
6 r ^ j a VLAAMS NATIONAAL oa WEEKBLAD 



Vertrek zorgeloos op vakantie met een kredietkaart van de KB 
en krijg een tweede kaart gratis" .̂ 

Als u op zoek bent naar een kredietkaart die u wereldwijd betaalcomfort biedt plus een servicepakket op 
maat, dan heeft u bij de Kredietbank de keuze KB-Classic Visa of de KB-Gold Eurocard 

VISA 

VISA 

VISA 

VISA 

KB-Classic Visa 

+ 

+ 

VTB VAB binnenlandse 
" ^ ^ 1 ^ ^ pechverhelping 

Europech 
reisbijstandsverzekenng 

VTB VAB + 

EUROCAHD 

EUROCARD 

KB-Gold Eurocard 

+ VTB VAB 

C binnenlandse 
pechverhelping en 

eurap Europ Assistance 
assistance reisbijstands-

verzekering 

binnenlandse pechverhelping en 
Europech reisbijstandsverzekering 

Loop even langs in een KB kantoor want als u houder bent van een KB-Classic Visa of een KB Gold Eurocard of u vraagt 
er een aan voor 30 september 1990 dan krijgt u bovendien een jaar lang een tweede kaart gratis* 

*Enkel voor nieuwe aanvragen van een tweede kaart 

Beter met de bank van hier. 



EERST D T 

HET IS NU 
WELLETJES GEWEEST 

P
RECIES dertig jaar geleden stroomde Zaventem 
vol met in der haast overgevlogen landgenoten uit 
wat toen net geen Belgisch Kongo meer noemde. 
De Dipenda van 30 juni 1960 zorgde inderdaad 
van een uitbarsting van geweld die te voorzien was 
maar door de Belgische politici van die dagen niet 
of te laat werd onderkend. 

De toenmalige eerste minister Gaston Eyskens 
speelde het toen zelfs klaar in het parlement te 
verklaren ,,dat de toestand in Kongo hem voorlo
pig geen zorgen baarde." Het duidt op de onver

schilligheid waarmee België de toestand in het gistende 
Kongo nooit ernstig had genomen. 

Van die onafhankelijkheidsdag zou het haast nooit goed 
meer komen tussen het moederland en de gewezen kolonie, 
de krises volgden mekaar in steeds sneller tempo op. 

En het is nu weer zover. In het ver van Kinshasa gelegen 
Goma heeft Moboetoe nieuwe strafmaatregelen tegen België 
afgekondigd en ze kunnen weer tellen. 

Deze nieuwe aanval is natuurlijk niet los te zien van de 
maatregelen die België had aangekon
digd als gevolg van de gebeurtenissen 
aan de universiteit van Loeboembashi. 
De Sese Seko neemt de Belgische 
onvriendelijkheid te baat om te verdoe
zelen dat zijn positie niet meer te 
houden is. De groteske demokratize-
ringsmaatregelen afgekondigd na zijn 
rondgang door het land waren niet 
meer bij machte om van Mot)oetoe 
„een goeie" te maken, de vergelding 
door zijn pretoriaanse wacht te Loe
boembashi deed de deur helemaal 
dicht. 

De federale regering van België 
heeft van in den beginne kordaat ge
reageerd, ze heeft onderzoek geëist; niet zelf maar door een 
neutrale internationale kommissie. Dat is in het verkeerde 
keelgat geschoten, dat Zaire zo'n kommissie blijft weigeren 
zegt veel over de geheimdoenerij die met het voorval is 
gemoeid. 

In dit dossier is het belangrijk te weten dat ook van Zaïrese 
zijde zelf verheldering geëist wordt en niet enkel door 
marginale opposanten maar door de katolieke Zaïrese bis
schoppen en door gewezen eerste minister Ngoeza Karl-I-
Bond die er nog bij was om de akkoorden van Rabat te 
ondertekenen. 

Maar ook de verarmde bevolking van Zaire neemt de 

fratsen van het regime niet meer, ook de studenten en de 
intellektuelen sluiten zich aan. De jarenlange korruptie, 
uitbuiting en terreur die de president en de kliek rond hem ten 
toon hebben gespreid is niet meer te dragen en moest vroeg 
of laat op verzet en opstand uitdraaien. Zo ver zijn wij thans, 
het inzetten van wapens om de proteststemmen te smoren 
kan de afgang alleen maar bespoedigen. 

Komt daarbij dat nu ook de grote jongens die Moeboetoe 
tegen heug en meug de hand boven het hoofd hebben 
gehouden dwars gaan liggen. De VS kan zich niet langer 
blinde steun aan het regime in Kinsjasa veroorloven, Frankrijk 
volgt wellicht en het Internationaal Muntfonds en de Wereld
bank zouden niet langer meer van plan zijn om de helpende 
hand uit te steken. Het ziet er dus niet zo fraai uit voor 
Moboetoe en de zijnen. 

Bij de vorige krisis vroegen wij ons in dit weekblad af of dit 
het definitieve afscheid van Zaïre betekende, na Rabat bleek 
dit dus voorbarig. Thans ziet het er naar uit dat het echte 
afscheid onafwendbaar is. Of het zou moeten zijn dat er dra 
een post-Moboetoe-tijd komt met uitzicht op een vreedzame 

en waardige samenwerking. 
Bemoedigend is de houding van de 

niet-goevernementele organisaties die 
er opnieuw als eersten uitvliegen. Bert 
Cleymans van het NCOS vindt dat wij 
onze gepreviligieerde band met Zaïre 
niet mogen opgeven. ,,Dat is onze 
eigen Noord-Zuidrelatie,diehistorisch is 
gegroeid, er is daar nog heel veel werk. 
Alleen is er met dit huidige regime niets 
goeds meer te doen." 

Wij kunnen alleen maar hopen, zo
wel voor onze landgnoten die nog in 
Zaïre leven en werken als voor de 
Zaïrezen zelf, dat Moboetoe in zijn nu 
wel haast onvermijdelijke val niet nog 

meer menselijke en materiële miserie aanricht als reeds het 
geval is. 

Onze federale regering moet echter het been stijf blijven 
houden. Slechts op die kordate wijze kan er op termijn iets 
positiefs veranderen in Zaïre, want het is nu welletjes ge
weest. 

Niet alleen alle politieke partijen zijn het in deze met de 
regering eens, ook de publieke opinie steunt haar. Tegen de 
achtergrond van definitieve veranderingen is de zoveelste 
Belgisch-Zaïrese krisis maar een stap. Naar wij hopen in de 
goede richting. 

Maurits Van Liedekerke 
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Lionel Vandenberghe lijdt 
niet aan euroforie. Europa be
gint hier is nochtans het tema 
van de 63ste IJzerbedevaart. 

De Duitse eenmaking zal 
geen gemakkelijke opga
ve zijn, zo meldt Greet 
Claes uit Berlijn. 
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Coens nog niet afgelopen. 

^ H 26 juni werd door de Ver-
I p ^ enigde Naties uitgeroe-
I ^ J psn tot werelddrugdag. 

WIJ sprak met Johan 
Maertens, direkteur van De Sleutel 
te Merelbeke. 

0^ ^ Minister Sauwens heeft 
M I een aparte kijk op het ha-

^ g I venbeleid. Dankzij de fe
deralisering van Openba

re Werken kan hij zijn visie ook in de 
praktijk omzetten. De installatie van 
de Havenkommissie vormde een 
mooi bewijs. 

M / l werpen de grootste zee-
^ ^ " Y sluis ter wereld geopend. 

De Berendrechtsluis is 
een voorbeeld van de inspanningen 
die Antwerpen doet om haar kansen 
te benutten en maximaal rende
ment te halen uit de investeringen. 

26 
Gent, de Vlaamse zeeha
ven met een "binnen-
waartse" ligging, wil een 
nieuwe sluis in Terneu-

0 \ f \ 1983 was voor de haven 
M ^ 1 van Zeebrugge een waar 

^^^^ mirakeljaar. En 1990 be
looft eveneens weer alle 

rekords te breken. 

33 
Zijn drie bestaande 
Vlaamse zeehavens nog 
niet genoeg? In Oosten
de denkt men van niet. 

zen. 

f^ ƒ ^ André Leysen schreef 
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^3 ^J van na het kommunisme. 
WIJ onderwerpt de leest 

van Leysen aan een onderzoek. 

JÊ f^ Uiteindelijk gaan de Rode 
/ l 3 Duivels toch niet naar 
• ^ ^ J g Rome. Maar het heeft 

weinig gescheeld. De 
ploeg van Thys dwong in Italië res-
pekt en simpatie af met goed voet
bal. 

(omslagfoto R. Szommer) 
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De affaire met de parkeermeters zal de Luikse burgemeester Close waarschijn
lijk toch de politieke kop kosten. Hij gaat vanaf 1 juli voor onbepaalde tijd met 
vakantie. Dan wordt eerste schepen William Ancion (PSC) interim
burgemeester. Vanaf september zou PS-schepen Toussaint Close 
opvolgen. Het Luikse PS-PSC-bestuursakkoord voorziet immers in een socia
listische burgemeester. (toto E. Peustjens) 

NATIE-STAAT... 
Het hoofdartikel van het gezaghebbende 

Engelse tijdschrift 777e Economist van 23 juni 
zegt onder de titel Goodbye to the nation 
state vaarwel aan het staatsnationalisme. 
Twee evoluties tekenen zich voor de nabije 
toekomst af: enerzijds een toenemende in
ternationalisering naar een struktuur geleid 
door akroniemen (letterwoorden) zoals de 
EG, anderzijds een toenemende decentrali
sering van de macht naar een onderwereld 
van Eritrea's, Tamil Eelams en Oezbekis-
tans. 

De internationalisering is onafwendbaar 
voor problemen die nu eenmaal niet anders 
dan op wereldvlak kunnen aangepakt wor
den. Zoals daar zijn: de bescherming van het 
leefmilieu, defensie, terrorisme, drughandel. 

Maar niet alle problemen kunnen op het 
supranationaal nivo opgelost worden. Het is 
voor veel zaken van groot belang om be
stuurder en bestuurde zo nauw mogelijk met 
elkaar kontakt te laten houden. The Econo
mist geeft als voorbeelden onderwijs, ver
keer, huisvesting, gezondheid en zelfs belas
tingen. Het nieuwe tovenwoord heet hier 
subsidiariteit: het principe dat beslissingen 
op een zo laag mogelijk nivo moeten geno
men worden. Een principe dat de VU hoog in 
het vaandel voert, dat ook door de Europese 
kommissie verdedigd wordt, maar waar het 
Belgische federale nivo vaak moeite mee 
heeft. 

...OP TERUGWEG 
Nauw samenhangend met deze evolutie is 

de wens van meer en meer volkeren om hun 
eigen identiteit te bewaren. In die zin zijn de 
Quebecois niet anders dan de Litouwers, 
Esten of Letten, zo schrijft The Economist. 

Door deze ontwikkeling komt een nieuwe 
vorm van demokratie om het hoekje gluren, 
zo stelt het blad: eindelijk krijgt het idee dat 
regeringen zouden moeten bestaan om de 
bestuurden te dienen, en niet omgekeerd, de 
bovenhand. De logika van dit idee is dat men 
niet alleen de mannen en vrouwen moet 
kiezen die tijdelijk zullen regeren, maar ook 
de eenheden waarin er zal geregeerd wor
den. En dat is een ongemakkelijke gedachte 
voor veel meer politici dan Gorbatsjov of 
Canada's Brian Mulroney, zegt The Econo
mist. Een blik op de kaart vertelt ons waar
om; van alle landen ter wereld, zijn er bitter 
weinig bevolkt door één volk. Nationalisme 
lijkt een duurzamer fenomeen te zijn dan de 
wereldkaart van de late twintigste eeuw. 

The Economist ziet voor hen die de part
ners op een of andere wijze nog willen 
geassocieerd blijven zien na de scheiding, 
twee mogelijke modellen. Het eerste is het 
federale systeem van de Verenigde Staten. 
De kernbegrippen zijn hier de soevereini-
teitsverdeling tussen de staten en de federa
le regering, een wettelijk systeem dat pri
meert boven de wetten van de staten, vrij
handel en vrij personenverkeer, en een 

hooggerechtshof om de konflikten te be
slechten. 

Het tweede model is een veel losser ver
band waarin de soevereiniteit bij de staten 
berust en de samenwerking beperkt is tot 
domeinen als buitenlandse politiek, defen
sie, en sommige aspekten van de handel. 
Waar hebben we dit nog gehoord? 

STEMRECHT 
EG-ONDERDANEN 

De Vlaamse Volksbeweging, het Komitee 
der Randgemeenten, het Vlaams Komitee 
Druivenstreek en het Vlaams Komitee Brus
sel hebben zich verleden week op een pers-
konferentie in Overijse gekant tegen het 
stemrecht voor EG-burgers. De Volksunie 
stemde onlangs op haar kongres in Leuven 
de volgende aktualiteitsresolutie over dit 
tema: Het voorstel van de Europese kommis
sie tot toekenning van aktief en passief 
stemrecht voor de gemeenteraadsverkiezin
gen aan alle in Vlaanderen verblijvende Eu
ropese onderdanen moet voor de VU reke
ning houden met het Vlaamse recht om het 
bestuur van onze gemeenten en overheden 
— zoals dat het geval is in alle andere 
Europese regio's — voor te behouden aan 
de eigen bevolking. De VU zal deze materie 
nog op regeringsnivo ter sprake brengen. 

Volgens de vier organisaties mag het ge
meentelijk stemrecht aan EG-burgers enkel 
worden verleend onder bepaalde voonwaar-
den. Zo zouden EG-burgers die van een 

speciaal fiskaal regime genieten geen stem
recht mogen krijgen, net als zij die niet 
voldoende Nederlands kennen. De Vlaamse 
verenigingen willen verder het onweerleg
baar wettelijk vermoeden van taalkennis 
voor verkozen mandatarissen in dit gebied 
afgeschaft zien. De verenigingen bepleiten 
tenslotte een minimaal verzekerde vertegen
woordiging voor beide gemeenschappen in 
de negentien gemeenten van Brussel. 

HOOLIGANS 
Eigenlijk zijn de rellen die zo ongeveer 

iedereen naar aanleiding van de Mondiale 
verwacht had, totnogtoe binnen de perken 
gebleven. De Engelsen lieten zich deze 
week weer even van hun minst mooie zijde 
zien. Tijdens de wedstrijd België—Engeland 
bleef alles, buiten een kort opstootje tussen 
de wedstrijd zelf en de verlengingen. 

Het Hof van Beroep pakte diezelfde dag 
het hooliganisme stenger aan dan in eerste 
aanleg. Elf hooligans die door de korrektio-
nele rechtbank tot drie jaar gevangenisstraf 
waren veroordeeld, waarvan de helft met 
uitstel, kregen nu één tot twee jaar ekstra 
aan hun broek, zonder uitstel. Ook de Uefa, 
die in eerste instantie werd vrijgesproken, 
moet nu mee het gelag betalen. Nu wordt, 
naast de Belgische staat en de Belgische 
voetbalbond ook de Uefa burgerlijk aanspra
kelijk. 

Volgens de rechter moet het hooliganisme 
met wortel en al uitgeroeid worden. Hier past 
geen mild optreden. 
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DIE PEST KWAM 
WEER 

Net toen iedereen dacht aan verzachting 
van de maatregelen tegen de varl<enspest, 
stak deze venijniger dan ooit weer de kop op. 
Zich geen fluit aantrekkend van schutkrin
gen, buffer- of bewakingszone's, brak de 
varkenspest in drie nieuwe pesthaarden te
gelijk uit, o.m. in het noorden van de provin
cie Antwerpen. 

Het permanent veterinair komitee van de 
Europese kommissie zag zich genoodzaakt 
een drastische maatregel te nemen: alle 
uitvoer van varkens en varkensvlees vanuit 
West- en Oost-Vlaanderen en vanuit het 
gebied ten noorden van de autoweg Antwer-
pen-Eindhoven wordt verboden. Dit eksport-
verbod slaat op 80% van de Belgische var
kensstapel. 

Het blijft een raadsel hoe het komt dat de 
varkenspest in België maar niet uitgeroeid 
geraakt. Komt de pest uit Nederland, zoals 
het Algemeen Boeren Sindikaat voorhoudt? 
Nemen onze eigen varkenskwekers het niet 
al te nauw met de overheidsmaatregelen om 
de varkenspest te bestrijden, zoals enkele 
ophefmakende processen kunnen laten ver
moeden? Of is Vlaanderen gewoon te dicht 
bevolkt met varkens? Tussen '88 en '89 bvb. 
groeide onze varkensstapel volgens de Bond 
voor Beter Leefmilieu aan met 4% 

ANDALUZIE 
Europarlementslid Pedro Pacheco stond 

in de kranten als de gran triunfador: hij 
verdubbelde het aantal stemmen van de 
Andaluzische Volksunie van 5,8% naar 11% 
en in zetels uitgedrukt vervijfvoudigde dat: 
van 2 naar 10 zetels. 

Van waar die stemmen kwamen is echter 
moeilijker uit te leggen dan verwacht. De aan 
de macht zijnde socialisten behielden hun 
absolute meerderheid, ondanks de grote 
sociale onvrede (de beloofde landhervor
ming is er nog steeds niet!) en de reeks 
schandalen die een maand voor de verkie
zingen werden onthuld (de miljoenenfraude 
van de broer van socialist Guerra, vice-
premier van Spanje). Het verlies van de 
kommunisten (van 18% naar 12,5%) en het 
verdwijnen van de CDS van ex-premiery4do/-
fo Suarez (nog 1,1%) kunnen dat niet uitleg
gen. Deze partijen skoren nationaal ook 
zwak, de enen omwille van de karakterloze 
oppositie in tvladrid, Suarez omdat hij nu 
eens koalities sluit met de socialisten en dan 
weer met konservatief rechts. 

De Partido Andalucista dankt veel aan de 
populariteit van Pacheco, sinds tien jaar 
burgemeester van Jerez de la Frontera, een 
spitante veertiger. In zijn provincie van Cadiz 
haalt hij ruim 22% van de stemmen. Hij 
beloofde een zeer aktieve oppositie, kokn-
struktief wanneer het andalucisme hiertoe 
baat kan bij vinden. Toen hij in mei Straats
burg verliet, zei hij in juli te willen terugkeren 
als the winner. Zal hij ook doen, maar de 

De Europese regeringsleiders namen zich op de top van Dublin voor om de 
sanl(ties tegenover Zuid-Afrika geleidelijk af te schaffen, naarmate de demo-
kratisering in dat land vooruitgang maakt. De twaalf onderstreepten verder de 
belangrijke rol van de Konferentle van Veiligheid en Samenwerking in Europa 
(de Helsinki-konferentie) als kader voor de stabilisering en samenwerking in 
het toekomstige Europa. De Sovjet-Unie moet nog even wachten op ekonomi-
sche en financiële steun, totdat Moskou nog wat meer demokratisering en 
marktgerichte maatregelen uitvaardigt. En de zetelkwestie tussen Brussel en 
Straatsburg woitlt doorgespeeld naar het Italiaans voorzitterschap. Op de foto 
draagt de Ierse premier Haughey het EG-voorzitterschap over aan zijn 
Italiaanse kollega Andreotti. (*o"> Reuter) 

hoop leefde toch dat de macht, de socialisten 
die voor de derde opeenvolgende keer de 
absolute meerderheid halen, aanhang zou 
verliezen. En dat gebeurde niet. 

ELKE OMROEP 
ZIJN PROBLEMEN 

De VTM-redaktie heeft het probleem van 
de opvolging van Jan Schodts met een 
kompromis opgelost. Zoals sommigen vrees
den, werd Gaby Feyaerts verantwoordelijk 
voor de VTM-joernaals. Daniël Buyie krijgt de 
VTM-dossierprogramma's onder zijn hoede. 
VTM zoekt nog wel een hoofdredakteur-
direkteur. Dat Gaby Feyaerts, echtgenote 
van Guido Van Liefferinge (Joepie, Blik en 
ander fraais) toch in de prijzen is gevallen, is 
veelbetekenend voor de richting die het 
VTM-joernaal na Schodts uit zal gaan. De 
VTM-joernaals onder Schodts werden door 
de Van Liefferinge-boys (o.m. Depraetere en 
Verdrengh) al verweten te ernstig te zijn. Dat 
belooft dus. 

Van een gans andere orde waren de 
problemen waarmee de BRT-top worstelde. 
Daar moest Bestuursdirekteur Informatie Ka-
rel Hemmerechts (CVP) vervangen vrarden. 
Zoals het een proper gepolitiseerd orgaan 
past, is iedereen het erover eens dat diens 
opvolger ook een CVP-er moet worden, fî aar 
juist daarover bestond er binnen de kristen-
demokratische partij zware onenigheid. Er 
waren twee kandidaten: Mark Gevaert, de 
privé-sekretaris van administrateur-generaal 
Cas Goossens (CVP), en Etienne Van den 

Bergh, hoofd Duiding (Panorama, de Zeven
de Dag). 

Er bestond eerst overeenstemming over 
Gevaert, omdat die de ideale kompromisfi-
guur zou zijn om kemphanen Van den Bergh 
en Kris Borms (SP), hoofdredakteur van het 
BRT-joernaal, uit elkaar te houden. Maar wat 
lobbying van de kant van Van den Bergh 
resulteerde in een interventie van de Twee 
Kerkenstraat, alwaar de CVP-top zich achter 
de kandidatuur van Van den Bergh schaar
de. De CVP-raadsleden in de Raad van 
Bestuur kwamen met de CVP-leiding bij 
elkaar in konklaaf om de knoop door te 
hakken. Uiteindelijk werd het pleit gewonnen 
door Gevaert. Zo zie je maar, elk huisje zijn 
kruisje. 

MEECH LAKE 
Het Meech La/ce-akkoord van 1987, dat de 

Franstalige provincie Quebec verregaande 
zelfstandigheid zou geven in ruil voor de 
erkenning van de Canadese grondwet van 
1982, gaat niet door. Twee van de tien 
Canadese provincies, Manitoba en New
foundland, hebben het akkoord niet bekrach
tigd voor de uiterste datum van 23 juni. De 
Engelstaligen blijven vrezen dat hun taaige
noten in het overwegend Franstalige Quebec 
gediskrimineerd zullen worden. 

Deze ontwikkeling stelt Canada voor zwa
re problemen. De nationalistische Parti Que-
becois riep reeds op de onafhankelijkheid 
van Quebec uit te roepen. In '80 wees nog 
60% van de inwoners van de Franstalige 
provincie separatisme van de hand. Volgens 
een recente peiling zou 57% nu wel voor 
soevereiniteit te vinden zijn. Na afloop van 
het partijbestuur drukte VU-voorzitter Jaak 
Gabriels zijn sympathie uit met de overheid, 
het land en het volk van Quebec (zie Het 
partijbestuur deelt mede). 
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KORTWEG 

• Een Amerikaanse histofika be
weert het graf van de legendarische 
Koning Arthur gevonden te hebben. 
Het graf zou zich in Arthuret bevin
den, een plaatsje in het noorden van 
Engeland. 
• Volgens de advokaat van Rey-
nlers Is de schorsing voor onbepaal
de duur van de hoofdkommissaris 
van de Gerechtelijke Politie een poli
tieke beslissing. Minister van Justitte 
Wathelet zou die beslissing pas ge
nomen hebben nadat hl| de zaak ter 
i>espreking had voorgelegd op het 
PSC-parti}bureau. 

• Een zware aardbeving in Iran 
zorgde voor 30.000 doden. De hulp 
ter plaatse verloopt vlotter dan bij een 
soortgeHjke aardbeving in Armenië, 
twee jaar terug. De internationale 
hulp stroomt toe. Gelukkig hadden de 
Iraanse autoriteiten geen oren naar 
de stem van sommige fundamentalis
tische ekstremtsten uit het geteister
de land, die alle buitenlandse hulp 
wilden weigeren. Ook België levert 
hulp: minister van Ontwikkelingssa
menwerking André Geens (VU) stelde 
het Belgische Rode Kruis en Artsen 
Zonder Grenzen een spoedhulpbe-
drag van respektievelijk 8 en 7 mil
joen frank ter beschikking. 

• Staatssekretarls voor Financiën 
Demeester (CVP) wil de belasting
aangifte afschaffen. Als Je iets wil 
aftrekken, zal Je nog wel een formu
liertje moeten Invullen. Demeester 
grijpt hiermee terug naar een opge
merkt voorstel dat gewezen VU-sena-
tor Roger Bianpain terzake deed. 

• Begrijpe wie kan: hoewei de werk-
iooslietd gestadig daalt, vindt minis
ter voor Arbeid en Tewerkstelling Van 
den Brande (ACV) dat hij volgend Jaar 
nog geld te kort zal komen om de 
werkloosheidsvergoedingen te beta
len. Van den Brande wil volgend jaar 
1,5 miljard frank meer op zijn t)egro-
ting. 

• China heeft de bekende dissident 
Fang Ltxlii, die sedert Tien Anmen 
opgesloten zat in de Amerikaanse 
ambassade, het land laten verlaten. 
China zit verlegen om westerse lenin
gen en daar wordt binnenkort een 
beslissing over genomen. 

• De vu-jongeren toonden zich te
vreden over de CVP-koerswending 
naar de niet strikt-gelovigen toe. Ein
delijk zag Van Rompuy tn dat zijn 
partij niet uitsluitend uit piiaarbijters 
bestaat. Nochtans is er bij VU JO ook 
twijfel over deze goddelijke ingeving 
naar pluralisme. VUJO zag het bij de 
CVP al zo dikwijls. Vergeet niet: ai 
draagt de CVP-aap een gouden ring, 
het is en blijft een verzuilend ding. 
Aldus VUJO. 
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LIONEL VANDENBERGHE: 
„GEEN EU{RO)FORIE" 
• „Europa begint hier" Is het tema van de 
63ste IJzerbedevaart. Verduidelijkt U dit 
even. 

L. Vandenberghe: „Iedereen heeft de 
mond vol over Europa '92. Ook wij kunnen en 
mogen hier niet aan voorbij gaan. Vlaande
ren kan en mag zich immers niet van de 
buitenwereld afsluiten. Wij hebben als vrede
lievende natie nu eenmaal een belangrijke 
rol te spelen in de eenmaking van Europa, 
een Europa dat voor ons op termijn een 
Europa van de volkeren, van alle volkeren 
tussen Atlantische Oceaan en de Oeral kan 
zijn." 

• Is dat niet een beetje utopisch? 
L. Vandenberghe: „Misschien, maareen 

autonoom Vlaanderen werd ons ook steeds 
als utopisch voorgesteld en niettemin staat 
het momenteel in de steigers. En wie had 
ooit gedacht dat de satellieten van de Sovjet
unie in leidden-Europa zich ooit op zo'n korte 
tijd in dergelijke mate zouden hebben kun
nen vrijvechten? 

Vlaanderen kan die rol in de Europese 
eenmaking evenwel slechts spelen als het 
institutioneel meetelt in Europa, dus als het, 
wat zijn eigen bevoegdheden betreft, recht
streeks en volwaardig kan deelnemen aan 
het Europese besluitvormingsproces. De 
oude leuze „ Vlaming zijn om Europeëer te 
worden heeft nog niets van haar aktualiteit 
verloren, integendeel: de strijd voor een zo 
ver mogelijk doorgedreven autonomie voor 
Vlaanderen is een noodzakelijke voonvaarde 
om als Vlamingen te kunnen bijdragen tot de 
venvezenlijking van een eengemaakt Euro
pa. Die bijdrage is noodzakelijk omdat een 
eengemaakt Europa de tand des tijds slechts 
zal kunnen weerstaan als het steunt op de 
„eigen-aardige" inbreng van alle Europese 
volkeren, groot en klein. 

Vlaanderen moet dus een eigen identiteit 
hebben in Europa en die identiteit kan niet 
anders zijn dan Nederlands. Europa begint, 
voor ons, Vlamingen, dus hier in de Neder
landen." 

• Eigen identiteit, allemaal goed en wel, 
maar hoe moet Vlaanderen opboksen te
gen de almaar groter wordende vervlak
king van onze kuituur? 

L. Vandenberghe: ,,Een en ander noopt 
ons er toe, zonder de andere dimensies 
(sociaal, ekonomisch) uit het oog te verlie
zen, dringend opnieuw de breedkulturele 
dimensie van de Vlaamse beweging in eer te 
herstellen. Want zoals 160 jaar België ons 
grondgebied heeft aangevreten, zo heeft de 
veramerikanisering van onze leef-„stijl" 
onze taal en onze kuituur ernstig aangetast. 

JROM 
BEGIIffHIER 
fffiRBEDEVAAirr 
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Diepgang en autenticiteit zijn dan ook vaak 
ver te zoeken, en hier is ongetwijfeld een 
uiterst belangrijke taak weggelegd voor het 
onderwijs dat we nu eindelijk volledig in 
eigen handen hebben. 

Naast een sociaal-ekonomisch projekt 
voor het Europa van 1992 is er dus ook nood 
aan een kultureel projekt, een grootscheeps 
tienjarenplan voor het Vlaanderen van (het 
begin van) de 21ste eeuw, zeg maar het 
Vlaanderen van het magische jaar 2000." 

• Het IJzerbedevaartkomitee hoedt zich 
dus voor „Euroforie"? 

L. \fcindenberghe: „Wij moeten ons in
derdaad hoeden voor de huidige, overigens 
sterk kunstmatige Eu(ro)forie rond Europa 
'92. De Europese konstruktie biedt het auto
nome Vlaanderen van morgen niet enkel de 
mogelijkheid de IJzerboodschap van vrede 
en verdraagzaamheid verder uit te dragen 
over heel de wereld, maar houdt ook gevaren 
in. Zo dreigt er zich, nadat we ternauwernood 
de Belgisch-Brusselse olievlek hebben inge
damd, een reusachtige Europese olievlek 
over grote delen van Vlaams-Brabant uit te 
breiden. 

Vlaanderen kan het hart van Europa wor
den, maar we zullen dan wel hard van ons 
moeten afbijten en er zeker het noorden niet 
bij mogen verliezen..." 
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WETSTRAAT 

BEURSMARKT 
OPENGEGOOID 

D
at de wetgeving op de Beurs niet 
zonder belang Is, mag blijken uit 
de bespreking ervan binnen de 
Kamerkommissie voor Finan
ciën. Niet minder dan 262 amen
dementen werden op papier ge
zet, en daarvan belandden er 80 
in de wet. 

Na anderhalf jaar parlemen
tair mandaat stelde VU-kommis-
sielid Jan Loones vrijuit, voor het 

eerst duidelijk de wetgevende polsslag van 
de Kamer gevoeld te hebben. Wal kommen-
tatoren en waarnemers ook mogen beweren, 
het Parlement torende metershoog boven 
„een rol beperkt tot officiële aktename van 
het moeizaam en onaantastbaar kompromis 
tot stand gekomen na een jarenlange 
mactitsstrijd tussen beursmakelaars en ban
ken". 

BEURS HERVORMD ~ 
Ten gronde leidt het ontwerp tot een felle 

hervorming van het beursgebeuren. De toe
gang tot de Beurs verloopt via „beursven
nootschappen", die stapsgewijze worden 
opengesteld voor Belgische en buitenlandse 
aandeelhouders die geen beursmakelaar 
zijn. De meer dan 200 beursmakelaars zullen 
zich hergroeperen in deze beursvennoot
schappen, waarvoor overigens eisen gelden 
inzake eigen middelen en solvabiliteit. 

De marktcentralisatie op de Beurs is volle
dig voor de transaktie van genoteerde aan
delen en gedeeltelijk voor obligaties. Voor 
buiten-beursverrichtingen dient een maksi-
male afwijking geëerbiedigd, met een „re-
port;V7g"-plicht voor prijzen én bevoegdhe
den. 

Om de doorzichtigheid van de markt te 
waarborgen is de Beurskommissie verplicht 
tot onmiddellijke informatieverstrekking aan 
het publiek, tegen kostprijs en zonder diskri-
minatie. De Beurskommissie zelf krijgt een 
nieuwe samenstelling, en is dus bevoegd 
voor het eigenlijke toezicht op de markt. De 
„p/'utenf/ë/e"kontrole daarentegen over de 
marktdeelnemers is In handen van de Kom
missie voor het Bank- en Financiewezen. 

Bij de beoordeling van het initiatief heeft 
de VU-fraktie zich laten leiden door de nood
zaak van een verhoogde internationale aan
trekkelijkheid en een verbeterde konkurren-
tiepositie van ons Beurscentrum. De éne 
Europese markt komt nu eenmaal steeds 
dichterbij, en na de beurshervormingen in 

andere landen kon ook Brussel niet langer 
achterblijven. 

Dit heeft vooral te maken met het centrale 
doel van de hervorming: de despecialisatie 
van de tussenpersonen , of - In eenvoudiger 
termen - het einde van het monopolie van de 
beursmakelaars. Vandaag hebben enkel zij 
toegang tot de Beurs, kunnen enkel zij or
ders uitvoeren. Zelfs buitenlandse beursma
kelaars slaagden er niet in het korporatlsti-
sche karakter te doorbreken. Aan deze situa
tie komt nu een einde. „Niets te vroeg", vond 
Jan Loones, „want zonder ingreep zou een 
totale uitholling en leeglopen van onze 
beursmarkt onafwendbaar geweest zijn." 

