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LEPEL & VORK 

R E S T A U R A N T 

Specialiteit VLEESFONDUE 
Salade -i- 5 sausjes. 

Grillade Ribstuk aan 't been 
„ABERDEEN" 
(van superieure 
Schotse l<waliteit) 

Stenedorpstraat 23 
8400 OOSTENDE 
059/70 34 17 

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

RESTAURANT 

KzfLassattbetg^ 
NIEUWE LAAN 47 
1860 MEISE 

Op 5 km van de Heysel, 
baan Plantentuln. 

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

900 Fr.p.p. 

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

BANKETTEN Tel. 02/269.70.45 

RESTAURANT 
KAPELLEKESHOEF 

Kapelstraat 1 
Tongerlo-Westerio 
Tel. 014-54.40.07 

Maandag gesloten 
Rustieke sfeer 

Banketbakkerij 

ANTWERPIA 
JOOST GOSSYE 

Geraardsbergsestraat 
38 
9300 Aalst 
Tel. 053-21.35.33 

liet ^alinöbui^ 
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 

Caféf Tif^i Jfot*^ 
'CAMbriHUS ' 

itoosUritnut 3 3690 Bm 
tm/ift»3^ 

_]i!ATFyt 
SL M 

'tboerenhof 
CAFE-RESTAURANT-FRITUUR 

Terras - Lunchroom -Coffeeshop 
Altamira stone grill 

Prijzen voor groepen 
op aanvraag. 

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

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

ten 
Overeinde 8 AS 

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

Brood- en 
banketbakkerij 

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

SPECIALITEIT VAN ALLE 
GELEGENHEIDSGEBAK 

Hostellerie 

yrttwg 
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 
Fiine Franse keuken a la carte en 8 menus van 695 fr tot 1600 fr 
Een hart voor de kinderen, eigen speelruimten en aangepaste menu's 
Kamer (2 pers 1 met uitgebreid ontbijt vanaf 1750 fr 
Eveneens pension en half pension mogeliikheden 
Week end verbliif 

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

Hostellerie Petrus, Oerenstraat 13, 8190 Alveringem. 



EERST DIT 

EEN KONTRAKT VOOR 
VERKEERSVEILIGHEID 

D
E maandagmorgenkranten bieden doorgaans 
geen vrolijk nieuws want steevast staan de wee/c-
eindedoden vooraan in de berichtgeving, liet is 
een pijnlijke traditie waarbij wij alleen maar met het 
hoofd kunnen schudden. En alhoewel de overheid 
onderhand zowat alles heeft uitgeprobeerd om er 
aan te verhelpen wordt deze dodenlijst met het 
weekeinde langer. 

Minder nieuwswaarde hebben de honderden 
jongeren die het avontuur overleven maar voor het 
leven aan bed of rolstoel gekluisterd blijven. 

Het is dan ook begrijpelijk dat de overheid naar ultieme 
maatregelen grijpt om de ongevallenlijst af te remmen. De 
vrees blijft echter of er wel wondermiddelen bestaan om de 
kwaal te genezen wanneer de gebuikers van de auto niet zélf 
alle roekeloosheid willen afleggen. 

De federale minister van Verkeer, Dehaene had mooi 
praten toen hij onlangs in de senaat verklaarde dat,, de mens 
moet worden opgevoed inzake verkeersveiligheid en moet 
leren dat het verkeer een kollektief gebeuren is waarbij de 
vrijheid van de ene de vrijheid van de andere beperkt. Wij 
moeten een mentaliteit kreëren die het super-individualisme 
bestrijdt en de auto herleidt tot een 
louter vervoermiddel." 

De minister heeft gelijk, maar is dat 
allemaal niet reeds tot in den treure 
herhaald ? Wat haalt het allemaal nog uit ? 

Dat thans naar paardemiddelen als 
het strafpuntensisteem gegrepen 
wordt zal wel goedbedoeld zijn, in tal 
van landen heeft het tot goede rezulta-
ten geleid. Het invoeren ervan zal wel
licht ook bij ons een gunstige invloed 
hebben. 

Maar ruikt dit allemaal niet te veel 
naar straf en vergelding? Dat zal wel 
de bedoeling zijn, want zich bazerend 
op de anti-alkoholkampanje tijdens de 
eindejaarsfeesten, vervolgde Dehaene:,,... de mens blijft een 
mens en heeft die ,, peur de gendarme,, nodig..." 

En dat vinden wij er een beetje te veel aan. 
Waarom moet de arm der wet altijd in negatieve zin 

uitgespeeld worden? Dat er, waar nodig, straf punten uitge
deeld worden zal wel nuttig zijn, maar kan dan ook niet in 
positieve zin gekwoteerd worden? 

Het merendeel van de autobestuurders doen hun best om 
heelhuids door het verkeer te geraken, rijden wél voorzichtig, 
respekteren wél de verkeersborden en de medespelers in het 
verkeer. En alhoewel zij voor deze burgerzin niet hoeven 
beloond te worden zijn zij vaak het slachtoffer van te ijvere 
ordehandhavers die van de peur de gendarme wat graag 
misbruik maken... 

De minister zal wel beseffen dat met zijn strafpuntensis
teem geen wondermiddel is gevonden, er is veel meer nodig. 
Ook veel meer dan de beperking van overmatig alkoholver-

bruik én de bestraffing van sturen onder invloed én nieuwe 
regelingen voor het bekomen van het rijbewijs. Het zijn 
allemaal stappen in de goede richting. Het is maar te hopen 
dat ze in een globaal pakket zullen aangewend worden en — 
wij kunnen het niet genoeg hertialen — op een duidelijke 
wijze aan de bevolking bekendgemaakt. En waarom zou er 
tussen overheid en bevolking geen kontrakt voor verkeersvei
ligheid kunnen gesloten worden? In naam van de honderden 
doden en levenslang gekwetsten van de weg... 

In dezelfde globale aanpak is de sistematische verbetering 
van het wegennet van zeer groot belang, vooral daar waar de 
gebruikers a.h.w. uitnodigd worden 
om ongevallen te veroorzaken. 

Zeer grote verantwoordelijkheid rust daarbij op de schou
ders van minister Johan Sauwens. Hij en zijn administratie 
hebben dat begrepen, zij laten niets onverlet om reeds in een 
eerste faze de gevaarlijkste knelpunten te ontwarren. Dat de 
minister een lange termijnvizie ontplooit spreekt uit het 
Verkeers- en Vervoersplan dat hij op tafel heeft gelegd. 

