal wel, maar er 
was wel één nadeel: het terrein was ontsierd door 
autowrakken, ontelbare autobanden... De week 
vóór Pinksteren werden er drie enorme kontainers 
terplaatse gebracht. Zaterdagmorgen was het één 
en al aktiviteit. Het voltallige schepenkollege, aan
gevoerd door burgemeester Fred Entbrouxk, sleur
de met banden en afgedankte wielen. Dit alles 
niettegenstaande de drie wolkbreuken die het ter
rein omtoverden tot een waar slijkbad. Dankzij het 
doorzettingsvermogen van onze Boechoutse man
datarissen, in werkkledij, is dit vervuilde natuurge
bied reeds iets properder geworden. Het is alvast 
een eerste stap in de goede richting. Met de hulp 
van een beschuttende werkplaats zal weldra het 
terrein vrij van rommel zijn. Hier en daar zal men 
evenwel grond dienen af te graven. Het is de 
bedoeling van het schepenkollege om van het 
„autokerkhof" een park te maken, waar de talrijke 
kinderen uit de nabijgelegen „Witte Wijk" zullen 
kunnen spelen. Op dit stukje ongerepte natuur zal 
wellicht volgende zomer reeds de vakantiewerKing 
kunnen gebeuren. Dankzij de met aflatende inzet 

Het Boechouts schepenkollege (op de foto: 
burgemeester Entbrouxk en schepen Nells) 
in volle aktle. 

van onze mandatarissen zal Vremde dan een 
stukje groener én kindvriendelijker worden. 

RIta Gaublotnme-Huygens 

KANDIDATEN TIJDELIJKE AANSTELLING 

GEMEENSCHAPSONDERWIJS 

Er wordt een oproep gedaan tot de kabdl-
daten voor een tijdelijke aanstelling in het 
gemeenschapsonderwijs, zowel voor volle
dig leerplan, sociale promotie, deeltijdse op
dracht en duobaan. 

De aanvragen moeten uiterlijk op 30 juni 
bij een ter post aangetekend schrijven toeko
men bi j : 

Ministerie van Onderwijs 

Bestuur Beheer Personeel RIjksonderwijs 

Aanwerving en bevordering (TWA 1990-
1991) 

t.a.v. de heer D.Mattens, bestuurssekreta-
ns 

Rijksadministratlef centrum 

Arcadengebouw - 1 ste verdieping 

1010 Brussel. 

De kandidaturen moeten gesteld zijn op 
een speciaal daartoe ontworpen aanvraag
formulier T.W.A. dat te bekomen is in alle 
gemeenschapsscholen. 

5.000 VOOR HOUTLANDSE KASTELENTOCHT 
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 deelnamepri|s 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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WEST-
VLAANDEREN 

JUNI 

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. 
22 MALDEGEM: Viering 70jaar VOS-Maldegem. 
Opening tentoonstelling, diamontage én receptie. 
Plaatselijke Openbare BIblioteek, Schouv/burg-
plaats 3-5 om 19u.30. 
26 OOSTDUINKERKE: Etentje in restaurant 
Westland, IJslandplein 4 om 19u.30. Inschrijven bij 
Jokkebrok (058/51.23.64). Deelname: 595 fr. le
den/ 695 fr met-leden. Org.: FW-Duneblomme. 
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 )uli. Org. 
Vlanajo. 

30 EERNEGEM: 2de barbecue in 't Qildenhof 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.) bi) het 
bestuur. 

JULI 

8 BLANKENBERGE: 5de Guldensporenfeest. 
Om 17u. Bloemenhulde aan Hendrik Conscience, 
Grote Markt. 17u.30 Viering in lokaal Vakantie 
Patronaat, einde Franchommelaan (haven). 1/2 
kip/spit: 120 fr. Org.: VKKB. 
11 BRUGGE: Vlaams Nationale Feestdag. Af
spraak in Vlaams Ontmoetingscentrum De Gulden 
Spoor, 't Zand 22. Gepaste muziek, leuke babbel 
en voorstelling video-opname opening Gulden 
Spoor. 

OOSTENDE: 
ONDANKS MONDIALE 

De „Koningin der Badsteden" heeft met zonder 
reden vijf VU-gemeenteraadsleden. Zij deden een 
beroep op minister Johan Sauwens om uit te 
leggen hoe hij het VU-eisenprogramma voor Oost
ende zou helpen venwezenlijken. Dat gebeurde op 
31 mei en de Oostendse media hadden er niets dan 
lovende woorden voor over. 

Maar ook VU-sekretaris Willy Kuijpers kwam in 
Oostende spreken en wel op 8 )uni. Niettegen
staande de verleiding van de wedstrijd Kameroen-
Argentinië was het trefcentrum goed volgelopen. 
Zij die het genoegen kenden de warme babbel van 
senator Kuijpers te aanhoren, kregen zeker meer 
dan wat propaganda of leuzen. De federalistische 
filosofie werd er met beeldende woorden uitgelegd. 
Ze brengt voor Vlaanderen een oplossing, geba-
zeerd op een revolutie zonder bloedvergieten. 

Volgens Kuijpers zou de taak erin liggen deze 
filosofie te helpen toepassen in West- en Oost-
Europa. Hij verwees naar de vijf jaren die hem 
gegund werden om met Jaak Vandemeulebroucke 
de eerste stappen in die richting te zetten. Er 
kwamen heel wat vragen uit het publiek. 

De vijf Oostendse gemeenteraadsleden en het 
VU-bestuur hebben bewezen dat ze bij de eerstvol
gende verkiezingen opnieuw het voortouw zullen 
nemen in West-Vlaanderen. 

VU-DEERLIJK WIL BETERE 
TOEGANG GEBOUWEN 

In Deerlijk scheelt er wat aan de toegankelijkheid van de openbare gebouwen voor 
mindervaiiden. VU-raadslid Janneke Verbrugge kwam tussen om te wijzen op die 
tekortkomingen. Zo is het voor rolstoelgebruikers onmogelijk om de toegang tot het 
zwembad te gebruiken.(eigen foto) 

Tijdens de jongste gemeenteraadszitting 
in Deerlijk interpelleerde VU-raadslid Janne
ke Verbrugge over de toegankelijkheid van 
openbare gebouwen voor rolstoelgebruikers 
en mindervaliden. 

Naar aanleiding van een rondgang in de 
gemeente samen met rolstoelpatiënt Regi
nald Verschuere, somde zij een aantal plaat
sen op waar het voor deze mensen moeilijk 
of onmogelijk is binnen te geraken. 