Voor Loones is er nog een bijkomende 
reden om het opengooien van de beursmarkt 
en de beëindiging van het monopolie van de 

Het gezinsleven zou zwaar te 
lijden hebben onder de Mondts-
te-koorts. De Wetstraat ontsnapt 
er e\«nn)in aan. In a»verre dat de 
Kamer wrig we^ donderdag de 
deuren sloot om toch maar geen 
glimp te moeten missen wan de 
Rode Duivels. Even werd zetfs de 
idee geopperd om een vliegtuig 
richting Vèrom te charteren. De 
vMeger ging echter niet op... bij 

Heiemaai ptat Hgt uiteraard het 
WBt̂ vende werk niet Nog heel 
wat ontwerpen moeten voor de 
zomervakantie het licht zien. Een 
belangrijk initiatief is reeds half
weg. De Kamerleden stemden in 
met „de vmi op de fimmfëfe 
tmnsaktles en de ttnmciële 
markten", de zgn. Beurswet. 

beursmakelaars toe te juichen. Nooit hebben 
de makelaars en de Beurskommissie uitge
blonken in een overmatige eerbied voor de 
taal van de meerderheid van de beleggers in 
dit land. „ We stellen vast dat er onder de 15 
leden van de Beurskommissie amper 3 Ne-
derlandstaligen te vinden zijn." Anderzijds 
moet vastgesteld dat de jongste jaren in 
Vlaanderen en binnen grote lagen van de 
bevolking een aktieve belangstelling voor de 
Beurs is gegroeid. Het verschijnsel van de 
welig tierende beleggingsklubs is daar zeker 
niet vreemd aan. 

De nieuwe Beurswet moet volgens 
Jan Loones een grotere demokratise-
ring van de beursaktiviteiten mee
brengen. 

REGULERING 
Tot besluit van zijn uiteenzetting ging het 

VU-kamerlid even in op de veel besproken 
„regulering" van de financiële markten. Bij 
wijze van uitgangspunt hanteerde hij de 
uitspraak van prof. G. Schrans dat „deregu
leren en herreguleren in wezen een variante 
zijn van reguleren". Nu kan regulering door 
de overheid gaan van aanbevelingen en 
gedragskodes tot afdwingbare regels, met 
daar tussenin de zgn. machtigende wetge
ving waarbij een aantal aktiviteiten worden 
gereguleerd door de eigen beroepsorganisa
tie. Vbigens Loones heeft het ontwerp op het 
vlak van de regulering een goede midden
weg bewandeld. Waar nodig, wordt dwin
gend ingegrepen omdat de markt nu een
maal zichzelf niet kan reguleren. Waar mo
gelijk wordt het initiatief gelaten aan de 
beroepsorganisatie, via de Beurskommissie 
en de Kommissie voor het Bank- en Financie
wezen. „Of en in welke mate deze hervor
ming zal leiden tot een ekspansie van onze 
nationale markt, zal derhalve voor het groot
ste deel afhangen van de sektor zelf. De 
overheid zal in ieder geval haar werk gedaan 
hebben." 
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„VROUWEN TE KOOP" 
„In Gent kan je naar de winkel gaan en 

een vrouw kopen" Direkter kon Nelly Maes 
haar interpellatie over de internationale vrou
wenhandel met ingeleid hebben 

Het IS dan ook een erg schandelijk en 
verontrustend gegeven, dat ondertussen de 
Europese Gemeenschap en Nederland tot 
maatregelen heeft aangezet België zou als 
een draaischijf funktioneren, maar blijkbaar 
laat dit de verantwoordelijken koud 

NETWERK 
Het IS gemeen goed dat in Manila en 

Bangkok vrouwenhandel en sekstoerisme 
dagelijkse praktijk zijn Zelfs in een blad als 
„Landbouwleven" worden postorderbruiden 
aangeboden 

Eigenlijk zit het hele cirkuit vrij eenvoudig 
in elkaar „De geronselde vrouwen krijgen 
een toeristenvisum om hier te werken als 
entertainer in de horecasektor of als bar-
meid, maar uiteindelijk komen ze in de prosti
tutie terecht Om financiële redenen en uit 
schaamte kunnen ze nooit meer naar hun 
moederland terug Uiteindelijk komen ze in 
het internationaal netwerk terecht, waardoor 
ze regelmatig van stad of land veranderen, 
maar steeds in de prostitutie blijven " 

Het lijdt geen twijfel dat heel wat „hoogge-
plaatsten" er een flinke stuiver aan verdie
nen Voor sommige derde wereld-landen is 
vrouwenhandel dan weer een manier om aan 

vreemde deviezen te geraken Daarom ge
dogen ZIJ deze handel, of moedigen hem 
zelfs aan 

„In een rechtsstaat die naam waardig, 
moeten de autoriteiten optreden tegen der
gelijke mensonterende toestanden " Aldus 
Nelly Maes, die wel besefte dat de strijd 

internationaal zal moeten georganiseerd 
worden Het antwoord van minister Wathelet 
was ernstig en degelijk, in zoverre dat het 
VU-kamerlid tevreden kon besluiten „dat het 
een eerste stap in de richting van een effi
cient vervolgingsbeleid kan zijn, waarop de 
vrouwen reeds zo lang wachten " 

REGIO'S NAAR EUROPA 
Nauwgezet volgen de frakties van Herman 

Candnes en Rik Vandekerckhove de ontwik
kelingen in Europa, meer bepaald de groei 
van de Europese Gemeenschap naar een 
ekonomisch-monetaire en politieke unie 

In de Senaat is het reeds een vaste ge
woonte dat Hans De Belder de minister van 
Buitenlandse Zaken onmiddellijk na een top
ontmoeting om tekst en uitleg verzoekt In de 
Kamer is het Paul Van Grembergen die de 
Europese gedachte levendig houdt 

Met het oog op de voorbije Europese Top 
te Dublin wees hij minister Eyskens op twee 
ernstige tekortkomingen binnen de Europe
se Gemeenschap Vooreerst het demokra-
tisch deficit „Het Europese Parlement kan 
nog altijd alleen maar advies verstrekken Dit 
IS vanuit demokratisch oogpunt onaanvaard

baar Er IS geen demokratisch tegenwicht 
wanneer landen en regio's bevoegdheden 
afstaan " 

Een tweede fundamenteel mankement be
treft het feit dat de regio's nog steeds met 
erkend zijn „ Voor de VU is het duidelijk dat 
de regio's de bouwstenen zullen vormen van 
de politieke unie Die regio's moeten ook 
rechtstreeks met elkaar afspraken kunnen 
maken " De erkenning van de regio's zou 
bijkomend voor België het probleem oplos
sen dat ontstaat wanneer Vlaanderen en 
Wallonië hun Europese verplichtingen met 
nakomen Het komt er op neer dat onze 
federale regering de staatshervorming op 
Europees vlak moet verkopen, en meer 
zelfs „de andere landen steunen die een 
zelfde komplekse situatie kennen " 

P-SPROKKELS 
• Stond de Beurswet centraal tijdens de 
Kamerzitting van vorige week, het buitenland 
was nooit ver weg De opflakkerende Intifa-
dah was voonwerp van een vraag van Nelly 
Maes Minister Eyskens kon melden dat 
België als eerste de bloedige incidenten 
veroordeelde en dat op de Europese Top een 
voorstel ter bespreking ligt dat bij de VSA 
aandringt om de druk op Israel vol te houden 
en de kontakten met de PLO met te verbre
ken 

• Datzelfde antwoord formuleerde de minis
ter ook in de Senaat, waar hij door Hans De 
Belder werd geïnterpelleerd Deze bracht 
met het oog op de Euro-Top te Dublin ook het 
stemrecht van de Europese onderdanen, 
Zuid-Afnka en Midden-Europa ter sprake Na 
afloop van de Top mogen we van de VU-
senator een afrondende interpellatie ver
wachten 

• Ook in de Kamer kwam de Top van Dublin 
ter sprake Paul Van Grembergen verwoord
de de VU-inzichten, die u elders op deze 
bladzijde bondig weergegeven vindt 

• Naar aanleiding van de herdenking van de 
dramatische gebeurtenissen van het Tienan-
nenplein bracht Nelly Maes de voortdurende 
repressie ter sprake Hier stelde Eyskens dat 
de sankties tegen China moeten behouden 
blijven 

• Eenpang stemde de Kamer in met een 
resolutie over de recente gebeurtenissen m 
Roemenie 

• Datzelfde Roemenie kwam ook ter sprake 
in de Senaat Walter Luyten eiste onomwon
den dat alle maatregelen worden getroffen 
om lliescu en zijn regime te isoleren en om 
de echte demokreten te steunen 

• Tot zover het buitenland, met Frieda Bre-
poels zitten we opnieuw korter bij huis Aan 
haar zegde premier Martens toe dat de 
federale regering verder meewerkt aan de 
verwezenlijking van het Toekomstkontrakt 
voor Limburg, ook al is de bevoegdheid over 
de nationale sektoren overgedragen aan de 
gewesten 

• Na de Kamer hoorde ook de Senaat de 

regenngsmededelmg naar aanleiding van 
het verslag van de Bendekommissie Walter 
Luyten gaf eerlijk toe dat de aangekondigde 
hervormingen de venwachtingen overtreffen, 
ook al ontbreekt het tijdsschema en het 
prijskaartje In het bijzonder verheugde hij 
zich over de demilitarisenng van de rijks
wacht 

• Bob Van Hooland van zijn kant wees op 
het onderliggende maatschappelijk pro
bleem „De kleine knminaliteit is geen ge
volg van de onderbezetting van de politie
korpsen" Ook vroeg hij meer aandacht voor 
het management met een medewerker op 
175 inwoners beschikken we over voldoende 
manschappen, wel bestaat er tekort aan 
managers 

• Dezelfde Bob Van Hooland trad als ver
slaggever op bij de aanpassing van de rijks
middelen- en algemene uitgavenbegroting 
In essentie stelde hij vast dat „de staat enkel 
zijn schulden kan afbetalen en zorgen voor 
transfers, de vruchten z^" de hoogkonjunk-
tuur ontsnappen aan de staat" 

9 WIJ - 29 JUNI 1990 



REPLIEK 

PERSSPIEGEL 
Uit de vefe kommentaren bij de 
nieuwe Zaïre-krisis plukken we 
er enkele. Het onderwerp zal de 
komende tijd nog veelvuldig 
behandeld worden. De Mondia-
litis slaat ook toe in politieke 
kringen, daar dan toch is de 
politiek nog volksverbonden. 
En hoe na de zomervakantie de 
staatshervorming haar verdere 
gang zal gaan blijft wellicht een 
tema dat onze kolommen nog 
lang gaat beheersen... Van
daag houden we het bij de 
nieuwe aanvallen van Mkolori-
tis die, wellicht onder invloed 
van het vlaggengezwaai op TV, 
vooral de PW schijnt aan te 
tasten. (W.V.B.) 

m T BELAHC VAN LIHBUgg 
Robert Capiot steunt de regering in haar 

kordate houding tegen diktator IMobutu. 

„Minister Eysl<ens heeft vermoedelijl< nog 
andere redenen om de nieuwe Zaïrese versie 
onvolledig te vinden. Maar zelfs ios daarvan 
is het goed te blijven aandringen op een 
internationaal onderzoek: dat is de beste 
manier om het Zaïrese volk te beschermen 
tegen nieuwe moordpartijen. Op geen enkele 
manier mag België deelnemen aan een ope
ratie waardoor Mobutu en zijn regime weer 
eens worden witgewassen." 

tegen half vijf was het een ware wedloop. De 
voorzitter van de Hoge Vergadering zag zich 
zelfs genoopt om zijn geachte leden „die 
andere verplichtingen hadden" tot enige 
diskretie aan te zetten, aangezien de zitting 
nog niet gedaan was. 

Bovendien gonst het in het parlement van 
geruchten over plannen om dinsdag al dan 
niet met een vliegtuig (eventueel een gechar
terde Boeing van de luchtmacht) met zoveel 
mogelijk politici naar Italië af te reizen. Naar 
verluidt zouden, naast Dehaene, vooral Willy 
Cortois (PVV) en Freddy Willockx (SP) achter 
het plan zitten waarvan niemand nu het 
vaderschap wil erkennen." 

De Nieuwe Gazet 
Eén van die „niet-gelukkigen" was se

nator Walter Luyten. De „Mondialitis" 
deed hem een nieuwe rekord vestigen: 
„slechts één toehoorder" zoals dit libera
le blad titelde. Daarmee wordt wellicht zijn 
oud rekord van „meest aanwezige sena
tor" opnieuw bevestigd. 

„Het bendedebat in de Senaat mag als 
een echte ,,afgang" worden bestempeld. In 
het halfrond zaten amper 20 senatoren toen 
de ministers Coëme, Tobback en Wathelet 
aan het woord kwamen. 

VU-er Walter Luyten had tijdens zijn tus
senkomst nog minder sukses. Hij mocht het 
woord richten tot de voorzitter en... 1 toe
hoorder..." 

HET IMSIÏ NIEUWS H E T V O L K 
Onder de titel „ IMobutu wordt eenzaam'' 

steunt ook dit oppositieblad de houding 
van de regering. 

,,Het tij is aan het keren. In Zaïre durft de 
onvrede zich uiten in protesten en stakingen. 
Dat kan de aanloop tot een stelsel met meer 
dan één partij versnellen. Op internationaal 
vlak zijn er aanwijzigingen, dat Mobutu 
steunpunten aan het verliezen is." 

De Standaard 
In zijn verslag over de Senaatszitting 

beschrijft het blad hoe de „Mondialitis" 
ook toesloeg tot bij deze zogenaamde 
„Wijzen". „Maar niet alle politici zijn er 
gelukkig mee" was de titel. 

„Na de stemmingen in de senaat gisteren 

De PVV trekt in een nieuwe aanval van 
trikoloritis ten strijde tegen de derde fase. 
Het moet nu wat meer gekamoefleerd 
gaan dan in de tijd van Omer Van Auden-
hove maar de oude ziekte blijft in het lijf. 

,.Vooral in neo-unitaristische kringen 
wordt steeds meer gezegd dat het vroeger 
allemaal veel vlotter, veel beter, veel zuiniger 
en veel eenvoudiger was. Terwijl het in feite 
eerlijker is te zeggen dat het vandaag nog 
niet vlot, nog niet zuinig en nog niet eenvou
dig genoeg verloopt met onze staatsinstellin
gen en dat het dus nog veel beter kan. Het is 
een nuance in de formulering maar ze is 
betekenisvol. Want het is een illusie te gelo
ven dat het in het unitaire België beter ging 
dan nu. Zij die dat verkondigen zijn de 
miseries van de wafelijzerpolitiek, van de 
dure kompensaties, van de kommnautaire 

chantage, van de stakende ministers en van 
om het jaar een andere regering, al vergeten. 
Bovendien houden sommigen zelfs geen 
rekening met het feit dat „wat we zelf doen 
we ook zelf moeten betalen" en dat betekent 
dat de zondebokken niet meer elders kunnen 
worden gezocht." 

HUMO 
André De Beul, onze „Geus" kreeg de 

Ark-prijs van het Vrije Woord. In een 
vraaggesprek met dit blad stelt hij als 
belangrijk objektief een vernieuwde, maar 
nuchtere samenwerking met Nederland. 

„André De Beul: „Dat we moeten samen
werken met Nederland. En dan heb ik het 
niet zozeer over kuituur, onderwijs, néé, veel 
breder: ekonomische samenwerking, open
bare werken, het havenbeleid. Als je de Delta 
met al die havens als een geheel kan hante
ren, dèn heb je één van de grootste poorten 
tot het Europese Huis van Gorbatsjov. De 
Nederlanders hebben het al begrepen: niet 
de kleine jongens of de kultuurmensen, maar 
het financieel-ekonomische establishment. 
We moeten van eikaars inventiviteit profite
ren. Je doet soms kurieuze vaststellingen, 
hé: bijna al onze patates-frites worden in 
Nederland voorgebakken. Ze zijn er dus 
zelfs in geslaagd onze matière première te 
pikken! Ik wil geen statenunie, maar een 
belangenunie: ieder kookt zijn potje, maar 
we verdienen er samen meer geld mee." 

Humo: Slecht begonnen: de Arkprijs is nul 
frank waard. Toch proficiat." 

GEZEGD... 
...IS GEZEGD 

„Deze politikus heeft bepaald moeite met 
de soms wat verkrampte wijze waarop in ons 
openbaar leven en meer bepaald in zijn 
openbare omroep — die hij overigens zoals 
wel bekend een warm hart toedraagt — het 
Vlaamse verleden soms wordt verdrongen 
en de Vlaamse identiteit verdonkeremaand. 
Het wil hem voorkomen dat de term 'Vlaams' 
liefst niet wordt gereserveerd voor kommer-
ciële onkultuur en het verbaast hem hogelijk 
dat in sommige ogen de trikolore blijkt te 
getuigen van enige progressiviteit. Progres
siviteit is zijns inziens alleen reëel in een 
konkrete kontekt, in emotionele betrokken
heid met je land van herkomst." 

André De Beul in zijn dankwoord bij de 
uitreiking van de Arkprijs, 21 juni 1990. 
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30 JUN11960: DIPENDA 

R
EEDS tijdens de onafhankelijk-
heidsceremonie bleek te Leo-
poldstad dat er elektriciteit In de 
lucht hing. Het was op verre van 
vriendschappelijke basis dat 
België en Kongo hun eigen weg 
verkozen te gaan. Nauwelijks 
enkele dagen na de officiële 
onafhankelijkheidsverklaringen 
begonnen de moeilijkheden. De 
Force Publlque sloeg aan het 

multen en de ongeregeldheden breidden 
zich snel uit. Profiterend van de situatie 
riepen lokale potentaten de onafhankelijk
heid van hun eigen regio uit. Dit gebeurde op 
11 juli door Moïse Tsjsombe In Katanga, en 
hij werd prompt gevolgd door Albert Kalondji 
In Zuid-Kasaï. België greep in, waarbij de 
aanwezigheid van de tienduizenden landge
noten In de voormalige kolonie als voonwend-
sel diende. De Verenigde Naties veroordeel
den de Belgische militaire aanwezigheid. 
Premier F^trice Loemoemda wilde vooral de 
eenheid van het land bewaren, en verkreeg 
op 14 juli dat VN-blauwhelmen zouden ge
stuurd worden. De federalistisch gezinde 
president Joseph Kasavoeboe was het hier
mee niet eens en ontsloeg zijn eerste minis
ter toen die ook nog Sovjetrussische hulp 
wou aanvaarden. Toen de krisis bleef aan
slepen greep kolonel Joseph-Désiré Moboe-
toe de macht. Hij handhaafde president J. 
Kasavoeboe, maar liet P. Loemoemba arres
teren. Die werd in januari vermoord bij zijn 
overbrenging naar Katanga. 

CHAOS 
Het ging intussen van kwaad naar erger in 

de voormalige Belgische kolonie, niet in het 
minst omdat de Belgische Industriële en 
ekonomische machten er alle belang bij 
hadden een neo-kolonialistisch regime met 
een goedgezinde marionet aan het hoofd te 
handhaven in de rijke zuidelijke en oostelijke 
provincies. Vice-premier Antoine Gizenga, 
die als de politieke erfgenaam van P. Loe
moemba werd beschouwd, bouwde zijn 
macht uit In de Oostprovincie en in Kivoe. 
Zijn tegenregering hield het een jaar uit, 
maar werd In januari 1962 dan toch opge
doekt. Kalondji trachtte zich in Zuid-Kasaï te 
handhaven en zette zichzelf de konings
kroon op het hoofd. In 1962 was ook zijn rijk 
uit, en werd hij gearresteerd. 

Lastiger verging het de Kongolezen, ge
steund door de VN-troepen, In Katanga. 
Indiase en Ghanese troepen trachtten in 
1961 de afscheiding ongedaan te maken, 
vooralsnog tevergeefs. Moeizame onderhan
delingen In het daaropvolgende jaar leidden 
niet tot een oplossing. Pas na hernieuwd 
wapengekletter diende Tsjombe In januari 
1963 zijn tegenstand op te geven. Door de 

ekonomische en politieke chaos gedwongen 
ontbond president Kasavoeboe in september 
1963 het parlement. Een nieuwe grondwet 
droeg niet bij tot enige pacifikatle. 

MOELELE ~ 
In Kwiloe was een nieuwe haard van verzet 

tegen het centrale gezag ontstaan, onder 
leiding van de zich loemoembistisch noe
mende Pierre Moelele. Vergelijkbare opstan
den braken uit in Klvoe, in de Oostprovincie 
en in Noord-Katanga. Hoewel de situatie er 
nauwelijks op verbeterd was, keerden de VN-

Op 30 juni 1960 verleende Bel
gië onafhankeiijkiieid aan zijn 
kolonie Kongo. Dit was het 
eindpunt van een omstreden 
proces, maar tegelijk liet begin 
van een troebele ti]d, waarvan 
de littekens 20wei In België als 
In het huidige Zaïre nog voort
leven. 
Nog niet langer dan verleden 
vrijdag zat het weer scheef. Met 
vijf maatregeien, w.o. het op
schorten van de ontwikkelings
samenwerking, heeft Kinshasa 
opnieuw een einde gemaakt 
aan de labiele verhouding met 
Brussel. 
Nloe dicht Afrika ons nabij is 
bleek eveneens uit het bezoek 
van majoor Buyoya, de presi
dent van BoeroendI, verleden 
week. België besteedt jaarlijks 
1 miljard fr. onwikkelingshulp 
aan BoeroendI. 
Over de 30-jarige onafhanke
lijkheid van Zaïre en het Boe-
roendese bezoek volgend be
richt. 

strijdkrachten op 30 juni 1964 naar hun 
respektieve landen terug. In september 1964 
vestigde zich in Stanleystad de regering van 
de Volksrepubliek Kongo, o.l.v. Christophe 
Gbenye. Opnieuw trad het Belgische leger 
op. Paratroepen werden neergelaten boven 
Stanleystad en Paulis. Opnieuw werd de 
aanwezigheid van Belgische onderdanen als 
alibi ingeroepen. De Moelelisten werden ge
dwongen zich in de wouden terug te trekken. 
Met steun van de Verenigde Staten werden 
zo een 900 blanken bevrijd uit de stad. 
Blanke huurlingen in dienst van het centrale 
gezag in Leopoldstad bestreden de overblij-

Moboetoe. Hoelang blijft hij nog in 
het zadel? 

vende opstandelingen. Het Kongolese leger, 
gesteund door een Belgische militaire missie 
bracht de overige rebelse gewesten opnieuw 
in de pas. 

MOBOETOE PRESIDENT 
Het bezweren van de opstanden in onge

veer het gehele land zorgde niet dadelijk 
voor de politieke stabiliteit die het land zo 
nodig had. Het gehakketak tussen president 
J. Kasavoeboe en de inmiddels tot eerste 
minister van Kongo opgeklommen M. Tsjom-
be bereikte een nieuw hoogtepunt op 13 
oktober 1965. M. Tsjombe ging niet in op de 
eis van de president om een regering van 
nationale eenheid te vonnen. Daarop werd 
de premier vervangen door E. Kimba. Diens 
nieuwe kabinet kreeg niet het vertrouwen 
van het parlement. Kasavoeboe stelde hem 
opnieuw tot formateur aan. Daarop greep de 
chef van de strijdkrachten J.-D. Moboetoe 
opnieuw de macht. Hij benoemde zichzelf tot 
president en trok alle macht naar zich toe. 

Op weinige jaren tijd schopte hij het aldus 
van sergeant-hulpboekhouder tot opperste 
leider van Zaïre, gesteund door België, 
Frankrijk en de Verenigde Staten. Ondanks 
zware ekonomische problemen, invallen en 
opstanden in Sjaba (het vroegere Katanga) 
en voortdurende kritiek vanwege mensen
rechtenorganisaties blijft hij stevig in het 
zadel. 

Hoe lang dit nog kan duren is een vraag 
die steeds luider en luider klinkt... 

Frank Seberechts 
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LANDUT 

FEDERALISTISCHE OPLOSSING 
VOORBOEROENDI? 

Majoor Pierre Buyoya, de president van de 
republiek Burundi kwam in 1987 met een 
onbloedige staatsgreep — verzorgd vanuit 
de VSA én Parijs — aan de macht. Vorige 
week was hij te gast in Brussel en bezorgde 
op 22 juni een stel ontwijkende, mooie soms 
beloftevolle antwoorden aan wat kritische 
parlementsleden. Onder hen de VU-manda-
tarissen Herman Candries, Hans De Belder 
en Willy Kuijpers. 

HOOP? 
Burundi kan terugblikken op een post

koloniale geschiedenis die niet uitblinkt door 
de betoonde eerbied voor de Mensenrech
ten. De Tutsi's, met slechts 14 % van de 
bevolking, houden het heft stevig autoritair in 
handen. Het leger en de politie zijn er ver
houdingsgewijze voor heel Afrika het sterkst. 

Toch is er sinds de gebeurtenissen in 
augustus 1988 een zekere vooruitgang vast 
te stellen. De regering nam een aantal posi
tieve maatregelen. Zodoende is er enige 
hoop voor de toekomst gewettigd. Wij zijn 
ervan overtuigd dat de eerbied voor de 
mensenrechten een noodzakelijke basis is 
voor een menswaardig politiek sisteem maar 
dit is met voldoende. Het beluisteren van 
Buyoya deed me geloven dat het gehuurde 

Franse public-reiationskantoor meer zijn 
werk deed dan de,,geest". Het klinkt mooi te 
zeggen dat in heel Afrika geen federaal, 
volkerenrecht geldt. Maar wij weten dat de 
uitbarstingen van geweld in het verleden niet 
enkel het gevolg waren van het diktatoriale 
en onderdrukkende karakter van het Burun
dese regisme. Zij waren in de eerste plaats 
het gevolg van de sistematische onderdruk
king van de Twa's (1 %) en de Hutu's 0,5 % 
door de Tutsi's. 

Het opbouwen van een vertrouwensrelatie 
tussen deze etnische groepen is noodzake
lijk. Maar hoe? Het in ere herstellen van de 
bevoorrechte bijna miliaire Jeunesse Revo
lutionaire Rwagasore, het opnemen in de 
topleiding van Albin Nyamoyo, die verdacht 
wordt van de Hutumoorden enz... enz... 
draagt er niet toe bij. President Buyoya zei 
letterlijk dat het geen zin heeft de verant
woordelijken voor de volkerenmoord te be
straffen, want dat dit opnieuw een bloed-
vloeien zou betekenen... Zo schreef ik hem 
dan ook in een „open brief": Het is een feit 
dat de relatie tussen de Sovjetunie en Polen 
is opgeklaard na de bekentenis vanwege het 
Kremlin dat de geheime dienst van Stalin 
inderdaad duizenden Poolse officieren ver
moordde en begroef in Katyn. 

De internationale gemeenschap heeft het 

recht tussen te komen in dergelijke vraag
stukken : een mooi voorbeeld is de weerzin
wekkende gebeurtenissen aan de universi
teit van Lubumbashi in Zaïre. Dit moet ook 
gelden voor Burundi I 

Wie is er verantwoordelijk voor de massa
moorden en de verdrukking in het recente 
verleden ? Dat zijn geen late gevolgen van de 
koloniale tijd, of feiten die door uitgeweken 
vluchtelingen op niet-goevernementele ont-
wikkelingsorganizaties op het getouw wer
den gezt, ze waren evenmin het gevolg van 
de vermeende kwade wil van de internationa
le pers. Zoals voor Lubumbashi, verwachten 
de internationale gemeenschap en het Hutu
volk dat een konkreet en gefundeerd ant
woord wordt verstrekt. Het Hutu-uitschake-
lingsplan, naar boven gekomen in '72, heeft 
meer dan 10 jaar lang het beleid uitgemaakt 
in Burundi 

Op lange termijn is de enige oplossing dat 
de Burundese staat administratief gereorga-
nizeerd wordt en verder gedemokratizeerd 
met de hulp van de federalistische techniek 
en het verdelen van de staatsmacht onder de 
volkeren van Burundi. Buyoya spreekt dat 
kompleet tegen. Dat weten we nu weer. 

Willy Kuijpers, 
senator 
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DE DDR OP HET RESERVEBANKJE? 
De Duitse monetaire unie wordt zondag 1 

juli een feit. In Berlijn is men druk aan het 
werk om de simbolen van de jarenlange 
scheiding weg te werken. Het Berlijnse 
stadsbestuur wil dat tegen eind juni de Muur 
uit het stadsbeeld weg is. Vrijdag jl. werd 
Checkpoint Charlie, sinds 1961 het enige 
doorgangscentrum tussen Oost- en West-
Berlijn, uitgewuifd door de zes ministers van 
Buitenlandse Zaken. 

-TWEE-PLUS-
VIER-OVERLEG 

Deze ceremonie was tevens de inleiding 
tot de tweede ronde van het twee-plus-vier-
overleg in Oost-Berlijn. De ministers van 
Buitenlandse Zaken van de twee Duitslan
den en hun ambtgenoten uit de Verenigde 
Staten, de Sovjetunie, Groot-Brittanië en 
Frankrijk praten over de internationale as-
pekten van de Duitse eenmaking. Een be
langrijke vraag is hoe een verenigd Duitsland 
in te schakelen valt in een nieuw machts
evenwicht tussen de NAVO en de Warschau-
pakt-landen in Europa. Maar er werd het 
voorbije weekeinde nog geen akkoord be
reikt over het internationaal statuut van het 
eengemaakte Duitsland. Op 17 juli e.k. hoopt 
men de nog onopgeloste kwesties te be
slechten. 

Verleden week keurde de Bondsraad, 
waarin de Westduitse deelstaten vertegen
woordigd zijn, het staatsverdrag met de DDR 
goed. Vanaf 2 juli is de weg open voor een 
ekonomische, monetaire en sociale unie tus
sen de twee Duitse staten en is de hereni
ging een voldongen feit. Er is reeds sprake 
van om de hoofdstad naar Berlijn te verhui
zen.., 

De Duitse hereniging brengt echter een 
waaier van problemen met zich; niet alleen 
op het vlak van de internationale veiligheid 
en politieke evenwichten, maar ook op het 
ekonomische, sociale en psichologische vlak 
zullen de tot nog toe geldende regels totaal 
omver gegooid worden. De voorbije weken 
heeft de D-mark in de ex-DDR zijn „verwoes
tende" intrede gedaan, de schoenenindus
trie, de tekstiel en landbouwmachinefabrika-
ge kunnen niet konkurreren op de vrije 
markt. De chemie en auto-industrie worden 
slachtoffer van strengere milieunormen die 
er vanaf nu moeten worden toegepast. 

De hereniging betekent ook dat het gehele 
net van EG-verdragen op het grondgebied 
van de DDR van toepassing vrorden. Bepaal
de overgangsregelingen met betrekking tot 
het gemeenschappelijk handelsbeleid en de 
toepassing van voorschriften bij het doeane-
en goede4renverkeer kunnen nodig zijn. 
Vooral de DDR-landbouw is toe aan funda
mentele herstrukturering en modernisering. 

De aanpassing van de DDR-ekonomie aan 
de technische normen en het sociaal recht 
zal slechts stapsgewijs mogelijk zijn. 

Binnen de EEG pleit de Europese Kom
missie dan ook voor een soepele afwikkeling 
van de Duits-Duitse hereniging. Een eerste 
serie hulpmaatregelen ten behoeve van de 
DDR wordt gefinancierd uit het Europese 
Regionale Fonds. Belangrijk is dat deze 
gelden van bij het begin ook niet-Duitse 
ondernemingen ten goede kunnen komen. 
Tot op heden zijn er echter weinig buiten
landse ondernemingen die geïnteresseerd 
zijn. Het is vooral een binnen-Duitse aange
legenheid die zich beperkt tot het veroveren 
van een zo groot mogelijk afzetgebied. De 
afwezigheid van buitenlandse konkurrentie 
kan ertoe leiden dat de grote koncerns van 
de Bondsrepubliek nog machtiger worden op 
de EG-markt en zo een monopoliepositie 
veroveren. 

WERKLOOSHEID 
De gehele omwenteling heeft nu al het 

dagelijks leven van zowel Oost- als West-
Berlijn totaal omvergegooid. Vanaf 1 juli 
wordt de Ostmark door de Bundesmark ver
vangen. De voorbije weken kon je rijen 
mensen aan de bankfilialen zien aanschui

ven om een bankrekening te openen. De 
goedkope winkels in West-Berlijn werden 
overspoeld met massa's Oostduitsers op 
zoek naar verbruiksgoederen die ze thuis 
alsnog niet aantreffen. Deze Oostduitse 
koopwoede doet de kans op inflatie stijgen. 
De vraag is of vele bedrijven einde deze 
maand hun deuren niet zullen moeten slui
ten... Men verwacht dat de werkloosheid een 
kwart van de beroepsbevolking zal bedra
gen. 

Verder zullen de huishuren vanaf 1 januari 
1991 verdubbelen, en worden het onderwijs 
en de gezondheidszorg niet meer gesubsi
dieerd. De eenmaking is in zo'n stroomver
snelling gekomen, dat de Oost-Berlijners dit 
alles nauwelijks kunnen verteren. Zullen zij 
zich na meer dan 30 jaar vlot kunnen aan
passen aan het Westerse ritme, denken en 
levenswijze? Voor een groot deel onder hen 
heeft de Muur plaats gemaakt voor een grote 
onzekerheid. Aan de psichologische gevol
gen van de eenmaking werd tot nog toe 
weinig aandacht besteed. Velen vrezen dat 
ze in het grote Duitsland naar de reserve-
banl< worden verwezen. Te weinig training in 
de vrije marktkompetitie, onvoldoende on-
denwijs en opleiding en weinig of geen geld... 
Er zijn veel argumenten die deze vrees 
kunnen bevestigen. 