Sauwens krijgt voor zijn voorstellen goede punten. Wat ons 
vooral pleziert is dat hij het openbaar vervoer voon-ang verleent. Er 
is eigenlijk geen andere keuze mogelijk: de auto, hoe komfortabel 

hij ook is, kan niet langer ons landschap 
en ons leven blijven bepalen. Reeds te 
veel stad, dorp en landelijke ruimte werd 
opgeofferd om detiran-op-vier-wielen in te 
volgen. 

Sauwens zal echter met zijn plannen 
het probleem van de files niet meteen 
oplossen, zeker wanneer hij terecht 
geen nieuwe wegen bijwil. Een her
dacht, vernieuwd en aantrekkelijk 
openkiaar vervoer kan slechts het eni
ge alternatief zijn. Sauwens' aanpak 
van de Vlaamse VervoerMaatschappij 
opent in die zin belovende perspektie-
ven, de goedkeuring van het dekreet 
op deze VVM zet nu alle deuren wa

genwijd om aan het werk te gaan. 
Jaren terug werd door de autoïndustrie kampanje gevoerd 

onder het motto „De auto mijn vrijheid". Het was zowat de 
meest liberale slogan van de jongste tijd. Dat tijdens het 
senaatsdebat over het wegverkeer een liberaal verklaarde: 
,,Wij moeten ons laten leiden door een bezinning over 
eenieders vrijheden." zegt, dat men anders is gaan denken 
over dat soort vrijheden... 

Omdat zich verplaatsen meer dan ooit een onderdeel van 
het leven geworden is moet er een bestendige zorg zijn om 
maatschappij én mobiliteit met mekaar te verzoenen, in 
eerbied voor andermans en eigen leven, voor de natuur en 
voor de leefomgeving. Dat daarbij strafpunten worden uitge
deeld nemen wij er node bij, als dit maar kan helpen om ons 
van de plaag van de verkeersdoden en de onleefbaarheid te 
verlossen. 

Maurits Van Liedekerke 
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Vic Anicaux schreef een boei
ende brochure getiteld „Brus
sel, stuk van ons". Voor wie 
daar nog aan twijfelt. 

In de Vlaamse Raad werd het 
dinosaurusdekreet op het on-
denwijs goedgekeurd. 

Het einde van Moboetoe 
lijkt nu echt nakend. Maar 
wat komt daarna? 

Minister van Ontwikke
lingssamenwerking An
dre Geens hervormt het 
ABOS. 

^ ^m Minister Sauwens wil de 
T g Vlaamse administratie 

I ( decentraliseren. In Ant
werpen legde hij de eer

ste steen voor de uitbreiding van 
het Vlaams Administratief Centrum. 

f^ ^ KSJ-KSA-VKSJ is een 
M I moderne jeugdbeweging. 

^ ^ I Nationaal koördinator Li-
set Van Aerschot praat 

honderduit en eerlijk over jeugd, 
beweging en samenleving. Een 
konfrontatie met de jeugd van te
genwoordig. 

24 
Van katolieke aktie naar 
moderne jeugdbewe
ging: de geschiedenis 
van KSJ-KSA-VKSJ. 

/ \ f\ ''^ Tienen begon de we-
J VM reldgeschiedenis van de 

^ i ^ J harde suiker. Een beeld 
van Tienen, de industrie 

en de stad. 

^ gM Torhout-Werchter beleef-
J T de ook d it jaar meer hoog-

^ ^ I te- dan laagtepunten. 
Maar wordt het dubbel

festival nu echt niet té groot? 

33 
Op 29 maart jl. werd Ernst 
Jünger 95 jaar. Een por
tret. 

ƒ% ƒ% West-Duitsland werd voor 
« l i ^ de derde keer wereld-

^ ^ ^ ^ kampioen. Grote verlie
zer was de voetbalsport: 

beschamend spektakel, bedroe
vend spelnivo. 

(omslagfoto KSJ) 

WIJ - 13 JULI 1990 4 



Enkele Volksuniejongeren hebben op 11 juli, samen met nationaal sekretaris 
Willy Kuijpers, een spandoek gehangen op het dak van het BRT-gebouw aan 
de Reyerslaan. Het opschrift luidde: VRT: NU. Met deze aktie wilden ze 
aanklagen dat de SP en de CVP tot driemaal toe botweg geweigerd hebben de 
naam van de omroep van de Vlaamse gemeenschap aan te passen aan de 
veranderde politieke realiteit in ons land. De BRT ressorteert immers onder de 
bevoegdheid van de Vlaamse gemeenschap, en wordt betaald met het geld 
van de Vlaamse belastingbetaler. Telkens opnieuw verzinnen de „Vlaamse" 
SP en CVP drogredenen om de naamsverandering niet te moeten doorvoeren. 
De ene keer zou er net geïnvesteerd zijn in een nieuw BRT-imago en -logo, de 
andere keer zou de naamsverandering verwarring stichten bij de kijkers, een 
derde keer zou de „V" in het buitenland onverklaarbaar zijn. (toto A. siibers) 

DE KALENDER... 
Het partijbestuur van de Volksunie be

steedde haar vergadering van maandag jl. 
aan de bespreldng van ondermeer de opvol
ging van het kongres en een aantal hangen
de dossiers. Geen groot nieuws bijgevolg. 
Na aftoop onderhielden voorzitter Jaak Ga
briels en algemeen sekretaris Willy Kuijpers 
een eenzaam aanwezige Belga-journalist 
met een losse babbel. 

Voorzitter Gabriels ontkende dat de Volks
unie zou aansturen op een koppeling van de 
begrotingsbesprekingen en de derde faze 
van de staatshervorming, hetgeen Tobback 
en Le Peuple suggereerden. Beide zaken 
zijn van een dergelijk fundamenteel belang 
voor de burger dat ze in alle sereniteit en 
duidelijkheid moeten worden behandeld. 
Daarom is het ook noodzakelijk dat er korrek-
te afspraken worden gemaakt over de kalen
der van de besprekingen, vooral dan over 
deze rond de derde faze die in september 
wordt aangevat. Het tijdsschema werd trou
wens, op aandringen van vice-premier Hugo 
Schiltz, deze week binnen het kernkabinet 
besproken. De voorzitter benadrukte dat het 
regeerakkoord een totaal-engagement in
houdt. De Volksunie zal niet toestaan dat het 
„é la carte", zoals het sommigen best zou 
uitkomen, wordt uitgevoerd. 