Het VU-raadslid vond dat personen met 
een handikap veelal als tweederangsburgers 
behandeld worden. Het gaat niet alleen over 
personen met zicht- of bewegingsproblemen 
maar ook over bejaarden en zelfs moeders 
met kinderwagens worden voortdurend ge-
konfronteerd met de bedenkelijke toeganke
lijkheid. 

Ook in het verkeer zijn er problemen. De 
meeste verkeerslichten schakelen te vlug 
over, zodat men in twee keer moet dwarsen. 

Aan de oversteekplaatsen zijn de drempels 
veel te hoog. 

Heel wat deuren van openbare gebouwen 
werken met een deurpomp. De te hoge druk 
zorgt daarbij voor grote problemen. Ook de 
toegankelijkheid van telefooncellen is alles
behalve. Óp heel wat plaatsen zijn er te 
weinig of helemaal geen parkeerplaatsen 
voorzien. 

Janneke Verbrugge ging verder in op de 
situatie aan het Gaverbad, D'lefte, het post
kantoor, de Gaverhal en de voetbalterreinen 
en wees op de grove gebreken. Zij ijverde 
voor de inventarizering van alle noodzakelij
ke aanpassingen. 

De VU stelde ook nog voor een premie toe 
te kennen aan ouders die moeten instaan 
voor de permanente verzorging van een kind 
met een handikap van minstens 66%. Na 
een ellenlang gekrakeel kwam men tot het 
besluit dat het OCMW een advies zal formu
leren in verband met een eventuele premie. 
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VERKEER ANTWERPEN OP MENSENMAAT ANTWERPEN 
JUNI 

23 EDEGEM: In het Land van de Glimlach, met 
LOUIS Verbeeck Om 20u in zaal De Schrans 
Molenveldlaan Toegang 150 fr Kaarten op tel 
03/457 11 51 (Juha Engelen) Org VNSE Kult 
Knng en FVV 

23 MOL: Vic Buys stelt ten toon Openlig 15 tot 
18u Ook op 24/6 van 10 tot 7 u In zaal \'alpertuus 
Turnhoutsebaan 15 Org Vlaamse Vrienden Mol 

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 histonsch stadscentrum 
JULI 

1 STABROEK-HOE VENEN-PUTTE: Fietstocht 
met FVV naar Zandvliet, met bezoek atelier kunste
naar Albert De Vree Samenkomst 10u Edi-plein, 
lOu 30 café De Neus Picknick meebrengen Meer 
info 664 75 04 of 664 67 20 

2 KALMTHOUT: Fietstocht naar De Heide, daar 
wandeling, pik-nik, mini-lolf en tennis Info 
666 57 75 Org FVV 

6 MORTSEL: Gemeentelijke Guldensporenvie-
nng om 20u 30 in Mark üebrech'̂ r-trum Toe
spraak prof H Van Goethem, optreden t-" k Goris
sen en groep Vooraf 20u eucharistie in H Kruis
kerk met DF-koor Die Cierlycke 

8 EDEGEM: 11 -juli Grill Lokaal en tuin Gemeen
schapscentrum Drie Eiken, Drie Eikenstraat 126 
Vooraf inschrijven noodzakelijk bij Julia Engelen 
(457 11 51 of 457 17 95) vóór 3 juli Org VNSE 

10 RIJMENAM: Guldensporenvienng in de 
Krankhoeve te Bonheiden om 20u Gastspreker 
Walter Luyten Org Davidsfonds 

10 WOMMELGEM: Guldensporenzangfeest op 
Kerkplaats te Wommelgem om 20u 30 Gastspre
ker Lionel Vandenberghe Org KKJanPuimège 

11 BOECHOUT:Guldensporenfeestin J-F Wil-
lemsschool om 20u Met samenzang en feestrede 
(R Cells) Optreden van Peper en Zout, jazzband 
Gratis inkom Org gemeentebestuur 

ZOEKERTJE 
- VRAAGT DRINGEND WERK - Sekretaresse 
(vr) 1936 Talen Ned Fr en Eng Noties Duits 
Kennis van steno-dactylo en tekstverwerking 
Zoekt werk in omgeving van Brussel Kontakteer 
kamerlid E Van Vaerenbergh (02/519 86 94 — 
7u30-12u) Ref 89165 

De VU-arrondissement Antwerpen heeft 
een Globaal VerkeersPlan Antwerpen klaar 
het GVPA Het woon- en werkverkeer op de 
spitsuren gekoppeld aan het haven- en inter
nationaal vervoer dreigt de ganse stad en 
streek te verstikken Grotere ringen lossen 
mets op 

De VU kiest dan ook resoluut voor voor
rang aan het openbaar (gemeenschappelijk) 
vervoer De nu fusionerende vervoersmaat
schappijen moeten op elkaar inspelen ten 
bate van mens en streek Dat betekent het 
doortrekken van sneltrams van de rand tot 
diep in het hart van de kernstad Dat bete
kent ook soepele overstapplaatsen aan 
knooppunten met parkings en voorrang aan 
voorstadsverkeer voor het spoor 

Omdat binnenkort de SST Antwerpen aan
doet, moet er maksimaal gebruik gemaakt 
worden van de Noord-Zuid-doorsteek onder 
de stad Het laat ook een spoordoorbraak 
westwaarts toe om beide havens op Imker
en rechteroever met elkaar te verbinden 

Dan zal ook de Waaslandhaven verbonden 
zijn met haar Duits afzetgebied. 

De ontlasting van het Singelspoor aan de 
stadsrand biedt kansen om soepele voor-
stadstremstellen voor de ganse streek naar 
en rond Antwerpen in te leggen Voor de SST 
verkiest de VU nog steeds voor internatio
naal vervoer een snelle nieuwe lijn langs de 
Havenweg Doet men dat met dan moet de 
SST zich maar op lage snelheid, desnoods 
120 km per uur, inschakelen op lijn 12 naai 
Essen toe De leefbaarheid van het noorden 
gaat voor op akkoordjes met Nederland 