Greet Claes 

i ' --'1 • '>^ '' ' ^ 
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ONDERWIJS 

DE STRIJD GAAT VERDER 

H
ET boek Historici op oorlogspad 
is eigenlijk een vervolg op een 
eerste deel, waarin de „strijd" 
om het vak in de jaren zeventig 
beschreven werd. Aurèle 
Looman pikt hierop in en 
schetst een aktie rond het ge-
schiedenisondenwijs in de jaren 
1986-1990. In 1979 waren het 
vooral de Oudstudenten Ge
schiedenis Rijksuniversiteit 

Gent (OSGG) die aktie voerden tegen de 
plannen van de socialistische minister van 
Onderwijs JefRaemaecl<ers. Onder druk van 
OSGG moest de minister trouwens inbinden. 

In de jaren tachtig werd het in feite nooit 
meer rustig rond het vak. De dreiging om op 
het aantal lesuren te beknibbelen bleef be
stendig in de lucht hangen. In de mallemolen 
van ministerposten die de jaren 1988-1989 
kenmerkte was althans één konstante te 
ontdekken: zowel onder de socialisten Luc 
Vandenbossche en Pierre Chevalier, als on
der de huidige kristendemokratische minis
ter van Onderwijs Daniël Coens bleef de 
toekomst van het vak onzeker. De Volksunie 
heeft zich steeds scherp tegen een afbraak 
verzet, en de voorstellen van voorzitter Jaak 
Gabriels mochten bij de historici op veel 
simpatie rekenen. 

Het was dan ook niet alleen meer OSGG 
dat het verzet bundelde. Diverse organisa
ties vonden elkaar: de Vereniging Historici 
Lovanienses (VHL), de Vereniging Oudstu
denten Geschiedenis van de VUB (VOG), de 
Afgestudeerden Geschiedenis Antwerpen 
(Afgesant), de Oudstudenten Geschiedenis 
UFSAL, de Vereniging Leraren Geschiede
nis en Maatschappelijke Vorming (VLG), de 
Vereniging van Leraren Geschiedenis en 
Maatschappijleer (VLGM) en OSGG. Op 
deze wijze werden alle belanghebbenden in 
een Platform gebundeld. Dit Platform eist dat 
elke leerling in elk leerjaar onderricht in het 
vak geschiedenis krijgt. Het wil meer be
paald twee wekelijkse lestijden in alle studie
richtingen en in alle jaren van het sekundair 
ondenvijs aan het vak besteden. De huidige 
toestand in het Gemeenschapsonderwijs 
moet behouden blijven: sommige richtingen 
krijgen daardoor één of twee uren geschie
denis ekstra. Dit komt grosso modo overeen 
met de voorstellen van Jaak Gabriels. 

Het is alles zins een uniek feit in een zo 
zuilgebonden materie als onderwijs dat een 
dergelijk Platform tot stand is gekomen. Het 
is dan ook niet venwonderlijk dat het op 
respons mocht rekenen in alle partijen, in 
alle sociale en kulturele geledingen van onze 
maatschappij, bij vele vooraanstaanden. Het 
is dan ook duidelijk dat een resultaat niet kon 
uitblijven. Minister Coens werd gedwongen 

Opdat de kinderen van onze kinderen zouden weten dat Rodenbach veel 
meer is dan een biermerk... 

het lentedekreet aan te passen. Geschiede
nis wordt dus toch in de basisvorming van 
alle jaren opgenomen. Een overwinning, die 
echter nog moet vertaald worden naar de 
konkrete verwezenlijkingen in de klas. Im
mers, de drie ondenwijsnetten moeten nu het 

Enkele dagen na de heropflak
kering van de „strijd" rond het 
vak geschiedenis in het sekun
dair onderwijs publiceren een 
aantal organisaties een over
zicht van de moeilijkheden 
i.v.m. het vak in de loop van de 
voorbije jaren. Het zal wellicht 
niet het laatste bundel artikels, 
brieven en nota's zijn... 

huidige toestand in het gemeenschapson
derwijs. 

Degenen die met het geschiedenisonder
wijs bezig zijn doen er goed aan de UNES-
CO-Koerier van deze week ter hand te ne
men. In de inleidende tekst van het maand
blad, dat deze maal volledig gewijd is aan de 
geschiedenis en geschiedschrijving, lezen 
we: 

„Overal in de wereld staat de eenzelviging 
van de wereld op losse schroeven, overal 
brokkelen de werkelijke of zinnebeeldige 
grenzen tussen de identiteiten af, schuiven 
zij over elkaar heen of vatten zij vlam... 
Identiteit lijkt wel iets te zijn dat doorlopend 
opnieuw ontstaat en waarmee men steeds 
opnieuw moet beginnen." Daarover gaat het 
essentieel bij het geschiedenisonderricht. 
De afbraak hiervan is een misdaad. 

Frank Seberechts 

dekreet invullen, kwa vakinhoud en kwa 
lesuren. Daarom herhaalt het Platform zijn 
eisen tegenover de ARGO en de ARKO, om 
minstens twee wekelijkse lestijden voor ge
schiedenis te voorzien, met behoud van de 

— Historici op het oorlogspad, deel II. Antwer
pen, 1990. Te Instellen bij Platform Geschiede
nis in het Secundair Ondenvijs, p/a Transvaal
straat 29 te 2600 Berchem. Kostprijs 500 fr. 
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DRUGS ? PRAAT EROVER! 

2
6 juni werd door de Verenigde 
Naties uitgeroepen tot „Wereid-
drugdag". Ter gelegenheid 
daarvan richtte de Sleutel te 
Merelbeke een infodag in. Wat 
daarvan de bedoeling was vroe
gen wij aan de direkteur Johan 
Maertens. In een openhartig ge
sprek had hij het over de vele 
problemen die met het feno
meen te maken hebben. 

J. Maertens: „Die werelddrugdag is zeer 
ruim gezien en heeft vooral te maken met de 
repressie en de drugoorlogen waarmee men 
het probleem aan banden wil leggen. Maar 
naast het grote drugprobleem, de misdaad, 
de politieke en ekonomische verwikkelingen 
en ook naast de preventie moeten de men
sen die slachtoffer van het probleem zijn ook 
geholpen worden. Wij willen de problemen 
inzake de hulpverlening in de belangstelling 
brengen. Want, om het zacht uit te drukken, 
de hulpverlening wordt in Vlaanderen nog 
steeds stiefmoederlijk behandeld!" 

GEEN BELEID ~ 
WIJ: Hoezo? Te weinig middelen, sle-

che koördinatie, geen beleidsaan
dacht...? 

J. Maertens: „De drugproblematiek is 
kompleks en belangt heel wat instanties aan. 
We zijn er hier nooit echt in geslaagd een 
forum te kreëren waar het probleem in al zijn 
facetten kon benaderd worden. 

Elders, waar men plots en akuut met een 
zwaar drugprobleem werd gekonfronteerd, is 
men daar wel in gelukt. In Spanje bv. is men 
op zeer korte tijd tot een goed gekoördineerd 
geheel kunnen komen. 

Hier hebben we het drugprobleem echter 
nooit op dergelijke akute wijze gekend. Alles 
is dan ook zowat gegroeid, los van elkaar 

De Vereniging voor Alkohol- andere Drug
problemen (VAD) heeft op het vlak van de 
koördinatie inzake preventieve hulpverlening 
al veel baanbrekend werk verricht. Maar als 
men vanuit de studies en konklusies tot een 
konkreet beleid wil komen dan staan we in 
Vlaanderen eigenlijk nog bijna nergens. 
Twee centra in Vlaanderen hebben al jaren
lang een erkenning binnen het fonds '81 als 
centra voor volwassen mentaal gehandikap-
ten (1). Als de Vlaamse Gemeenschap voor 
een deel van haar populatie niet eens een 
gepaste erkenningsvorm over heeft voor de 
ocharme 30 bedden waar het om gaat dan 
kunnen w© alleen maar zeggen dat ze in 
gebreke blijft. 

Als je ziet hoe er de voorbije tien jaar over 
druggebruik en -behandeling gediskussieerd 
is dan is dit op Europees vlak een schande 
voor Vlaanderen. Ik wil me niet uitlaten of het 

26 junf werd door de Verenigde 
Naties uitgeroepen tot wereld-
dnigéag. De Therapeutische 
Gemeenschap De Sleutel orga-
rriseenie een infodag voor 
scholieren. 
WIJ ging praten met Johan 
Maertem, direkteur van De 
Sleutel te Merelbeke, en één 
van de deskundigen inzake 
hulpverlening aan drugver
slaafden. We hadden het over 
het drugbeleid in Vlaanderen, 
de oorzaken van druggebruik, 
de legalisering van drugs... 

nu uiteindelijk een Vlaamse of nationale 
bevoegdheid is, maar die diskussie zou toch 
al lang moeten opgelost zijn." 

IN ALLE LAGEN ~ 
WIJ: Van de hulpverlening naar de ge

bruiker. Vroeger had men een beeld van 
de druggebruiker als de jonge alternatie
veling. Stemt dat beeld nog overeen met 
de werkelijkheid? 

J. Maertens: „Neen, dat beeld klopt niet 
meer. Het gebruik is niet meer beperkt tot 
marginale groepen. Het zit ook in goed 
geïntegreerde groepen van de bevolking. 
Zeker wat cocaïne betreft. Ook nieuwe pro-
dukten duiken op. We hoopten van crack 
bespaard te blijven, maar vorige week ken
den we in Antwerpen het eerste crack-slacht-
offer. 

De therapeutische gemeenschap 
„De Sleutel" in Merelbeke zet zich 
reeds vele jaren in voor de drugver
slaafden. 

Je kan vandaag niet meer spreken van een 
„drugscène", één café of een bepaalde 
omgeving. Er wordt evenveel gebruikt buiten 
als binnen die bestaande kringen. Ook de 
mentaliteit rond druggebruik is totaal veran
derd. Een zeer grote groep gebruikers wenst 
niet te ontwennen maar verder te gebruiken. 
In Antwerpen behoort 80 tot 85 % van de 
bezoekers van ons centrum tot deze groep. 
We moeten ons dat goed beginnen te reali
seren. We moeten daar misschien ook leren 
mee leven..." 

WIJ: Zijn er diepere oorzaken voor drug
gebruik: persoonlijkheidsstruktuur, de 
maatschappelijke evoluties, toeval? 

J. Maertens: „Druggebruik moet zeker 
voor een stuk in de maatschappelijke evolu
tie geplaatst worden. We zien dat de rol die 
het gezin in de opvoeding inneemt steeds 
maar afneemt. Mensen leggen andere priori
teiten, vaak materieel. De vastheid binnen 
het gezin vervaag, maar ook binnen de 
buurt, de wijk of het dorp. Men verliest een 
veiligheidsgevoel. Dat is natuurlijk nog geen 
reden tot druggebruik maar wanneer men 
iets verliest tracht men dat op te vullen. Niet 
iedereen beschikt daarvoor over de meest 
konstruktieve metode. Veel mensen glijden 
af naar iets dat zeer snel en tijdelijk bevre
digt. Druggebruik is daarvan één mogelijk
heid. Ook persoonlijkheids- of emotionele 
stoornissen kunnen hun ,oi spelen. 

GEBRUIKER 
WORDT ALMAAR 
JONGER 

Johan Maertens: „De gebruiker wordt 
ook almaar jonger. Van de mensen die 
we in Antwerpen zien ligt het gebruik 
voor alkohol op 14 jaar, voor de stimulan
tia is dat 14,3 jaar, vanaf 17,7 jaar begint 
cannabis, de opiaten gemiddeld vanaf 
19,5 jaar. Men „proeft" met de legaal 
meest aanvaarde middelen en gaat stille
tjesaan verder. De gebruikers die later in 
zware problemen komen zijn er meestal 
zeer vroeg aan begonnen." 
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SAMENLEVING 

Johan Maertens: ,,Als je weet hoe er de voorbije tien jaar over drug 
gedisl(ussieerd is dan is iiet een scliande voor Vlaanderen dat het beleid hier 
in gebreke blijft." 

Daar speelt dan een heel ekonomisch 
model op in dat gretig gebruik maakt van 
kwestbare mensen die men als „goede kon-
sumenten" aanziet. We krijgen zo een paral
lel ekonomisch circuit dat gezien de illegali
teit ook een heel krimineel circuit tot stand 
brengt." 

MOTIVATIE 
WIJ: Kappen met druggebruik is voor 

velen een harde dobber. Men moet wel
licht echt gemotiveerd zijn. 

J. Maertens: „Inderdaad. Om de stap te 
zetten is motivatie nodig. In de beste omstan
digheden groeit die onder invloed van de 
omgeving van vrienden en familie. Dat zijn 
doorgaans de mensen die de meeste kans 
maken omdat zij achteraf terug opgevangen 
worden. 

Anderen hebben die band niet meer. Zij 
vallen terug in sociale sistemen en centra 
waar de relaties en intimiteit niet zo groot zijn 
waardoor men al vlug gaat afglijden vooral
eer er voldoende motivatie is om er iets aan 
te doen. Nog anderen laten zich behandelen 
omdat zij door het gerecht op de hielen 
worden gezeten en zo een uitweg willen 
vinden. 

De motivatie, de vaste wil om te komen tot 
een drugvrij geïntegreerd leven is maat
schappelijk gezien een hele weg. 

We zien daarin verschillende groepen. 
Een eerste — waar we het reeds over 

hadden — is de zeer grote groep die niet 
wenst te ontwennen. 

Een tweede groep is op bepaalde momen
ten gemotiveerd, maar eens de motivatie 
weg hervallen zij opnieuw. Zij ontwennen 
nog eens en hervallen weer, enz... Na een 
lange periode in het hulverleningscircuit vor
men zij een derde groep: de „oude" drugge
bruiker die niet meer gemotiveerd kan wor
den omdat niets tot resultaten heeft geleid. 

Tenslotte is er de groep die doorgaat naar 
de drugvrije behandeling met de bedoeling 
er volledig mee te stoppen." 

WIJ: Na de behandeling volgt de stap 
terug in de samenleving. Opnieuw een 
zware uitdaging? 

J. Maertens: „Juist. De familie speelt 
daarin een ontzettend belangrijke rol. ivlaar 
ook maatschappelijk zouden we moeten be
kijken of we deze mensen niet meer kansen 
tot reïntegratie kunnen geven. 

Meestal gaat het om mensen die een 
puinhoop hebben achtergelaten: een pak 
schulden, studies niet afgewerkt, geen werk, 
een gerechterlijk verleden... 

Eens de behandeling voorbij komen de 
schuldeisers dikwijls onmiddellijk weer opda
gen, is er loonbeslag. Werkgevers zijn niet 
geneigd mensen met een strafblad te aan
vaarden... 

We hebben een aantal mensen die een 
goed programma hebben doorgemaakt de 
dieperik zien ingaan omdat ze geen uitweg 
meer zagen. De deur blijft definitief dicht. 

Heeft het zin te investeren in dure behan
delingsprogramma's wanneer men nadien 
van de maatschappij geen kansen krijgt?" 

WIJ: Nogal wat ouders zitten met vra
gen over druggebruik bij jongeren. Wat 
kan je hen meegeven? 

J. Maertens: „Eigenlijkzijn de relaties die 
binnen een gezin bestaan fundamenteel. Als 
daar een stevige band is, emotionele open
heid en luisterbereidheid dan is de kans dat 
jongeren tot druggebruik komen eerder ge
ring. We moeten ons daar goed van bewust 
zijn. Het is op zeer jonge leeftijd dat kinderen 
leren relaties aan te gaan. Wie radeloos is, 
met emotionele problemen rondloopt en die 
in eigen kring niet kwijt kan, kan een kandi
daat-gebruiker worden. 

Ten andere, de essentie van onze terapie 
bestaat erin opnieuw te leren intieme relaties 
aan te gaan, terug banden te legeen." 

LEGALISERING? 
WIJ: Internationaal gaan nogal wat 

stemmen op die pleiten voor de legalise
ring van drugs vanuit de vaststelling dat 
de drugooriog mislukt. 

J. Maertens: „Voor de gebruiker zou dit 
veel van zijn problemen kunnen oplossen die 
niet direkt met de verslaving op zich te 
maken hebben. 

Een van de grote moeilijkheden van de 
druggebruiker is immers dat hij botst met de 

samenleving en dit niet door zijn druggebruik 
maar omwille van alles wat er aan vasthangt. 

Legalisering is echter verre van eenvou
dig. Wie gaat dat kontroleren? Ook „legale 
drugs" als alkohol en medikatie kunnen tot 
misbruik leiden. Veel artsen schrijven schan
dalig veel benzodiazepine-produkten (allerlei 
slaap- en kalmeermiddelen) voor. l\/len slaagt 
er in verschillende kringen in om op grote 
schaal doktersvoorschriften te vervalsen om 
zo aan „legale" medikamenten te geraken. 

Ik geloof niet dat de legalisering iets kan 
doen aan de grote drugkriminaliteit. De mafia 
die zich daarmee bezighoudt werkt volgens 
ekonomische principes. De markt zal zich 
verleggen, nieuwe produkten voor nieuwe 
marksegmenten op de markt gebracht..." 

Koen Van Caimere 

(1) nvdr: 5 andere centra in Vlaanderen werken 
met een konventie met het RIZIV, in Wallonië 
werken alle centra met een RlZIV-konventie met 
heel wat meer mogelijkheden. 

Meer informatie kan bekomen worden bij 

Vereniging voor Alkohol- en andere Drug
problemen (VAD) 
Papenvest 78 te 1000 Brussel 
(02/511.08.51) 

De Sleutel: 
— Hundelgemsesteenweg 1 
9220 Merelbeke 
091/31.54.45 

— Dambruggestraat 78 
2008 Antwerpen 
03/233.99.14. 
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HET VLAAMSE HEIR 

VU: 100.000 FR. VOOR IJZERTOREN 
Enkele weken terug deed het IJzerbede-

vaartkomitee een dringende oproep tot finan
ciële steun. 25 jaar na de inhuldiging van de 
nieuwe Toren moet dringend een reeks on
derhoudswerken aan Toren, krypte en Pax-
poort worden uitgevoerd. 

Het patrimonium van het IJzerbedevaart-
komitee, dat na de tweede Wereldoorlog met 
de hulp van vele Vlamingen steen voor steen 
werd opgebouwd, is in gevaar. Regen en 
wind dreigen op termijn hetzelfde desastreus 
effekt te hebben als de dinamietladingen die 
de eerste toren velden. 

De eigen inkomsten, noch de jaarlijkse 
toelage van de Vlaamse Gemeenschap aan 
haar Memoriaal van de Vlaamse Ontvoog
ding (thans jaarlijks 1 miljoen fr.) volstaan 
niet om de financiële nood te lenigen. De 
dringende herstellings- en onderhoudswer
ken vergen een uitgave van bijna 10 miljoen 
frank. 

NAUW AAN HET HART 
Dat de fondsenwerving voor het herstel 

van de IJzertoren de Volksunie ter harte 
gaat, hoeft wel niet te worden onderstreept. 
Als belangrijkste partij-politieke eksponent 
van de Vlaamse beweging en uitvoerder van 
het testament van de Frontsoldaten, heeft de 
VU - met al haar geledingen, mandatarissen, 
militanten en leden, steeds massaal gemobi
liseerd voor het suksesrijk verloop van de 
Bedevaarten. 

In antwoord op de oproep van Komitee-
voorzitter Lionel Vandenberghe wenst de 

Volksunie haar engagement tegenover de 
Bedevaarten thans ook een financieel ver
lengstuk te geven. Het VU-partijbestuur be
sliste 100.000 fr. over te maken aan het 
steunfonds dat door het IJzerbedevaartkomi-
tee werd ingesteld. 

Alle nationale VU-mandafarissen zullen op 
hun beurt elk 5.000 fr overmaken. IVIeteen 
staan de VU-frakties borg vooreen bijkomen
de steun van 150.000 fr. 

Aan de VU-afdelingen wordt gevraagd het 
financieel engagement van VU-nationaal ook 
op lokaal vlak door te trekken. De Vereniging 
van Vlaamse Mandatarissen (VVM), die de 

VU-mandatarissen groepeert, zal haar leden 
vragen een voorstel tot aktieve financiële 
steun in te dienen in gemeentelijke en pro
vinciale raden. 

In het kader van de uittekening van de 
Vlaamse begroting 1991 zal de VU bij ge
meenschapsminister Johan Sauwens aan
dringen om de jaarlijkse toelage van de 
Vlaamse Gemeenschap aan het Memoriaal 
van de Vlaamse Ontvoogding te laten optrek
ken tot vijf miljoen frank. De Vlaamse Ge
meenschap kan zo haar gehechtheid aan hét 
monument bij uitstek van haar ontvoogdings-
strijd tot uitdrukking brengen. 

DE PROEF OP DE SOM 
ledere WIJ-lezer kent stilaan de litanie van 

steeds weerkerende verwijten over de zgn. 
,,onaanvaardbare Vlaamse toegevingen" in 
de jongste staatshervorming uit het hoofd. 

Sommige Vlaamse kranten en weekbla
den hebben er zich in gespecialiseerd. Zij 
gunnen de Volksunie klaarblijkelijk de erken
ning niet voor de historische doorbraak van 
het zelfbestuur voor Vlaanderen. 

Eén van die steeds weerkerende deuntjes 
betreft de „prijs" die naar beweerd aan 
Wallonië betaald wordt. In geld wel te ver
staan. 

Wat blijkt nu evenwel uit het kurkdroge 
verslag van de Hoge Raad van Financiën, 
een onafhankelijk adviesorgaan waarin de 
grootste bollebozen inzake begroting en pu
blieke financiën zitten? 

Dat er de eerstvolgende tien jaar zuinig 
moet omgesprongen worden met het over

heidsgeld wil men niet hopeloos geblokkeerd 
geraken door de schuldenberg. Dat wisten 
we natuurlijk al langer. 

Maar... en hier komt de aap uitzie mouw, 
dat alleen de Vlaamse Gemeenschap zich 
enige speelruimte kan veroorloven. De uitga
ven van de Vlaamse Gemeenschap mogen 
jaarlijks in reële termen (bovenop de inflatie 
dus) stijgen met 1,25 %. Interessant is daar
bij de vergelijking met de andere deelstaten 
en met de federale staat. 

De tabel ziet er als volgt uit: 

Toegelaten jaarlijkse groei overheidsuitga
ven inflatiegezuiverd 

Federale staat + o,70 % 
Hoofdstedelijk Gewest + 0,45 % 
Waals Gewest + 0,95 % 
Franse Gemeenschap - 0,64 % 
Vlaamse Gemeenschap -t- i ,25 % 

Deze cijfers bewijzen onweerlegbaar wat 

de VU steeds heeft voorgehouden, nl. dat 
dank zij de staatshervorming de financiële 
situatie van de Vlamingen sistematisch zou 
verbeteren t.o.v. de vroegere unitaire situa
tie. 

KWADE TROUW? 
Alles is natuurlijk nog niet perfekt. Denken 

wij maar aan de Sociale Zekerheid. Maar de 
financiële regeling van de staatshervorming 
blijven afschilderen als een Vlaamse neder
laag in plaats van een Vlaamse pluspunt 
begint tegenover deze cijfers aan kwade 
trouw te grenzen. 

Wij zijn benieuwd in welke bochten de 
Vlaamse ayatollah's è la Grammens, De 
Roover en andere Pallieterkes zich nu weer 
gaan wringen om te ontkomen aan de evi
dentie van de cijfers. 
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ADVERTENTIE 

U bent in de wereld van Alcalel Bell. 
Overal waar communicatie nodig is, overal 
waar transmissie van woord, beeld en data 
van essentieel belang is, bent u in de wereld 
van Alcatel Bell. Een wereld van apparatuur, 
systemen, netwerken en satellieten. Een we
reld gebaseerd op chips, software, optische 

vezels en lasers. 
Met deze spitstechnologieën schakelen we 

u over naar het derde mil lennium. 

Alcatel Bell. 
Communicatie is onze wereld. 

A L C A T E L 

B E L L 

Alcatel Bell Francis Wellesplein 1 2018 Antwerpen 



OMSLAGVERHAAL 

ONZE HAVENS IN DE 
BRANDING 

D
E public relationsdiensten van de havens keken ietwat 
raar op toen wij hen meedeelden dat WIJ een biezonde-
re uitgave wou wijden aan de Vlaamse havens. Door
gaans Is het de In maritieme zaken gespecizalizeerde 
pers die uitgebreid aandacht besteed aan havens en de 
hele problematiek dienaangaande. 

Onze vraag wekte zelfs enige achterdocht. Wat kan 
een politiek weekblad in Neptunusnaam over havens 
voor zinnigs vertellen? 

Het is ons, beste lezer, niet te doen om u hooggespe-
cializeerde informatie te bezorgen, daar zijn inderdaad 

de vakbladen voor. WIJ beoogt echter een breed geborsteld portret 
van de Vlaamse havens, onze poorten tot de wereld. Meteen ook 
een staal van Vlaamse werkkracht, verbeelding en investerings
moed. Daar is het ons om te doen. 

Bij het verwerken van de massa's persknipsels, studies, jaarver
slagen, plannen en noem maar op, valt een sterke trend vast te 
stellen: de Vlaamse havens willen uitbreiding en nog eens uitbrei
ding en kijken daarbij spinnijdig in mekaars richting. 

Enkele krachtlijnen: 
- ,,De haven van Gent heeft een 10 jarenplan klaar, want Gent is 
ongeduldig en wil uitbreiding!" 
- ,,De wilde dromen van Oostende, want de haven stagneert, is 
onbekend en verouderd." 
- De Antwerpse havenschepen Jan Devroe (CVP) haalde in april j . l , 
tijdens een toespraak te Rotterdam nogal onbehouwen uit naar 
konkurrent Zeebrugge: die onstuimige nieuwkomer die in de 
plaats wil treden van Antwerpen..." 

Het flink boeren van Zeebrugge blijkt echter ook voor een 
mastondont als Rotterdam een doorn in het oog want havenverant-
woordelijken daar vinden Zeebrugge ,,een luis in de pels." 

De kritiek van de Antwerpse havenschepen Devroe gold ook voor 
Rotterdam omdat de stad in Antwerpse ogen een „ eigen en 
originele havenuitbreiding subsidieert." En dat vindt Devroe niet 
eerlijk. 

De vlotheid waarmee Rotterdam aan bradage voor haventarieven 
zou doen zint Devroe niet en hij besloot zijn aanklacht:,,... daar 
profiteren dan weer Zeebrugge of andere prutsen van..." 

Weinig vriendelijkheid dus aan het adres van die prutsen... 
Ondertussen zet Zeebrugge zijn opmars verder. En doet dat op 

een vrij agressieve wijze. Onlangs verklaarde Jan Pellens, de baas 
van de Hessenatie:„Zeebrugge ronselt onder onze klanten, min
stens eenmaal per maand wordt een klant van ons benaderd. Dat 
brengt ons niet in stemming om samen te werken." 

Om onder meer deze naijver binnen de perken van de gezonde 
konkurrentie te houden werd een Vlaamse havenkommissie opge
richt. In een vraaggesprek met ons weekblad heeft minister Sau-
wens het o.m. over het nut van deze kommissie. 

In havenkringen leeft nogal wat wantrouwen tegenover de haven
kommissie. 

Ook Hessenatiebaas Pellens heeft zijn bedenkingen. Een van de 
problemen is het bestuur van de Antwerpse haven, de stad zou 
klantvriendelijker moeten zijn, de dienstverlening laat te wensen 
over, ook de vakbonden willen niet altijd mee... Maar het meest 
vreest Pellens de budjettalre beperkingen die hij ronduit belachelijk 
vindt. ,,De haven van Rotterdam heeft waarschijnlijk een groter 
budjet dan heel Vlaanderen." 

En toch zullen de Vlaamse havens het samen moeten doen, 
wellicht ook op een of andere manier met Rotterdam. Een samen
werkingsverbond tussen de havens van de Lage landen, net zoals 
dat op het heel- Nedertands-kulturele vlak moet kunnen, klinkt nog 
niet zo onzinnig. 

Want ook in de martieme sektor kan een welbegrepen eigenbe
lang de Vlaams-Nedelandse samenwerking een eind vooruit helpen. 
Bovendien zouden echt buitenlandse havens, en dan wordt vooral in 
Duitse en Franse richting gekeken, wel eens als de derde hond met 
het been — in dit geval de almaar toenemende kontainertrafiek — 
gaan lopen. 

(m.v.l.) 
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E N G I N E E R I N G C O N S U L T A N T S 

Voert volledige opdrachten uit inzake 

projectleiding en werftoezicht 

voor 

HAVENBOUWWERKEN 

KUSTEN RIVIERWERKEN 

ZEEBODEMVERKENNING 

MILIEUTECHNOLOGIE 

KUSTVERDEDIGING EN STRANDSUPPLETIE 

BURGERLIJKE BOUWKUNDE 

GEOLOGISCHE EN SEDIMENTOLOGISCHE BEWAKING 

OPTIMALISATIE DER BAGGERWERKEN 

TRANSPORTNETWERKEN 

COMPUTERTECHNIEKEN 
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OMSLAGVERHAAL 

SAUWENS: NOG DIT JAAR 
KADERDEKREET 

VOOR DE HAVENS 

N
ET nu de havens flink in de lift 
zitten is het natuurlijk prettig om 
bij de verantwoordelijke minister 
aan te lopen voor een babbel 
over wal en schip. De Vlaamse 
havens Antwerpen, Zeebrugge 
en Gent deden het de afgelopen 
vijf maand immers uitstekend. 
De trafiek in Zeebrugge steeg 
met liefst 17,7%, in Antwerpen 
met 9,6% en in Gent, waarvan 

slechts de eerste vier maanden bekend zijn, 
met 2,8%. Nochtans houdt minister Sau-
wens niet zo van die opdelingen per haven
gebied. Volgens de gemeenschapsminister 
wordt het tijd om te beginnen werken aan de 
logo Vlaanderen, handels- en transportcen
trum van Europa. 

TROEVEN 
Daar heeft Vlaanderen immers alle troe

ven voor in handen: onze haveninfrastruktu-
ren zijn in perfekte staat en 100% up to date. 
Onze landvervoersinfrastrukturen behoren 
tot de beste van Europa, en ze zijn zeer 
gevarieerd en prima geïntegreerd in netwer
ken, zodanig dat we met minder opstoppin
gen te kampen hebben dan bvb. Nederland. 
De opleiding en de produktiviteit van onze 
arbeiders zijn bekende troeven en tenslotte 
kunnen zeer verschillende en hoogwaardige 
vestigingsplaatsen aangeboden worden on
der de meest aantrekkelijke voonwaarden. 

WIJ: Een van de doelstellingen van uw 
havenbeleid bestaat erin dat niet Antwer
pen, Gent of Zeebrugge, maar Vlaanderen 
als het grootste havengebied van Europa 
wereldwijde bekendheid moet krijgen. 
Hoe pakt U dit aan? Komt er schot in? De 
Vlaamse havens zijn nooit echt vrienden 
van elkaar geweest. Ze beschouwden el
kaar eerder als konkurrenten dan als me
destanders. Is dat geen handikap voor een 
geïntegreerd Vlaams havenbeleid? Ligt 
het gevaar voor een Vlaamse wafelijzerpo-
litiek niet voortdurend op de loer? 

Johan Sauwens: „Hetpropageren van de 
Vlaamse havens als één geheel Is niet nood

zakelijk in strijd met een gezonde konkurren-
tie tussen de havens onderling. Wafelljzerpo-
litiek zou betekenen dat de havens budget
ten toegewezen krijgen ter kompensatie voor 
wat een andere haven aan kredieten krijgt ot 
gekregen heeft. Kredieten worden voortaan 
alleen toegekend wanneer het ekonomisch 
verantwoord is. Nu zijn er in elke Vlaamse 
haven wel ekonomisch verantwoorde projek-
ten aan te wijzen die globaal de budgettaire 
mogelijkheden van het Vlaams Gewest over
stijgen. 

Minister van Openbare Werken 
en Verkeer Johan Sauwens is 
ook verantwoordelijk voor de 
zeehavens. De VU-minister 
heeft een aparte kijk op het 
havenbeleid. Dankzij de fede
ralisering van Openbare Wer
ken kan hij die visie ook in 
realiteit omzetten. Een geïnte
greerd havenbeleid, wars van 
wafelijzers en ongevoelig voor 
kommerciële naijver, met zin 
voor overleg en inspraak. Be
wijs daarvan is de installatie 
van de l̂ avenkommissie, waar
voor we speciale aandacht re
serveren. 

Toch wil ik benadrukken dat het voor 
iedereen duidelijk moet zijn dat de nefaste 
kompensatlepolitiek van voor de federalise
ring niet mag worden vervangen door een 
,,interprovinciaal havenbeleid" waarin het 
Vlaams algemeen belang en de belangen 
van de Vlaamse zeehavens als geheel wor
den gedwarsboomd." 

HAVENKOMMISS ~ 
WIJ: De havenkommissie is eindelijk, 

en niet zonder problemen, van wal gesto
ken. Waarom had de oprichting zoveel 
voeten in de aarde? Werkt deze kommis
sie tot uw tevredenheid? 