...EN DE BEGROTING 
Wat nu de begroting voor 1991 betreft, 

onderstreepten Gabriels en Kuijpers dat de 
noodzakelijke besparingsinspanning van 
een dergelijke grootte is dat wezenlijke ingre
pen in de uitgaven verantwoord zijn. Bezuini
gingen in de sociale sfeer, in de eerste plaats 
daar waar de ekonomische opbloei de pil kan 
verzachten, kunnen voor de Volksunie, maar 
enkel indien ook de uitwassen in de fiskaliteit 
worden aangepakt. De Volksunie is geen 
voorstander van een verhoging van de fiska
le lasten, maar vindt dat de fiskale wetgeving 
rechtvaardiger en dus ook éénvormiger moet 
worden toegepast. De partij wil wel een 
aanzienlijke besparing op de defensie-uitga
ven doorgevoerd zien. Een deel van deze 
middelen moet bovendien naar de begroting 
voor Ontwikkelingssamenwerking worden 
overgeheveld. Als de voorzitter van de SP en 
de hele ACW-top zich uitspreekt voor meer 
middelen voor O.S., dan moeten de SP- en 
CVP-ministers ook een beetie konsekwenter 
zijn in de regering, voegde de voorzitter er 
aan toe. 

Tenslotte bevestigde het VU-duo dat de partij 
het ondenvijs-lentedekreet zal goedkeuren, 
onder voorwaarde dat de bestedingen voor 
ondenwljs er niet door worden vastge
schroefd. Het lentedekreet mag geen vrij
brief zijn om steeds meer middelen aan 
onderwijs te besteden, ondanks een teruglo
pend leerlingenaantal. Ook wil de VU net 
onderwijs goedkoper maken door een plura
listische technische samenwerking en een 
rationele planning van het aantal instellin
gen. 

NAVOTOP 
De belangrijke Navotop van Londen heeft 

enkele verheugende resultaten opgeleverd. 
Zo kan de VU tevreden zijn dat het standpunt 
dat de partij in de Belgische regering heeft 
verdedigd inzake het streven naar een Euro
pese Politieke Unie, inklusief een Europese 
identiteit betreffende het veiligheidsbeleid, in 
de verklaring na de top werd opgenomen. In 
een persmededeling wees VU-voorzitter Ga
briels er wel op dat de eigen bevoegdheden 
voor het buitenlands en het veiligheidsbeleid 
in het kader van de Europese Politieke Unie 
niet mogen leiden tot een optreden als een 
Europese grootmacht. Het gezamenlijke en 
versterkte optreden van de EG moet voor de 
VU leiden tot het verdwijnen van de blok-tot-
blok aanpak bij het totstandkomen van het 
nieuwe Europa. Er is geen plaats meer voor 
een blijvende dominerende rol van de twee 

supermachten. 

Alle Europese landen dienen betrokken te 
worden bij de nieuwe veiligheidssituatie In 
Europa. Daarom vindt de VU dat de volgen
de faze in het konventionele wapensoverleg 
(CFE) niet meer moet plaatsvinden in het 
kader van de Navo en het Warschaupakt, 
maar in het kader van de Konferentie voor 
Veiligheid en Samenwerking in Europa. Op 
haar kongres in mei had de VU zich uitge
sproken voor een totale opheffing van de 
beide machtsblokken. 

De VU is tevens tevreden met de vermin
derde rol die werd toegekend aan de substra-
tegische kernwapensystemen voor de korte 
afstand. Nu worden immers zowel de kern
wapens te land, ter zee als in de lucht bij het 
standpunt betrokken. Wel wil de VU verder
gaan dan de verklaring van de Navo i.v.m. 
het gebruik van kernwapens. Er moet een 
werkelijke no first use verklaring komen. 
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De varkensboeren worden nu echt ongeduldig. Ze dreigen met harde aicties 
als de maatregelen tegen de varkenspest niet snel versoepeld worden. De 
stallen zitten overvol. De biggen en varkens worden met de dag zwaarder. De 
stallen zijn natuurlijk niet voorzien op zo'n overbevolking. De prijs van de 
varkens daalt ook met de dag. Er moet duurder varkensvlees van mindere 
kwaliteit ingevoerd worden om de binnenlandse behoeften te bevredigen. 

(foto vum) 

LE PENS VRIENDEN 
Flipke Waeles, de voorman van de Vlaam

se beweging in Frans-Vlaanderen heeft de 
uitnodiging voor een privé-diner met Jean-
Marie Le Pen kordaat geweigerd. De reden 
daarvoor was Le Pens uitlating onder meer 
over de Vlamingen in het Front-National blad 
National Hebdo (VII, p. 29). 

Daarin schrijft Le Pen dat hij zeer goed de 
gehechtheid van Vlamingen, Bretoenen, 
Basken of Catalanen aan hun taal begrijpt. 
Maar deze talen zijn ongelukkig genoeg 
veroordeeld, meent Le Pen. 

Flipke Waeles neemt dit niet, zeker niet 
wat de Vlamingen in Frankrijk betreft. Wij 
zullen klandestien onze taal blijven verder 
doorgeven aan onze kinderen, die ze weer 
aan hun kinderen zullen leren. Dit totdat 
onze rechten als volk erkend worden, welke 
ook de kwellingen zijn die we hierom nog 
zullen moeten doorstaan, aldus Waeles met 
moedige overtuiging. 

Aan het Vlaams Blok, dat Le Pen zo opvrijt, 
volgende overweging: zeg me wie je vrien
den zijn, en ik zal zeggen wie je bent. 

FISKAAL KONTRAKT 
In een interview met het weekblad Knack 

zegt de goeverneur van de Nationale Bank 
Alfons Verplaetse dat hij vindt dat de bedrij

ven te weinig belastingen betalen. Inder
daad, het is gebleken dat de grootste bedrij
ven van ons land nauwelijks 4% belastingen 
betalen. Dat kan natuurlijk niet langer. 

Verplaetse stelt voor om een fiskaal kon-
trakt van vijf jaar af te sluiten tussen overheid 
en bedrijven. Daarin zou worden afgespro
ken dat de opbrengst van de vennootschaps
belasting gelijke tred moet houden met het 
ondernemingsinkomen. De betrokkenen 
kunnen dan zelf afspreken het oneigenlijk 
gebruik van de fiskale bepalingen uit te 
roeien. Indien dat niet lukt moeten ze over
eenkomen welke aanvullende maatregelen 
er moeten worden genomen. Verplaetse 
denkt dat hij de mensen voor zo'n kontrakt 
kan mobiliseren. 