Het ganse wegverkeer moet op de Kleine 
Ring drastisch verminderen wil het met stil
staand verstikken Dat kan door sluiting van 
de ring op LO mits voorzien van de nodige 
oeververbinding De VU ziet grote mogelijk
heden in het Schakelplan met een doorsteek 
dicht bij de stad onder het Bonapartedok De 
Wase ring moet dan wel rekening houden 

met de noodzakelijke MER en mobiliteitsrap-
portenng 

KERNSTAD 
De bestaande voorrang die jarenlang aan 

het autoverkeer gegeven werd moet afge
bouwd worden De mens moet voorrang 
krijgen Vooral moet voon-ang gegeven wor
den aan de zwakke weggebruikers door 
straten en buurten op mensenmaat te bren
gen mits een globale invoenng van zone 30 
Deze vertraging van het autoverkeer moet 
dan aangevuld worden met een parkeerluwe 
stad Ook daar moet resoluut voorrang gege
ven worden aan het openbaar vervoer Sta
tionerend blik neemt zowel leef- als manoe-
vreerruimte voor tram en bus af 

Bovengronds pleit de VU voor een behoud 
en herdenken van gemeenschappelijk tram-
en busvervoer en ondergronds voor een snel 
afwerken van de ongebruikte premetropijpen 
naar de rand toe Beter is in de kernstad in te 
stappen en snel naar een randstation te 
sporen om over te stappen op een streekbus 
of in de geparkeerde auto dan tussenstations 
als paleizen in te nchten 

LUCHTHAVEN 
De VU pleit verde'' voor de uitbouw op 

mensenmaat van stad en omgeving van de 
luchthaven Deurne Antwerpen heeft een 
luchtpoon op Europa nodig Dat veronder
stelt een maksimale veiligheid gekoppeld 
aan een minimale hinder Duideijk betekent 
dat een verkeersreglement voor de lawaaieri
ge kleine luchtvaarten aanpassingen aan de 
infrastruktuur tot de minimum internationale 
norm van 6 000 voet Zeker met om er 
supermastodonten te ontvangen, wel om 
Antwerpen met geluidsarme toestellen te 
verbinden met gans Europa 

Deze klemtoon op zakenluchtvaart en,,ge
neral aviation" moet ondersteund worden 
door aangepaste gebouwen en inrichting van 
een dienstencentrum De Antwerpse lucht
haven wordt ook beter beheerd door de 
ganse streek ten bate van de ganse regio 
Dat veronderstelt een aangepaste beheers-
vorm 

Hugo Hermans 

Deputatie nog geen gebruik heeft gemaakt van 
deze RTT-dienst 

De provincie kan bij de RTT beschikken over 
twee telefoonnummers bestaande uit amper vier 
cijfers De nummers beginnen met 18 of 19 Het 
verschil zit in de tanef Als het oproepnummer 
begint met 18 wordt de totale kost door de provincie 
betaald Wanneer het provinciebestuur opteert 
voor het oproepnummer beginnend met 19 dan 
betaalt de oproeper vanwaar ook, slechts het 
zonaal tarief 

Volgens de VU-fraktie zou het „Groen Nummer" 
een investering inhouden die de dienstverlening 
voor de mensen verbeterd 

De VU-fraktie in de Antwerpse provincieraad 
vindt dat het provinciebestuur te veel in stenen en 
gebouwen investeert en te weinig in mensen 
Zopas kreeg de stad Antwerpen een rode kaart 
voor het invoeren van een apartheidsbelasting 
Maar ook de provincie zorgt effektief voor een 
ongelijke behandeling van haar inwoners 

Inwoners uit de provincie die binnen de RTT-
zone 03 wonen komen bij het telefoneren naar het 
provinciehuis veel goedkoper weg dan de inwoners 
uit de zones 014, 015, 052, 013 of 016 Dit euvel 
kan gemakkelijk opgevangen worden door het 
installeren van een ,,Groen Nummer" De VU 
vraagt zich dan ook af waarom de Bestendige 

WANNEER GROEN NUMMER VOOR 
PROVINCIEBESTUUR? 
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ADVERTENTIE 

OPENBAAR CENTRUM VOOR 
MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 

VAN ANTWERPEN 
PLAATS VAN 

LOGOPEDIST(E) 
De plaats van logopeclist(e) wordt openverkl-
aard. 

Zij staat open voor mannelijke en vrouwelijke 
kandidaten. 

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

De kandidaten moeten de Belgische nationa
liteit bezitten. 

Leeftijdsvoorwaarden: de leeftijd van 45 jaar 
niet overschreden hebben op 30.7.1990. 

DIplomavereiste: 
houder zijn van een diploma van gegradueer
de in de logopedie, afgeleverd door een 
erkende instelling voor paramedisch hoger 
onderwijs van het korte type met volledig 
leerplan, of door een van regeringswege 
samengestelde examencommissie. 
Bij overgangsmaatregel komen eveneens in 
aanmerking de houders van een diploma van 
logopedist(e), afgeleverd door een hogere 
technische school van de 1 = graad of door 
een innchting voor technisch onderwijs ge
rangschikt in de categorie A l . 

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

Verplicht Inschrijvingsformulier en exa
menprogramma te bekomen op de 7de Direc
tie-Personeelszaken van het Openbaar Cen
trum voor Maatschappelijk Welzijn, Lange 
Gasthuisstraat 39 te 2000 Antwerpen. 
Inschrijvingsrecht: 300,- fr. 
De kandidaturen dienen toegekomen te zijn 
op het Secretariaat, Lange Gasthuisstraat 33 
te 2000 Antwerpen uiterlijk op 30.7.1990. 

RUIMTELUKE ORDENING IN LEUVEN 

De ordening van de ruimte in groot-Leuven, die al 
zo desastreus Is verlopen, staat momenteel weer 
onder zware druk. Tal van nieuwe projekten drei
gen de schaarse open ruimte in onze gemeente 
aan te tasten. 

Grote bedrijven en instellingen ontvluchten de 
binnenstad. Nieuwe grootschalige projekten inzake 
technologie, kantoorvoorzieningen en andere 
dienstverlening willen zich vestigen aan de rand 
van onze stad. De voorgestelde projekten kreëren 
evenwel mobiliteitsproblemen en vernietigen het 
landschap. 

Ondertussen legt ook de woningbouw en de 
toenemende ambachtelijke bedrijvigheid een druk 
op het gebruik van onze ruimte. De Volksunie wil 
daarom een heroriëntatie van onze ruimtelijke or
dening: de bescherming van de open ruimten en 
het optimaliseren van het huidige ruimtegebruik 
moet prioritair staan. 

Konkreet betekent dit: 

1. de binnenstad moet terug leefbaar gemaakt 
worden en de woongelegenheid aldaar opgedre
ven. 

2. leegstaande gebouwen en verkommerde ge
bieden moeten worden gerenoveerd of in gebruik 
genomen. 