Dankzij de groeiende steun van 
duizenden Vlamingen is politiek op 
mensenmaat nog vol te houden. 

Johan Sauwens: „ Wel, dat de havenkom
missie werkt, is gisteren (28 juni, red.) nog 
bewezen. De kommissie overhandigde mij 
een driejarenplan voor de Vlaamse zeeha
vens. Een van de belangrijkste taken van de 
Vlaamse havenkommissie is dan ook het 
uitbrengen van een advies over een prioritei
tenprogramma. Maar het samenstellen van 
een evenwichtige kommissie was inderdaad 
geen eenvoudige zaak. 

De problemen bij de samenstelling be
perkten zich overigens tot de vertegenwoor
diging van de werkgeversorganisaties en dit 
was een zuiver inwendige aangelegenheid 
voor deze organisatie. Er wordt in de haven
kommissie zeer hard gewerkt en in tegen
stelling tot een aantal negatieve voorspellin
gen blijft ze tot nu toe goed funktloneren." 

WIJ: Welke is juist de opdracht van die 
kommissie? 

Johan Sauwens: „Ten eerste het stimule
ren en opzetten van een wetenschappelijk, 
beleidsvoorbereidend instrumentarium dat 
de ekonomische aspekten van het zeeha-
venbeleid moet ondei^eunen. Onvermin-
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derd de eigen opdracht van de diensten van 
de Vlaamse el<sel<utieve terzal<e, behelst 
deze opdracht meer in het bijzonder de 
trafiekprognoses op middellange en lange 
termijn, het onderzoek naar de konkurrentie-
positie van de Vlaamse havens, de studie 
over de kapaciteit en de kapaciteitsbenut-
ting, de sektoriële analyses voor specifieke 
goederenkategorieën, het onderzoek naar 
het meest aangewezen evaluatie-instrumen
tarium voor havenprojekten en de studies 
over de sociale en ekonomische bijdrage van 
de havens, o.m. op het vlak van de werkgele
genheid. 

Verder dient de havenkommissie het over
leg te organiseren tussen alle direkt betrok
ken partijen rond alle knelpunten bij de 
uitvoering van het havenbeleid en mede 
hierdoor de samenwerking tussen de havens 
te bevorderen. 

Voor 1 juli van elk jaar dient de kommissie 
een met redenen omkleed advies uit te 
brengen over een rollend driejarenplan voor 
haveninfrastruktuur, met specifieke uitwer
king en aanduiding van de prioriteiten voor 
het eerstvolgende begrotingsjaar. De kom
missie zal bovendien advies verstrekken 
over de voorgelegde sociaal-ekonomische 
studie van nieuwe projekten, die in het eerst
volgende begrotingsjaar worden voorge
steld, en waarvan de kostprijs over de ver
schillende begrotingsjaren heen meer be
draagt dan 300 miljoen frank." 

WIJ: U heeft een kaderdekreet voor de 
havens aangekondigd. Welke zullen er de 
krachtlijnen van zijn? 

Johan Sauwens: „De administratie van 
het ministerie van Openbare Werken en 
Verkeer heeft opdracht gekregen een kader
dekreet voor de havens voor te bereiden 
teneinde een juridische basis te kreëren 
waardoor de verschillende havens in een 
eenvormige verhouding komen ten aanzien 
van het Vlaamse gewest. Dit is nu met het 
geval omdat er stedelijke havens zijn en één 
gewesthaven (Zeebrugge), wat in sommige 
gevallen problemen oplevert bij het financie
ren van basisinfrastruktuur die op het grond
gebied van een stad gelegen is." 

WIJ: Tegen wanneer zal dat ontwerpde-
kreet klaar zijn? 

Johan Sauwens: „Dit ontwerp van de
kreet zal nog in 1990 moeten voorgelegd 
worden." 

WIJ: Kunnen onze zeehavens het Euro
pa van '93 hoopvol tegemoet zien? 

Johan Sauwens: „Ik geloof vast van wel, 
onze havens hebben het totnogtoe immers 
zeer goed gedaan. Antwerpen groeit kon-
stant en is aardig op weg om de kaap van de 
100 miljoen ton te overschrijden, en dit 
vooral dankzij heel wat interessante intrin
siek hoogwaardige goederenkategorieën. 
Gent is de haven die tot nu toe de meeste 
haventrafiek genereert per door de overheid 
geïnvesteerde frank. Daardoor alleen al ver
dient de Gentse haven onze aandacht. En 
Zeebrugge is de haven waarin de Belgische 
overheid op vrij korte tijd het meeste geld 
heeft gestoken, waardoor ze natuurlijk ook 

niet over het hoofd mag gezien worden. 
Ik zou echter nog eens willen herhalen dat 

de Belgische haventroef niet Antwerpen, 
Gent of Zeebrugge is, maar de som, of beter 
nog, hetprodukt van deze Vlaamse hardwer
kende havens. Bedrijven die in twee van de 
drie of in de drie havens tegelijk werken 
verstaan mij zeer goed. Onze havens zijn 
tenslotte slechts gescheiden door een ek-
spresweg van minder dan 100 kilometer." 

WIJ: U bent nu bijna twee jaar gemeen
schapsminister. Hebt U in die periode veel 
bijgeleerd? Zijn er dingen die U, achteraf 
bekeken, anders zou aangepakt hebben? 
Is minister zijn een leven lang vol te 
houden, zoals sommigen doen? 

Johan Sauwens: „Ik heb enorm veel 

bijgeleerd. Vooral is mijn inzicht in de mobili-
teitsproblematiek sterk gegroeid, naar oplos
singen toe. Ook kreeg ik veel te maken met 
de vuile kanten van de politiek: hoe sommi
gen eerder dossiers trachten tegen te hou
den, te boycotten, dan aan oplossingen mee 
te werken. Bij velen is privé-partijbelang 
belangrijker dan het algemeen Vlaams be
lang. Je moet dus elk ogenblik voorbereid 
zijn op een vuile tackle. Je wordt harder. 

Maar ik zou het niet anders gedaan heb
ben dan ik nu reeds doe, want gewoon jezelf 
zijn, met open vizier, dat duurt het langst. 
Da's politiek op mensenmaat. Of dat vol te 
houden is? Jazeker, dankzij de groeiende 
steun van duizenden Vlamingen.' 

(ML/MDC) 
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ANTWERPEN: 
EKONOMISCH HART 
VAN VLAANDEREN 

NKEL zo kan Antwerpen uitgroei
en tot een wereldhaven met een 
trafiek van bijna 100 miljoen ton. 
Zonder de elkaar aanvullende in
spanningen van de publieke en 
private sektor zou geen haven 
met zeven zeesluizen, 124 km 
kade en 14055 ha oppervlakte 
gegroeid zijn. In het havengebied 
liggen 340 km openbare wegen 
en 943 km spoorweg. 

Het dinamisme en de hoge produktivitelt 
maken van Antwerpen de grootste Europese 
haven o.a. voor ijzer- en staalprodukten en 
voor fruit. Antwerpen is ook toonaangevend 
in Europa voor de behandeling van suiker, 
meststoffen en hout- en papierprodukten. In 
Belgisch perspektief behandelt Antwerpen 
ruim 72% van de totale maritieme goederen-
trafiek. Bovendien is het havengebied een 
belangrijk industrieel centrum. Antwerpen is 
het ekonomisch hart van Vlaanderen. 

GROEI 
De groeikracht van de haven berust in 

grote mate op vier elementen: de kwaliteit 
van de verbindingswegen met het hinterland, 
de beschikbare ruimte, de hoge arbeidspro-
duktiviteit en de grote fleksibiliteit. 

De Noordzeehavens van Hamburg tot Le 
Havre bedienen grotendeels een gemeen
schappelijk hinterland. Bij de keuze van een 
haven zijn de verbindingen met het hinter
land van kapitaal belang. Voor Antwerpen 
zijn de verbindingen met het binnenlands 
waterwegennet zeer uitgebreid. Via de 
Schelde, het Albertkanaal en het kanaal 
Antwerpen-Brussel-Charleroi en de daarop 
aansluitende kanalen wordt vrijwel het hele 
land bereikt. De verbindingen met het Euro
pese waterwegennet worden verzekerd door 
de Schelde en het Schelde-Rijnkanaal. 

Antwerpen is tevens het eindpunt van 12 
internationale spoonweglijnen en daardoor 
de belangrijkste spoorweghaven van Euro
pa. Dagelijks vertrekken er ruim 120 geladen 

In september 1989 werd met 
een druk op de knop de groot
ste zeesluis ter wereld ge
opend. De Berendrechtsluis 
(500 m lang en 68 m breed) Is 
een typisch voorbeeld van de 
inspanningen die Antwerpen 
doet om haar kansen te benut* 
ten en om maksimaal rende
ment te halen uit de investerin
gen. Op die wijze wordt een 
permanente groei van de tra
fiek verwezenlijkt. De afgelo
pen vijf maanden steeg de tra
fiek immers weer met 9,6 %. 

goederentreinen en komen er een honderd
tal aan. 

De stad is ook een belangrijke draaischijf 
in het Europese autowegennet. Het haven
gebied is rechtstreeks met dat net verbon
den. Midden 1991 zal bovendien een derde 
tunnel onder de Schelde in gebruik worden 
genomen. De Liefkeshoektunnel zal de Lin
keroever dichter bij het autowegennet bren
gen. Hij zal ook geschikt zijn voor het vervoer 
van gevaarlijke goederen. 

Verder liggen er 85 pijpleidingen met een 
gezamelijke lengte van 300 km. Een aantal 
daarvan verbinden industriële vestigingen in 
de haven met elkaar. Ook zijn er een aantal 
verbindingen met het buitenland. 
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Kortom, het Nederlands Planbureau komt 
in een studie over de afstand tot de markt, 
waarin de hele EEG als ,,markt" wordt be
schouwd, tot de konklusie dat Antwerpen de 
meest centraal gelegen haven van de EEG 
is. 

RUIMTE 
Door de beschikbare ruimte in Antwerpen 

kon de haven uitgroeien tot zowel een be
langrijk distributiecentrum als een belangrijk 
industrieel centrum. Als distributiecentrum 
beschikt Antwerpen over 12 miljoen vierkan
te meter opslagruimte. Daarvan is meer dan 
3 miljoen vierkante meter overdekt. Geen 
enkele andere Europese haven beschikt 
over zoveel overdekte opslagruimte. Een 
gedeelte van deze opslagruimte is specifiek 
gebouwd voor goederen die een speciale 
behandeling vereisen. 

De industrie in de haven bezet ongeveer 
een vierde van het 14.000 ha grote havenge
bied. Nergens in West-Europa wordt momen

teel zo zwaar geïnvesteerd door allerlei in-
dustnetakken. Projekten met een totale 
waarde van zowat 120 miljard zijn in uitvoe
ring. 

Een andere troef is de hoge arbeidspro-
duktiviteit. Vergelijkende studies hebben 
Antwerpen unaniem als de meest produktie-
ve haven van West-Europa aangewezen. 

Een bijkomende troef ligt in de soepelheid 
die dank zij de efficiënte organizatie van de 
terminals kan worden toegepast. De haven 
biedt een volledig pakket know-how aan: 
ekspeditie, douane- en transportreglemente-
ring en alle aanverwante diensten. 

ROL 
Dankzij de vele troeven is Antwerpen de 

tweede haven in Europa en speelt ze een 
zeer belangrijke rol in de Belgische en 
Vlaamse ekonomie. De bruto toegevoegde 
waarde van de haven kan op 180 miljard 
geschat worden. Daarbij komt nog de toege
voegde waarde van de toeleveringsbedrijven 
(25 miljard). Dit levert de schatkist jaarlijks 

zo'n 75 miljard aan belastingen op. Elk jaar 
vloeit er uit de haven meer geld naar de 
schatkist dan de som van alle investeringen 
die door het rijk in de haven werden verwe
zenlijkt. 

Zowat 65.000 personen werken in de ha-
vengebonden bedrijven. Daarbij komt nog de 
onrechtstreekse tewerkstelling zoals in de 
toeleveringsbedrijven voor de industrie in de 
haven. De GOM Antwerpen heeft berekend 
dat de investenngen in de havensektor rond 
de 100.000 fr. liggen per tewerkgestelde per 
jaar. Het arrondissement Antwerpen neemt 
25% van de totale Belgische industriële 
eksport voor zijn rekening. 

Antwerpen ligt in het hart van de gemeen-
schappelijlke markt van 1992. De nodige 
investeringen worden uitgevoerd om met de 
allernieuwste evoluties in de scheepvaart 
gelijke tred te houden. De industrie in en 
rond de haven blijft groeien. Vandaag staat 
Antwerpen bekend als een hardwerkende en 
snel werkende no-nonsense haven. Het is 
dan ook geen overdrijving te stellen dat 
Antwerpen klaar is voor de jaren negentig en 
nu al werkt aan de volgende eeuw. 

ADVERTENTIE 

STIJFSELRUI 34 - 2000 ANTWERPEN 
03/220 60 11 - TELEX: 31311 - FAX: 03/220 62 62 
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GENT 2000 
BEHOEFE AAN NIEUWE 

SLUIS IN TERNEUZEN 
IE voldoende ver terug
gaat in de geschiede
nis van de stad zal 
vaststellen dat Gent en 
meer in het bijzonder 
zijn haven, altijd als 
een graanschuur in Eu
ropa geweest is. In de 
Middeleeuwen bijvoor
beeld speelde Gent 
een bijzonder belang

rijke rol in de graanhandel tussen Frankrijk 
en Nederland. 

Het volstaat overigens langsheen de heer
lijke Graslei te kuieren om je er rekenschap 
van te geven welke rol de Leie, met haar 
meer dan tweehonderd kilometer (vanwege 
de kronkels), toen heeft gehad in bedoelde 
handel. Wat dank zij de nieuwe sluis in 
Terneuzen (1968) en het aangepaste zeeka
naal, nog meer het geval is. 

TOEGANKELIJK ~~ 
Vergeet vooral de uitstekende toeganke

lijkheid voor zeeschepen, de binnenvaartver
bindingen naar Frankrijk samen met de idea
le trein- en wegverbindingen (E 17 en E 40) 
alsook de graanverwerkende nijverheid in de 
Gentse regio (Roeselare, Izegem, Deinze) 
niet, die mede hebben bijgedragen om Gent 
zijn graanfaam te bezorgen. 

Een voorbeeld: de haven van Gent be
schikt over maar liefst vier silo's met een 
totale opslag-kapaciteit van plus minus één 
miljoen ton die alle aan diepwaterkaaien 
gelegen zijn. 

Maar zo te zien is dit alles met het oog op 
„Gent 2000" niet voldoende. 

Ignace Dupont, hoofd van de kommerciële 
havendienst, stipt hierbij aan dat Gent de 
jongste jaren alleszins enorme inspanningen 
heeft geleverd voor zijn haven. „Maar", zo 
zegt hij, „het is nooit onze bedoeling ge
weest in Antwerpen of elders te gaan neuzen 
om aan klantenbinding te doen. Wij zijn veel 
meer worldwide gaan kijken wat er in de 
markt lag en hoe getransporteerd werd. 
Waarop wij ons dan sterk hebben gemaakt 
dat wij met de E 40 en met de E 17 ideaal 

gelegen waren voor transporten naarrespek-
tievelijk Engeland tot Zuid-Oost-Europa en 
het trajekt Stockholm-Lissabon. Daarna heb
ben wij vooral gemikt op gespecialiseerde 
diensten. Wat met zich heeft gebracht dat 

De centrale ligging van de 
Qentse haven geeft haar te
recht de benaming poort tot het 
Europese achterland. Het geeft 
haar de kans om een groot 
aantel landen en ekonomische 
regio's te bedienen. 
Dank zij haar „binnenwaartse" 
ligging kan Gent vlot aansluiten 
op het wegvervoer, de binnen
wateren en een dicht spoonve-
gennet 
Maar Gent wii nog meer. Een 
vooruitblik. 

Gent nu auto's opslaat (Honda), granen, 
metaal (Sidmar), hout, papier, fruitsap en 
noem maar op. Onze Gentse haven is dus 
een onvervalst distributiecentrum geworden 
en daar gaan wij prat op." 

BEWEGINGEN 
Misschien heeft de lezer hef gevoel dat 

Gent nogal wijd gaapt. Wat nochtans verant
woord is. Gent wil namelijk schepen voor 
massagoederen aantrekken door een betere 
nautische akkomodatie. Dit wil zeggen, een 
nieuwe sluis in Terneuzen maar ook een 
grotere. 

In de eerste plaats omdat grotere schepen 
hun vracht goedkoper transporteren. Wat 
begrijpelijk is. Het gebeurt trouwens nog dat 
Gent niet alles kan,,slikken" en dat schepen 
elders voor anker moeten gaan om te lossen. 

Hoe belangrijk de haventrafiek in Gent wel 
is blijkt ondermeer uit cijfers die voor zichzelf 
spreken. Om en bij de vijfduizend schepen 
per jaar die in- en uitvaren, dat staat gelijk 
met wat men in haventermen tienduizend 
bewegingen noemt. Plus nog eens tweedui
zend voor de haven van Terneuzen alleen. 

Er moet dus nogal eens gewacht worden 
want schepen komen niet met de regelmaat 
van een klok aangevaren. En precies omdat 
Gent grotere en langere schepen wil omwille 
van de voordeligere voonwaarden van het 

WIJ - 29 JUNI 1990 26 



OMSLAGVERHAAL 

transport, is het absoluut noodzakelijk dat de 
diepgang van 12 meter 25 op 17 meter wordt 
gebracht. 

Wat zou toelaten schepen van 150.000 ton 
in plaats van 80.000 ton aan te trekken. 

Met de bedoeling om tegen het jaar 2000 
met anderen te kunnen konkurreren heeft 
Gent een masterplan opgevat. Dit bestaat 
erin: 

1. De sluis van Terneuzen ontdubbelen. 
En daar zijn onze noorderburen het princi
pieel wet eens. 

2. De infrastrul<tuur van de doi<i<en, nu 
voor lionderd ten honderd volzet, aanpas
sen. Want waren moeten opgeslagen wor
den. Hiervoor heeft Gent echter maar één 
uitweg: de linkeroever van het kanaal (Klui-
zendokken). 

„Dit alles is een conditio sine qua non", 
aldus Ignace Dupont „om bestaande kliën-
ten te behouden en zelfs de betrekidngen 
ermee te Itonsolideren maar ool( nieuwe 
trafieken aan te trekken. Wat natuurlijk cen
ten gaat kosten. Al moet ik er de nadruk op 
leggen dat Gent tot dusver met een minimum 
aan Investeringen toch wel het maksimum 
heeft gepuurd uit zijn haven. Bovendien 

gelooft „de privé" in de mogelijkheden van 
de Gentse haven. En dat mag je ook al niet 
onderschatten." 

Gent kijk dus naar het jaar 2000. 
Iedereen eigenlijk. 

NOG MEER! 
Gent houdt er ook rekening mee dat de 

haven en de gehele regio werk verschaffen 
aan liefst 26.000 mensen die voor een waar
de van zo'n slordige 60 miljard aan goederen 
behandelen. Wat ook niet niks is voor vader
tje staat die jaarlijks zijn graantje meepikt 
inzake belastingen op lonen, waren, dien
sten enz. Naar schatting is dat 25 miljard. 

Stel dus dat een nieuwe aangepaste sluis 
de bewegingen in de Gentse haven zou 
verdubbelen, wat geen utopie is, dan lijkt het 
toch wel gewenst dat er een inspanning 
wordt geleverd. 

Misschien kunnen de verantwoordelijken 
zich tenslotte laten inspireren door onder
staande opmerkelijke cijfers die leren hoe 

gedurende de laatste jaren, in weenwil van de 
internationale ekonomische krisis, een stij
gende lijn werd geregistreerd: 

1968: 2.783.531 ton 
1978: 15.488.043 ton 
1980: 18.423.509 ton 
1981: 19.320.000 ton 
1982: 22.800.000 ton 
1983: 23.923.595 ton 
1984: 26.591.999 ton 
1985: 26.673.183 ton 
1986 : 24.159.041 ton 
1987: 24.254.541 ton 
1988: 24.185.000 ton 
1989: ±23.000.000 ton 

Twaalf maal zoveel als in 1968. 
Het geeft te denken. 
Maar Gent wil nóg meer. 

Het houdt ondermeer rekening met de 
technische evolutie in de scheepvaart. Bo
vendien wil het bouwen in funktie van de 
mogelijkheden inzake diepgang van Noord
zee en Westerschelde om bijvoorbeeld te 
beletten dat een reus als Sidmar al eens 
elders moet aankloppen, omdat Gent in 1990 
de absolute grens heeft bereikt. 

È.D. 
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Technische gegevens 
Totale opslagcapaciteit: 
kaaien 27—29: kadelengte: 650 m 

diepgang: 12,25 m 
horizontale, overdekte magazijnen: 35.000 m^ 
gemiddelde opslagcapaciteit: 150.000 T losse goederen 

Sifferdok: honzontale, overdekte magazijnen: 15.000 m^ 
open magazijnen, verharde grond: 15.000 m^ 
gemiddelde opslagcapaciteit: 40.000 T losse goederen 
en 10.000 T gepalettiseerde opgezakte goederen 

Laad- en losinstallatie: 
2 scheepsbeladers / tobogans: capaciteit : 5.000 x 50 kg 

opgezakte goederen per uur 
2 vlotkranen van 10 T elk 
4 vaste kranen van 10 T elk 
4 vaste kranen van 5 T elk 
dagelijkse behandelingscapaciteit: tot 20.000 T/dag 

Wij zijn gespecialiseerd in: 
de behandeling en opslag van • meeststoffen, granen, veevoeders, kolen, fosfaten, kaoline, borax en verschillende 
andere grondstoffen; 
het opzakken en uitpakken van goederen in/uit zakken van 20 tot 1.500 kg, met verschillende technisch aangepaste 
mogelijkheden in functie van de soort goederen; 
het op paletten plaatsen en van paletten afnemen, de paletten voorzien van hoezen, vullen van containers; 
aangepaste mogelijkheden voor ziften, reinigen, wegen. 

Andere: 
bevrachting, scheeps- en douaneagentuur. 
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EEN MIRAKEUMR 
VOOR ZEEBRUGGE 

E
R werden de jongste jaren heel 
wat grote infrastruktuurwerken 
uitgevoerd in Zeebrugge. Deze 
werken zijn trouwens nog met af. 
in de nieuwe voorhaven die op de 
zee werd gewonnen, dient nog 
zo'n 300 liektare tot kontainer- en 
ro-ro(roll on - roll o^haven omge
toverd te worden. Anderzijds was 
de nieuwe binnenhaven, die be
reikt kan worden via de grote 

nieuwe Pierre Vandamme-s\m (500 op 58 
meter), snel een groot sukses. 

Drie types van verkeer over zee zijn in 
Zeebrugge in volle ontwikkeling. Er is ten 
eerste de eeuwenlange traditie van verbin
dingen met het \ferenigd Koninkrijk. De 
Vlaamse kusthavens verzorgen sedert eeu
wen de verbinding tussen Engeland en het 
Europese kontinent. Zeebrugge was getuige 
van een venrassend grote groei sinds maart 

'66, toen de eerste Townsendleiry (nu P&O 
European ferries) in de haven aanlegde. 

Volgens het zesde nummer van 
Flamers, the magaztm of the 
Flemish community {imi}, 
was 1989 voor de haven van 
Zeebrugge een waar mirakel-
laar. De goederenoversfag 
steeg met 30% en bereikte een 
totaal van 26 miljoen ton. Gedu
rende enkele jaren is Zeetmig-
ge nu de snelst groeiende zee
haven tussen Xe Havre en 
Hamburg. 

Zeebrugge behandelt tegenwoordig meer 
dan 40% van de vracht die over land ver

voerd wordt tussen de regio van Le Havre tot 
Amsterdam en de Britse havens. 

KONTAINERREVOLUTIE 
De opening van de Kanaaltunnel is ge

pland voor 1993. De vraag is natuurlijk of 
deze tunnel een betekenisvolle konkun-ent 
zal vonnen voor Zeebrugge. Men veronder
stelt van met: de aard van het verkeer en de 
grote verscheidenheid van diensten van Zee
brugge naar Britse havens als Dover en 
Middlesborough bewijzen dit voWoende. 

Nochtans zijn verdere investeringen no
dig. Vandaar het projekt om in de buitenha-
ven een Sea Trade Centre te bouwen. Met de 
opening van de nieuwe sluis en de bouw van 

ADVERTENTIE 

- bagger- en opspuitingswerken 
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de diepwaterkaai en een bulk cargo terminal 
in de nieuwe binnenhaven, heeft Zeebrugge 
bewezen dat het nog een belangrijke rol kan 
spelen Elke dag meren bulkschepen aan 
met een diepgang van 51 voet De bedoeling 
IS de maksimum diepgang gaandeweg op te 
drijven tot 55 è 58 voet 

DE GOEDE SPIRIT? ~ 
De sektor waarin Zeebrugge een nieuwe 

en leidende rol speelt is die van het kontai-
nertransport Er grijpt op dit ogenblik een 
tweede kontainerrevolutie plaats Nieuwe 
strukturen en vervoersmaatschappijen bren
gen de vracht over land en over zee van 
deur tot deur Het is de doorbraak van het 
zgn intermodalisme De haven van Zeebrug
ge IS hiervoor uitermate geschikt Trouwens, 
de recente keuze voor Zeebrugge door grote 
maatschappijen als Orient Overseas Contai-
nerline (OÓCL) en CAST vormt hiervan een 
mooi bewijs In de delta van de lage landen 
zullen de kontainerlijnen twee punten passe
ren de Maasvlakte aan de ingang van de 
haven van Rotterdam en de voorhaven van 
Zeebrugge Dankzij zijn lokatie verzorgt Zee
brugge de snelste overslag De groei van het 

fruitvervoer is van deze ontwikkeling een 
voorbeeld 

Nochtans verklaren de lokatie en de orga 
nisatie met volledig de groei van Zeebrugge 

Er bestaat een geest van dienstverlening die 
de havenindustnen hun kaderleden en de 
dokwerkers inspireert Tenminste zo staat in 
Flanders te lezen En nog meer fraais Zee-

ADVERTENTIE 
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brugge is een nieuwe haven, met jonge 
managers met een open en ondernemende 
spint De havenautoriteiten zelf vormen een 
bedrijf dat beheert en inspireert, met een 

beperkte staff en een goed zakeninstinkt Zo 
schrijft Fernand Traen, voorzitter van de 
Raad van Bestuur van de Maatschappij van 
de Brugse Zeevaartinrichtingen 

Waar Traen zedig het zwijgen toe doet, is 
het minder fraaie verleden van Zeebrugge 
als draaischijf m de internationale wapen
handel Dit weekblad bracht toen trouwens 
enkele ophefmakende onthullingen over die 
minder mooie sektor in het zakencijfer van 
de Brugse haven Maar kom, andere tijden, 
andere zeden Sedert ontwapening het nieu
we wachtwoord is, en wapenfabrieken een 
na éen in slechte papieren verzeilen, ver
dwenen de onthullingen over wapentran-
sporten via Zeebrugge naar de achtergrond 
Gelukkig maar 

Het is prettiger om met een aangename 
noot te eindigen de haven van Zeebrugge 
mocht de afgelopen 5 maanden een stijging 
van de overslag noteren van 17,7% De 
globale trafiek m de kusthaven steeg daar
mee tot 12 256 miljoen ton De ro-ro-trafie-
ken stegen met 9,6% en de kontainerover-
slag met 19,4% Vooral in de diepzeetrafiek 
was deze kontaineroverslag aanzienlijk ( + 
64%) In het stortsea-verkeer was er een 
daling van 6% Maar er vrerden in de kustha
ven ook 7,7% meer vloeibare massagoede
ren overgeslagen In de droge bulksektor 
waren er vooral de merkwaardige stijgingen 
van kolen (+ 76%) en ertsen (-i- 70%) 

ii^fiï" 
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BAGGERWERKEN 

GRONDWERKEN 

OEVERVERDEDIGINGSWERKEN 

C.E.I. BAGGER- EN GRONDWERKEN 

Noorderlaan 147 Bus 6A 2030 Antwerpen 
Tel. 03/542.51.70 03/542.51.70 

Telex 34.069 Fax 03/542.30.97 

Afdeling van 
CONTRUCTIES ELECTRICITEITSWERKEN 

EN INDUSTRIEBOUW NV 

1930ZAVENTEM 
Telex 24.730 

Tel. 02/725/12.24 
Fax 02/725.12.24 
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OOSTENDE: HAVEN MET 
VERLEDEN EN TOEKOMST 

T
OEN in 1585 zowel het Zwin als 
de Westerschelde werden ge
sloten, werd Oostende, na het 
graven van het kanaal Gent-
Brugge-Oostende (1613-1624), 
de enige poort op zee voor de 
Zuidelijke Nederlanden. Oost
ende ontwikkelde zich in de 
daaropvolgende eeuwen tot een 
belangrijke handelshaven die 
met de bloei van de Oostendse 

Compagnie (1722-1732) het bewijs leverde 
heel wat mogelijkheden te hebben. Bij het 
begin van de 20ste eeuw begon de uitbouw 
tot een goed uitgeruste haven. 

De belangrijke veranderingen die de 
scheepvaart de laatste jaren doormaakt ver-

De haven van Oostende heeft 
een lang verleden achter zich. 
Het begon reeds in 1284 met 
het bevaarbaar maken voor 
schepen van de watergang 
Yperleet ten westen van de 
stadskom. Oostende wil echter 
ook een haven zijn met een 
toekomst. Aanpassingen moe
ten dan ook zorgen voor nieu
we ekspantlemogeii|kheden 
voor havenbedrijven. Dan al
leen kan Oostende de plaats 
als volwaardige zeehaven in 
Vlaanderen uitbouwen. 

ADVERTENTIE 
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eisen bepaalde aanpassingen om de haven 
up to date te houden. Door het Ministerie van 
Openbare Werken werd dan ook een renova-
tieplan opgemaakt. Dit plan beoogt de valori-
zering van het potentieel aan mogelijkheden 
die de Oostendse haven biedt. 

Reeds m 1990 gaat alle aandacht naar de 
verdieping van de geul tot 8 m en naar de 
aanpassing van de kaaimuren voor schepen 
tot 180 m. Nadien wordt stelselmatig verder 
gewerkt om de industrie in de achterhaven 
snelle en betere havenservice te bezorgen. 

VIJF KOMPLEKSEN 
De haven van Oostende, die bestaat uit 

een tij- en een dokhaven, kan funktioneel 
worden ingedeeld in vijf kompleksen. 

Vanuit de passagiers- en carferryhaven 
verzorgen de RMT en P&O tot tien afvaarten 
per dag met gemengde roll-on/roll-off en 
passagiersschepen op de Engelse haven 
Dover. Twee dagelijkse vluchten met draag
vleugelboten verkorten de afstand Oosten-
de-Dover tot 100 minuten. Verder zijn er drie 
afvaarten per dag naar Ramsgate. In 1988 
werden ruim 2 miljoen passagiers vervoerd. 

ï> 
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De handelshaven maakt het hart uit van 
de konventioneel behandelde trafieken Ze 
bestaat uit de diepwaterkade in de buitenha-
ven en de hout- en vlotdokken De Demeys-
luis zorgt voor de verbinding met de buiten-
haven Naast vloeibare brandstoffen en 
bouwmatenalen omvatten de behandelde 
goederensoorten in hoofdzaak chemische 
produkten, hout, metaalprodukten, veevoe
ders en andere landbouwprodukten 

De Industriehaven strekt zich uit over de 
beide oevers van het kanaal Brugge-Oosten-
de De gronden gelegen tussen dit kanaal en 
de autosnelweg genieten van een zeer stra
tegische ligging Dit biedt aantrekkelijke ves-
tigingsperspektieven voor potentiële inves
teerders 

De vissershaven is gekoncentreerd in het 
visserijdok Dit vlotdok heeft 1500 m kaai-
lengte en is de thuishaven van een vloot van 
60 vissersvaartuigen die jaarlijks 12 500 ton 
visserijprodukten aanvoeren 

De yachting- en watersportfacllitelten 
zijn over diverse plaatsen verspreid De Mer-
catorjachthaven biedt plaats aan 220 vaartui
gen Het Montgomerydok telt 90 ligplaatsen 
en aan de Voorhavenbrug werden 200 lig
plaatsen modern uitgerust In de Spuikom is 
er plaats voor de kleinzeilerij en de surfing 

RENOVATIE 
Het Mmistene van Openbare Werken 

maakte een renovatieplan op met het oog op 
een betere valonzenng van het potentieel 
aan mogelijkheden die de Oostendse haven 
biedt 

Belangrijk is de aanpassing van de haven 
aan de schaalvergroting van de schepen 
Daarvoor dienen volgende werken uitge
voerd de verdiepingswerken m de vaargeul 
en bij de aanlegplaatsen, versterken van de 
kaaimuur, verwezenlijken van een zwaai-
kom, realizatie van een lig- en hersteldok, 
bouw van nieuwe ro/ro-aanlegplaatsen 

Verder dient de toegang tot het kanaal 
Brugge-Oostende en tot de industriehaven 
verbeterd door de bouw van een nieuwe 
sluis De haventerreinen dienen geoptimali-
zeerd door aanleg van stockage- en parkeer
terreinen en de omvorming van minder bruik
bare dokken 

De wegeninfrastruktuur dient aangepast 
aan de nieuwe havenfunkties en aan het 
doorgaand verkeer 

De uitgave voor de realizatie van het 
globale renovatieprojekt wordt op 6,5 miljard 
geraamd De bouw van de nieuwe 10 000 
ton-sluis ter ontsluiting van de achterhaven 
neemt een sleutelpositie in Ook de aanpas
sing van de voorhaven aan de nieuwe jumbo-
fernes die RMT inlegt als antwoord op de 
Frans-Britse kanaaltunnel verdient pnmor-
diale aandacht De uitvoering van deze wer
ken laat tevens toe op een voordelige wijze 
het stadscentrum te ontlasten van door-
gaaand verkeer, via de voltooiing van de 
ringweg om Oostende 

ADVERTENTIE 
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Waterbouwkundige werken 

Afbraakwerken 
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Steenbestorting 

Sint-Jansweg 
2748 KALLO 
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ZEEBRUGGE, EEN NIEUWE HAVEN VOOR EEN NIEUW EUROPA! 