Het treft Verplaetse in Duitsland dat ieder
een het er daar wel mee eens is dat er een 
koppeling moet bestaan tussen stijgende 
bedrijfsinkomsten en belastingen, \em]\ dat 
in België blijkbaar helemaal niet het geval is. 

GROTE ZEVEN 
De leiders van de Verenigde Staten, Cana

da, de Bondsrepubliek, Italië, Groot-Brittan-
nië, Japan en Frankrijk, of de Groep van 
Zeven, aangevuld met Europese Kommissie
voorzitter Delors zijn weer bij elkaar in het 
Texaanse Houston. De zeven westerse 
grootmachten doen dit regelmatig. 

De bedoeling van deze topvergaderingen 
is de wereld de goede richting uit te sturen, of 
althans die richting die de zeven niet onwel

gevallig is. Dat dit gepaard ging met grote 
show en sier, verraadt de foto. We dachten 
even op een rockfestival te zitten toen de 
presidenten hun intrede maakten. 

Het belangrijkste punt dat ditmaal ter dis-
kussie lag, was de ekonomische steun aan 
de Sovjet-Unie. Maar ook het leefmilieu, de 
EG-landbouwsubsidies, krediet aan China 
en nog wat meer staan op de agenda. Bij de 
openingsbarbecue, een echt Texaans cow
boy-feestje, kon iedereen nog lachen. Er 
werd dan ook twee ton vlees opgevreten. 
Later begon het emstige werk. 

Zo werd besloten de Sovjet-Unie toch nog 
maar even op haar honger te laten zitten. De 
Grote Zeven zijn in hun grootmoedigheid wel 
bereid om eens te kijken hoever de USSR al 
staat met de invoering van de marktekono-
mie. Als dat onderzoek in het failliete land 
positief uitvalt, zal men de zaken nog eens 
bekijken. Ook om China weer kredieten toe 
te staan is het nog even te vroeg. Al zal 
Japan, dat er tenslotte het dichtst bij ligt, wei 
weer zaken beginnen doen met China. 

AMNESTY 
JAARRAPPORT 

Het jaarrapport van Amnesty International 
vraagt speciale aandacht voor de duizenden 
mensen die wereldwijd gearresteerd, gemar
teld en vermoord werden door hun regering 
in de strijd tegen etnische minderheden. 
Volgens de mensenrechtenorganisatie wor
den minderheden vaak behandeld alsof ze 
minder rechten hebben en alfsof hun leven 
minder belangrijk is. 

Het zijn vooral de eisen voor meer autono
mie, uitbreiding van het grondgebied of be
scherming van de eigen kuituur die etnische 
en nationalistische minderheden in konflikt 
brengen met hun regeringen. In hun streven 
deze bewegingen in te dijken begaan rege
ringen dikwijls flagrante schendingen van de 
mensenrechten. Ze beweren dat de belan
gen van de staat, en de zorg om de nationale 
veiligheid, hen daartoe dwingen. 

Wij Vlamingen kennen het verhaal. De 
geschiedenis van de Vlaamse ontvoogdings-
strijd staat bol van voorbeelden die dit illus
treren. Daarom is de Vlaamsnationalist zo 
gevoelig voor de onderdrukking van volkeren 
waar ook ter werekf. 

Bij het bestrijden van gewapende opposi
tiegroepen gedraagt de overheid zich vaak 
vijandig tegenover de hele bevolking, zo 
stelde Amnesty vast. Ook mensen die hele
maal niet betrokken zijn bij gevechten wor
den aangehouden, gemarteld en gedood. 
Het gebeurt ook dat de overheid bewust 
afzijdig blijft bij geweld tussen bevolkings
groepen. 

Het Amnesty jaarrapport geeft tal van 
voorbeelden uit Ethiopië, Somalië, Soedan, 
Sri Lanka, China, Tibet, Joegoslavië, de 
Sovjet-Unie, Zuid-Afrika, Brazilië, Guatema-
le, Israël en de Bezette gebieden. Koerden in 
Iran, Irak en Turkije,... 
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KORTWEG 

VICANCIAUX: 
„BRUSSEL STUK VAN ONS" 

• De laatste domino van wat men 
vroeger het Oostblok noemt, lijkt ook 
aan tiet wankeien. Verschillende dui
zenden vluchtelingen In de westerse 
ambassades in Albanië doen de 
druk op de ketel toenemen. Oeze 
week i}egon hun evakuatie. 
• Volgens de ACV-krant Het Voik 
houdt men zich op dit moment bij de 
CVP bezig met het opsteiien van 
fcomputersimulaties over de sterk
te van de politieke fraktles na de 
hervorming van de senaat en de op-
hefSng van het dubbelmandaat. 
• Volgens die simulaties zouden bij 
een ongewiizigde situatie maar met 
minder zetels (140 l.p.v. 212) In de 
Kamer, waar volgens Het Voik bij 
gebrek aan konsensus in de gemeng
de parlementskommissie veel kans 
toe bestaat, de kleine partijen het 
gelag betalen. Grotere partijen zou
den met minder kamerleden dus reia-
tief belangrijker worden. De VU zou 
0,4% verliezen en nog 10 van de 
zestien kamerzit]es overhouden. 
Bij een geitjk totaal aan zetels en 
kieskringen die samenvallen met het 
gewest zou de VU ook 10 zetels ha
len, net als bij een provinciale aan
pak. AHeen wanneer de kiesomschrij
vingen zouden samenvalien met die 
van de senaat, zou de VU 11 zetels 
behalen. 
• De kaivtnistische geestelijke Allan 
Boesak legde ai zijn kerkelijke funk-
ties neer toen uitkwam dat hij een 
verhouding heeft met de blanke TV-
producer Etna Botha. Boesak was 
ook voorzitter van de Wereldbond 
van Hervormde en Gereformeerde 
Kerken en een notoir anti-apartheids-
akth/ist. 
• Net nu alle studenten aan een wei-
verdiende vakantie toe zijn, hebiwn 
de RUG en de KUL beslist om hun 
tnsehrl|vingsgei<l weer eens te ver
hogen. Een jaartje studeren aan de 
universiteit kost voor de niet beurs-

• Het Vlaams-Nationaal Studiecentrum 
verspreidt dezer dagen zo'n 10.000 bro
chures getiteld „Brussel, stuk van ons". 
Wie de auteur Is hoeft geen betoog. Waar
om schreef U dit boekje? 