Wij denken hierbij aan de hele vaartzone, de 
overwelving van de sportgeul, het Philipsgebouw, 
de gevangenissen, Remy in Wijgmaal, de centrale 
werkplaatsen in Kessel-Lo... 

Er kan dus nog heel wat ruimte gekreëerd 
worden voor ekonomische en technologische ek-
spansie, voor woningbouw en openbaar nut zonder 
de groene zones te moeten aanspreken. 

Welk beleid de stad wil voeren inzake urbanisatie 
wordt weergegeven in haar bijsteilingsnota voor het 

BRABANT 

JUNI 

24 GAASBEEK: Rommel- en antiekmarkt op hel 
Dorpsplein van Gaasbeek. Vanaf 8u. tot 18u. kun
nen antikwiteiten aangeboden worden. Info: 
02/532.01.72. Org. ONAV-Lennik. 

24 JETTE: Aperitiefdebat in Trefcentrum van 
Jette, Leopold I-straat 329, om 11u.30. M.m.v. 
Guido Fonteyn, Peter De Roover, Daniël Cortier. 
Org.: VZW Trefcentra Jette. 

28 LIEDEKERKE; Hugo Coveliers over „De Ben
de, banditisme en Roze Balletten". Café Pajot, 
Stationsstraat 7, om 20u. Org.: Vlaamse Kring 
Pajottenland Liedeke*e. 

JULI 

6 HERNE: Oprichting van de Vlaamse Kring ,,De 
Kartuis". Samenkomst om 20u.30 in De Egelantier, 
Centrum te Herne. Ook voor geïnteresseerden uit 
Herfelingen, St.-Pieters-Kapellen, Galmaarden, 
Tollembeek, Bever en Vollezele. 

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. 

JULI 

1 MEISE: Vlaamse kermis met volksspelen in het 
domein Neromhof vanaf 14u. Met optreden fanfare 
De Eendracht uit Westrode, kinderzangwedstrijd 
en optreden Jo Vally. Org.: Gemeentestuur en 
Guldensporenkomitee. 

29 MEISE: Officiële feestdag van de Vlaamse 
Gemeenschap. Om 20u. in de Gemeentelijke Fu-
sieschool te Wolvertem, Hoogstraat 40: Optreden 
Kamerkwinten Mansa Musica. Feestrede door Luk 
Van den Bossche. Optreden Carminakoor. Samen
zang. 

30 MEISE: Jeugdfuif met DJ Celebration om 20u. 
in domein Neromhof te Westrode. Org. Gemeente
bestuur en Guldensporenkomitee. 

gewestplan. Daaruit blijkt volgens de VU-gemeen-
teraadsleden Hans Bracquené en Vital Geeraerts 
dat de CVP-PVV-meerderheid nog te zeer zwicht 
voor bovengenoemde bebouwingsdruk en dat ver
schillende open ruimten bedreigd worden. 

Inzake ekonomische en technologische ontwik
keling meent de VU dat deze niet binnen de 
Leuvense grenzen moet aangepakt worden doch 
op schaal van het Vlaams gewest. Een spreiding 
van de vereiste projekten zal aldus de druk op onze 
gemeente verlichten. 

„Wij zijn wel bereid om de huidige ambachtelijke 
zone noordwaarts uit te breiden en een zogenaamd 
,,wetenschapspark" tussen Imec en de ekspres-
weg te aanvaarden maar kanten ons tegen een 
inkleuring van het Termunckveld „als reservege
bied voor hoogtechnologische aktiviteiten" en van 
het park Bodart als „zone voor kantoren en open
baar nut", stelden de VU-gemeenteraadsleden. 

Inzake woongelegenheid is het voor de VU 
duidelijk dat het huidige gewestplan veel meer 
woon- en woontuibreidingsgebieden heeft voorzien 
dan nodig. Uit een analyse van de demografische 
gegevens, het woningbestand en de beschikbare 
ruimte in woonzones blijkt dat de te verwachten 
woonbehoeften op te vangen zijn zonder veel 
nieuwe open ruimten te moeten aanspreken. De 
VU onderschrijft dan ook de optie om het beleid van 
uitbreiding van de bebouwde oppervlakte te ver
schuiven naar het principe van inbreiding, kwali
teitsverbetering en intensiever gebruik. De nadruk 
moet dus komen te liggen op de binnenstad: 
nieuwbouw, renovatie, bestrijding van de leegstand 
en verbetering van het woonklimaat. 

De VU schaart zich achter het ontwikkelingsplan 
voor de Vaartkom van prof. Smets. Ondanks onze 
kritiek op een aantal konkrete punten uit dit plan 
vinden wij dit, algemeen genomen, wel geschikt als 
richtsnoer voor een nieuwe ontwikkeling in dit 
troosteloos gebied. 

Met het verlenen van een bouwvergunning voor 
een nieuwe handelszaak in de Vaarthoek legt het 
schepenkollege echter al meteen een hipoteek op 
de ontwikkelingsmogelijkheden aldaar en handelt 
het in strijd met de geest van het plan. 

Wat betreft de inplanting van een eventuele 
nieuwe gevangenis verzet de Volksunie zich tegen 
de wens van de stad om dit langs de K. Begaultlaan 
in Wilsele te voorzien op voorwaarde dat de stads
eigendom aldaar kan geruild worden voor het 
RITO-kompleks. De VU kan wel akkoord gaan met 
een inplanting tussen het Vuntkompleks van de A2 
en de spoorlijn naar Aarschot. 

H^ 
N.V. ZAKENKANTOOR 

HERMAN STEENHOUDT 
1 STATIONSPLEIN, 

9500 GERAARDSBERGEN 
Tel. (054) 41 30 44 

Woonkrediet 
steeds iets beter! 
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OOST-VLAANDEREN ^^ '^ AALST TE DUUR WATER 
JUN( 

22 BEVEREN: Guldensporenvienng om 20 u in 
zaal Olympia te Beveren Optreden van Nele-koor 
en toespraak door dr L vanEgeraat "Een Neder
lander groet de Vlaamse Staat" Inkom 100 fr Org 
de VI -Nationale Verenigingen 
22 LEDEBERG: Buizen-TD in zaal Edelweis met 
discobar lebedeus Vanaf 20u 
30 GAVERE: Zomerbarbecue van 20 u in St-
Amandus-middelwijk 6 te Gavere Met optreden 
van The Lazy City Jazzband Prijs 400 fr Info 
091/84 17 03 