Inlichtingen: Havenbestuur Brugge-Zeebrugge 
(IVI.B.Z.) 
L.Coiseau2 
8000 Brugge 
Tel. 050/44.12.11 
Fax 050/44.42.24 

General Coatings n.v, 
llle Industriezone 
B-9440 Aalst 

Tel. 053/83.86.60 

Fax 053/83.69.88 
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TENTOONSTELLING 

PHILIP AGUIRRE Y OTEGUI 
IN SINT-LUKASGALERIJ 

Met een tentoonstelling van beeldhouwer 
Philip Aguirre y Otegui sluit de Sint-Lukasga-
lerij in Brussel het seizoen 1989-1990 af. 

Philip Aguirre y Otegui (.-:1961, Schoten) 
studeerde aan de Koninklijke Akademie voor 
Schone Kunsten en het Nationaal Hoger 
Insituut te Antw^erpen. Hij doceert aan de 
Kunsthumaniora van Sint-Lukas Brussel. 

De vroegste werken waarmee de kunste
naar eksposeerde dateren uit 1985. In de 
nog jonge artistieke evolutie is een tendens 
naar grotere abstrahenng merkbaar, echter 
nooit volledig brekend met de realiteit. Aguir-
re's skulpturen uit brons of gips worden 
gekenmerkt door een bescheiden schaal. 
Vooal in de vroege werken duiken referenties 
op naar de antieke kuituur, wat tot uiting 
komt in tematiek en realisatie. Het motief van 
de amfora, zuil, boog en liggende vrouw is 
vaak aanwezig m de werken uit de periode 
1985-1988. De kleinschaligheid en de archaï

sche techniek, waarbij in klei geboetseerd en 
in gips of brons gegoten wordt, geven deze 
werken een fragiele aanblik. Een gevoelig 
clair-obscur en grote taktiliteit resulteren uit 
het modelleren van het materiaal. Een uitge
sproken horizontalisme of vertikalisme ver
sterkt de sfeer van idillische rust, die deze 
beelden uitstralen. De recentere werken zijn 
assemblages van abstrakte vormelementen, 
gekombineerd tot ,,stillevens" of ,,wandob-
jekten". Het subtiele uitbalanceren van kon-
kave en konvekse vormen, van open en 
gesloten delen en de ruimtelijke integratie 
van de elementen leiden tot een evenwichtig 
klassicisme, dat referenties inhoudt naar het 
kubisme en naar de werken van Brancusi. 

Tentoonstelling Philip Aguirre Y Otegui. 
Beeldhouwkunst. Sint-Lukasgalerij, Palei-
zenstraat 70 te 1210 Brussel, 02/28.71.19. 
Van 8 juni tot 6 juli 1990. 

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. 

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

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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Tönissteiner 
is vooral een gezondheidswater! 

- g i P 

Eeuwen geleden spraken de Romeinen reeds van de buitengewone 
gezondheJdse^ensohappen van «Tönissteiner Sprudel». 
In latere tijden vestigde de toenmal^ minerafenkenners 
herhaaldeiijk de aandacht op het t>ronwater van Töni^teiner. 
Ze prezen het niet alleen aan als een heerlijk dorstlessend middel, 
maar ook en vooral om zijn samenstelling met magnesium en 
calcium. Hun tovende rapporten werden z€«s teruggevonden 
tot in... vierhonderd jaar oude ooi1<onden. 
Bij de t>ron vindt men oude schriften als «fons sanitatis, effectu 
mirabilis» (s: gezondheldsbron, wonderbaar in haar inwerking en 
«de t»eroemdste bron onzer tijdrekening ». 
Tönissteiner Sprudel is speciaal geschikt voor: 
1. ziekten der urine-afvoerkanajen. 

a) reinigen der nieren, urinewegen, blaasren voorstanderktier 
(prcstatis). 

b) reinigen bij nierstenen; ook fosfaat- en karbonaatstenen. 
chronische maagsHjmvliesontsteking. Herstellen na. 
darmontóteking. Zenuw- en funktlonele storingen, 
chronische ontsteking dei luchtpijpen {f>haryngltts tracheitis, 
chronische spastische bronchitis, allergische huidaffectie), 
ziekteverschijnselen bij de stofwisseling., 
Urinezuur diathese met haar gevolgen. Jicht. 

Import ABTS - Tiense steenweg 63 - 3040 Bierbeek Korbeek-Lo - Tel. 016/46 0311 
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LEPEL & VORK 

RESTAURANT 

Specialiteit: VLEESFONDUE 
Salade + 5 sausjes. 

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

Stenedorpstraat 23 
8400 OOSTENDE 
059/70.34.17 

Dinsdag gesloten! 

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

RESTAURANT 

K^assedtbet^ 
NIEUWE LAAN 47 
1860 MEISE 

Op 5 km van ds Hayttl, 
baan Plantantuln. 

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

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

aan 1.400 fr. p.p. 

BANKETTEN Tel. 02/269.70.45 

RESTAURANT 
KAPELLEKESHOEF 

Kapelstraat 1 
Tongerlo-Westerio 
Tel. 014-54.40.07 

Maandag gesloten 
Rustieke 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 

^ C^/- 7:^*1 JfoM 

UctusUrstnut 5 3690 btu 

SL M 

tboermhof 
CAFE-RESTAURANT-FRITUUR 

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

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

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

ten 
Overeinde 8 AS 

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

Brood- en 
banketbakkerij 

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

SPECIALITEIT VAN ALLE 
GELEGENHEIDSGEBAK 

Hostellerie 

ygtcitai 
Oerenstraat 13 8190 Alveringem 

tel. 058/288 007 

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

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

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

Hostellerie Petrus, Oerenstraat 13, 8190 Alveringem. 
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TENTOONSTELLING 

PHILIP AGUIRRE Y OTEGUI 
IN SINT-LUKASGALERIJ 

Met een tentoonstelling van beeldhouwer 
Philip Aguirre y Otegui sluit de Sint-Lukasga-
lerij in Brussel het seizoen 1989-1990 af. 

Philip Aguirre y Otegui (;:1961, Schoten) 
studeerde aan de Koninklijke Akademie voor 
Schone Kunsten en het Nationaal Hoger 
Insituut te Antw/erpen. Hij doceert aan de 
Kunsthumaniora van Sint-Lukas Brussel. 

De vroegste werken waarmee de kunste
naar eksposeerde dateren uit 1985. In de 
nog jonge artistieke evolutie is een tendens 
naar grotere abstrahering merkbaar, echter 
nooit volledig brekend met de realiteit. Aguir-
re's skulpturen uit brons of gips worden 
gekenmerkt door een bescheiden schaal. 
Vooal in de vroege werken duiken referenties 
op naar de antieke kuituur, wat tot uiting 
komt in tematiek en realisatie. Het motief van 
de amfora, zuil, boog en liggende vrouw is 
vaak aanwezig in de werken uit de periode 
1985-1988. De kleinschaligheid en de archaï

sche techniek, waarbij in klei geboetseerd en 
in gips of brons gegoten wordt, geven deze 
werken een fragiele aanblik. Een gevoelig 
clair-obscur en grote taktiliteit resulteren uit 
het modelleren van het materiaal. Een uitge
sproken horizontalisme of vertikalisme ver
sterkt de sfeer van idillische rust, die deze 
beelden uitstralen. De recentere werken zijn 
assemblages van abstrakte vormelementen, 
gekombineerd tot ,,stillevens" of „wandob-
jekten". Het subtiele uitbalanceren van kon-
kave en konvekse vormen, van open en 
gesloten delen en de ruimtelijke integratie 
van de elementen leiden tot een evenwichtig 
klassicisme, dat referenties inhoudt naar het 
kubisme en naar de werken van Brancusi. 

Tentoonstelling Philip Aguirre Y Otegui. 
Beeldhouwkunst. Sint-Lukasgalerij, Palei-
zenstraat 70 te 1210 Brussel, 02/28.71.19. 
Van 8 juni tot 6 juli 1990. 

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. 

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. 

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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Tönissteiner 
is vooral een gezondheidswater! 

Eeuwen geleden spraken dè Romeinen reeds van de buitengewone 
gezondheidseigenschappen van «Tönissteiner Sprudet». 
In latere tijden vestigde de toenmal^ mfneralenkenners 
herhaaldelijk de aandacht op het bronwater van Tönissteiner. 
Ze prezen het niet alleen aan ais een heertijk dorstlessend middel, 
maar ook en vooral om zijn saunenstelling met magnesium en 
calcium. Hun tovende rapporten werden zeJfs teruggevonden 
tot in... vierhonderd jaar oude cx>rkonden. 
Bij de t>ron vindt men oude schriften als «fcKis sanitatis, effectu 
mir^ifis» ( = gezondhefcistjron, wondertjaar.in haar inwerking en 
« da beroemdste bron onzer tijdrekening ». 
Tönissteiner Sprudel is speciaal geschikt voor: 
1. ziekten der urine-afvoerkanalen. 

a) reinigen der nieren, urinewegen, biaasy.en voorstanderktier 
(prc»tatis). 

b) reinigen bij nierstenen; ook fosfaat- en karbonaatstenen, 
2. chronische maagstijmvliesontsteking. Herstellen na. 

darmontéteking. Zenuw- en funktioneie storingen. 
3. chronische ontsteking dei luchtpijpen (pharyngitis tracheitis, 

chronische spastische bronchitis, allergische huidaffecfie). 
4. ziekteverschijnselen bi| de stofvwsseting.. 

Urinezuur diathese met haar gevolgen. Jicht. 

Import ABTS - Tiense steenweg 63 - 3040 Bierbeek Korbeek-Lo - Tel. 016/46 0311 
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LEPEL & VORK 

RESTAURANT 

Specialiteit: VLEESFONDUE 
Salade + S sausjes. 

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

Stenedorpstraat 23 
8400 OOSTENDE 
059/70.34.17 

Rustieke sfeer in een 

Dinsdag gesloten I 

landelijke omgeving op 2 km van Oostende-Centrum. 

RESTAURANT 

^r^asse&tbet^ 
NIEUWE LAAN 47 
1860 MEISE 

Op 5 km van d* H«y(*l, 
baan Plantantuin, 

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

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

aan 1.400 fr. p.p. 

BANKETTEN Tel. 02/269.70.45 

RESTAURANT 
KAPELLEKESHOEF 

Kapelstraat 1 
Tongerlo-Westerio 
Tel. 014-54.40.07 

Maandag gesloten 
Rustieke 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 

^ Cafir Z^ JfcM 
'CMKMHUS ' 

UoosUrgtnut 3 3690 &m 

SL 

Uoerenhof 
CAFE-RESTAURANT-FRITUUR 

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

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

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

ten 
Overeinde 8 AS 

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

Brood- en 
banketbakkerij 

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

SPECIALITEIT VAN ALLE 
GELEGENHEIDSGEBAK 

Hostellerie 

ygtcua 
Oerenstraat 13 8190 Alvenngem 

tel 058/288 007 

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

Wi] bieden U 
6 luxueuze hotelkamers met alle denkbare komfort 

• Fijne Franse keuken a la carte en 8 menu's van 695 fr tot 1600 fr 
Een hart voor de kinderen, eigen speelruimten en aangepaste menu's 

• Kamer (2 pers I met uitgebreid ontbijt vanaf 17S0 fr 
Eveneens pension en half pension mogelijkheden 
Week end verblijf 

Voor gratis informatiepakket nopens onze mogeh|kheden Tcl . 0 5 8 / 2 8 . 8 0 . 0 7 

Hostellerie Petrus, Oerenstraat 13, 8190 Alverlngem. 
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VLAAMSE HEIR 

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 

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 in 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 «en 
positief antwoord En dit lijstje zal zeker nog groei
en 

'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 

VU\AMSE 
SCHILDER 
IN DE VENDEE 

Wie deze zomer met vakantie is in de 
Vendee raden wij aan eens een bezoek 
te brengen aan de tentoonstelling van 
kunstschilder Mare Gysels 

Van donderdag 5 juli tot en met zondag 
29 juli a s stelt hij zijn werk ten toon te 
85200 Mervent wat gelegen is ten zuid
oosten van Nantes en ten noordoosten 
van La Rochelle De tentoonstellings
ruimte bevindt zich in het kasteel La 
Citdrdière 

Wie donderdag 5 juli reeds daar is kan 
de vernissage om 18u 30 meemaken 

Atefller M. Gysels: Fr. Luckxstraat 51 te 
1680 St.-Kwintens-Lennik, 
02/532.45.36 

4.500 m2 TOONZALEN 

- : - ' » 

De grootste en meest gespecialiseer
de sierschouwenzaaic 

Terwijl U even wacht ontwerpen wij 
Uw schouw helemaal volgens Uw 
persoonhjke woonwensen 

Doe-het-zelvers ontvangen bij het 
materiaal een duidelijke werkteke 
ning 

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

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

HOTEL 
HOVE 

MALPERTUUS 
Tongersesteenweg 145, B-3770 

Riemst (Herderen) 
Tel 012/45 15 38 
Fax 012/45 57 73 

18 luxe kamers 

Seminariezalen 
(tot 250 personen) 

Banketzalen 

Zakenlunchen 

Gastronomische 
weekends 

Groepstarieven 
op aanvraag 
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BOEKEN 

DE LEEST VAN LEYSEN 
AT beweegt een suk-
sesvol manager als An
dre Leysen ertoe om 
zijn ideeën over het Eu
ropa na het [communis
me op schrift te stel
len? Een vraag die ook 
Leysen zichzelf stelde. 
Het antwoord dat hij op 
de persvoorstelling van 
zijn De Nieuwste We

reld gaf, was echter naast de kwestie: Ik 
schrijf geen boek uit ambitie, maar omdat ik 
ertoe gedwonger) wordt door de uitgevers. 

Uit ambitie moet Leysen inderdaad geen 
boeken schrijven. Op de binnenkaft van het 
flinterdunne (88 biz.), tekstarme maar luk-
sueus uitgegeven boekje liet Leysen een 
reeds indrukwekkend palmares afdrukken. 
Dat palmares besparen we u. Onthou alleen 
dat het naast ettelijke beheersfunkties in 
nationale en internationale bedrijven ook een 
Leuvens eredoktoraat bevat, voorzittersman
daten in imponerende kulturele instellingen 
en, vooral dit is met het oog op dit boekje 
interessant, belangrijke funkties in interna
tionale werkgeversverenigingen en advies-
komitees. 

CHEMISCHE REAKTIE 
Want al heb je De Nieuwste Wereld (het 

verschijnt gelijktijdig in het Nederlands, 
Frans en Duits) op een wip uitgelezen, het 
bevat hier en daar wel interessante klap en is 
vlot geschreven. Boeiend bvb. is hoe Leysen 
de eeuwige diskussie tussen gelijkheid en 
vrijheid op de achtergrond zet van de Euro
pese geschiedenis en de recente omwente
lingen in Oost- en Centraal-Europa. Leysen 
stelt dat de demokratische regeringsvorm 
wereldwijd in opgang is. Als een zekere 
ontwikkelingsgraad bereikt is, ontstaat er 
blijkbaar een soort chemische reaktie die tot 
een vreedzame demokratische omwenteling 
leidt. Dwang en terreur kunnen haar vertra
gen, maar als een natie resoluut voor vooruit
gang en welstand opteert, kan ze niet aan de 
demokratie ontkomen. Kreativiteit verdraagt 
immers geen dwang. Vrijheid en vooruitgang 
vormen een onafscheidelijk geheel. 

Die vrijheid dient wel gepaard te gaan met 
een zekere welstand, want armoede is onvrij
heid. Leysen noemt dit de rode draad door
heen de Europese geschiedenis: het is een 
konstant Europees gegeven dat wij tussen 
vrijheid en gelijkheid een middenweg zoe
ken. Verderop duidt Leysen aan waar de 
waarheid dan juist ligt: de waarheid ligt zoals 
gezegd tussen deze uitersten, en vermoede
lijk ietwat rechts van het midden. Een bewe
ring als een ander, maar het fundament voor 
Leysens boek, de absolute verklaringsgrond 
voor het verloop van de geschiedenis. 

De hervormingen in de Sovjet-Unie en 
uiteindelijk in het hele Oostblok waartoe de 
aanwezigheid van de figuur Gorbatsjov een 
voorwaarde was, zijn gesteund op dit aksio-
ma: het werd steeds duidelijker dat de cen
traal geleide staat elk initiatief, elke kreativi
teit, elke inspanning van de burger in de 
kiem smoorde, met het gevolg dat de kloof 
tussen de westerse wereld en de kommunis-
tische landen steeds groter werd. Uiteindelijk 
is dit het antwoord op de vraag waarom 
Gorbatsjov op een bepaald ogenblik meende 
het roer volledig te moeten omgooien. 

Na Krislssen zijn uitdagingen 
(1984) en Droom en daad 
(1987) vormt De Nieuwste We
reld. Europa na het l(ommunis-
me het derde boekQe) van de 
hand van suksesmanager An
dre Leysen. Managers liggen in 
deze sombere tijden goed in de 
marld;. Ze verzinnebeelden zo
wat het kreatieve en durvende 
segment van de samenleving. 
En in tijden van Himaiaya-
schulden bij de overheid en 
rekordwinsten In de partikulie-
re sektor Is de moderne mana
ger het symbool van efficiëntie 
en doordacht beheer. Wanneer 
de managers echter boeken 
over nationale en internationa
le politiek beginnen te schrij
ven, bekruipt me een sterk ge
voel van argwaan. In overdre
ven mate Is dat geen gezonde 
instelling om een boek te be
spreken. De lezer weze dus 
gewaarschuwd. Voor Ik het 
boekje gelezen had, had ik 
reeds een titel In mijn hoofd: 
Leysen blijf bij uw leest. Het 
pleit voor de veelzijdigheid van 
de auteur dat ik dit idee herzien 
heb. 

GORBATSJOV MISLUKT 

Met die ommezwaai, de glasnost (open
heid) en de perestrojka (ekonomische her
vormingen), had Gorbatsjov volgens profeet 
Leysen volgende bedoelingen: de Sovjet-
invloedin de wereld intakt houden, de leiden
de rol van de kommunistische partij in stand 
houden en aansluiting vinden bij het westers 

André Leysen 

ekonomisch en technologisch nivo. De ba
lans voor de Sovjet-president is vernietigend. 
Leysen verwijt Gorbatsjov dat hij de moed 
niet heeft gehad om de voorgenomen hervor
mingen vroegtijdig en konsekwent door te 
voeren, omdat ze het machtsmonopolie van 
de kommunistische partij op losse schroeven 
zou hebben gezet. Toch heeft Gorbatsjov 
zijn plaats in de geschiedenis van Leysen 
verdiend: Voor ons, Europeanen, is het be
langrijk te weten dat hij als eerste na 65 jaar 
despotisch kommunisme heeft ingezien dat 
het principe van de vrijheid van de enkeling 
primeert. 

De laatste twee hoofdstukken behandelen 
de Duitse eenmaking en het Europese huis. 
Hier Is Leysen op zijn best. In het hoofdstuk 
over de Duitse eenmaking bewijst hij een 
klare kijk te hebben op de enorme problemen 
die zo'n gigantisch projekt met zich mee
brengen. Leysen voorspelt dat de Bondsre
publiek zware offers zal moeten brengen, 
maar uiteindelijk ekonomisch sterk genoeg 
zal staan om de schok op te vangen. En dan 
breekt een nieuw ondernemersparadijs aan: 

Er is de nieuwe markt van 16 miljoen koop-
lustige verbruikers, en de banden tussen de 
DDR en de andere landen van het voormali
ge Oostblok zullen de Westduitse ekonomi
sche penetratie in leidden- en Oost-Europa 
en in de Sovjet-Unie sterk bevorderen. 

> 
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MUZIEK 

BLINDE VLEK 
Leysen geeft er de voorkeur aan om over 

een Europa van de konsentnsche knngen te 
spreken, naar het voorbeeld van Jacques 
Delors, in plaats van overeen Europees huis 
(Gorbatsjov) De Frans-Duitse vriendschap is 
in die zin de eerste kring De tweede is de 
Gemeenschappelijke Markt Vervolgens 
komt de nauwer wordende samenwerking 
tssen de EG en de Europese Vrijhandelsas
sociatie (EFTA) De vierde is de samenwer
king tussen West-Europa en de landen van 
Midden- en Oost-Europa De vijfde is de 
latere aansluiting van de Sovjet-Unie bij een 
Europa van de Atlantische Oceaan tot aan de 
Oeral En een mogelijke zesde knng zou de 
landen kunnen omvatten die deelnemen aan 
de Konferentie voor Europese Veiligheid en 
Samenwerking (de Helsinki-konferentie), dit 
wil zeggen vrijwel heel Europa en Noord-
Amenka 

Een interessante zienswijze, maar met 
meer dan dat De kristallen bol van de 
Europese toekomst is troebeler dan ooit 
Daarom ook zijn voorspellingen en hypothe
sen welkom, al was het maar door hun eigen 
kontradikties Leysen gaf een voorspelling 
en een zienswijze van een ondernemer die 
zich verdiept heeft in de Europese geschie
denis Toch blijft de indruk overeind dat hij 
die geschiedenis vooral gebruikt om zijn 
eigen aksioma's te ondersteunen, en met 
noodzakelijk als stapstenen voor hypothesen 
in een evoluerende samenleving 

Leysen blijkt als ondernemer ook een 
blinde vlek te hebben Politici missen al te 
vaak de ondernemersmentaliteit, waardoor 
ze bepaalde verschijnselen (te) laat zien of 
verkeerd beoordelen Kijk maar naar de 
toestand van de publieke financiën Onder
nemers, en Leysen vormt geen uitzondenng, 
vergissen zich soms in het inschatten van de 
politieke faktor Iets mag nog zo logisch, juist 
of rechtvaardig zijn als maar menselijk mo
gelijk IS, als het politieke klimaat er anders 
over denkt, is het dat met Wanneer Leysen 
zegt dat we met ons huidig konsumptiepa-
troon met zonder kernenergie kunnen, heeft 
hij wellicht gelijk Als hij stelt dat het weinig 
zin heeft om grote betogingen tegen kern
energie te organiseren, vergist hij zich De 
tegenstanders van kernenergie hebben mo
menteel de wind in de zeilen, dus moeten de 
politici volgen 

Leysens boekje is dun, schematisch en 
hier en daar weinig beargumenteerd Toch 
bevat het een aantal ideeën, evenwaardig 
aan andere, en de moeite waard om te lezen 
In het schoenwinkeltje van de Europese 
toekomst vormt de leest van Leysen een 
vluchtig, maar boeiend werkje Zoiets als de 
onderschriften m een museum of een Paul 
Kennedy in stnpvorm 

(Pdj) 

— De nieuwste wereld. Europa na het kommu-
nisme André Leysen. Lannoo, Tielt, 1990. 88 
biz. 398 fr. 

WE ZINGEN ZE WEER: 
DIE LEUKE ZUIDAFRIKAANSE 
LIEDJES! 

Precies op het ogenblik dat het ANC aan 
de Zuidafnkaanse regenng een wapenstil
stand heeft voorgesteld en de afschaffing 
van de apartheid in zicht is, brengt de vzw 
Vlaams Audiofonds een CD/musicassette uit 
met 27 traditionele Zuidafnkaanse volkslied
jes 

Dat IS goed gezien van het Vlaams Audio
fonds want, nu senator Paul Van Grember-
gen door minister van Buitenlandse Zaken 
Eyskens gevolgd wordt in de intentie de 
ekonomische en kulturele relaties met Zuid-
Afrika te herstellen, is het geen taboe meer 
die charmante liedjes in nieuwe uitvoenng op 
een straalplaatje vast te leggen 

EIGENTIJDS 
BIJ het Vlaams Audiofonds kwam al jaren 

de vraag los om zo'n plaat uit te brengen 
maar gezien de politieke situatie op dat 
ogenblik werd dit met opportuun geacht Nu 
staan de zaken heel anders iedereen kan 
zich nu in de nieuwe evolutie verheugen en 
dus komt ook deze CD-produktie op haar tijd 

Want liederen en muziek zijn de vleugels 
van de kuituur zij zijn de ludieke draaggolf 
naar verdere kulturele en ook ekonomische 
samenwerking Vlaams Audiofonds wil met 
de CD/Musicassette „Rij mar an, Ossewa" 
de eerste zijn om, blij en open, die nauvwer-
wante Zuidafnkaanse volksliedjes opnieuw 
te zmqen en te laten zingen Die liefde voor 
het volkslied overstijgt alle vooroordelen Die 
prettige en romantische Zuidafnkaanse lied
jes hebben we altijd gezongen Ze staan in 
alle Vlaamse liederenboeken maar dreigen 
verloren te gaan als we ze met opnieuw 
bewerken in modeme muzikale arrangemen
ten 

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 

„RIJ maar an, Ossewa" staat als CD of 
musikassette voor een uur lang bekende en 
minder bekende Zuidafnkaanse liedjes, ge
zongen door Paul Van Hoeydonck, Jet Ei
bers, Nadia, het Tonadissimo-koor met ei
gentijdse moderne begeleiding door Paul 
Vermeulen en Willy Janssens 

JEUGDSENTIMENT 
Deze produktie met 27 Zuidafnkaanse 

volksliedjes voldoet beslist aan een bestaan
de behoefte, want die frisse, volkse en vlotte 
meezingertjes werden sedert meer dan 20 
jaar met meer uitgebracht 

„RIJ maar an, Ossewa" zal voor de jonge
ren een ware revelatie betekenen want naast 
het respekt voor de traditionele eigenheid 
van deze liedjes, wordt er ook al eens ge
durfd uit de hoek gekomen met een blues
versie van het anders zo stukgezongen „Sa
ne Marais" Bij de iets ouderen onder ons 
zullen de liedjes ongetwijfeld bepaald jeugd-
sentimenten naar boven brengen 

Begin juni wordt ,,Rij maar an, Ossewa" 
uitgebracht op eigen label „AUDIO" van 
Vlaams Audiofonds 

Voorlopig kan er besteld worden aan 
gunstvoorwaarden: 

„Rij maar an, Ossewa", één uur lang de 
mooiste Zuldafrikaanse liedjes, kost 550 
fr. (handelsprijs 650 fr.) voor de CD of 450 
fr. (handelsprijs 550 fr.) voor de Musikas
sette. 

,,Rij maar an, Ossewa" is de nieuwste 
produktie van Vlaams Audiofonds, Aarts
hertogstraat 4 te 8400 Oostende. Bestel
lingen kunnen gebeuren door storting op 
rekeningnummer 979-3678886-69. 

H^ 
N.V. ZAKENKANTOOR 
HERMAN STEENHOUDT 

1 STATIONSPLEIN, 
9500 GERAAROSBERGEN 

Tel. (054) 41 30 44 

Woonkrediet 
steeds iets beter! 
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OOK DIT IS EBES 

"O c 
CD 

CD 
O 

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

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

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

HET VELD VAN EER 

E
EN doelpunt inkasseren in de laat
ste minuut van de verlengingen. 
Het moet hard aankomen. Het 
moet pijn doen. Vooral wanneer 
men beseft dat er veel meer heeft 
ingezeten. Dat men voor dezelfde 
moeite met 2-0 had kunnen win
nen. Maar dat is voetbal en het is 
maar goed ook. De totale onvoor
spelbaarheid blijft deze sportdisci
pline van alle andere onderschei

den. In voetbal wint de beste nooit met 
zekerheid, zelfs niet met waarschijnlijkheid. 

ERESALUUT. 
In Mexiko speelde deze karakteristiek in 

het voordeel van de Duivels, in Italië werkte 
zij in hun nadeel. Want laten we wel wezen: 
in de vier wedstrijden die „de Belgen" speel
den waren ze zoniet de beteren dan toch 
minstens de gelijken van hun tegenstanders. 
Zuid-Korea was natuurlijk een lichtgewicht 
en Uruguay, dat bij momenten puik veldspel 
bracht, faalde volkomen bij de afwerking. 
I^aar in de verloren partijen tegen Spanje en 
Engeland kwam onze voetbalelite onver
wacht sterk voor de dag. Zij voetbalde ook 
ongewoon aanvallend. Zij wendde troeven 
aan waarvan veel sceptici (waaronder Flan-
drien) het bestaan met vermoedden. Absolu
te uitblinker was ongetwijfeld Enzo Scifo. De 
Italiaanse Waal wilde zich in eigen land 
rehabiliteren voor zijn kwalijke avonturen bij 
Inter Milaan. De klub waar hij over een jaar 
vermoedelijk zal terugkeren. Scifo was de 
baas van het middenveld. Hij werkte ijverig, 
was goed geïnspireerd en schotvaardig. Hij 
is de absolute klasbak die vermoedelijk maar 
zelden meer op onze velden zal te zien zijn.. 

Naast Scifo klommen een paar oude ratten 
wellicht voor de laatste keer op het internatio
nale podium: Eric Gerets en Jantje Ceule-
mans namen in schoonheid afscheid van 
,,het grote voetbalpubliek". Ze verdienden 
meer dan een eresaluut. 

LEEP EN LINK. 
Desondanks hoeven we met te wanhopen. 

Er melden zich nieuwe meesters. Bruno 
Versavel wordt een hele grote. Een dragen
de figuur. Ook van Emmers moeten we het 
beste nog te zien krijgen. De aflossing is dus 
gewaarborgd. Vragen blijven er wel rond ,,de 
dure" as Degryse-Van der Linden. Net als bij 
Anderlecht faalden zij ook nu ,,in grote om
standigheden". Het stemt tot nadenken. 

Grootste probleem wordt vermoedelijk de 
opvolging van Guy Thys. We hebben de-
man-met-de-sigaar altijd een lepe en een 
linke gevonden. Iemand die weet hoe en bij 

Kapitein Jan Ceulemans heeft dit zegegebaar niet itunnen herhalen tegen 
Engeland. De verlengingen duurden een minuut te lang. (foto photo news) 

wie hij zijn broodjes moet bakken. Maar Guy 
heeft wat natuurlijk. Noem het diplomatie, 
wijsheid of doorzicht maar hij maakt zich 
onveranderlijk met goed gevolg los uit de 
moeilijkste toestanden. Hij inkasseert onbe-

Het heeft niet mogen zijn. De 
Rode Duivels stierven dinsdag
avond in Bologna een late dood 
tegen de Engelsen. Geen ver
bazingwekkend resultaat. Dat 
niet. Maar Enzo Scifo en zijn 
maats stonden dicht bij de 
kwartfinale tegen Kameroen 
die zich precies omwille van 
die tegenstander bijzonder 
veelbelovend aankondigde. In 
de sport staan winst en verlies 
dicht bij elkaar. Het geluk 
{Mexiko '86) van vandaag 
wordt gemakkelijk de tegen
slag (Italië '90) van morgen. 
Maar er is meer. De Rode Dui
vels speelden in Italië een ver
bluffende Mondiale. De ploeg 
van Thys straalde zelfvertrou
wen en positief georiënteerde 
ambitie uit. Zij dwong respekt 
en simpatte af met goed voet
bal. Daarom verdienen onze 
voetballers méér waardering 
dan voor vier jaar. 

wogen en deelt maar uit wanneer geen 
andere mogelijkheid meer overblijft. Een po
litiek die door de spelers hogelijk wordt 
gewaardeerd en die Thys heeft toegelaten 
meer dan tien jaar lang suksesvol te overle
ven 

Er staan vanzelfsprekend flink wat heren 
te springen om de opvolging waar te nemen: 
Braems (altijd kandidaat natuurlijk), Paul 
Van Himst, Georges Heylens, Wilfried Van 
Moer. Wanneer ze echt moesten worden 
aangezocht zouden ze wel twee keer naden
ken alvorens te bedanken. Want ze krijgen 
nu wel een paar jaar om vaste voet te zetten. 
In de kwalifikatiereeks voor het Europees 
kampioenschap botsen onze jongens im
mers op de Westduitsers. Men zou voor 
minder het zweet in de handen krijgen. Maar 
dat is toekomstmuziek. 

MERCEDES 
De Mondiale is nu in zijn beslissende faze 

getreden. Het is nog te vroeg om definitieve 
konklusies te trekken maar de grote favorie
ten heten wel Italië, dat veel talent kan 
inzetten, en Duitsland dat de degelijkheid 
van een Mercedes uitstraalt. Verder is het 
ook duidelijk dat de ploegen maar moeilijk 
afstand van elkaar kunnen nemen De op
mars van de fisiek en de taktiek heeft veel 
verschillen afgevlakt. Niemand is op voor
hand gewonnen. Zelden bedraagt het ver
schil tussen twee ploegen méér dan één goal 
en heel vaak waren er ekstra-times nodig om 
de beslissing te brengen. 