„Op 16 januari 1989 heeft het parlement, 
in liet kader van een ingrijpende staatsher
vorming een nieuw statuut voor Brussel 
goedgekeurd. Bij een aantal mensen in 
Vlaanderen heerst terzake nogal wat ondui
delijkheid, onbehagen en zelfs ongerustheid. 
Men hoort vragen als ,,Werd Brussel niet 
opgegeven?", „Zijn die Brusselse Vlamin
gen wel te vertrouwen?". Deze brochure wil 
eerlijke informatie verschaffen niet alleen 
over het recent uitgewerkte statuut, maar 
ook over de hele politieke en maatschappelij
ke kontekst waarin deze regeling tot stand is 
gekomen. Met een aantal „dooddoeners" 
wordt in deze brochure dan ook kordaat 
komaf gemaakt. Het is immers al te eenvou
dig, veilig achter de studeertafel, een ideaal 
statuut voor Brussel te ontwerpen zonder er 
rekening mee te houden dat er in het Hoofd
stedelijk Gebied ook nog mensen wonen, 
waaronder Franstaligen." 

• Hoe Is de brochure, inhoudelijk, opge
vat? 

„De brochure bevat twee delen. In het 
eerste deel wordt de historische ontwikkeling 
geschetst van het „probleemgebied Brus
sel". Daaruit blijkt dat men de scheefgroei, 
veroorzaakt door 150 jaar verfransend Bel
gisch bewind niet zondenmeer kan negeren 
Bovendien moet men bij de staatshervor
ming en dus ook bij het uitwerken van het 
statuut van Brussel rekening houden met 
een aantal wettelijke en grondwettelijke be
palingen. Al deze faktoren zijn niet direkt van 
aard om eenvoudige en klare oplossingen 
mogelijk te maken. 

In het tweede deel wordt het nieuwe sta
tuut van Brussel uiteengezet. Daarbij wordt 
duidelijk dat Brussel weliswaar een afzon
derlijk gebied is (wat het reeds lang was!) 
maar zeker geen volwaardig gewest. Boven
dien kan worden vastgesteld dat de Vlamin
gen voortaan, althans op het hoofdstedelijk 
nivo, wel degelijk over waarborgen beschik
ken om hun deelname aan de macht te 
verzekeren." 

• De politieke gevolgen van de nieuwe 
Brusselse struktuur komen dus ook aan 
bod? 

„De brochure bevat een aantal politieke 
standpunten, die logisch voortvloeien uit de 
nieuwe hoofdstedelijke struktuur van Brussel 
maar bovendien een aktuele betekenis heb
ben in het licht van de staatshervorming (3de 
fase). Ik verwijs duidelijk naar de politieke 
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konsekwenties van de vonming van het Brus
sels Hoofdstedelijk gewest: de grenzen van 
Brussel zijn „gebetonneerd", de verkiezing 
van de Vlaamse en Franse Gemeenschaps
raad respektievelijk door de inwoners van 
het Vlaams en het Waals Gewest. Aleen de 
inwoners van het Brusselse Gewest kunnen 
kiezen tussen de kandidaten voor beide 
Gemeenschapsraden, Brussel kan zich door 
zijn paritair (N + F), konsensus-statuut poli-
tiek-administratief niet meer naar buiten op
stellen als een Franstalige stad of regio. De 
vrees van 2 tegen 1 bestaat voortaan niet 
meer." 

• Meent U met dit werkje een bijdrage te 
leveren tot een gewijzigde mentaliteit van 
Vlaanderen t.o.v. Brussel? 

„De houding van de Vlaamse regering en 
Raad tegnover het Brusselse Hoofdstedelijk 
Gewest, moet duidelijk bezield zijn door het 
besef dat Brussel een stuk is van de Vlaamse 
Gemeenschap. Brussel is geen vijand meer, 
Brussel is een bondgenoot van Vlaanderen. 
Brussel heeft Vlaanderen nodig, maar Brus
sel heeft Vlaanderen ook heel wat te bieden. 
Brussel evolueert immers, onvermijdelijk, 
naar het machtscentrum van Europa. Dit 
betekent dat onze hoofdstad meer en meer 
een internationale stad van vele kulturele 
minderheden wordt. Dit betekent eveneens 
dat Brussel belangrijk is voor heel de Vlaam
se Gemeenschap, want Brussel is de poort 
op de wereld, waarlangs Vlaanderen zich 
internationaal herkenbaar kan opstellen en 
waarlangs ons volk in staat is de Nederland
se kuituur uit te stralen over Europa en de 
wereld. 

Maar dit betekent bijgevolg dat Vlaande
ren de noodzaak moet inzien veel (en meer 
dan nu het geval is) in Brussel te investeren. 
Al was het maar uit EIGEN BELANG. 

U kan de brochure van VIc Anclaux 
„Brussel, stuk van ons" gratis bekomen 
door te schrijven of te telefoneren naar 
VNS, Barrikadenplein 12, 1000 Brussel, 
02/219.49.30 
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Student In Leuven voortaan 15.600 
frank (i.p.v. 14.800), in Gent 15.650 
frank (i.p.v. 15.000). Aan de VUB 
wordt het inschrijvingsgeld vanuit de-
mokratisch oogpunt i>ehouden op 
10.000 frank. 
• Wegens fundamentele menings
verschillen met de partijtop over het 
dinosaurusdekreet voor het onder
wijs, nam kamerlid Alfons Laridon 
ontslag uit de SP. 
• In Voeren verliep hel Feest van de 
Vlaamse Gemeenschap naar ge
woonte weer niet van een leien dakje. 
Burgemeester Droeven en co weiger
den een Vlaamse Leeuw uit te han
gen, waarop de Civiele Bescherming 
aangerukt kwam met een betonnen 
blok waarin even later een Vlaamse 
Leeuw geplant werd. 
• Een tiental wat m'en fongte kamer
leden noemt, waaronder de VU-ers 
Herman Uuwers en Frieda Brepoeis, 
zijn niet tevreden over de manier 
waarop de zaken er in het parlement 
aan toegaan. De volksvertegenwoor
diging wordt meer en meer een verga
dering van bekrachtigers van wat el
ders beslist werd. 