JULI 

6 WICHELEN: Belotting in VU-lokaal "De Mori
aan" 4000 fr gratis + inleg 50 fr 
6 LEBBEKE: 3de luik Guldensporenkaarting Zaal 
Edelweiss 4000 fr vooruit + inleg -i- trofee Inleg 
50 fr per deelname Inschrijven vanaf 19u , aan
vang 20u 
8 ZOTTEGEM: 11-juli Barbecue Vlaamse Vrien
denkring Zottegem Van 11u30 tot 17u in de 
Bevegemse Vijvers Volw 300 fr, kinderen -121 
150 fr 
8 OUDENAARDE: Barbecue vanaf 12 u Volw 
350 fr Kind-12 jaar 150 fr Iedereen kan deelne
men aan kwis Vlaamse beweging met prachtige 
prijzen Org VU-Oudenaarde 
8 WICHELEN: De VU-afdeling biedt ouderlingen 
van het OCMW een 11-juli-taart 
aan 

8 LEBBEKE: Fietsenzoektocht over afstand van 
15km Deelname 100 fr Vertrek + inschrijving ts 
12u 30 en 14u 30 cafe Edelweis, P De Buckstraat 
(kerk Lebbeke) Uitslag en prijsuitrijking vanaf 
19u 30 m inschrijvingslokaal Org VU-Lebbeke ' 

SCHOTLAND-
VLAANDEREN 
OPENINGSMATCH 
WB 1994? 

Ter gelegenheid van de opening van de Mondiale 
pleiten de Wase Jonge Leeuwen voor de splitsing 
van de Belgische voetbalbond in een Vlaamse en 
Franstalige Federatie Dat moet de eerste stap zijn 
naar de vorming van een Vlaams nationaal elftal en 
een Waalse tegenhanger 

De Wase Jonge Leeuwen verwijzen naar de 
Britse situatie In de voorronden van de Wereldbe
ker was er geen Brits team maar namen Engeland, 
Schotland, Wales en hJoord-lerland deel met eigen 
ploegen Engeland en Schotland stootten door tot 
de eindronde Ook voor het Europees kampioen
schap en de Europese beker voor bekenwnnaars 
worden de vier als afzonderlijke entiteiten be
schouwd 

De Wase Jonge Leeuwen hopen dat in voetbal
middens, de Vlaamse Raad en de Franse Gemeen
schapsraad de diskussie over de splitsing van de 
voetbalbond snel op gang komt Tegen de wereld
beker 1994 zou dan mogelijk zijn dat zoiets als 
Schotland-Vlaanderen de openingswedstrijd wordt 

„ Welke maatregelen zal mevrouw de burge
meester nemen als lid van de Raad van Bestuur 
van de Tussengemeentelijke Maatschappij der 
Vlaanderen voor Waterbedeling (TMVW) om de 
puinhoop in deze interkommunale vereniging te 
helpen opruimen', " vroeg raadslid Jan Caudron 
aan de burgemeester 

Caudron gaf volgende toelichting „Het vernieti
gend doorlichtingsverslag over de TMVW laat van 
het beleid dat daar gevoerd wordt, met veel over
eind De kostprijs die de gemeentebesturen aan 
hun bewoners moeten aanrekenen, kan dalen door 
een rationeler en produktiever beheer 

Ook hier vrerpt het gepolitizeerd personeelsbe
leid zijn vruchten af De Raad van Bestuur waar 
onze burgemeester deel van uit maakt, komt over
dreven vaak tussen m personeelsaangelegenhe-
den Beleidsbeslissingen worden op een drafje 
genomen Een TMVW-werknemer veroorlooft zich 
gemiddeld twintig ziektedagen per jaar en be
schouwt dit als een verworven voorrecht Een 
besparing van twintig % op hef personeel is vol
gens de doorlichting haalbaar De aanwervingspro

cedure IS in verregaande mate gepolitizeerd en de 
promotie geschiedt enkel op grond van anciënni
teit, de inzet of bekwaamheid speelt geen rol Waar 
hebben we dergelijke toestand nog gezien' 

Samengevat kan men stellen dat de inwoners 
van Aalst, en zij met alleen, het drinkwater te duur 
betalen door de schuld van een verkeerd gevoerd 
en politiek gekleurd wanbeleid waarvoor onze bur
gemeester medeverantwoordelijk is " 

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 sekretanaat, Benne-
steeg te Gent Gelieve dit reeds in het agendaboek
je te noteren i 

Omgeven door onze liefde is van ons heengegaan 

MEVROUW 

Rachel Agnes 
DE MUYNCK 

Weduwe van de heer Hendrik Lodewijk VERSYCK 
Geboren te Houtave op 2 september 1906 en zacht in de Heer ontslapen te 
Ronse op 14 juni 1990. ^ 

Voorzitster van de KristeUjke Bond van Gepensioneerden 
m dank voor haar leven nodigen wij u uit moeder te begeleiden op haar 
laatste weg, tijdens de eucharistieviering op za terdag 23 juni 1990 om 
11 u., in de parochiekerk Sint-Bavo te Houtave-Zuienkerke 
Samenkomst aan de kerk om 10 u. 45. 
Een laatste groet aan de overledene kan gebracht worden in het funera-
num te Jabbeke, Stationsstraat 36, iedere dag van 15 tot 16 u. en van 
17 u. 30 tot 19 u. 
Dit melden u met droefheid, maar dankbaar voor wat zij voor ons is 
geweest: -̂  
Jacques en Anita VERSYCK-TILLEMAN, kinderen en kleinkinderen. 
Mare en Godelieve VERSYCK-JOYE, kinderen en kleinkmderen 
Gabnel en Yvonne VERSYCK-MAELEVEYS en kinderen 
Luc en Simonne VERSYCK-CUYPERS, kinderen en kleinkinderen, 
Kns en Georgette VERSYCK-JOYE en kinderen, 
Noel en CecUe VERSYCK-VAN MASSENHOVE en kinderen 
Herman en Marie-Thérèse KERCKHOF-VERSYCK en kinderen, 
^ , ., haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen 
De families VERSYCK, BONTE, DE MUYNCK en VERMEERSCH 
De zusters, het medisch en verplegend personeel van de kliniek „Zusters 
van Barmhartigheid" te Ronse. 
Vrienden en kennissen die bij vergetelheid geen rouwbericht ontvineen 
geheven dit als dusdanig te aanvaarden. ' 
9600 Ronse, Demanezstraat 67. 
8200 Sint-Andries-Brugge, Gistelsteenweg 181. 
8202 Varsenare-Jabbeke, Nieuwenhovedreef 20. 
8240 Gistel, Nederenheirweg 28. 
9000 Gent, Lange Boomgaardstraat 32. 
8202 Varsenare-Jabbeke, Hagebos 7. 
84U Houtave-Zuienkerke, Westemieuwweg 5. 
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LIMBURG 