De kleine landen zijn duidelijk in opmars 
en zullen in de toekomst gegarandeerd een 
groter aandeel van de koek opeisen. Daar
door zullen de stukken taart die voor Europa 
bestemd zijn onvermijdelijk in aantal vermin
deren. We hebben dus nog niet alles gezien. 
Van de Rode Duivels voorlopig wel en we 
herhalen het graag: ze hebben ons veel 
meer laten zien dan we verhoopten. Ze 
stierven in schoonheid op het veld van eer. 
Ze hebben recht op waardering. 

Flandrien 
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SPORT 

NOG EEN WEEK IN DE SCHADUW... 
Een mens zou het vergeten maar er is nog 

leven naast de Mondiale. In Soumagne werd 
Claude Criquielion op zijn drieëndertigste 
voor het eerst 's lands wielerkampioen. 

Die Claude Criquielion is geen gewone. 
Natuurlijk: we weten allemaal dat ons land 
geen superkampioen meer bezit. In het bes
te geval zijn onze betere koereurs behoorlij
ke subtoppers. Meer is voor hen momenteel 
niet weggelegd. Maar desondanks. 

MADE IN BELGIUM " " 
Criquielion is een laatbloeier. De Waal van 

op de taalgrens was zeker geen gevestigde 
waarde toen hij in 1984 in Barcelona „plots" 
wereldkampioen werd. Hij werd in die dagen 
(Claudy was zevenentwintig) hooguit voor 
een bekwaam ronderenner aangezien. Geen 
winnaarstype. Wel een man die met ernst 
ereplaatsen opstapelde. De regenboogtrui 
veroorzaakte evenwel een metamorfose. 
Claudy werd zich bewust van zijn kunnen. Hij 
groeide in zelfvertrouwen en werd een méér 
dan verdienstelijke „klassieke" koereur. Hij 
won o.a. de Ronde van Vlaanderen en de 
Waalse Pijl. Hij streed in belangrijke koersen 
geregeld op het voorplan. Hij zou in Ronse in 
1988 zonder „de stoot" van Bauer ook een 
tweede keer wereldkampioen zijn geworden. 

Criquielion werd kortom de beste Belgi
sche renner. De beste, de kompleetste en de 
regelmatigste. Vandaar dat we hem zijn 
jongste sukses van harte gunnen. Die fede
rale driekleur rust op schouders die haar al 
eerder waard waren. Criq is uit het hout 
gesneden waaruit men de beste meubelen 
maakt. 

In Soumagne was Edwig Van Hooydonck 
anders wel de grote uitblinker. De Kempen
zoon reed beresterk maar moest uiSteindelijk 
toch buigen voor „de georganiseerde over
macht" van de Lotto's. Het ploegenspel gaf 
de doorslag en in die strijd kon Claudy op 
veel meer bijstand rekenen dan Van Hooy
donck wiens betere ploegmaats... Hollan
ders zijn. De ploeg van Jan Raes, de be
schermer van Van Hooydonck, richt haar 
scherpste pijlen nu op de Ronde van Frank
rijk die dit weekend op gang wordt gescho
ten. ,,La fête de juillet zal nog één week in 
de schaduw van de Mondiale moeten leven 
maar nadien zal het de volle aandacht opei
sen. 

ONVOORSPELBAAR ~ 
Het wordt misschien een boeiende Tour 

want Le Mond is ondanks veel dreigementen 
en boze vingers toch „teruggekomen". Hij 
zal niet zonder slag of stoot ondergaan. De 
Fransen van hun kant rekenen op hun tradi
tionele favorieten over wiens vorm en kondi-
tie niemand zich durft uitspreken en verder is 
er ook nog Bugno. De man van 1990 meldt 

In het Waalse Soumagne bleek de „oude" Criquielion nog de sterkste. Hij 
veroverde voor de eerste keer de nationale titel. (foto piet van Beiie) 

zich ontspannen maar niet zonder ambities eerste tien. Het zou een heuse tnomf zijn. 
aan de start. Het kan dus allemaal. En onze Ritoven/vinningen? Moet kunnen. Alhoewel, 
renners vraagt U zich af? Onvoorspelbaar. Ook op dit gebied, eens een Vlaamse specia-
Geen mogelijke eindwinnaar. Eén onder de—liteit, zijn we niet veel gewoon meer... 

ADVERTENTIE Deze week 
in Knack Magazine 

Het leven van Jean-Pierre Van Rossem 

Beursgoeroe en fenomeen Jean-Pierre Van Rossem liet vorige week 
doodleuk weten dat iedereen tevreden kon zijn: hij was alles kwijt. 
Hoe kwam zijn fortuin tot stand, en hoe raakte hij het weer kwijt? 

Deze week in Knack. 

Drugs en doden 
Er zijn wijken in New York waar 
een leven veel minder waard is dan 
een gram heroïne. Een dag in het 
leven van een politiewijk in de 
Bronx. Een reportage, deze week 
in Knack. 

Nelson Mandela 
Na een lange rondreis door Euro
pa is Nelson Mandela nu in de 
Verenigde Staten op bezoek. Een 
ruim gesprek met de man die hoe 
dan ook de toekomst van Zuid-
Afrika zal bepalen. Deze week in 
Knack. 

De Dekaloog 
Het filmevenement deze zomer is 
Krzystof Kieslowski's Dekaloog, 
tien films die evenveel moderne 
etische fabels zijn. Zeer vrij ge
ïnspireerd op de tien geboden van 
God. Een appreciatie, deze week 
in Knack. 

En meer... 
• De Mondiale: de Belgen en de 
anderen, reportages uit Italië • 
Natuur: vrouwtjes kiezen man
netjes, niet omgekeerd • Portret: 
David Owen, een dokter in de 
politiek. 
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MENGELWERK 

HERSENBREKER 
OPGAVE 45 

HORIZONTAAL 

5. Gaat het om de man die een vrachtschip 
veilig van Vlissingen naar Antwerpen leidt, 
of om een grote opslagplaats? (13) 

7. Kleinere delen van een groter gebied (11) 
8. Het romantisch schijnsel van een hemelli

chaam (9) 
9. Houdt iemand voor de gek (4) 

10. Zonder dat er een programma wordt uitge
zonden, is dit toch op de televisie te zien 
(9) 

11. Zo werden lang geleden ketters verbrand 
(6) 

13. Gauw! (4) 
14. Daar deden onze voorouders hun kinde

ren en het wasgoed in (5) 
15. De regenboog heeft er zeven (5) 
16. Hiervan zitten er tien in een Hollandse kilo 

(3) 

VERTIKAAL 

1. De viering van een herinnering aan een 
eerdere gebeurtenis (10) 

2. Die domoor kent op geen enkele vraag het 
antwoord (8) 

3. Zou het kunnen zijn dat in het Paleis van 
Justitie spijzen worden bereid? (14) 

4. Met een kus beginnen om te boeten voor 
iets waarvan men spijt heeft (9) 

5. De hitte die een bepaald projektiel veroor

zaakt (11) 
6. Die moet je passeren als je door een 

deuropening gaat (7) 
11. Gloeiend spul uit de ondergrond van de 

aarde (4) 
12. Ronddraaien als een stuk kinderspeel

goed (6) 

OPLOSSING 
OPGAVE 44 
Horizontaal: 5. redevoering; 7. radeloos; 
9. rundslager; 12. schering; 13. lijster; 16. 
erts; 17. gasfitter; 18. ring; 19. betering. 

Vertikaal: 1. leerkrachten; 2. verdunner; 3. 
brio; 4. end; 6. oplossing; 8. veeleisend; 
10. Argus; 11. meermin; 14. setter; 15. 
Peer. 

WINNAAR 
OPGAVE 43 

Onze winnaar van deze week komt uit 3240 
Langdorp. Het is Albert Patteet uit de Diepven 
34. Proficiat! 

SATERDAG 

AHAVERUS 

BRT stoot Big Band af. 
„ Wij zullen het Sunder Freddy moeten stel
len...", zuchtte Ahaverus. 

Duitsland duwde Oranje... 
... van 't Schip! 

Claude kampioen 
Waalse koereurs opgecriqt. 

Honderdste 7de Dag... 
Middelmaatkerke. 

Ook na Ierland blijft... 
...Thatcher Dublind. 

Luikse burgemeester nu... 
...zelf geparkeerd. 

Limburg: eerst ontmijnd... 
...nu uitgekiend... 

Rode Duivels uitgespeeld 
OntgoO—Icheling... 

CItrIque Beige staakt... 
...zuurpruimen. 

Gesprek tussen twee Korea's 
Oplossing aan de Kim. 

Sauwens zet eigen boot in 
Flandria fara da se! 

Guy Thys is nu... 
... de sigaar. 

Gaby Feyaerts hoofdredakteur 
...VTM-nieuws: Joepie! 
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BIOS 

EN ZO'N FILMS MAKEN ZE OOK 
Bob Radler is regisseur. Hij l<reeg wat 

bekendheid met een videol<lip voor de groep 
Crosby, Stills en Nash en ook maakte hij de 
eerste videokllp voor klassieke muziek voor 
Placido Domingo en Julia Migenes Johnson 
in Carmen van Bizet. Voor televisie maakte 
hij de komedieserie The new Monkees. En 
nu Is er zijn debuutfilm: Best of the best. 
Paul Levine maakte karrière als joernalist 
van de LA Times en zette toneelprodukties in 
de VS en Europa op, waarvoor hij 7 Drama-
Logue Awards kreeg. Hij debuteert nu als 
scenarist. 

Hoofdrolvertolker Eric Roberts kreeg ooit 
een Oscarnominatie voor Runaway Train en 
in 1988 een Theatre World Award. Sally 
Kirkland kreeg voor haar vertolking in Anna, 
een Golden Globe én een Oscarnominatie. 
Louise Fletcher kreeg een Oscar voor haar 
rol in Ééntje zag ze vliegen. Alles bij elkaar 
dus een vat talent, allemaal geronseld voor 
deze Best of the best. En wat werd er van 
gemaakt? Een film om door te spoelen, liefst 
zo snel mogelijk, en dan bedoel ik niet met 
een pilsje. Alles draait om de Koreaans-
Amerikaanse karatespecialist Tommy (Philip 
Rhee), die met vier andere Amerikanen — 
ooit een groep klisjees bij elkaar gezien? — 
moet uitkomen tegen de nationale ploeg van 
Korea. De man tegen wie Tommy in het veld 
moet was er ooit de oorzaak van dat zijn 
broer overleed. Zelfs de gevechtsscènes zijn 
vervelend en James Ear! Jones als coach 
geeft zowat zijn slechtste vertolking aller 
tijden. 

Buck Russel (John Candy in zijn zoveelste 
mislukte komische rol — is die man wel een 
komiek?) is de oom van Tia {Jean Louisa 
Kelly), Maizy (Gaby Hoffman) en Miles Rus
sell {l\/lacauly Culkin) die moet ter hulp ko
men in de John Hughes-film: Uncle Buck. 
Ma Russell {Elaine Bromka die net als pa 
zich even toont aan het begin en aan het 
end) d'r pa kreeg een harlinfarkt en pa roept 
zijn lichtjes alternatieve broer als kindermeid 
— omdat iemand anders niet direkt kan 
worden gevonden. Oom Buck is te goed om 
waar te zijn en je moet wel van hem houden. 
De enkele scherpe kantjes zijn echter ook 
van slagroom gemaakt zodat je nooit echt 
gelooft in Buck en als Tia voor de bijl gaat 
geloof je dat ook al niet, want zij is zowat het 
meest slechte karakter ooit door een tiener in 
een film uitgebeeld, je wordt er lichtjes onge
makkelijk van. Haar sarkasme druipt eraf. 

Dus zo simpatiek als Buck en zo onsimpatiek 
als Tia is niemand. Jammer voor het akteer
talent van Jean Louisa Kelly. Amy Madigan is 
Chanice Kobolowski en voor iemand die 
reeds schitterde in Twice in a lifetime (Os
carnominatie bijrol 1985) en Places in the 
heart, moet dit echt een rolletje om den 
brode zijn. Wie de andere John Hughesfilms 
Pretty in pink en Ferris Bueller's day off 

Eric Roberts even slecht als alle anderen in Best of the best... 

leuk vond, zal hier ook wel mee kunnen 
lachen. De ouwe rock & roll hits van de 
soundtrack blijven leuk, maar worden ver
keerd gebruikt en voor wie film ook een 

ADVERTENTIE 

toeristische uitstap is, de opnamen gebeur
den in Chicago. 

Willem Sneer 

knack 
Kunstdorpen 

IJULIrBEERSEL 
Knack presenteert U een mooie wandeling met o.a. een bezoel< aan de meest 

interessante l<uns(iol<aties van Beersel, evenals animatie met grime, een springliasteel, 
de Vitelma gezondlieidstesl en muziltale animatie. 

Vrije start \anaf 10.30 uur aan de tent bij het domein Winderyckx. 

Vitelma* Minelma* 
Eet gezond leef gezond. 
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TELEVISIE 

ZATERDAG 30 JUNI ZONDAG 1 JUU MAANDAG 2 JULI 

BRT 1 

17 50 Nieuwskrang; 17 55 Nieuws; 18 00 Tik tak; 
18 05 Pions; 1810 Teddy Ruxpin; 18 35 Lente
kriebels, toer info, 19 20 Joker- en lottotrekking; 
19 30 Nieuws. 20 00 Wederzijdse instemming, 
film 
21 35 30 gouden rozen, show 
22 30 Nieuws 
22 50 Dodelijk vizioen, film 

BRT1 

10 00 Eucharistieviering; 16 00 De St.Paulus-
paardenprocessie m Opwijk, 17 50 Nieuws
krant ; 17 55 Nieuws; 18 00 Tik tak; 18 05 Plons; 
18 10 Teddy Ruxpin; 18 35 Space 1999, serie; 
19 30 Nieuws. 
19 45 Sportweekend 
20 15 Malcolm, film 
21 40 Festivalitis, Apollo Rock 
22 30 Nieuws 

BRT 1 

17 50 Nieuwskrant; 17 55 Nieuws; 18 00 Tik tak; 
18 05 Plons; 1810 Teddy Ruxpin; 18 30 De 
terugkeer van de antilope, serie, 19 00 De terug
keer van de kitvos, dok , 19 30 Nieuws. 
20 00 De wonderjaren, sene 
20 25 Sinjorenbloed, film 
22 10 Muziekprofiel, popvedette 
22 30 Nieuws 

BRT 2 
1515 Ronde van Frankrijk, wielrennen 
16 45 WK Voetbal kwartfinale 
20 30 WK Voetbal kwartfinale 
22 45 Sport op zaterdag 

VTM 

17 00 VTM-Kinderklub; 17 10 Super 50; 18 00 
Nieuws; 18 05 Flying doctors, serie, 19 00 
Nieuws. 
19 30 Dag Coco, dierenmagazine 
20 00 Mini-Piaybackshow, finale 
21 00 Nutcracker, serie 
23 10 Nieuws 
23 35 Single bars, single women, film 
00 10 Nieuws 

Ned. 1 

13 00 Nieuws; 17 30Nieuws; 17 40Herble, serie, 
18 26 Weg van de Nederland: Nederland; 19 00 
Nieuws; 19 20 Passage Plus, 
20 06 Puzzelkampioen, spelprogr 
21 37 The hound of the Baskervilles, film 
22 25 Jaffo Gate Quartet, muziekspecial 
23 00 Nieuws 
23 11 Eerder blind dan grijs, dok 
23 37 Opmaat, religieuze orgelmuziek 
23 52 Huizen van Oranje 

BRT 2 

16 20 Ronde van Frankrijk 
16 45 WK Voetbal, kwartfinale 
19 00 Ronde van Frankrijk 
19 45 Sportweekend 
20 15 WK Voetbal, kwartfinale 

VTM 

17 00 VTM-Kinderklub; 17 10 Knight rider, serie, 
18 00 Nieuws; 18 05 On the wings of the wind, 
dok serie, 19 00 Nieuws. 
19 25 Doogie Howser, M.D., serie 
20 00 All the president's men, film 
22 15 Nieuws 
22 40 Le solitaire, film 
00 05 Nieuws 

Ned. 1 

13 00 Nieuws; 1615 Schatzoekers, serie, 17.00 
J.J. De Bom, serie, 17 30 Nieuws; 17.36 De 
rendieren van het Yellowstone Park, dok , 18 01 
Vara's kindermenu; 19 00 Nieuws. 
19 07 Gevangen tussen twee werelden, dok 
serie 
20 02 Laat maar zitten, serie 
20 34 Achter het nieuws, aktualiteiten 
21 04 Permeke, doku-drama 
22 36 Boudewijn Buch, reisverslag 
23 19 Museumschatten 
23 27 Nieuws 

BRT 2 
15 00 Ronde van Frankrijk 

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 Zorro, serie 
20 25 MacGyver,serie 
21 20 Family Ties, serie 
22 00 Nieuws 
22 25 Vroemtuigen 
22 50 Timeless Land, serie 
23 35 Nieuws 

Ned. 1 

13 00 Nieuws; 15 35 Abdijen der Lage Landen, 
Norbertijnen, 16 05 Oh, mister Porter!, film, 17 05 
Neighbours, serie, 17 30 Nieuws; 17 40 KRO 
Kresj, 19 00 Nieuws. 
19 20 Natuur in eigen land. De holle weg 
19 45 De Bobbies, sene 
20 15 Tourkwis 
21 00 Lente in de winter, serie 
21 30 Ook dat nog, satire 
22 00 Marnie, film 
23 00 Nieuws 
23 10 Marnie, vervolg 

Ned. 2 

13 00 Nieuws; 17 00 G.l. Joe, serie, 17 25 Sum
mertime, fietsen, 17 50 Sledge Hammer, serie, 
18 20 Top 40; 19 00 Family Ties, sene, 19 25 De 
heilige koe, automag , 20 00 Nieuws; 
20 27 De 2 in Italië, WK Voetbal 
21 00 The story of Roy Orbison, special 
21 50 Veronica Sport 
22 20 Shaka Zulu, serie 
0010 Nieuws 
00 15 Bird now, dok 

N«l . 2 

09 00 Pingu, 09 05 Blauw-koe-miauw, 09 35 Het 
verhaal van de dansende kikker, strip; 09 45 
Achterwerk uit de kast, filmster worden, 10 00 
Frankensteins tante, serie, 13 00 Nieuws; 19 00 
The wonder years, sene, 19 25 Theo en Thea in 
de Gloria, praatshow, 19 50 Pulcinella; 20 00 
Nieuws. 
20 10 Het wijd blik, lifters 
20 42 Vater und Sohne, sene 
22 55 Nieuws 

Ned. 2 

13 00 Nieuws; 17 30 Post!; 17 33 Thundercats; 
18 00 Wunder der Erde, natuurfilmsene, 18 30 
Home, sene, 19 00 Laurel en Hardy; 19 25 Pure 
strength, sterkste man, 20 00 Nieuws. 
20 27 Geluk voor twee, spelprogr 
21 50 Opsporing verzocht 
22 35 Televizier, aktualiteiten 
23 10 L.A. Law, sene 
23 55 Ontdek je plekje, Groningen 
00 10 Nieuws 

Ned. 3 

09 00 Nieuws; 11 40 NOS-Mondiale; 16 40 NOS-
Mondiaie; 18 55 Sesamstraat; 19 10 Jeugdjoer-
naal-extra; 19 35 NOS-Mondiale. 
20 00 Nieuws 
20 20 NOS-Mondiaie 
23 45 Nieuws 

Ned. 3 

09 00 Nieuws; 11 30 Omrop fryslén educatyf; 
12 00 Het capitool; 12 45 Landschappen teke
nen en schilderen, kursus, 15 00 NOS-Mon<liale; 
18 55 Sesamstraat; 19 10 Nieuws. 
19 55 Zapp, popmuziek 
20 25 Waar zijn we nou mee bezig?, satire 
20 40 NOS-Mondiale 
23 25 Nieuws 

Ned. 3 

09 00 Nieuws; 14 00 NOS-Mondiaie; 19 00 Se
samstraat; 19 15 NOS-Mondiale; 20 00 Nieuws. 
20 20 Classified People, dok 
21 20 Het Griekse vuur, teleac 
21 50 Het andere Europa, teleac 
22 25 NOS-Mondiale 
2315 Nieuws 
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TELEVISIE 

BRT1 

17 50 Nieuwskrant; 17 55 Nieuws; 18 00 Tii< tal<; 
18 05 Plons; 18 10 Teddy Ruxpin; 18 35 Johan 
en Pierewiet, serie, 19 00 Grootmogois, dok , 
19 30 Nieuws. 
20 00 Moeders mooiste, serie 
20 30 Margriet, praatshow 
21 30 Tien voor taai, taalstrijd 
22 10 Wielertoerisme 
22 30 Nieuws 
22 50 Uitzending door derden 

BRT 1 

17 50 Nieuwskrant; 17 55 Nieuws; 18 00 Tik tak; 
18 05 Plons; 1810 Teddy Ruxpin; 18 35 Story
book International, volksverhalen, 19 00 Festi
vals of the world, Japan; 19 30 Nieuws. 
20 00 Tatort, serie 
21 25 Baraka-trekking 
21 30 Lente in Wenen, koncert 
22 30 Nieuws 

BRT1 

17 30 Nieuwskrant; 17 55 Nieuws; 18 00 Tik tak; 
18 05 Plons; 18 10 Teddy Ruxpin; 18 35 Avontu
ren in Maple Town, serie, 19 00 Wiskunde met de 
glimlach..., logisch denker), 19 30 Njeuws. 
20 00 Het capltool, serie 
20 45 Matlock, serie 
21 30 Panorama, aktualiteiten 
22 30 Nieuws 

BRT 2 

14 50 Ronde van Frankrijk 
19 30 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 Soundmixshow 
21 00 Return to Eden, sene 
22 00 Nieuws 
22 25 The new Mike Hammer, serie 
23 10 VTM-sport 
23 35 Nieuws 

Ned. 1 

13 00 Nieuws; 16 02 Computer op gympies, film, 
17 30 Nieuws; 17 40 NCRV sport op 1 ; 18 04 
Disney special; 19 00 Nieuws. 
19 20 Mother and son, serie 
19 53 Zo vader, zo zoon, spelprogramma 
20 24 De geest van Blackbeard, film 
22 09 Hier en nu, aktualiteiten 
22 45 Dertien persoonlijke ontmoetingen, praat
show 
23 00 Nieuws 
23 10 Weg van de snelweg, Zuid-Limburg 
23 39 Huizen van Oranje 

Ned. 2 

13 00 Nieuws; 17 00 Derrick, 18 01 De kip en het 
ei, serie, 18 28 Familie Oudenrijn, serie, 18 58 
Tik tak; 19 03 Heatcliff & Co, serie, 19 13 Bana-
nasplit, verborgen kamera, 20 00 Nieuws. 
20 27 Terugkeer naar Eden, serie 
22 05 Tros aktua, aktualiteiten 
22 40 Dear John, serie 
23 10 Terug naar ,,Music-AII m" , muziekspecial 
00 10 Nieuws 

BRT 2 

16 00 Ronde van Frankrijk 
19 30 WK Voetbal 

VTM 

17 00 VTM-Kinderklub; 1710 Tales of the Gold 
Monkey, tekenfilmserie, 18 00 Nieuws; 18 05 
VTM-Super 50; 19 00 Nieuws; 19 30 Rad van 
fortuin. 
20 00 Beroemd, Lucien Van Impe 
21 00 Island Son, serie 
22 00 Nieuws 
22 25 Hardcastle & McCormick, serie 
23 15 The Odd Couple, serie 
23 40 Nieuwst 

Ned. 1 

13 00 Nieuws; 15 00 Hollands glorie, reportage, 
1615 Bush Tucker man, dok , 1 6 45 Lassie, 
serie, 1710 Flap uit, kinderprogr, 17 30 Nieuws; 
17 40 Vrouw zijn, kompilatieprogr , 18 05 Our 
house, serie, 19 00 Nieuws; 19 20 Gospel clip, 
muziekprogr, 19 56 The Campbells, serie 
20 25 De grote breuk, dok 
21 20 De open cirkel, gespreksprogr 
22 10 Musica sacra, religieuze muziek 
22 25 Tijdsein 2, aktualiteiten 
23 00 Nieuws 
23 10 Ars Musica, licht-klassiek 

Ned. 2 

13 00 Nieuws; 17 00 Mijn eerste keer, broertje-
/zusje, 17 25 Jan „achter de schermen van", 
kinderverzorging, 1815 Countdown, pop, 19 00 
Superchamps, sportkompetitie, 20 00 Nieuws. 
20 27 Die 2 in Italië, WK voetbal 
20 55 Nieuwslijn, aktualiteiten 
21 25 Cash, beleggingsspel 
21 55 Veronica Film & Video 
22 05 Shakespeare: As you like it, TV-film 
23 05 Nieuws 
23 10 As you like it, vervolg 

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 Tien om te zien, show 
21 00 Ramingo Road, serie 
22 00 Nieuws 
22 25 A fine romance, serie 
23 20 Soap, serie 
23 45 Nieuws 

Ned. 1 

13 00 Nieuws; 17 30 Nieuws; 17 41 De vuurto
renfamilie, serie, 18 05 Vara's kindermenu; 
19 22 Een klas apart, serie, 19 47 Labyrinth, 
spelprogr 
20 16 Bergerac, serie 
21 15 Tien voor taal, taalstrijd 
22 01 De Oprah Winfrey Show 
22 44 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, 
sene, 17 55 Toppop gogo; 18 20 Ontdek je plek
je, Groningen, 18 30 Letty, serie, 19 00 Runaway 
island, sene, 19 25 Pauze tv, jongerenmag , 
20 00 Nieuws 
20 27 Krimi, seroe 
21 40 Domingo in Amsterdam, Placido Domingo 
22 35 Tussen kunst en kitsch, antiekprogr 
23 15 Nieuws 

Ned. 3 

09 00 Nieuws; 14 50 NOSs-Mondiale; 19 00 Se
samstraat. 
1915NOS-Mondiale 
23 05 Van quantum tot quark 
23 35 Nieuws 

Ned. 3 

09 00 Nieuws; 15 00 NOS-Mondiaie; 19 00 Se
samstraat. 
19 15 NOS-Mondiaie 
21 55 Stichting Socutera 
22 05 NOS-Mondiaie 
23 15 Nieuws 

Ned. 3 

09 00 Nieuws; 15 00 NOS-Mondiale; 18 45 Liever 
turksdan paaps; 19 00 Sesamstraat; 19 15 NOS-
Mondiale; 20 00 Nieuws. 
20 20 NOS-Mondiale 
20 50 Mevrouw de generaal, serie 
21 43 Songs uit My Fair Lady 
22 48 NOS-Mondiale 
23 25 Nieuws 
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EEN FILM PER DAG 

VRIJDAG 6 JULI 

BRT 1 

17.50 Nieuwskrant; 17.55 Nieuws; 18.00 Tik tak; 
18.05 Plons; 18.10 Teddy Ruxpin; 18.35 Oproep 
der kabouters, tekenfilmserie; 19.00 Uitzending 
door derden; 19.30 Nieuws. 
20.00 Dupont Lajole, 
21.35 Gary Cooper, film 
22.30 Nieuws 
22.55 Een jaar In Vietnam, serie 

BRT 2 

15.00 Ronde van Frankrijk 

VTM 

17.00 VTM-Kinderklub; 17.30 Lassie, serie; 18.00 
Nieuws; 18.05 Cijfers en letters; 18 30 Santa 
Barbara, serie; 19.00 Nieuws; 19.30 Rad van 
fortuin. 
20.00 The blue Max, film 
22.35 Nieuws 
23.00 The Godfather saga, serie 
23.55 Nieuws 

Ned. 1 

13.00 Nieuws; 17.30 Nieuws; 17.40 Matlock, 
serie; 18.30 De Muppetshow, serie; 19.00 
Nieuws; 19.20 Tachtig dagen rond de wereld, 
dok. serie. 
20.15 Tourkwis 
20.55 inspekteur Morse, serie 
21.55 Brandpunt, aktualiteiten 
22.20 De verloren finale, WK finale 1974 
23.00 Nieuws 
23.15 Lekker weg..., toeristische reeks 
23.40 Rashomon, film 

Ned. 2 

13.00 Nieuws; 16.00 Dieren van de Middellandse 
Zee, dok. serie; 16 31 On an island with you, 
serie, 18.20 Het luipaard, dok ; 18.28 Erik, of het 
kleine insektenboek, serie; 18.47 Heathcliff & 
Co, serie; 19.03 Tik tak; 19.08 Alf, serie; 19.32 
Camel Trophy 1990, reportage; 20.00 Nieuws. 
20.27 America's funniest home videos 
21.00 Op goed geluk, spelprogr. 
21.50 'Allo 'Allo, serie 
22 15 Tros Hollywood Boulevard, film en video 
22.50 In the heath of the night, serie 
23.35 The Dave Thomas show, komische reeks 
00.05 Nieuws 

Ned. 3 

09.00 Nieuws; 14.00 NOS-Mondiale; 19.00 Se
samstraat; 19 15 NOS-Mondiale; 20.00 Nieuws. 
20.20 NOS-Mondiale 
20.50 Mevrouw de generaal, serie 
21.43 Harry Belafonte in het voetspoor van de 
jazz 
22.43 NOS-Mondlale 
23 30 Nieuws 

Robert Redford en Dustin Hoffman op zoek naar bewijsmateilaai in het 
Watergate-gebouw in All the President's Men. Zondag 1 juli op TVl om 
20u. 

ZATERDAG 30 JUNI 

BIRD NOW 
Muzikale biografische film uit 1987 over 
de legendarische altsaxofonist en „uitvin
der" van de be-bop Charlie Parker. Het 
dokument is rijkelijk voorzien van getuige
nissen van andere musici (Dizzy Gillespie, 
Billy Holliday, Thelnious Monk e.a.) en 
archiefbeelden van optredens. (Ned. 2, 
om Ou.20) 

ZONDAG 1 JULI 

ALL THE PRESIDENT'S 
MEN 
Amer. film uit 1976 met Robert Redford, 
Dustin Hoffman en Jack Warden. Op 7 
juni 1972 wordt ingebroken in het hoofd
kwartiervan de Demokratische Partij in de 
Watergate-building in Washington. Wat 
ogenschijnlijk een banale inbraak leek 
zou uitgroeien tot een van de grootste 
schandalen in de Amerikaanse geschie
denis. (VTM, om 20u., ook woensdag op 
RTL-TVl) 

MAANDAG 2 JULI 

SINJORENBLOED 
Vlaamse film van Edith Kiel uit 1953 met 
Charles Janssens, Co Flower, Yvonne Lex 
en Piet Bergers. (BRT TVl, om 20u.2S) 

DINSDAG 3 JULI 

BLACKBEARD'S GHOST 
De jonge Steve Walker komt naar het 
stadje Godolphin om er atletiekleraar te 
vrorden aan het plaatselijke kollege. Hij 
neemt voorlopig zijn intrek in de lokale 

herberg... Amerik. komische film uit 1967 
met Peter Ustinov, Suzanne Pleshette en 
Dean Jones. (Ned. 1, om 20ii.24) 

WOENSDAG 4 JULI 

THE FIRST REBEL 
Amerik. film uit 1939 met John Wayne, 
Claire Trevor en Brian Donlevy. Jim Smith, 
een trouw onderdaan van koning George 
III staat vooreen moeilijke keuze: hij moet 
de illegale wapenleveringen aan de India
nen doen stopzetten maar weet dat leden 
van het hof bij de zaak betrokken zijn. 
(BBC 2, om llu.15) 

DONDERDAG 5 JULI 

LA BRUTE 
De doofstomme, blinde Jacques heeft 
een autobiografisch boek geschreven en 
gaat dat nu samen met zijn vrouw Solan-
ge tijdens een boottocht promoten. So-
lange wordt het hof gemaakt door de 
Amerikaan John Bell en tracht dat te 
verbergen voor Jacques... Franse film uit 
1987 naar de roman van Guy des Cars. 
(RTBft, om 20U.30) 

VRIJDAG 6 JULI ~~ 

THE CHARGE OF 
THE LIGHT BRIGADE 
Amerik. oorlogsfilm uit 1936 met o.a. Errol 
Flynn en Olivia de Havllland. Dit is het 
heroïsche verhaal over de Krimoorlog, 
waar duizenden Britse soldaten het leven 
lieten, Na de massamoord op een Brits 
gamizoen voert majoor Geoffrey Vickers 
een Brits leger aan dat eer wil gaan 
b»«ijzen aan de slachtoffers... (VTM, om 
20ii.) 
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UIT DE REGIO 

OP DE 
BARRIKADE 

• Volwassen zijn ? 

Vlaanderen beleeft zijn eerste generatie 
die „volwassen is" met 18-jaartjes jong. 
Alles is dik wettelijk in orde. Maar er is meer. 
Reeds een hele tijd daarvoor, hebben de 
banken én de mode, de ontspanningsmachi
ne én de handel, de jongerengroep ver
koopsmatig in onze samenleving ontdekt. Ze 
hebben die als „volwassenen" herkneed. 