WETSTRAAT 

DINOSAURUS-DEKREET 
MET PROPERE VOETEN, 

AUB! 
ET d/nosaurus-onderwijsdek-
reet moet eigenlijk het sluitstuk 
zijn van de herformulering van 
het Vlaams onderwijsbeleid, 
waarvoor eerder de basis werd 
gelegd door de staatsomvor-
ming en het Schoolpakt. 

OnverdeekJ gelukkig was de 
VU-fraktie niet met deze mam-
moetaanpak: te weinig eenheid 
van visie en redaktie. Meer voel

de zij voor afzonderlijke dekreten per mate
rie. Toch zetten Nelly Maes en Luk Vanho-
renbeek zich ten volle in, om — met sukses 
overigens — bepaalde punten te kunnen 
wijzigen en bijsturen. Getuige hiervan zijn 
het geschiedenisonderricht, alsook de be
zorgdheid voor de konkurrentiepositie van 
het nederlandstalig kunstonderwijs te Brus
sel. Bovenal echter, aldus Nelly Maes, weer-
spieaelt het dekreet „de Vlaamse konsen-
sus' over het onderwijsbeleid, een konsen-
sus die het resultaat was van een ruime 
konsultatie, van hearings en inspraak, en 
van vinnige diskussies. 

NEÏÏEN OVERSTIJGEN 
Dit alles leidde ertoe dat het dekreet op 

heel wat punten gelukkig stemt: de vereen
voudiging van de procedures, de grotere 
autonomie en het begin van inspraak. 

Maar aan bedenkingen ontbreekt het 
evenmin. Zo is het voor Vanhorenbeek dui
delijk dat de vastlegging van werkingsmidde
len en investeringen indirekt een besparend 
effekt heeft, vooral voor het officieel gesubsi
dieerd onderwijs van provincies en gemeen
ten. „Ons inziens vindt een financiële afwen
teling op de lagere besturen plaats. We 
vrezen dat het gemeentelijk en provinciaal 
onderwijs in ademnood zal geraken." En hij 
vervolgde: „Om dat te voorkomen moeten 
netoversctirijdendesamenwerkingsformules 
worden opgezet als een overlevingskans en 
een stimulans voor het provinciaal en ge
meentelijk onderwijs." 

Ook bij de samenstelling van de lokale 
schoolraden in het vrij ondenvijs plaatste het 
kamerlid wat vraagtekens achter de monopo
liepositie van de vakbondsafgevaardigden in 

deze raden. „Wie geen vakbondsafgevaar
digde is of geen lid van de vakbond, kan als 
personeelslid geen zitting hebben in de raad. 
Met een dergelijke regeling kan de VU niet 
akkoord gaan. De vertegenwoordiger van de 
leerkrachten moet op een demokratische en 
vrije manier gekozen worden." 

Nog deze week sluit het Parle
ment de deuren. Raadsleden, 
kamerleden en senatoren gaan 
voor ruim twee maanden met 
vakantie. Dat geldt echter niet 
voor de regeringsploeg van 
Martens VUL Die Is nog dagen
lang druk doende met de be
groting voor 1991. De vice-pre
miers Dehaene en Moureaux 
moeten bovenop nog wat voor
bereidend werk rond de derde 
fase van de staatsomvorming 
plegen, om begin september 
reeds met hun koilega's en 
Martens zelf de knopen te kun
nen doorhakken. 
Ondertussen ging tijdens de 
voorbije dagen de aandacht 
naar de Vlaamse Raad waar het 
zgn. dinosaurusdekreet op het 
onderwijs werd goedgekeurd. 

Goede zaak is de langverwachte Vlaamse 
Ondenwijsraad, de noodzakelijke rationalise
ring van allerhande werkende en sluimeren
de raden en papieren kommissies. „Nu 
wordt een algemene overkoepelende raad 
als grote struktuur ingevoerd, met de moge
lijkheid om per onden/ijsniveau raden en 
afdelingen op te richten." 

VERSPILDE WOORDEN 
Het hoofstuk ,,Sekundair onderwijs" was 

zonder enige twijfel het meest bestudeerde 
en betwiste onderdeel. In de grond biedt het 
een pragmatische oplossing voor de tegen
stelling tussen traditioneel en vernieuwd on

derwijs. „Elk kamp mag een eigen onder
wijsaanbod formuleren, volgens een eigen 
pedagogisch profiel. De vakinhouden wor
den duidelijk afgelijnd. Geschiedenis en 
aardrijkskunde blijven terecht behouden, en 
de keuzemogelijkheid Engels-Duits wordt in
gebouwd." Aldus Nelly Maes, die verder 
pleitte voor een oriënterend eksamen voor 
het aanvatten van het hoger ondenwijs om de 
vele en dure eerstejaarsmislukkingen te ver
mijden. 

Heel wat woorden tijdens het Raadsdebat 
werden verspild aan het kunstonderwijs. Ver
spild, omdat de standpunten inderdaad on
verzoenbaar lijken. Nochtans merkte Maes 
terecht op dat „in onze materialistische sa
menleving het kunstonderwijs een oase van 
geest en kreativiteit is, die een speciale 
behandeling verdient." Het lijkt er dan ook 
op dat over deze hervorming nog lang niet 
het laatste woord gezegd is. Daarvoor is de 
beroering in de sektor zelf veel te groot. In 
het bijzonder ging het kamerlid nog in op de 
problematiek van het nederlandstalig kunst
onderwijs te Brussel. Door de verdubbeling 
van het inschrijvingsgeld komt het in een 
ongunstige konkurrentiepositie ten over
staan van het franstalig kunstonderwijs. On
derwijsminister Coens beloofde een diep
gaand onderzoek, en meende overigens dat 
ook de Franstaligen niet aan een verhoging 
van het inschrijvingsgeld kunnen ontsnap
pen. 

Samenvattend kan gesteld dat het dino
saurus-ontwerp poogt het Vlaams ondenwijs 
te stroomlijnen. „Het probeert brede banen 
te trekken in een erg afwisselend landschap. 
Een dinosaurus lijkt hiervoor een ideaal 
werkdier. 

De vrees van Vanhorenbeek is evenwel, 
dat een dinosaurus er dikwijls met zijn vuile 
voeten doorstapt en enkel uitwijkt voor heel 
dikke bomen. 