JUNI 

24 EIGENBILZEN- Vijfde Hommelenfeesten 
Vanaf 15u op fiet domein Hommeien met optreden 
van luliel Cools en volkskunstgroep Uilenspiegel 
Om18u barbecue en om 20u dansfeest Org VU-
Eigenbilzen-Holbeek 

JULI 

6 HERDEREN-RIEMST. Guldensporenvienng 
om 20u in Hove Malpertuus Gastspreker Walter 
Luyten Animatie Luk Voncken Org VU en Nieuw 
Riemst 
9 OVERPELT: Met VU-Overpelt naar Straatsburg 
van 9 tot en met 11 juli Geïnteresseerden bellen nr 
011 /64 43 14 (Linda Vissers), iedere avond na 20u 
11 BREE 11 juli-viering 

MEMORIAL HUYGEN 
IN MUNSTERBILZEN 

De VU-Munsterbilzen organizeert op zater
dag 30 juni en zondag 1 juli een voetbaltor-
nooi om de ,, Beker Clement Huygen" 
Wijlen Clement Huygen was een aktief VU-
gemeenteraadslid 

De wedstrijden worden gespeeld op het 
terrein achter de speeltuin Op beide dagen 
starten de wedstrijden om 13 u Zondag is er 
om 17 u een wedstrijd tussen damesteams 
Om 18 u gaat de finale van start De aftrap 
voor deze partij wordt gegeven door minister 
Johan Sauwens en Maaike Huygen-Goelen 

Aan het tornooi nemen twaalf ploegen deel 
en er worden ook vele supporters verwacht 

GULDENSPOREN-
VIERING IN BILZEN 

Dinsdag 10 juli wordt een Guldensporen
vienng gehouden in Bilzen De vienng wordt 
ingezet om 19 u met een eucharistieviering 
in de dekanale kerk De feestzitting vindt 
plaats in de Kimpel 

De openingstoespraak wordt gehouden 
door E Thijsen Davidsfondsvoorzitter en 
voorzitter van het Overlegcentrum voor 
Vlaamse Verenigingen Lieven Van Gerven 
houdt de gelegenheidstoespraak De samen
zang staat onder de leiding van L Voncken 
Het geheel wordt gepresenteerd door Con
nie Neefs die zelf ook enkele nummers ten 
beste zal geven 

Minister Johan Sauwens houdt de slottoe
spraak 

DIENSTBETOON TE 
OVERPELT 

Het gratis belastingsbrieven invullen door de VU 
van Overpelt gaat op volgende data en plaatsen 
door 

Woensdag 20 juni 19 22 uur Pelterke Overpelt 
Centrum 

Zaterdag 23 juni 9-12 uur Parochiezaal Den 
Drossaerd 

Zaterdag 23 juni 14 17 uur Scfiooltje Zavelstraat 

Woensdag 27 juni 19 22 uur Paroctiiezaa! Den 
Drossaerd 

Zaterdag 30 juni 9 12 uur Pelterke Overpelt 
Centrum 

VU-SPELDJES 
Te bekomen bij Ivo Coninx (Huisbamptstraat 8 

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

ZOEKERTJE 
- 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 - 7u30-12u) Ref 
900357 

ADVERTENTIE 

RAAKLIJNEN TREF... RAAK 

U wilt goed ingelicfit zijn over ontwikkeling m de kultuursektor en de volwassenedukatie 
Daarom leest u tiet driemaandelijks tijdschrift Raaklijnen dat gemiddeld 32 bladzijden telt 

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

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

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

RAAKLIJNEN, EEN LEEUW VAN EEN BLAD, IS BEREGOED. 

VAKBEL 

Vlaamse Akademie voor Kulturele Belangen 
Limburgstraat 90 
9000 Gent 
tel 091/23 0136 
fax 091/25 85 08 

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 

- BINNENHUISINRICHTING 
- SIERSCHOUWEN 
- MEUBELEN - STOFFEN 
- BEHANG 

Kazernestraat 39 
9620 ZOTTEGEM 

091/60.13.37 

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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BOUWEN AAN DE TOREN BOUWEN AAN VLAANDEREN 

Van donderdag 23 augustus tot zaterdag 25 augus
tus fietsen de Volksuniejongeren voor de 14de keer 
naar de IJzerbedevaart 

EEN SPORTIEF ENGAGEMENT 

Deze Vredesfietseling is een van de hoogtepunten 
in de jaarlijkse VUJO-werking Op deze fietstocht 
van Voeren dwars door Vlaanderen tot aan Diks-
muide, sluiten overal jongeren mee aan om op een 
sportieve en aangename wijze hun maatschappe
lijk engagement te beleven 

's Avonds wordt er lekker gegeten, gepraat, gela
chen en gediskussieerd Overnachting, trajekt en 
maaltijden zijn tot in de puntjes georganiseerd 

De essentie van de Vredesfietseling blijft de IJzer
bedevaart Het blijft een tocht naar de graven van 
de Vlaamse frontsoldaten, die stierven voor een 
ondankbaar land Het is een hulde aan hun streven 
naar een vrij, verdraagzaam en pacifistisch Vlaan
deren 

Hun politiek testament proberen we te hervertalen 
naar onze samenleving van vandaag en morgen 
Via aangepaste vormingsprogramma's, waar de 
inbreng van de fietsers met onbelangrijk is, krijgt 
deze zomerse fietstocht een inhoudelijke meer
waarde 

EEN INTERNATIONAAL GEBEUREN 

Onze inzet voor een Europa van de volkeren en 
regio's, ons pleidooi voor vrede en verdraagzaam
heid heeft een onmiskenbare internationale dimen
sie Voor jonge mensen is Europa een onomkeer
bare realiteit waarbinnen zij zullen moeten leven en 
werken 

Dat Europa een staatkundige realiteit zal worden, is 
zo klaar als pompwater Maar over hoe dat Europa 
van morgen er moet uitzien is het laatste woord nog 
met gezegd 

De Volksuniejongeren hebben een duidelijk kon-
cept VUJO staat voor een van onderuit opge
bouwd Europa, waar de modale burger daadwerke
lijk mee kan werken aan de besluitvorming Het 
zwaartepunt van dat Europa moet m de wijken, de 
gemeenten en de regio liggen, met in een of ander 
verafgelegen machtscentrum of dat nu Londen, 
Parijs, Berlijn of Bruxelles noemt 