Met sukses overigens. De kredietkaart en de 
wisselende kledij; de siko en de yuppie
allures zijn daar enkele uiterlijke voorbeeld
jes van. De langzame ervaringsperiode van 
vroeger en het opkijken-naar, vormden de 
tijdloosheid van „de jeugd". Het wilde abso
lute denken en de risikoloze inzet van „onbe
suisde jongeren" ruimden de plaats voor de 
opgeplakte ernst en het steriele nabootsen 
van de volwassene. Zoals destijds de opge
tutte barokke pruikenprinsjes en de deftige 
burgerlijke lieden van de belle époque kuie
ren nu in driestuks geklede-jongeren, bewust 
van hun waardigheid, in het rijke Vlaamse 
stadsbeeld. Het diploma, de loopbaan met 
de zekerheid-van-leven, de voituur en de 
video vormen de boordlijnen van hun eerste 
levensbetrachting. Al deze materiële ele
menten werden voor hen berekend en dus 
voor hen beheerbaar geworden. De gemid
delde hedendaagse jongere voelt er zich 
door,,bevrijd". Hij toont zich zacht en ern
stig, bewust van die status. Zijn gesprekken 
zijn onderbouwd met de al even berekende 
gegevens van het elektronisch brein, Hij is 
dus in feite minder vrij geworden. Maar hij 
weet het niet. En dit is toch het voornaamse 
— of niet? Hij flankeert die greep van gege
vens, met de statige citatenserieux uit liefst 
een buitenlands blad. In elk geval: de jong
volwassene komt er „goed voor" in zijn 
liberaal egodenken en handelen. Hij stoort 
bijna niemand meer, want hij leeft zoals een 
volwassene... 

• Jong-zijn... 

Nest Van der Hallen voegde deze kosmi
sche woorden bij mekaar. Jong-zijn betekent 
„durven en dromen". Dus over de horizon 
trekken om nieuw leven te zoeken en dat ook 
te vinden! „Verkennen", zoals dat in de 
jeugdbewegingstijd, zo profetisch heette. 
Die eigen ervaringstijd van het jong-zijn is 
onvervangbaar. Onmogelijk dus om die op 
maat te knippen of na te bootsen. Je moet 
die tijd zélf beleven. Daarin is de vermogens
opbouw van kameraadschap een onmisbaar 
iets. Het is zowat 't sap van de eigen levens
stroom naar de liefde — naar de maatschap
pij toe. Die oefening kan niemand een jonge
ren vóór-doen. Jong-zijn betekent daardoor 
een afwijzen van de gelijkgeschakelde, ge
programmeerde mens. Maar minder en min
der wordt „jeugd" getoetst met het omrin
gende. Jeugd, degradeerde tot een leeftijd, 
die uitloopt op het ven/verven... een berus
tende materialistische vrede. Politieke jonge
renbewegingen lijken meer en meer op her-
knipte promotie-partijtjes, voor hen die ge
talsmatig beneden de 35 leven! De VUJO 
ontsnapt daaraan. Getuige daarvan het juni-
nummer van ,,Wij-Jongeren". Boordevol zit 
het met eigen projekties: aktief, terreinver-
werkend, studerend en ludiek... Volop jong-
nationallstisch. 

• Verantwoordelijkheid dragen... 

Dit kursiefje wordt geschreven door ie
mand die reeds met 3 jaartjes over een halve 
eeuw heen leeft. Zijn eerste nabije thuisvo-
gels staan op uitvliegen. Zij klapperen met 
hun vleugels op de rand van het nest. Hij 
observeert dat. Meer zwijgend dan vroeger, 
meer bewust dat zijn kinderen zijn kinde
ren niet zijn". Hij beseft hoe nietig snel die 
halve eeuw wel verliep. Hij beluisterde tij
dens de steengoeie kaderdag in Bonheiden 
op 16 juni de jonge Bart Maddens met zijn 
prachtige studie over de afdelingsronde. Hij 
bekeek en herbekeek die cijfers en droom
de! 

Elke afdeling moet haar verantwoordelijk
heid dragen naar de volgende generatie toe. 
Jongeren laten jong-zijn in de leefkring van 
ons Vlaams-nationalisme. Zitten die zorg en 
dat inzicht voldoende ingebed bij onze be-
stuurshouding? Of stoppen we die ,,jonge
ren" snel-snel als „volwassene" in een of 
ander bestuur ? Op 8 september 1990 vinden 
de VUJO'ers mekaar in ,,De Maelbeek", 
Horenstraat 97 te Etterbeek. Van 10 tot 17u. 
leven ze er diskussiërend en plannend tus
sen wijk-en-wereld, met tussendoor 'n kaba-
retje en 'n etentje. Die zaterdag wordt wel 'n 
echte inzetdag. De voorzitters en sekretaris-
sen uit de 8 arrondissementen werken in de 
voormiddag het najaarsplan uit en 's namid
dags wordt de eerste partijraad van het 
najaarsseizoen gehouden. Zorgen we dat uit 
élk arrondissement een klad jongeren die 
inzet in ,,De Maelbeek" met mekaar kunnen 
beleven? 

Willy Kuijpers, 
algemeen sekretarls 

HET 
PARTIJBESTUUR 
DEELT MEE 

Na afloop van het Volksunie-partijbestuur van 
maandag 25 juni heeft algemeen voorzitter Jaak 
Gabriels volgende mededelingen verspreid ten be
hoeve van de pers. 

Naar aanleiding van de Europese Raad van 
Dublin dringt de VU er sterk op aan dat de 
Belgische delegatie de regionale dimensie van het 
toekomstig Europa zou inschakelen in de nieuwe 
verdragen die het voorwerp zullen worden van de 
twee infergoevernementele konferenties die door 
Dublin zullen gelanceerd worden. 

De Volksunie onderstreept bij deze gelegenheid 
dat het Belgisch memorandum op twee belangrijke 
punten niet beantwoordt aan de Vlaamse publieke 
opinie. 

Ten eerste beperkt het memorandum het subsi
diariteitsbeginsel, dat aan de basis zal liggen van 
de hele toekomstige Europese konstruktie, tot het 
niveau van Europa en van de nationale staten. Het 
spreekt dus niet van het derde niveau, nl. dat van 
de regio's. Welnu, voor Vlaanderen is dit laatste 
van zeer groot belang. Ook de voorzitter van de 
Europese Kommissie en het Europees Parlement 
staan op dit standpunt dat ook de positie is van de 
Vlaamse eksekutieve. 

Ten tweede is het Belgisch memorandum veel te 
beperkt in verband met het gemeentelijk aktief en 
passief stemrecht van Europeanen. Het stelt o.m. 
geen eisen inzake taksatie of taalkennis, en die zijn 
voor de VU onontbeerlijk. 

De Volksunie heeft met grote belangstelling ken
nis genomen van de grondwettelijke moeilijkheden 
rond de ratifikatie door de Canadese provincies van 
het Meech-Lake-akkoord. 

Deze overeenkomst van 20 april '87 tussen 
Canada's tien provincies zou aan Quebec voortaan 
het statuut bezorgen van een,.distinct society". De 
nationalistische karakteristieken van Quebec zou
den hierdoor in de Canadese grondwet worden 
erkend. 

De ratifikatie van het akkoord die op Quebec's 
nationale feestdag (24 juni) een feit had moeten 
zijn, stuitte op bezwaren van twee andere provin
cies. Hierdoor komt Canada in een nieuwe grond
wettelijke krisis terecht die Quebec's ontvoogdings-
strijd voortaan nog moeilijker zal maken. De Volks
unie drukt bij deze gelegenheid haar sympathie uit 
met de overheid, het land en het volk van Quebec. 

ZAIREKRISIS 

De Volksunie spoort er de regering toe aan om 
ten aanzien van de onvenvacht losgebroken nieu
we Zaïre-krisis de vastberadenheid die ze totnog
toe ten toon spreidde vol te houden. Zoals de man 
in de straat het zegt: het is nu welletjes geweest. 
De regering mag van haar eis voor een internatio
naal onderzoek naar de gebeurtenissen in Lubum-
bashi niet terugkomen. De brief van de bisschop
pen van Zaïre, die eveneens naar verdere ophelde
ring vraagt, duidt er op dat de Zaïrese publieke 
opinie de fratsen van Mobutu niet blijft nemen. 

Het is voor de VU duidelijk dat president Mobutu 
kost wat kost moest bewijzen dat hij nog steeds de 
chef is. Opvallend in de jongste Zaïre-rel is wel dat 
de zogenaamde strafmaatregelen die Mobutu je
gens België uitgesproken heeft, allemaal op de rug 
terecht komen van zijn eigen bevolking. 

De Volksunie vraagt dan ook van de Belgische 
regering dat ze zou eisen dat de eigen bevolking 
van Zaïre op een demokratische wijze uitspraak 
kan doen over welk samenlevingsmodel ze wil. 
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UIT DE REGIO 

NIEUWE POSTNUMMERS 
MOETEN IDENTITEIT DORPEN BEWAREN 

Onder impuls van volksvertegenwoordiger Jan 
Loones uit Oostduinkerke, heeft de Volksunie van 
het arrondissement Oostende-Veurne-Diksmuide 
een reeks gefundeerde bezwaren geuit over het 
PTT-plan ter invoering van nieuwe postnummers 
vanaf 1 oktober 1990. Volgens Loones biedt het 
PTT-ontwerp te weinig garanties voor de bewaring 
van de identiteit der deelgemeenten. Ook vindt hij 
dat de invoegetreding van de nieuwe postnumme-
ring moet uitgesteld worden omdat de overheid te 
weinig kansen op inspraak bood. 

WIJZIGINGEN 

Jan Loones (40) is in de kamerkommissie niet 
alleen financiënspecialist binnen de VU maar ook 
inspirator van meer begrijpelijke akties waarmee de 
gewone burger rechtstreeks te maken heeft. Getui
ge daarvan zijn aktie ten voordele van de Henge
laars waarover WIJ een paar weken geleden be
richtte. 

Eerst en vooral formuleren J. Loones en de 
Volksunie van het arr. OVD bezwaar tegen het feit 
dat het projekt van PTT-minister Colla binnenska
mers uitgewerkt werd. In een periode waarin de 
overheid zelf de openbaarheid van bestuur, in
spraak en medezeggenschap aanbeveelt, is het 
venwonderlijk te moeten vaststellen dat dergelijke 
wijziging met grote weerslag op mensen, bedrijven 
en diensten, als vaststaand wordt beschouwd. 
Wellicht staat het land voor een voldongen feit, 
maar toch blijft OVD er bij dat de maatregel mets 
anders kan zijn dan een voorstel, waaraan nog 
wijzigingen kunnen aangebracht worden op grond 
van gemotiveerde opmerkingen van gemeentebe
sturen, lokale postdiensten en partikulleren. 

UITHOLLING IDENTITEIT 

Meer konkreet stelt Jan Loones dat de identiteit 
van dorpen en deelgemeenten thans verder uitge
hold wordt omdat zij geen afzonderlijk postnummer 
meer krijgen. Sedert de samenvoeging van ge
meenten in 1976 hebben de dorpen het bovendien 
al niet gemakkelijk de eigen aard t.o.v. de pilootge
meente te bewaren. [Deze negatieve evolutie moet 
een halt toegeroepen worden. 

Volgens J Loones en de Volksunie van het arr. 
OVD IS het nochtans zeer goed mogelijk elke 
fusiegemeente een eigen postnummer toe te ken
nen, zolang de pilootgemeente niet meer dan 10 
deelgemeenten telt. 

„AANBEVELING" 

Meestal eindigt het vierde cijfer van het nieuwe 
postnummer op ,,0". Dat cijfer is dus in feite ,,vrij" 
om ingevuld te worden. De postnummering van de 
fusie Koksijde zou dus kunnen luide: 8670 Koksij-
de, 8671 Oostduinkerke, 8672 Wulpen. Voor de 
fusie Veurne: 8630 Veurne, 8631 Steenkerke, 8632 
Bulskamp, 8633 Avekapelle, 8634 Eggewaartska-
pelle, 8635 Booitshoeke, enz. 

In zijn antwoord op een parlementaire vraag van 
kamerlid Loones zegt minister Colla wel dat hij 
gebruik van de namen van deelgemeenten ,,aanbe
veelt". Volgens J. Loones gaat die intentie evenwel 
niet ver genoeg Het gebruik van de namen van de 
deelgemeenten zou eigenlijk moeten opgelegd 
worden. De plaatsnaambepaling zou dan als volgt 
kunnen luiden: ,,8671 Oostduinkerke (Koksijde)", 
„8672 Wulpen (Koksijde)", „8631 Steenkerke 
(Veurne)", enz. 

Indien die metode niet toegepast wordt kunnen 
veel praktische problemen rijzen in uitgestrekte 
agrarische gebieden met dubbele straatnamen, 
vooral dan In de distributiesektor. 

AANVRAGEN INDIENDEN 

Minister Colla laat vooralsnog de mogelijkheid 
open ,,achteraf nieuwe bijkomende postnummers 
toe te l<ennen, in uitzonderlijl<e gevallen, waarvan 
de noodzaal( wordt aangetoond'. De VU-gemeen-
teraadsleden van het arr. OVD starten in de nabije 
toekomst dan ook akties in hun gemeenteraden, 
om hun schepenkolleges ervan te overtuigen bij de 
minister een aanvraag in te dienen tot het bekomen 
van een bijkomend postnummer voor de deelge
meenten. 

J. Huyghe 

Jan Loones; „PTT-besllssing mag dan al 
een voldongen feit zijn, toch moeten wijzi
gingen mogelijk zijn!" 

OOSTENDE TEVREDEN 
OVER SAUWENS' HAVENBELEID 

Meer dan 300 zeer aandachtige toehoorders 
waren aanwezig op een hoorzitting over de Oost-
endse zee- en luchthaven waarbij gemeenschaps
minister Johan Sauwens niet alleen uiterst boeiend 
sprak, maar ook vooral zeer aandachtig luisterde 
naar wat heel wat belangrijke figuren uit de beleids-
en beheersmiddens van luchthaven, haven en 
openbare werken naar voren brachten. Men kon 
dan ook terecht spreken van een verrassend diep
gaand debat. De aanwezigheid van heel wat politie
ke figuren uit verschillende partijen was daar zeker 
met vreemd aan. 

Onder de aanwezige prominenten noteerden we 
verder Europarlementslid Jaak Vandemeulebrou-
cke (tevens inwoner van Mariakerke), volksverte
genwoordiger Jan Loones, burgemeester van Mid
delkerke Julien Desseyn, VU-fraktievoorzitter van 
Oostende Kns Lambert enz... 

Het voltallig Mariakerkse VU-bestuur — dat trou
wens deze geslaagde avond organiseerde — was 
eveneens aanwezig, alsook heel wat VU-raadsle-

den van Oostende, Middelkerke, Gistel en omstre
ken. 

De CVP-burgemeester van Oostende verklaarde 
dat, sinds Johan Sauwens de ministerportefeuille 
op zak heeft er volgens hem al meer schot in heel 
wat Oostendse havenzaken was gekomen dan 
tijdens vele van de voorgaande jaren. ,,U onder
scheidt zich duidelijk van uw voorgangers" aldus 
de Oostendse burgemeester. 

Bemerking die trouwens bevestigd werd door 
professor Allaert die stelde dat er straks op korte 
termijn meer in de Oostendse zeehaven zal worden 
geïnvesteerd dan de pover genoemde 1,2 miljard 
die tijdens de voorbije 18 jaar in deze stad door de 
centrale overheid aan de haven was gespendeerd. 

Naast het zootje vis dat de Limburgse Sauwens 
bij wijze van dank door het bestuur van VU-
Mariakerke in handen gestopt kreeg, kon hij aldus 
ook twee niet onaardige ,,bloemetjes" mee naar 
huis nemen. 

WANDELTOCHT IN DE WESTHOEK 
Nu zondag 1 juli a.s. richt het VU-arr. leper een 

wandelzoektocht in over 10 km in de streek van 
Cyriel Verschaeve. Deze tocht hebben we de,,Vier
kerken-tocht" genoemd, omdat deze tocht ons leidt 
langs rustige en landelijke wegen naar respektieve-
lijk volgende dorpjes: Wulvenngen, Vinkem, Alve-
rlngem en Oeren. 

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

De tocht brengt ons via ,,De Drie Koningen" naar 
Vinkem en Alvenngem, naar het ,,Verschaeve-
museum", waaraan we een kort bezoek brengen. 
Daarna leggen we een bloempje neer op het graf 
van Cyriel Verschaeve. 

Na ongeveer 6 km is het tijd tot verpozen in 

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

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

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

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

Deelname in de kosten voor de wandeltocht en 
ingang museum: 60 fr. 
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UIT DE REGIO 

WEST-
VLAANDEREN 

JUNI 

28 ROESELARE: Natuurtenloonstelling, 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 Gildenhof te 
Eernegem, Aartnjkestraat Vanaf 18u 30 Org VU-
Eernegem-lchtegem 

30 TORHOUT: 11-juli-viering in de Wpendaalse 
parochiezaal om 20 u Barbecue en dans Feestre
de door Jaak Gabriels Kaarten (250 fr) bij het 
bestuur 

JULI 

6 KORTEMARK: 11-)uliviering om 20u m zaal De 
Kring te Zarren Optreden van het Renaat Vere-
manskoor Org DF-Zarren 

8 BLANKENBERGE: 5de Guldensporenfeest Om 
17u Bloemenhulde aan Hendnk Conscience, Gro
te Markt 17u 30 Vienng in lokaal Vakantie Patro
naat, 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 

15 DEERLIJK: Vlaams Braadfeest Volw 300 fr, 
kinderen 200 fr Org VU-Deerlijk 

NIEUW 
VUJO-BESTUUR 
TORHOUT 

Elk jaar verkiezen de VUJO-leden van Torhout 
een nieuw bestuur Dit jaar had dit plaats op vrijdag 
8 juni 1990 Ons bestuur ziet er als volgt uit 

Voorzitster Kathy Vandeweeghe, ondervoorzitter 
en arr afgevaardigde Koen Bruneel, penningmees
ter Jan Deman, sekretaresse Marianne Deroo ( + 
afgevaardigde jeugdraad) PR-verantwoordelijke 
Lut Vandevyvere Leden Raf Mestdagh (-i- afge
vaardigde 1111 11-komitee, arr raad), Chantal 
Deduytsche (+ afgevaardigde jeugdraad) en Piet 
Vercruysse (+ afgevaardigde jeugdraad) 

Deze personen staan dit jaar in voor een aktieve 
en goed georganiseerde werking Hieronder een 
overzicht van onze kalender voor de nabije toe
komst 
stand op de Batjes op 23 en 24 juni in de Beerstraat 
(verkoop Greenpeace- & IJzerbedevaartkomitee-
artikelen), barbecue VU op 30 juni in Wijnendale, 
stand op Rock Torhout op de hoek van de Steen-
veldstraat en de Hillestraat, Uitstap naar het Zwin 
op 15 juli Iedereen is welkom i en Fietstocht naar 
Diksmuide, IJzerbedevaart op 26 augustus '90 
Inlichtingen bij Kathy Vandeweeghe, tel 21 50 86 

JAAK GABRIELS 
OP TORHOUTSE 
11-OULI-VIERING 

Op zaterdag 30 juni houdt de Torhoutse Vlaamse 
Vriendenkring haar traditionele 11-juli-viering met 
een al even traditionele barbecue En dat om 20 uur 
in de Wijnendaalse parochiezaal 

Niemand minder dan de nationale Volksunie-
voorzitter Jaak Gabriels komt naar Vlaanderens 

VU OPNIEUW 
OP GENTSE 
FEESTEN 

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

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 

oudste stad om er zijn 11-juli-toespraak te houden 
Een toespraak waar ook door de nationale pers met 
belangstelling wordt naar uitgezien De Volksunie 
IS een regeringspartij die duidelijk haar stempel 
heeft gezet — en nog zet — op de staatshervor
ming Rond dit tijdstip blikt de Vlaams-nationale 
partij op het voorbije jaar terug en maakt haar 
plannen voor de toekomst bekend Omdat de VU 
Torhout heeft uitgekozen om haar officiële 11-juli-
boodschap uit te brengen raden zij onze lezers aan 
deze zo talrijk mogelijk bij te wonen 

De prijzen van het eetmaal zijn alvast demokra-
tisch gehouden 250 fr voor de volwassenen en 
150fr voor kinderen beneden de 12 jaar Al moet er 
wel vooraf ingeschreven worden bij een van de 
bestuursleden of bij Ward Baert (050/21 36 52) 

26 augustus 1990 
Tl uur 

NATIONALISME? 
EEN MOMENTJE. 

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

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

JA, ik wil (aantal) eksempla(a)r(en) van de brochure „Nationalisme'' Een momentje " 

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

O Ik sluit (aantal) keer een bnefje van 100 fr in een bnefomslag gencht aan de 
Volksuniejongeren, Barrikadenplein 12, 1000 Brussel 

NAAM + VOORNAAM 

STRAAT + HUISNUMMER 

POSTNUMMER -i- GEMEENTE 
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UIT DE REGIO 

JUNI m-imx 

RODE CIJFERS EN DURE LETTERS 
TE EVERGEM 

30 GAVERE: Zomerbarbecue van 20 u in St-
Amandus-middelwijk 6 te Gavere Met optreden 
van The Lazy City Jazzband Prijs 400 tr Info 
091/8417 03 

JULI 

3 EVERGEM: Hobbyclub i p v op 26 |uni Info bij 
FVV-Belzele 
6 WICHELEN: Belotting in VU-lokaal „De Mori
aan" 4000 fr gratis + inleg 50 fr 
6 LEBBEKE: 3de luik Guldensporenkaartmg Zaal 
Edelweiss 4000 fr vooruit + inleg + trofee Inleg 
50 fr per deelname Inschrijven vanaf 19u , aan
vang 20u 
7 GENT: Vlaams-nationale 11 juli-vienng in zaal 
NTG, Tolhuislaan 77 te Gent M m v De Kornet, 
Astarte en Hammondorgel Bartholomeus Presen
tatie Nolle Versyp Gastspreker Koen Baert Om 
20u Org VU en Dr Goossenaertskring Gewest 
Gent 
7 HAMME: 11 )uli-viering in zaal Sportwereld, 
Stationsstraat 45 Om 20u Spreker Walter Pee
lers Animatie Peper en Zout Inkom 120 fr Org 
VU Kerngroep Kuituur en Milieu 
8 ZOTTEGEM: 11-juli Barbecue Vlaamse Vnen-
denknng Zottegem Van 11u30 tot 17u in de 
Bevegemse Vijvers Volw 300 f r , kinderen -12j 
150 ff 
8 OUDENAARDE: Barbecue vanaf 12 u Volw 350 
fr Kind-12 jaar 150 fr Iedereen kan deelnemen 
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 MERELBEKE: „Feest van de Vlaamse Gemeen
schap", van 10u 30tot 13u in domein Wisselbeke, 
Hundelgemsesteenweg te Merelbeke-Centrum 
Muzikale animatie door Koep Mezon Gastspreker 
Herman Lauwers over ,,Wat jongeren van Vlaande
ren verwachten" Org VU-Merelbeke 
8 WAASMUNSTER: Guldensporenzoektocht met 
de wagen of de fiets Start ts 13u 30 en 15u aan de 
Gemeentelijke Lagere School-Centrum (Kerk
straat) Aankomst ten laatste om 17u30 Deelne
ming 100 fr Vanaf I7u gezellig samenzijn en 
prijsuitreiking Org A Verbruggenkring Waas
munster 

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 pnjsuitrijking vanaf 
19u 30 in inschrijvingslokaal Org VU-Lebbeke ' 

VOOR F W GEEN 
KONINGSFEESTEN 

De Federatie van Vlaamse Vrouwengroepen zal 
met deelnemen aan de koningsfeesten 

Genade verlenen is het voorrecht van het staats
hoofd Tot hiertoe heeft hij geen gehoor gegeven 
aan de talrijke oproepen om eindelijk amnestie te 
verlenen aan de talrijke Vlaams-nationalisten die 
tijdens de repressieperiode omwille van hun politie
ke overtuiging werden veroordeeld 

Hun families dragen hiervan nog steeds de 
gevolgen Daarom ziet de FVV geen enkele reden 
om de instelling te vieren die onafgebroken afwij
zend tegenover deze elementaire eis van verzoe
ning en menslievendheid heeft gestaan 

De Volksuniejongeren van Evergem vinden de 
manier waarop in Evergem aan kuituur wordt 
gedaan totaal onaanvaardbaar en onhoudbaar 
Door de laksheid van de verantwoordelijken voor 
het kultuurbeleid dreigt immers de programmalle 
van het CC Stroming de mist in te gaan De raad 
van beheer voor het Kultureel Centrum is de 
jongste tijd immers nooit in getal om wettig te 
kunnen vergaderen' Dit is gebleken na de beheer-
raadsvergadering van 11 juni j I Daardoor komt de 
uitbating van de kultuurtempel voor het najaar '90 
op de helling te staan Er blijkt een totale desinte
resse te bestaan Nochtans heeft het gebouw 71 
miljoen gekost aan de gemeenschap en is de 
gemeentekas verlieslatend 

Als er dan wel kandidaat-huurders gevonden 
worden, laat men die nagenoeg gratis gebruik 
maken van de infrastruktuur We venwijzen hier 
naar de opnamen van het populair TV-spel Cijfers 
en Letters door VTM Volgens het gemeentelijk 
retributiereglement zou de Vlaamse Televisie 
Maatschappij hier 87 000 frank per dag moeten 
betaald hebben Voor de 4 dagen samen derft de 
gemeente hier zomaar eventjes 328 000 frank Hoe 
zal men zijn schulden afbetalen als elk kommer-
cieel bedrijf zomaar gratis van de Evergemse 
inspanningen kan gebruik maken' 

Een beheerraadslid vertrouwde ons bovendien 
toe dat de gemeentelijke kas daarbovenop gedu

rende 3 dagen het eten heeft betaald van de VTM-
crew (ong 25 personen/dag) i Is dit fair ten over-
,staan van de bevolking' 

Langs de andere zijde verhoogt men de belastin
gen en voert men voor de biblioteken opnieuw het 
inschrijvingsgeld in Dit ondanks het feit dat de 
adviesraad voor biblioteken zich daarover negatief 
heeft uitgelaten Het lezersaantal kende in '89 
immers een stijging met 5 % (= stijging van de 
subsidies) omdat de alternatieve meerderheid des
tijds dat inschrijvingsgeld had afgeschaft De sche
pen van Kuituur, mevrouw Lidwina De Bock (CVP) 
haalde aan dat omdat de gemeente krap bij kas zit, 
elke lezer zijn steentje moet bijdragen Dit is een 
belachelijke redenering, want wat baten 200 000 
frank (hetgeen het leesgeld opbrengt) op een totale 
biblioteekbegroting van 18 miljoen frank, als men 
bovendien weet dat dezelfde schepen 328 000 
frank derft door VTM gratis gebruik te laten maken 
van de gemeentelijke infrastruktuur Had men die 
bijdrage wel geïnd, dan konden alle lezers van 
Evergem volgend jaar gratis gebruik maken van de 
biblioteeki 

WIJ hebben dan ook onze grieven bij de schepen 
bekend gemaakt en wij eisen langs deze weg haar 
ontslag wegens flagrant wanbeleid en het misbrui
ken van gemeenschapsgelden i 

D. de Sloover 

VU-VISIE ST.-NIKLAAS NADERT REALISATIE 
De Volksunie van Sint-Niklaas verheugt er zich 

over dat er eindelijk een doorbraak is gekomen in 
de onderhandleingen die de toekomst zullen bepa
len van de beide algemene ziekenhuizen van Sint-
Niklaas, nl de Stadskliniek en Maria Middelares 

ZIJ herinnert eraan dat OCMW-voorzitter Roger 
Van Ranst vijfjaar geleden reeds intensieve pogin
gen ondernam om tot een gemeenschappelijk me-
disch-technisch-onderzoeks- en behandelingscen
trum te komen Hij liet toen reeds een visionair 
voorontwerp van overbrugging van de Hospitaal-
straat maken 

De Volksunie rekent erop dat de partners van de 
openbare sektor in de, volgens de OCMW-wetge-

ving, op te richten vereniging „NMR-Sint-Niklase 
Ziekenhuizen" in volledig wederzijds respekt de 
vele obstakels die de praktische realisatie nog in de 
weg staan, zullen opmimen 

De Volksunie van Sint-Niklaas stelt dat, zonder 
het belang van de NMR (Nukleaire Magnetische 
Resonantie) voor de medische beeldvorming voor
bij te gaan, het de Wase patient moet zijn die van 
deze operatie beter moet worden 

De Volksunie stelt dat de verdere uitbouw van het 
nieuwe centrum tot behandelingsinstelling voor 
kankerpatiënten door middel van radioterapie de 
eerstgevolgende te vervullen opdracht is 

GENT NAAR 
IJZERBEDEVAART 

VWG en VOS-Gent organiseren samen een 
busreis naar Diksmuide op zondag 26 augustus 

Hier de opstapplaatsen 

Evergem Dorp, 7u , Wondelgem Vierweegse 
7u 10, Dampoort Dieleman 7u 20, St Amandsberg 
Gemeentehuis 7u25, St Amandsberg Colombo 
7u 30, St Pietersplein 7u 45 en Ledeberg Kerk 8u 

Prijs reis -i- zitplaats op de weide 250 fr 
Inschnjvingen tot bus volzet is (54 plaatsen) op 
volgende adressen 

— voor het oosten van de stad St Amandsberg 
— Destelbergen — Oostakker bij mevr Katrien De 
Gelder-Cleiren, August Van Geerstraat 10, StA-
mandsberg, tel 28 01 20 

— voor het zuiden van de stad Gentbrugge — 
Ledeberg bij mevr üssette Rombout-Ghys, Aug 
Van Lokerstraat 20, Ledeberg, tel 31 09 74 

— voor het noorden van de stad Mariakerke — 
Wondelgem — Drongen bij dhr Maurits Vande-
woestijne. Resedastraat 50, Gent, tel 26 24 00 

VLAAMS-NATIONALE 
11 JULI-VIERING 
TE GENT 

Op zaterdag 7 juli 1990 om 20 uur gaat in zaal 
NTG, Tolhuislaan 77 te Gent de 11 juli-vienng door 

Er IS medewerking van showgroep De Kornet uit 
Kortrijk, Koperkwartet Astarte uit Aalst, Hammond
orgel Bartholomeus De presentatie gebeurt door 
Nolle Versyp Koen Baert, sekretaris van het IJzer-
bedevaartkomitee houdt de gelegenheidstoe
spraak 

Aangezien de 11 juli-herdenking van de stad 
Gent in het Gravensteen dit jaar met plaats vindt, 
worden alle Vlaams-nationalisten van het arrondis
sement Gent-Eekio dnngend opgeroepen de her
denking in de zaal van het NTG bij te wonen 

In tegenstelling met vroegere berichten gaat de 
herdenking met door in de VTB-zaal, Paddenhoek 
te Gent 

De organisatie ligt m handen van de Volksunie en 
de Dr Goossenaertskring van het Gewest Gent 

WIJ - 29 JUNI 1990 52 



UIT DE REGIO 

ZELE WAS 
FRANS-VLAANDEREN 

Op maandag 4 juni stapten een 40-tal Zelenaars 
op de bus om een stukje oud Vlaanderen in 
Frankrijk te bezoeken. Onder leiding van senator 
én historikus Walter Luyten werd inderdaad een 
geschiedkundige zoektocht ondernomen over „de 
Schreve". 

„BELZJIEKENAARS" 

Met een zeer interessante, boeiende en uitge
breide kommentaar en dito dokumentatie begeleid
de onze gids ons via Belle (Vailleul), waar we het 
stadhuis bezochten, naar de Zuidvlaamse heuvels 
met hun prachtige panorama's. Na een rit door 
Steenvoorde, waar de beeldenstorm is begonnen 
in 1566, werden we als aperitief getrakteerd met 
zang en anekdotische verhalen door de laatstleven-
de rederijker van Eecke, de 93-jarige Louis Wij-
ckaert, en dit in een onvervalste klare Vlaamse 
volkstaal. Aldus vernamen we dat de Vlamingen 
van hier door onze volksgenoten van ginder „Bel-
zjiekenaars" genoemd worden. 

Na het middageten, in Het Blauwershof te Gode-
waersvelde, trokken we te voet de Kasselberg op. 
Zeven Romeinse heirbanen vertrekken vanuit Kas
sei. En bovenop de berg staat een monument ter 
herinnering aan de drie veldslagen, gestreden rond 
de Kasselberg. De strijd ging telkens tussen Vlaan
deren en Frankrijk. Bij de vemielding dat Filips van 
Valois in 1328 Zannekin had verslagen plaatste de 
beeldhouwer (rond 1870 ) merkwaardig genoeg 
een vraagteken. Overigens sneuvelden in deze 
slag niet minder dan vijf gebroeders Blanckaert, 
een familie die ook In Zele bekend is. 