„De VU vraa0 daarom dat dit logge dier 
ook respekt zou opbrengen voor kleinere en 
tere plantjes, zoals de kleine gemeentescho
len, de Steinerscholen en de nog op te 
richten, pluralistische scholen. Opdat deze 
laatste scholen van start zouden kunnen 
gaan, moet nog netgeteld één uitvoeringsbe
sluit uitgevaardigd worden. Wij hopen dat dit 
zeer spoedig zal gebeuren." 
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WETSTRAAT 

RIJDEN TEGEN DE PUNTEN 
Vorige week woensdag keurde de Senaat 

op haar beurt het wetsontwerp van Verkeers
minister Dehaene op de verkeersveiligheid 
goed. Aangezien de evolutie van het aantal 
verkeersdoden de jongste jaren een kon-
stant stijgende trend vertoont en België op 
de vierde plaats in de Europese top-tien van 
de verkeersonveilige landen staat, is deze 
wet geen overbodige lukse. 

De wet beoogt de verkeersonveiligheid 
voor alle kategorieën van weggebruikers te 
verminderen door de invoering van een aan
tal semi-strafrechterlijke maatregelen. 

Ze gaat er vanuit dat rijden onder invloed, 
het rijgedrag van jonge bestuurders en de 
zware overtredingen de drie belangrijkste 
ongevalsoorzaken zijn. Met faktoren zoals 
het voertuig en de verkeersinfrastruktuur 
wordt geen rekening gehouden. 

Senator Laurens Appeltans stelde in zijn 
tussenkomst woensdag jl. dat dronkenschap 
achter het stuur drastisch moet worden aan

gepakt en de bestraffing vanaf 0,5 pro mille 
een signaal is om aan te duiden dat men 
beter niet dronken rijdt. De ademanalyse-
apparatuur moet garant staan voor betrouw
bare resultaten en het vermijden van ver
keerde metingen. Voor beginnende bestuur
ders voorziet de nieuwe wet een periode om 
rijervaring op te doen en een opvolgingspe
riode van 18 maanden door middel van het 
veelbesproken rijbewijs met punten. 

KONTROLE ESSENTIEEL 
De invoering van het rijbewijs met punten 

geeft echter aanleiding tot groot wantrouwen 
bij heel wat bestuurders. 

De vu-senator merkte op geen moeite te 
hebben met de doelstellingen van de wet, 
doch meende de minister te moeten wijzen 
op een aantal zwakke schakels: 

„ Het behoud of krijgen van een rijbewijs is 
afhankelijk van administratieve voorwaar

den. Deze administratieve verwerking veron
derstelt het verzamelen van miljoenen kom-
putergegevens, die dan nog moeten ver
werkt worden. Als we zien welke grote in
spanning het uitreiken van nummerplaten 
vergt, als we zien welke handeltjes er regel
matig ontdekt worden bij de kontrole van 
autovoertuigen, dan is enig skepticisme hier
op zijn plaats." 

Inderdaad alles valt of staat met de kontro
le van dit sisteem. 

Men heeft blijkbaar gekozen voor een 
repressieve benadering, met onvoldoende 
waarborgen voor de uitoefening van de rech
ten van de verdediging. De nieuwe wet mag 
niet leiden tot een parallel cirkuit, waarin 
politiek dienstbetoon de voorrang zou krijgen 
op onafhankelijke rechtspraak. Tot slot wilde 
de VU niet dat minister Dehaene een blanco
cheque krijgt bij de uitwerking van de uitvoe
ringsbesluiten ; zij moeten het resultaat zijn 
van een zo breed mogelijk overleg tussen de 
verschillende beslissingsniveaus. 

P-SPROKKELS 
• Kamer, Senaat en Vlaamse Raad werkten 
de jongste weken aan een hoog tempo. 
Belangrijke regeringsontwerpen moesten 
nog voor de vakantie de parlementaire goed
keuring verwerven, tenwijl bij de verkozenen 
zelf weinig animo bestond om al te veel 
vakantiedagen In de Wetstraat door te bren
gen. 
• De senatoren startten vorige week met het 
wetsontwerp dat de verkeersveiligheid voor 
alle weggebruikers moet verbeteren. Uitein
delijk vomfit dit initiatief, aldus Laurens Ap
peltans, slechts een onderdeel van een glo
baal verkeersveiligheidsbeleid. Het aantal 
voertuigen en de infrastruktuur spelen even
zeer een belangrijke rol. 
• Verder werd ingestemd met de moderni
sering van de wetgeving op de bescherming 
van de beroepstitels van medici en parame-
dici. De minister voor Volksgezondheid be
schikt aldus over het noodzakelijke schake
linstrument tussen erkenning en bescher
ming van beroepstitels en kwaliteitskontrole 
binnen de gezondheidszorg, „zodat een ein
de kan komen aan de oneigenlijke erkenning 
zoals deze feitelijk gegroeid is binnen de 
ziekteverzekering." Aldus Walter Peeters 
die ten gronde hoopte op „de uitbouw van 
een doelgerichte en kwalitatief hoogstaande 
zorgenverstrekking waardoor op een optima
le wijze gebruik wordt gemaakt van de hoge 
kostprijs die de moderne gezondheidszorg 
onze maatschappij oplegt." 

• Op juridisch vlak zagen twee belangrijke 
ontwerpen het licht. Het eerste wil door 

In een interpellatie drultte Etienne 
Van Vaerenbergh zijn bezorgdheid uit 
over het verlenen van gemeentelijk 
stemrecht aan onderdanen van de 
Europese Gemeenschap. In de 
Vlaams-Brabantse randgemeenten 
zou dit de samenstelling van de ge
meenteraden fel kunnen door mekaar 
schudden, soms met nefaste gevol
gen voor Vlaanderen. 

middel van de verbeurdverklaring van de 
verkregen voordelen en de invoering van het 
misdrijf van witwassen een belangrijke vorm 
van kriminaliteit bij de wortel aanpakken. 
Frans Baert gewaagde van een „wet van 
moralisten", al is ze noodzakelijk in de strijd 
tegen de kriminele spitstechnologie bij de 
valorisering van misdaadgeld. 
• Het tweede ontwerp wijzigt de wet op de 
voorlopige hechtenis, in deze zin dat de 
toepassing ervan volgens Frans Baert „voor 

vele burgers en vooral voor de zwaksten 
onder hen, heel wat nood zal lenigen." 
Volgende week komen we op dit belangrijk 
ontwerp terug. 