Daarnaast moet Europa de kulturele en individuele 
verscheidenheid - haar rijkste goed - stimuleren en 
verder uitbouwen De bouwstenen voor een konfe
deraal Europa zijn voor VUJO de regio's en volke
ren, met de 19eeuwse staten 

Om onze solidariteit met de andere volkeren en ons 
internationaal engagement te beleven heeft VUJO 
haar bevriende jongerenorganisaties uit Europa 
uitgenodigd om mee te fietsen 

Vanuit Nederland, Friesland, (Oost-)Duistland, 
Baskenland en Catalonie ontvingen we reeds eeii 
positief antwoord En dit lijstje zal zeker nog groei-

van voeren 
naar diksmuid 
(of een deel ervan) 
van 23 tot 26 augustus 1990 

^ifeo tl"'-
^ ^ ^ 

BOUWEN AAN VLAANDEREN, BOUWEN 
AAN DE TOREN 

Het IJzerbedevaartkomitee zoekt financiële midde
len om de dringende restauratiewerken en het 
onderhoud aan de toren te bekostigen 

De IJzertoren is door de Vlaamse Raad weliswaar 
uitgeroepen tot Memoriaal van de Vlaamse Bewe
ging, maar lauwe pseudo-flaminganten in de tradi
tionele partijen hebben met de moed om de nood
zakelijke middelen vnj te maken teneinde dit monu
ment m stand te houden 

Daarom doet het IJzerbedevaartkomitee een drin
gend beroep op alle Vlaams-Nationalisten om mee 
de financiële kosten te helpen dragen 

Aangezien de IJzertoren waarden symboliseert die 
VUJO tracht om te zetten in politieke standpunten 
en aktie, willen wij hier ons steentje bijdragen 

De Volksuniejongeren openen hiervoor een spe
cifiek rekeningnummer: 671-9080009-07 van 
Steunfonds IJzertoren Brussel waarop VU(JO)-af-

delingen, mandatarissen, leden en symphatisanten 
de 250 km lange Vredesfietseling kunnen sponso
ren Wie bijvoorbeeld 10 fr/km wil sponsoren, stort 
2500 fr op ons rekeningnummer met vermelding 
„Bouwen aan de toren, bouwen aan Vlaanderen" 
Minimumbedrag is 1 fr/km of 250 fr Elke week 
worden onze sponsors vermeld in het VU-weekblad 
WIJ 

De helft van de ingezamelde som wordt zaterdag
namiddag, bij de aankomst te Diksmuide, aan de 
krypte plechtig overhandigd aan Lionel Vandenber-
ghe, voorzitter van het IJzerbedevaartkomitee 

De andere helft van het bedrag wordt overgemaakt 
aan vrijwilligersprojekten in Vlaanderen die zich 
over de huisvesting van onze kansarmen bekom
meren 

Op die wijze wil VUJO en een steentje bijdragen 
aan het instandhouden van ons historisch politiek 
erfgoed en meer doen dan tektsten maken over de 
solidariteit met de zwaksten in onze samenleving 
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Geen 
hersenbreker 
De liefhebbers van onze „Hersenbreker" 
blijven deze week op hun honger 
Wegens akties bij de postdiensten in 
Brussel X liep de postbedeling mank 
Niet alleen werden heel wat deelnemers 
aan onze Hersenbreker daar het slachtof
fer van Ook onze opgave 45 bleef in de 
postzakken zitten 
Volgende week zijn we er echter weer' 

ZAIRE-BELGIE10-0 
Men krijgt zo stilaan de indruk dat Zaïre 

voor ons het Voeren van België geworden is, 
en dat voor de Zaïrezen België het voeren 
van Zaïre is 

Martens houdt van dit land, zijn volk en zijn 
leiders Hij speelt de goedgeefse Grand 
Seigneur, de Boula Matan, hij zi heerlijk 
dromend van op een bank in het luksueuse 
Aards Paradijs van Mobutu naar de weidse 
stroom te staren, hij zit naast koning Hassan 
in een vergulde zetel te pronken om de 
zoveelste miljardenkostende vredespijp met 
Mobutu te roken 

Maar na iedere acte de courtoisie — of is 
het courtisanerie — dondert een nieuwe 
karrevracht Zaïrese verwijten neer, met op 
hem, maar op zijn onderdanige stagiair, 
thans Mare Eyskens Die moet zijn plan maar 
trekken 

Nu wenst de illustere „pagaaier van de 
Rubicon" (dixit Spitaels) een internationaal 
onderzoekskommissie naar Zaïre te sturen 
om in Lubumbashi de gedragingen van de 
leiders waar hij zoveel van houdt te laten 
vaststellen Hij weet ook met meer van waf 
hout pijlen maken En in zijn Moederland 
weet hij het ook met meer Hij gaat het dan 
maar m Europa proberen Hij kan daar het 
driedubbele verdienen en laat ons zitten met 
8 000 miljard schulden, waarmee we Zaïre 
zullen depanneren 

F. Vanbrabant, Hasselt 

MEERDOPGELD! ^ 
Terecht zou men zeggen op een voorwaar

de dat iedereen een beetje eerlijk is met 
zichzelf Vele werklozen zijn ook met eerlijk 

Er zijn mensen net een handikap die 
dagelijks moeten werken in een beschutten
de werkplaats om vooral toch iets van een 
fatsoenlijk inkomen te hebben en de maand 
rond te komen Hun schamel loon daar is 
veel lager dan het dopgeld van velen en ook 
lager dan het steungeld aan de migranten 

Want' De vorige regenng (CVP/PVV) had 
een herziening doorgevoerd van de tege
moetkomingen voor die mensen met een 
handikap Intussen is het gehandikaptenbe-
leid overgeheveld naar de Gewesten 

De toepassing van de nieuwe wet of rege

ling IS dan invoege getreden op 1 juli 1987 
Het zogezegd vereenvoudigd stelsel heeft bij 
de toepassing voor velen van die mensen 
nadelige gevolgen gehad, zodanig dat zij 
verplicht waren werk te vinden in vooral de 
beschutte werkplaatsen Daar kent men nu 
lange lijsten aanvragers of lange wachtlijs
ten 