De toch ging verder via het slagveld van de 
Peene, naar Arneke. Wat verder stelden we vast 
dat ook hier Rubroek vlak tegen Broksele ligt. Via 
St-Omaars, zijn Wateringen (een prachtig kanalen-
landschap, en de groententuin van Zuid-Vlaande-
ren!) en de ruïnes van een der oudste Cisterciën
zerabdijen van Vlaanderen en nl. de St-Bertijnsab-
dij probeerden wi) Waten te bereiken. De bedoeling 
was het graf te bezoeken van de grote Zuidvlaamse 
figuur priester J-M Gantois (hijzelf zei dat hij geen 
Vlaming of Zuidvlaming of Nederlander was maar 
gewoon Nederlander). Een karnavelfeest verhin
derde ons echter de doortocht. Door Franse gen
darmes (allen met een leeuwenschildje op de 
mouw! Je moet het je hier maar eens voorstellen!) 
brachten ons op de goede weg naar Ekelsbeke. De 
prachtig gerestaureerde kerk was echter gesloten 
en het uniek kasteel in Vlaamse stijl heeft de 
Franse regering in puin laten vallen, en laten 
liggen. 

ZOEKTOCHT DOOR 
HISTORISCH GENT 

Deze leerrijke, boeiende en ontspannende zoek
tocht, ingericht door de VU-afdeling Gent-St.Pie-
ters, loopt nog tot einde augustus van dit jaar. 
Indien u deze unieke gelegenheid om kennis te 
maken met één der roemrijkste kultuurhistorische 
steden van de Lage Landen niet wil missen, dan 
schrijft u zonder verder uitstel het bedrag van 100 
fr. over op het rekeningnummer 068-2077640-24 
van Volksunie Gent-St.Pieters, lepenstraat 9, te 

Onder het toeziend oog van zijn partijgenoot president iMitterand, doet burgemeester 
Delobel van Belle een konkrete oproep naar de bedrijven toe om een industriezone te 
Belle te bevolken met Vlaamse bedrijven. V.l.n.r.: schepen Steenkist, burgemeester 
Delobel (die als een broer van onze kondukteur zou kunnen doorgaan), burgemeester 
De Bruyne, senator Luyten en even buiten de foto schepen Michiels. 

9000 Gent. De nodige deelname- en antwoordfor
mulieren worden u dan onmiddellijk toegestuurd. 

Bij voorbaat dank voor uw deelname en... veel 
sukses! 

Na nog een wandeling door de oude vestingsstad 
St.Winoksbergen reden we langs Westouter terug 
naar Zele. 

Er waren die dag twee hoogtepunten. Twee 
ontmoetingen, en twee oproepen. 

In Godewaersvelde sprak de voorzitter van de 

Frans-Vlaamse Kulturele Regionalistische Federa
listische Vereniging „Menschen Lyk Wyder", 
Frank Allacker ons over de zoektocht van zijn volk 
naar zijn Vlaamse identiteit. En hoe zij daar steeds 
beter in slagen. Voor het ogenblik leren zo'n 3.000 
Frans-Vlamingen, meestal jongeren, terug hun 
moedertaal. De gehele streek krijgt langzaam maar 
zeker terug een Vlaams uitzicht, straatnaamborden 
en hoevenamen krijgen opnieuw hun oorspronkelij
ke Vlaamse naam en de leeuw klauwt er meer dan 
bij ons. 

TOON SANDERS 

In Belle werden we door burgemeester Delobel 
en schepen Steenkiste officieel ontvangen op het 
stadhuis. Eerstgenoemde speelde eerst een deun
tje op de stadsbeiaard, prompt gevolgd door onze 
burgervader J. De Bruyne. Burgemeester Delobel 

ADVERTENTIE 

Kostuums naar maat. 
HERENKLEDING 

rmees 
Steenhouwersvest, 52 

ANTWERPEN 

wist ons te vertellen hoe zijn beleid erop gericht is 
het Vlaams karakter van zijn gemeente te verstevi
gen. Daartoe heeft hij besloten om in de laatste 

kleuterklas en in alle klassen van het lager onder
wijs anderhalf uur per week Nederlands te laten 
onderwijzen. Hi) deed tevens een warme oproep tot 
de Vlaamse industrieën en bankiers om m Zuid-
Vlaanderen te investeren. De kulturele eenmaking 
van onze gewesten zag hij niet zonder een ekono-
mische verstrengeling. 

Na uitwisseling van wat geschenkjes en wens-
woorden mochten we nog een autentiek eksem-
plaar van Toon Sanders (Sanderus) „Verheerlykt 
Vlaandre" inkijken. Waaruit we leerden dat Zele, in 
de eerste helft van de 17de eeuw bekend was voor 
zijn vlas. 

Vermeldenswaard is dat beide prominenten, 
Vlaanderen en Nederland, voor hun verantwoorde
lijk plaatsten, voor wat de redding van het Vlaams 
karakter van Zuid-Vlaanderen betreft. 

Voor ons was het in elk geval een les. Ondanks 
300 jaar Franse overheersing en in sommige perio
den zelfs regelrechte vervolging van al wat Vlaams 
was, blijkt dat een volk toch blijft leven. Of ze 
allemaal opnieuw zullen vernederlandsen is zeer 
onzeker. Maar of ze hun Vlaamse identiteit zullen 
herwinnen zal ook van onze steun afhangen. 

J. Strynckx 

BLOEMEN ROUWKRANSEN 
BRUIDSTUILEN 
ZAALVERSIERING 

f ETRA P.V.B.A. 
w | / HEIHOEFSEWEG 1 
g y ^ 2520 EDEGEM 
0ii<S^ Tel.: 0."/457.23.89 
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LIMBURG PROVINCIALE GULDENSPORENVIERING 
TE HEUSDEN- ZOLDER 

JULI 

6 HERDEREN-RIEMST: Guldensporenviering om 
20u in Hove Malpertuus Gastspreker Walter Luy-
ten Animatie Luk Voncken Org VU en Nieuw 
Riemst 

7 EIGENBILZEN: 11 juli-koncert in de gemeente
zaal Harteberg, door de K Harmonie Recht door 
Zee o I V Maurice Simeon Ook Drumband o I v 
Jef Liket Openingswoord Theo Bessemans 
Feestrede E P Meers Ook minister Sauwens 
wordt verwacht 

7 HERK-DE-STAD: Guldensporenviering met kul-
turele avond in het Amandinakollege om 20u „Het 
beste van de Fe" door Jan Verschaeren Org 
Vlaamse Kring en DF-Herk-de-Stad 

8 HERK-OE-STAD: Euchanstievienng t g v Gul
densporenviering, om lOu in de dekenale kerk 
St Martinus 

8 NEEROETEREN: 11 juli-vienng, in het vakantie
dorp BGJG Bergerven-Neeroeteren „Europa be
gint hier" Vanaf 17u Met volkse muziek, 11 juli-
toespraken, volkskunstgroepen Org 11 juli-komi-
tee I s m stad Maaseik 

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 )uli-vienng 

Meegedeeld 

In Hasselt werd „Citec" boven de 
doopvont gehouden Citec is een ge
meenschappelijk initiatief van de Kem
pense Steenkolenmijnen en Groep Swar-
tenbroeckx 

Citec heeft zijn dienstenpakket onder
verdeeld in vijf afdelingen projektmana-
gement, industnele architectuur, struktu-
ren, technische uitrustingen en ruimtelij
ke planning Het richt zich vooral op 
prive-opdrachtgevers en de hogere over
heid 

Swartenbroeckx zal zich verder kon-
centreren op Zijn oorspronkelijke roe
ping, dit IS, werken voor de gemeenten 

Citec NV IS gevestigd aan de Haver-
markt 22, 3500 Hasselt Tel 011-
22 14 66 

ADVERTENTIE 

- BINNENHUISINRICHTING 
- SIERSCHOUWEN 
- MEUBELEN - STOFFEN 
- BEHANG 

Kazernestraat 39 
9620 ZOTTEGEM 

091/60.13.37 

Op zondag 8 juli gaat in Domein Bovy te Heus-
den-Zolder de provinciale Guldensporenviering 
door 

Hier het feestprogramma 

10u30 Euchanstievienng in open lucht Voor
ganger e p adriaan Arnouts De viering wordt 
opgeluisterd door Het Noordlimburgs Mannenkoor 
met de Missa Recitata van Herman Roelstraeten 

11 u 30 Aperitiefkoncert verzorgd door het 
Noordlimburgs Mannenkoor o I v Herman Baeten 
Op het programma typisch mannenkoorliteratuur 
van Dvorak, Schubert, 8 Buckinx en liederen uit 
bekende musicals 

WERK-
AANBIEDINGEN 

De Vlaamse Vereniging voor Ontwikkelingssa
menwerking en Technische Bijstand (VVOB) be
schikt momenteel over een aantal vakatures 

Info- en selekties zijn voorzien op 9,12 en 13 juli 
1990 op het WOB-sekretanaat 

Engelstalig Afrika 
Botswana regenten, graduaten of industrieel 

ingenieurs accountant, architekten, burgerlijke in
genieurs, licentiaten dierkunde, wildparkwachter 

Malawi dokters of licentiaten in de biologie, 
psychologie, sociologie, burgerlijke ingenieurs 
elektronika, dokters diergeneeskunde 

Zimbabwe licentiaten wetenschappen, burgerlij
ke ingenieurs mechanica, bouwkunde of elektrici
teit, dokter in biologie 

Seychelles ingenieurs scheikunde, landbouw
wetenschappen 

Zambia licentiaten, burgerlijke en industrieel 
ingenieurs wiskunde/wetenschappen 

Franstalig Afrika 
Gabon licentiaten wetenschappen of industrieel 

ingenieur, industrieel ingenieur of regent elektro-
mechanika, regent wiskunde, fysica of scheikunde, 
licentiaten wiskunde, fysica of scheikunde 

Rwanda regenten, licentiaten, industrieel inge
nieurs landbouwingenieurs, verpleegsters, licen
tiaten lichamelijke opvoeding, licentiaten handel, 
ekonomische wetenschappen of T E W 

Burundi verpleegsters, kinesitherapeuten, druk
kers, vroedvrouwen, klinisch laboranten, onder-
houdstechnikus, ingenieurs elektro-mechanika en 
elektronika, technikus onderhoud elektrische appa
ratuur, viedo technikus, regenten en licentiaten 
wiskunde, fysica en wetenschappen 

Congo-Brazzaville licentiaten sociale weten
schappen, industrieel ingenieur, elektromechani-
ka, technikus, mechanieker 

Verdere uitleg kan verkregen worden op het 
kabinet van de minister van Ontwikkelingssamen
werking, André Geens (02/21019 12 — 
02/210 19 13 en vragen naar Veerie Wijfels of Dirk 
Demeurie) Belangstellenden kunnen ook recht
streeks kontakt opnemen met het VVOB, Maria 
Theresiastraat 21 te 1040 Brussel (tel 
02/217 7615) 

13u Middagmaal op het domein een geva
rieerd maaltijdaanbod verzorgd door de vier plaat
selijke eetgelegenheden 

15u Guldensporenviering Gastspreker Lionel 
Vandenberghe, nationaal voorzitter van het IJzer-
bedevaartkomitee Gastoptredens van Willem Ver-
mandere en groep. Big Band Demer & Laak o I v 
Bert Minten en de Zangkoren Exsultate, Cantate, 
Sint-Cecila en Meylandtkoor o I v A Hendrickx en 
J Put 

18u Avondserenade door de Grote Harmonie 
Demer en Laak o I v Bert Minten 

SONA SHAH 
EXPOSEERT 
BIJ SKM, 
HET MODEHART 
VAN BELGIË 

SKM heeft met alleen een groot hart voor 
mode, maar ook een groot hart voor kunst Vanaf 
maandag 2 juli tot woensdag 1 augustus expo
seert bij SKM de bekende Indische schilderes 
SHONA SHAH 

Mevrouw SONA SHAH is geboren in Nagpur in 
India Al vroeg in haar jeugd werd opgemerkt dat 
ze zeer artistiek aangelegd was Tijdens haar 
schoolcarrière hield ze zich bezig met tekenen en 
schilderen en had een zeer grote passie voor 
talen Ze behaalde dan ook het diploma in Hindi 
en Sanskrit Andere hobbies zoals paardrijden en 
atletiek namen al vlug andere proporties Ze 
kreeg opleiding in een militaire school en heeft 
aan veel wedstrijden deelgenomen, waar ze ze
ker met buiten de prijzen viel 

ZIJ behaalde dan ook daarna het diploma in 
,,Applied Arts" in 1964 in J J School of Arts, de 
meest befaamde kunstacademie in India Zij 
werkte voor,,Indian Modern Design motifs" met 
Amerikaanse publiciteitsagentschappen Haar 
eerste tentoonstelling vantekeningen en schilde
rijen in Antwerpen was in 1989 

Dansen was, zoals alle Indische dames ook 
nog een van haar passies Zij is een virtuoos in 
klassieke Indische dansen Zij gaf ook veel op
voeringen 

Sinds 1976 is zij gevestigd in Antwerpen en 
deed hier ook enkele opvoenngen, zoals in 1982 
in Brussel met aanwezigheid van koningin Fabio-
la 

De taal bleef haar passioneren en leerde hier 
het Frans Zij volgde intensief cursussen en 
behaalde haar diploma in 1984 

SKM IS heel trots deze schilderiijen van de 
bekende SONA SHAH te mogen exposeren, 
welke beslist de moeite waard zijn om er een 
uitstapje naar SKM voor te doen 

SKM IS gelegen langsheen de Boomsesteen-
weg (Al 2) te 2630 Aartselaar 

MEDEGEDEELD 
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ANTWERPEN 
ANTWERPEN 

JUNi 

29 BRECHT: Geïnteresseerden voor een gedach-
tenwisseling met VU-Brecht komen om 20u.30 naar 
lokaal Peerdshof, Veldstraat. In aanwezigheid van 
Herman Lauwers wordt de zaak besproken. 
29 BORSBEEK: Guldensporenviering in centrum 
Ter Smisse om 20u. m.m.v. Bob Boon Singers. 
Inleiding: Leo Vlaeymans. Gastspreker: Lionel 
Vandenberghe. Org.: Gem. feestkomitee i.s.m. DF 
Inkom gratis. 

JULI 

1 GEEL: Barbecue VU-geel om 16u. in Kantine 
Vlaamse Vrienden, Groenstraat. Volw. 250 fr., 
kinderen 150 fr. 
1 STABROEK-HOEVENEN-PUTTE: Fietstocht 
met FVV naar Zandvliet, met bezoek atelier kunste
naar Albert De Vree. Samenkomst lOu. Edi-plein, 
IOu.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-golf en tennis. Info: 
666.57.75. Org. FVV. 
6 MORTSEL: Gemeentelijke Guldensporenviering 
om 20U.30 in Mark Liebrechtentrum. Toespraak' 
prof. H. Van Goethem, optreden Rik Gorissen en 
groep. Vooraf 20u eucharistie in H. Kruiskerk met 
DF-koor Die Cierlycke. 
7 LAAKDAL: Milieu-fietstocht VU-Laakdal (ong. 38 
km). Vertrek 13u.30 Marktplein Groot-Vorst. 
7 RANST: 11 juli-viering in Gemeenteschool Broe-
Chem. Aanvang: 20u. Optreden Harbalifora Gast
spreker: Willy Kuijpers. Org.: Gemeentebestuur. 
7 MERKSEM: 11 juli-viering. Om 19u. eredienst in 
parochiekerk van St.-Barthotomeus. Daarna gezel
lig samenzijn en om 21u. toespraak door Antoine 
Denert. Org.: VU-Merksem. 
8 KONINGSHOOIKT: Fietszoektocht in kader van 
Guldensporenviering. Inschrijven en vertrek tussen 
13 en 14u. in Parochiecentrum Koningshof. Org.: 
VU-Hooikt. 
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: Guldensporenviering in de Krank-
hoeve te Bonheiden om 20u. Gastspreker Walter 
Luyten. Org. Davidsfonds. 
10 WOMMELGEM: Guldensporenzangfeest op 
Kerkplaats te Wommelgem om 20u.30. Gastspre
ker: Lionel Vandenberghe. Org.: KK Jan Puimège. 
11 BOECHOUT: Guldensporenfeest in J.-F. Wil-
lemsschool om 20u. Met samenzang en feestrede 
(R. Celis). Optreden van Peper en Zout, jazzband. 
Gratis inkom. Org.: gemeentebestuur. 
21 ANTWERPEN: 21 juli-rommelmarkt. Vanaf 11 u. 
op de 1ste verdieping aan de Steenhouwersvest 14 
tte Antwerpen (vlakbij Hoogstraat). Om 15u. start 
stuntverkoop. Om 17u. onverbiddelijk deuren dicht. 
Org.: VU-Antwerpen-stad. 
21 MERKSEM: Grote VU-barbecue op het domein 
van de parochielokalen Mater Dei, Kwade Veld
straat te Merksem. Aanvang 15u. Met volksspelen, 
barbecue en zangstonde. Inschrijven vóór 15 juli bij 
VU-Merksem of in lokaal Vlanac. 

buitenverblijf van Guy en Joke te Sint-Job-in-'t-
Goor. 

ZOEKERTJE 

ANTWERPSE WIJ-WERVERS 
IN DE BLOEMEN 
Tijdens de open arr. raad van 15 juni j.l. werden de drie Antwerpse WIJ-topwervers 
bedaclit met een geschenl* vanwege vice-eerste minister Hugo Schiltz. (v.l.n.r.) Koen 
Raets, arr. voorzitter, W. Herbosch en A. Lenaerts (topwervers), F. Cricit, arr. ondervoor
zitter die namens de minister het boeit overhandigde. Top-werver Wim Duys was 
verontschuldigd. 
Ool( de redalttie sluit zich bij deze gelukwensen aan! (foto Hilde Hermans) 

HOTEL-RESTAURANT Volledig hernieuwd kader 
Alle komfort 
TV 
Radio 

Minibar 

Telefoon 
Safe 
Sauna 
Zonneterras 

Matige prijzen Verzorgde bediening 

Specialiteit Alle visgerechten 

Goed onthaal 
P. de Smet de Naeyerstraat 19 
8430 MIDDELKERKE 
« 059-30.11.88 

— BUS — Welke vereniging, uit Gent of omgeving, 
legt een bus in naar de 11 juli-viering op de Grote 
Markt te Brussel? Antwoord aan Swinnen-Brugge-
mans, Elfjulistraat 63 te 9000 Gent (091/22.08.46). 

ADVERTENTIE 

Het O.C.M.W Antwerpen beheert 8 ziekenhuizen en 20 R.V.T.- en bejaardeninstellin
gen, waar alle aspekten van de verpleegkundige zorg aan bod komen. 

Het O.C.M.W. Antwerpen zoekt voor onmiddellijke indiensttreding: 

pas afgestudeerde: gegradUGGrc ie 
verpleegkundigen 
gebrevetteerde 
verpleegkundigen 
ziekenhuis
assistenten 

Wie belangstelling heeft, kan kontakt opnemen met Peter De Becker, Dienst Inspektie-
Nursing, Lange Gasthuisstraat 39 te 2000 Antwerpen (tel. 02/223.57.96) waar alle verdere 
inlichtingen kunnen bekomen worden. 
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Op de infobeurs voor Kulturele verenigingen te Vilvoorde (16-17 juni 1990) organizeer-
den de Vlaamse Vrouwen (FVV) een grote speelgoedinzameling ten voordele van 
Roemeense kinderen. Een glunderende voorzitster, Nora Tommelein, zorgt hier alvast 
dat Lieve en Willy Kuijpers niet met lege handen naar Oost-Europa moeten vertrekken. 
(foto Bob Van Driessche) 

GEEN AFVAL- & VERBRANDINGSOVEN 
TE GRIMBERGEN 

BRABANT 

JUNI 

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

29 MEISE: Officiële feestdag van de Vlaamse 
Gemeenschap. Om 20u. m de Gemeentelijke Fu-
sieschool te Wolverttem, Hoogstraat 40: optreden 
Kamerkwintet Mansa Musica. Feestrede door Luk 
Van den Bosscfie. Optreden Carminakoor. Samen
zang. 

29 AARSCHOT: Praatcafé met Willy Kuijpers, in 
tiet stedelijk museum, Begijnhof te Aarschot om 
20u. Org.: VU-Aarschot. 

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

JULI 

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

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

7 LIEDEKERKE: Barbecuefeest in sportschuur 
Daatmet, vanaf 18u. Org.- Vlaamse Kring Pajotten
land Liedekerke. 

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. 

6 LIEDEKERKE: 11 juli-viering met minister Johan 
Sauwens, op het gemeentehuis van Liedekerke, 
om 20u. Org.- VU-Liedekerke. 

I I AARSCHOT: Aarschot neemt deel aan 11 juli-
viering te Brussel. Vertrek bus om 13u.30 aan de 
Kristus-Koning-kerk en om 13u35 aan de Grote 
kerk. Prijs: ong. 100 fr. Inschrijven bij: Paul Van 
Hoof (56.69.66) en Fik Meulenbergs (56.93.34). 
Org. VU-Aarschot. 

GULDENSPOREN-
FEEST 
TE MACHELEN 

Op zondag 8 juli a.s. om 15 uur stipt, op het De 
Cockplein in Diegem organiseert het gemeentebe
stuur van Machelen een groots Guldensporenfeest. 

Naast de plaatselijke verenigingen: de Kon. 
Fanfare Gevaertkring, Volkskunstgroep De Garve 
en de dansgroep Jasmijn treedt Johan Verminnen 
op in koncert en als gelegenheidsspreker heeft 
gemeenschapsminister Johan Sauwens het woord. 

Een programma om van te snoepen en waar 
eenieder zijn gading vindt. Wij verwachten dan ook 
allen voor wie Guldensporen het echte Vlaamse 
Nationale feest is 

De Volksunie van Halle-Vilvoorde heeft het pro
bleem „afval" in Vlaams-Brabant reeds 3 jaar terug 
behandeld tijdens haar arrondissementeel kongres 
,.Groen en Vlaams" te Dilbeek. 

Tijdens de vergadering van de arrondissements-
raad van 15 juni 1990 (eveneens te Dilbeek) werden 
de ingenomen standpunten geaktualizeerd. 

De Volksunie van Halle-Vilvoorde is van mening 
dat de huidige diskussie over de mogelijke bouw 
van een verbrandingsinstallatie te Grimbergen 
moet worden aangegrepen voor een diepgaande 
diskussie over het probleem „afval" in het alge
meen en de voorkoming en recyclage in het bijzon
der. 

Voor de Volksunie van Halle-Vilvoorde primeert 
een maksimale voorkoming en recyclage van het 
afval voor alles; de Volksunie van Halle-Vilvoorde 
stelt evenwel vast dat daaraan nog steeds te weinig 
aandacht wordt besteed. Wetten die bv. de afval-
produktie zelf moeten reglementeren en beperken 
blijven nog steeds uit. 

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 

De Volksunie van Halle-Vilvoorde twijfelt er dan 
ook sterk aan of wel voldoende werd gezocht naar 
andere mogelijkheden om het resterende afval na 
een maksimale voorkoming en recyclage te venwer-
ken en/of te ven/vijderen. 

Voor de Volksunie van Halle-Vilvoorde is het 
probleem ,,afval" in de eerste plaats een zaak van 
de overheid en mogen ekonomische motieven (om 
vooral iets niet te doen) niet doorslaggevend zijn. 

Op het leefmilieu en de toekomst van Vlaanderen 
en de wereld mag immers geen prijsetiket worden 
geplakt. 

De Volksunie van Halle-Vilvoorde venwerpt dan 
ook de plannen van CVP-minister van Leefmilieu 
Theo Kelchtermans om in Grimbergen (Borgt) nabij 
Vilvoorde een verbrandingsinstallatie te bouwen en 
te eksploiteren voor heel Vlaams-Brabant, en de 
bodemassen te storten in Zemst (Bos van Aa). 

De Volksunie van Halle-Vilvoorde roept minister 
Johan Sauwens op de plannen van minister Kelch
termans in de Vlaamse Eksekutieve te bestrijden. 

' ' • ' • • ' • — . . — t 

KEUKENS - SANITAIR -
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 
Assesteenweg 240, TERNAT 

Tel. 582.29.15 

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

NV BERT Cars en Trucks 
Assesteenweg 101-103 
TERNAT 

Tel.: 02/582.13.12 
02/582.04.10 

Verdeler 
VOLKSWAGEN - AUDI - PORSCHE 924-944 

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

Personenwagens, vrachtwagens en carrosserie 

DE PRIJSBREKER 
van het goede meubel 

Groenstraat 84, 2000 Antwerpen tel. 03/236.45.31 

Open van 10 tot 19 u. Maandag gesloten 

Guido NUYTTENS 
Longtinstraat 126 

1090 Brussel 
SANITAIR - ZINK 

ROOFING 
LOODGIETERIJ 

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 
9328 schoonaarde 

dendermonde 
052/42 33 04-42 39 16 

drukkerij 

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

1 m • • • 
^ O E V R I E S E ^ 
^woonverlIcbUng 

^ 

1 ̂ H 
|H 

baron ru/̂ nclaan "8 1 
^ 8320 brugjïf 4 ^ 
l^baan brugge oostkamp^al 
H ^ ^ 0 f 0 35~4 04 ^ ^ H 

^^•^•1 

^M 
1 
^1 

PVBA 
J. BORREMANS-COCK 

& KINDEREN 
Algemene Bouwondernemingen 

Gentsestraat 238 
9500 Geraardst>ergen 

Tel. 054-41.25.89 

Wij bouwen voor u 
sleutel op de deur 

mm ̂ 1 
TE HUUR VOOR UW VAKANTIE 

AAN ZEE: 
moderne app en villa's 

In alle prijsklassen 
Gratis catalogus op aanvraog 

058-51.26.29 
Leopold II laan 205 

8458 OOSTDUINKERKE^ 

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

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

FRANSSENS OPTIEK: 
Silhouette 
Marwitz 
Rodenstock 

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

Kerkstraat 44, Antwerpen 
Tel. 03-235.64.75 

GELD 
Onmiddellijk te bekomen bij 

FRANS VAN MOORTER 
Vijfhuizen 6, Erpe 
Nieuw telefoonnummer: 

053/80.10.09 

Freddy en Cecile 
Vermeersch-Vaesen 
Sint-Aarnoutstraat 12 
8260 Aartrijke-Zedelgem 
s 050/20.08.50 
algemene decoratiewerken — 
schilderen — behangen — 
vloerbekledingen — parket — 
louverdrape — luxaflex — .... 
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TANTE POS... 
Door de manke werking van de post 

tijdens de voorbije weken zijn sommige 
berichten voor onze rubriek Uit de regio 
ofwel niet ofwel te laat op de redaktie 
aangekomen. 

Onze verontschuldigingen voor moei
lijkheden totaal buiten onze wil. 

De redaktie 

VLAAMSE 
VOETBALBOND 

Ik prijs ten zeerste het initiatief van VUJO 
om de Belgische Voetbalbond op te splitsen. 

Bi] het lezen van het artikel „Een VI. Nat. 
voetbalbond" (WIJ nr. 24) kwam in mij de 
herinnering aan de gewezen Vlaamse Voet
balbond in de periode 1929 tot vóór het begin 
van de oorlog 1940. 

We hadden te Erembodegem in de jaren 
1933-34 ook een VV-klub genoemd „Blauw
wit" , waarvan ik medestichteren bestuurslid 
was. 

Er waren ook bij de VV-aangesloten: „Ont
werp" (met de toen vermaarde spelers, de 
broers De Deken), verder Aalst, Vrij Dender
leeuw, Zottegem, Nukerke, Etikhove, Terha-
gen (met de biezondere spelers Pandeiaars). 
Zelfs tot in Nederland was de W vertegen
woordigd in Aardenburg en IJzendijke. 

Onze klub heeft het, helaas, niet kunnen 
volhouden door konkurrentie vanwege een 
plaatselijke klub, aangesloten bij de KBVB 
en ook door het begin van de betalende 
voetballer. 

DE GEVOELIGE SNAAR 
Het verheugt mij dat uw weekblad de 

demokratische spelregels hoog in haar vaan
del draagt. Ik was zeer vereerd toen ik las dat 
de ,,grote manitoe van de Coens-hervormin-
gen" zo eerlijk was te reageren op mijn 
aantijgingen. Daarmee heeft hij ook zijn 
funkties in dit duistere spel geopenbaard, 

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. 

waardoor mijn beweringen alleen maar aan 
kracht winnen. Ook Frans Truyts noemde 
namen en dat pleit voor hem. De „krachten" 
achter dit Kelchtermans-rationalisatieplan 
hebben zich al te lang in een beangstigende 
stilte schuilgehouden. 

Een paar punten wil ik nog graag rechtzet
ten: 

— Het is inderdaad waar dat Biesemans 
en Devreese niet aanwezig waren op de 
vergadering van 19/3/87, en dit omwille van 
technische proeven in onze akademies. Wel 
werd ik ingelicht door mijn afgevaardigde, 
die overigens weigerde in te tekenen in het 
aanwezigheidsregister, daar dit dokument 
steeds gemanipuleerd werd. Meer nog... ik 
was wél aanwezig op zijn tweede vergade
ring van maandag 29/6/87 (sindsdien ge
noemd als Sint Niklaasjesdag). Truyts noemt 
dit in uw artikel een „protestmeeting", omdat 
van de 130 aanwezigen er toen 110 mijn anti-
Kelchtermans-lijst ondertekenden. Uit dit 
protest is WKO ontstaan. 

— Daar waar WKO duidelijk stelt dat onze 
wachtlijsten met 135 miljoen opgelost wor
den, goochelen de hervormers zeer dubieus 
met miljoenen die, al naargelang het weer, 
schommelen tussen 132 en 300 miljoen. 
Voor een tweede maal spreekt Frans Truyts 
de waarheid: deze misvormingen zullen 300 
miljoen kosten! 

Janpieter Biesemans, Meise 

Jan De Dier, Erembodegem 

WLAANDEREN 
f JSESTAAT 

GESCHIEDENIS 
Met bezorgdheid hefft de Vereniging van 

docenten in geschiedenis en staatsinrichting 
in Nederland (VGN) kennis genomen van de 
dreigende aantasting van het geschiedenis-
onderricht in Vlaanderen. 

Het bestuur is van mening dat historische 
kennis alleen door schoolonderricht op sa
menhangende wijze kan worden verkregen. 

Voor een juist begrip van de spektakulaire, 
aktuele gebeurtenissen in bv. Oost-Europa is 
historische kennis onontbeerlijk. Een gene
ratie die het verleden niet kent, kan de 
toekomst niet begrijpen. 

Wij ondersteunen al die krachten in Vlaan
deren die menen dat geschiedenis en staats
inrichting geen keuzevakken dienen te zijn in 
het sekundair onderwijs. 

Slechts verplicht ondenwijs in geschiede
nis en staatsinrichting biedt de garantie voor 
het opgroeien van een generatie van bewus
te staatsburgers. 

Drs. F.R. Kat, Zoelen (NI.) 

ro/lfSLW/H 

Vlaanderen bestaat 
De Vlaamsnationale feestdag 11 juli nadert. Wij doen een oproep om op deze 

dag te vlaggen met de Vlaamse Leeuw. 

Om deze feestdag aan te kondigen kan ook de affiche „Vlaanderen bestaat" 
aan het raam gehangen worden. 

De affiches zijn verkrijgbaar op de arrondissementele sekretariaten. Wie 
daar niet terecht kan, wordt geholpen op het VU-sekretariaat, Barrikadenplein 
12, 1000 Brussel, tel. 02/219.39.30. 
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D N) JAN DE NUL 
JAN DE NUL N.V. 

CONTAINERTERMINAL 
ANTWERPEN 

Tragel 23 
9308 Hofstade-Aalst 

BELGIË 
Tel 32 53 76 05 11 
Telex 12340 de nul 
Fax 32 53 78 17 60 

Leonardo da Vinci 
zelf-varende 
cutter-zuiger 

Depret {^ 
^ m NV W^VW 

HAVEN- EN 
WATERBOUW 
BETONBOUW 
GEBOUWEN 

OPENBARE EN 
PRIVATE WERKEN. 

L. Blondeellaan 2 • 8380 Zeebrugge 
Tel. 050/54 42 31-Fax. 050/54 46 60 

Tf\i\ PIRoeg 
' ^^^^ BI iDr-uTCTOA AT an o-

lers NV 

BURCHTSTRAAT 89 2760 KRUIBEKE 
TEL (03)774 4711 
TELEFAX (03)774 4719 

GEBOUWEN 
WATERBOUW 

BRUGGENBOUW 
WATERZUIVERING 

RESTAURATIE & RENOVATIE 
SLEUTEL-OP-DE-DEUR PROJECTEN 



KONCEPT 
DAT ALLES 
HEEFT... 

^ 

^ 

VRAAG ONZE FOLDER» 

ïïiïFïl kantoormeubelen 
kantoorinrichting 

KWALITEIT 
Vervaardigd in de duurzaamste materialen: v>. 
kunststof, staal, aluminium. De afwerking draagt 
het label van de Belgische fabrikant nr. 1 van het 
betere kantoormeubilair. , 

ERGONOMIE ^ ^ 
Op mensenmaat b e ^ ^ ^ ^ k Verzonken kabel-
doorvoer en n i e t - r e f l e l ( ^ J | ^ bovenbladen die 
4Ei-dgj-ioogte verstelbaar zijn. Voor elke v\/erksitu-

i feen ideale oplossing. -^ 

FLEXIBILITEIT Spt 
Met één enkel onders-^ren %en beperkt aantal 
bladen kan |e.. alle kanten uit bij aanbouv^/ en 
ombouw. EÉHlpicIdel van één enkel sleuteltje. De 
logistieke ^ n v o u d werkt sterk kostenbesparend. 

CHELEN Industriezone No 
jonzalen open van 8 30 u • 

BRUSSEL Montoyerstraat 10 
)nzalen open van 8:; 