De integratietegemoetkoming waarbij de 
arts de grote rol speelt door het invullen van 
een onduidelijk formulier waarop keuze moet 
gemaakt worden zonder het percentage van 
de handikap te verminderen, plus de inko
mensvervangende tegemoetkoming waar re
kening wordt gehouden met het inkomen, of 
dat van de persoon waar men inwoont, 
vormen het nieuwe stelsel Dit zo eenvoudig 
stelsel zorgde voor velen een verminderde 
tegemoetkoming of helemaal mets meer Er 
was zelfs een brochure nodig met de bedoe
ling vooral de behandelende arts te helpen 
bij het juist inschattten van de handikap voor 
het bepalen van de integratietegemoetko
ming met alle gevolgen van dien Niet te 
vergeten natuurlijk de penode van de inleve-
nngen of de vrijheid en vooruitgang (Welke 
vrijheid en voor wie de vooruitgang') 

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

Kortom men is er andermaal met toe 
gekomen deze mensen financieel volledig 
zelfstandig te maken Waarom speelt het 
inkomen van anderen een rol bij het bepalen 
van de tegemoetkoming'' 

Bij de volgende verkiezingen zullen de 
beloften voor die mensen opnieuw bij die 
partijen ,,in" zijn Let erop' 

W. B., Knokke-Heist 

BERICHTGEVING 
Op hemelvaartdag reageert Volksunie-

voorzitter Gabriels terecht en snel op twee 
belangrijke feiten die pas zijn gebeurd Het 
ondera/ijsontwerp Coens dat het geschiede-
nisonderricht op drijfzand zette en het bloed
bad aan de universiteit van Lubumbashi 

De BRT-radio geeft reeds op de middag en 
in volgende nieuwsbulletins melding van het 
VU-verzet tegen de aantasting van het ge-
schiedenisonderricht (De VU reageert als 
enige partij) In latere nieuwsuitzendingen 
wordt kennis gegeven van de VU-reaktie 
omtrent Zaïre samen met het SP-standpunt 

Het BRT-TV-nieuws echter rept zowel in 
het halfacht als in het halfelf joernaal met 
geen woord over de VU-bekommernissen 
rond het geschiedenisondenwijs Ook in het 
halfacht joernaal mets over het VU-stand-
punt omtrent Zaïre Wel werd zeer uitvoeng 
de SP-reaktie weergegeven, geïllustreerd 
door een uitgebreid gesprek met de SP-
voorzitter 

In het laatavondmeuws weer even uitvoe
rig het SP-standpunt, daaraan nu toege
voegd dat de VU eveneens afkeurend rea
geerde 

Eindredaktie BRT-joernaal Kris Borms 

Hierbij stel ik de vraag, ook en eerst aan de 
partijinstanties Wat doen wij daaraan' 

Want weer zal een aantal belangstellen
den moeilijk begrijpen, waarom de VU met 
snel en duidelijk haar stem liet horen, terwijl 
dit wel degelijk gebeurde Het doodzwijgen 
of in een verkeerd daglicht stellen van de VU 
IS duidelijk nog steeds aan de orde Het 
miserabel verslag van VTM over het VU-
kongres was hiervan het zoveelste bewijs 

H. Van den Abbeele, 
Schoonaarde 

MONDIALE 
Nu de Mondiale op volle toeren draait en de 
Rode Duivels enkele sterke prestaties neer
zetten, komt het,,Belgisch gevoel" bij som
migen weer boven Er wordt weer druk met 
de nationale dnekleur gezwaaid Gelukkig 
ontwaren we ook in de menigte de Leeuwe-
vlag Wanneer komt de tijd dat onze Vlaamse 
voetbalspelers zullen aangemoedigd worden 
met de Leeuwevlag' 
De VUJO heeft reeds de splitsing van de 
nationale voetbalbond geëist Laat ons ho
pen dat het ooit zover komt Dan zal een 
ploeg uit Vlaanderen deelnemen aan een 
Mondiale-tornooi Het zou ons een heel an
der gevoel geven Ook de selektie van de 
spelers zou dan eerlijker gebeurd zijn 

P D, Menen 

ER IS WEER 
FRANS 
GESPROKEN... 

Door een onnauwkeungheid bij de 
eindredaktie werd een Franstalige zin 
in een Nederlandstalige advertentie 
(WIJ, 8 juni j I) met weggewerkt Lezers 
die zich daaraan terecht geërgerd heb
ben bieden wij bij deze onze veront
schuldigingen aan 

De redaktie 
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AANBEVOLEN HUIZEN 

NV BERT Cars en Trucks 
Assesteenweg 101-103 
TERNAT 

Tel.: 02/582.13.12 
02/582.04.10 

Verdeler 
VOLKSWAGEN - AUDI - PORSCHE 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 

Guldo 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 

nvde winne-fabrisac 

/ migrostraat 128 
/•'B 9328 schoonaarde 

dendermonde 
052/42 33 04 -42 39 16 

drukkerij 

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

A 
F^DEVRIESE^ 
woonverlichtino 

^ 

k 

baron ruzrttrlaan "8 1 
V 8320 bruRgf 4 A 
l^bai in brufifie oostkamp^^l 
H ^ 0S0 55~404 > ^ É H 

~^m^^^/ 

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 aile prijsl<lassen 

Gratis catalogus op aanvraag 

058-51.26.29 
Leopold II laan 205 

8458 OOSTDUINKERKE 

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

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

FRANSSENS OPTIEK; 
Silhouette 
Marwitz 
Rodenstock 

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

Kerkstraat 44, Antwerpen 
Tel. 03-235.64.75 

GELD 
Onmiddellijk te bekomen bij 

FRANS VAN MOORTER 
Vijfhuizen 6, Erpe 
Nieuw telefoonnummer: 

053/80.10.09 

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



KWALITEIT 
Vervaardigd in de duurzaamste materialen: vol
kunststof, staal, aluminium. De afv\/erking draagt 
het label van de Belgischie fabrikant nr. 1 van het 
betere kantoormeubilair, i 

VRAAG ONZE FOLDER! 

ïïijyn kantoormeubelen 
kantoorinrichting 

I ERGONOMIE 
Op mensenmaat be« 
doorvoer en niet-reflekl 
i" '-'e hoogte verstelb^ 

reen ideale op 

• Verzonken kabel 
bovenbladen die 

Voor elke werksitu-

ij FLEXIBILITEIT W f 
Met één enkel ondersteun een beperkt aantal 
bladen kon Je ,̂ |̂|e kanten uit bij aanbouv^ en 
ombouw. EriBpImcIdel van één enkel sleuteltje. De 
logistieke eghvoud werkt sterk kostenbesparend. 

: Toonzalen op0 
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