• Tot slot kreeg de Duitstalige Gemeen
schap eindelijk haar plaats binnen de nieuwe 
staatsomvorming. Een evolutie die Walter 
Luyten uiteraard verheugde, al zou hijzelf 
zich onthouden voornamelijk omdat de mo
numentenzorg - een gemeenschapsaangele-
genheid bij uitstek - toevertrouwd is aan het 
Waals gewest. 

• Tijdens het vragenuurtje ging Bob Van 
Hooland nader in op de vele tekortkomingen 
in de recente brochure over de personeel-
sterkte in de overheidssektor. Met instem
ming van de minister voor Openbaar Ambt 
besloot hij, dat de overheid niet beschikt over 
een accuraat instrument om een efficiënt 
personeelsbeleid te voeren. 

• Rob Geeraerts van zijn kant maakte de 
regering attent op de groeiende tewerkstel
ling van moeilijk te plaatsen werklozen in 
beschermde werkplaatsen. 

• In de Kamer kwam de soepele pensioen
leeftijd en de aanpassing van de werkne
merspensioenen ter sprake. Ook het ont
werp houdende fiskale en ekonomische 
maatregelen kreeg groen licht. 

• Binnen de Kommissie voor de Infrakstruk-
tuur werd op initiatief van Herman Lauwers 
van gedachten gewisseld over de aanleg van 
de SST ten noorden van Antwerpen. Het 
grote probleem daar betreft de keuze tussen 
enerzijds het tracé langs de havenweg en 
anderzijds het tracé langsheens de lijn 12. 
Dit laatste trajekt wordt door het VU-kamerlid 
verworpen. 
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REPLIEK 

PERSSPIEGEL 
De klare uitspraak van Hugo 
Schlltz dat deze regering een 
tlldschema moet vastleggen 
rond de verdere staatshervor
ming of dat hfj zich niet aan zijn 
cijferwerk van de begroting zet 
haalde de titels en de kommen-
taren. Ondertussen brak een 
zoveelste ideologisch twistje 
los in ons dierbaar \naanderen 
over het vooretel-Van den Bos
sche om het oude simbool van 
het verzet der Edelen tegen 
Spanje (de bedelzak) te gebrui
ken ais \flaamse onderechei-
ding. (w.v.b.) 

DE NIEUWE GAZET 
De Liberalen zouden zo graag in de 

regering stappen dat ze bij eii< geruciit In 
deze regering wachten op: — en dat was 
de titel In deze krant — „Icrisls"? 

„De echte reden voor deze houding van de 
PS, die vorige week al opstapte uit de 
senaatskommissie, heet interne verdeeld
heid. Om eruit te geraken zal de PS in de 
herfst zelfs een kongres organiseren. Mar
tens zal het dus moeilijk hebben om maan
dag een akkoord te bereiken over de aange
kondigde timing, want de Volksunie vindt dit 
dossier zo essentieel dat ze er best het 
voortbestaan van het kabinet voor kan over 
hebben. En misschien hoopt op die manier 
opnieuw de gunst van de kiezer te winnen. 
Maandag dus staatshervorming én begro
ting, de kombinatie is opvallend en eksplo-
sief." 

roBT^^-ZM 

Leo Marynissen geeft Schiitz geiijlc dat 
onze minister eerst duideiijidieid wii over 
de staatshervorming. 

„Dat vice-premier Hugo Schiitz eerst dui
delijk wil over de derde faze van de staats
hervorming alvorens in begrotingskonklaaf 
te gaan, heeft vanzelfsprekend te maken met 
het feit dat de Volksunie haar politiek lot aan 
de konekte afwerking van de staatshervor
ming heeft verbonden. Maar in feite vertolkt 
Schiitz ook de mening van alle politici die het 
ernstig menen met de federale staatsstruk-

tuur. Er moet inderdaad duidelijkheid komen 
over de te volgen procedure. De derde faze 
kan niet op de lange baan worden gescho
ven. Want het is uitgesloten dat er voor de 
verkiezingen geen oplossing zou gevonden 
zijn voor het dubbelmandaat." 

LE SOIR 
Situeert de lioofdaicteurs van het l(o-

mende begrotingsoverteg. Wij nemen uit 
dit dagblad de beschrijving over onze 
minister van Begroting. 

„Hugo Schiitz is de ceremoniemeester en 
de hogepriester van de dubbele norm. Indien 
men zijn regels niet volgt zal het land geslin
gerd worden volgens de konjunktuurschom-
melingen en de rentevoeten. Niets fascineert 
hem zo als het uitkijken naar het licht op het 
einde van de lange begrotingstunnel. Op dit 
punt tenminste volgt iedereen hem op het 
ogenblik. Gelukkig voor hem want zijn poli
tiek gewicht is beperkt. Hij kompenseert dit 
door een grote technische ernst. Hij is de 
kampioen van de strijd tegen de debutgette-
ring en van de dokumenten die op tijd 
worden neergelegd." 

De Standaard 
Het AVV-VVK-biad heeft geen bezwaar 

tegen het geuzensimbooi van de strijd van 
de Nederlanden tegen de Spaanse onver
draagzaamheid en het vindt het geheibel 
hierrond een uiting van het vroegere „pe
tit esprit". 

„In beide gevallen vergist men zich en 
geeft men blijk van gebrek aan historische 
kennis. Het is een anakronisme van vrijzin
nigheid te gewagen in de zestiende eeuw. 
Aanvankelijk was zelfs een meerderheid van 
„geuzen" overtuigd katdiek. En onder de 
oprichters van de Uzertoren bevonden zich 
verscheidene vrijzinnigen. Tot vandaag ma
ken trouwens ook niet-gelovigen deel uit van 
het IJzerbedevaartkomitee. 

Het nogal idiote geleuter over de vrijzinni
ge dimensie van de Bedelzak of het katolieke 
karakter van het IJzermonument maakt bo
vendien duidelijk dat onze zestlende-eeuwse 
voorouders en de Frontsoldaten uit het begin 
van deze eeuw blijkbaar makkelijker over de 
ideologische verschillen heen stapten dan 
moderne Vlaamse politici. Misschien had 
koning Leopold II gelijk toen hij zijn België 
kapittelde als „petit pays, petit peuple, petit 
esprit"?" 

HFrLAATSIENlEUWS 
Danic zij deze bedeizaictwist vernemen 

wij dat Piet Van Brabant vroeger het Wii-
heimus zong. Wij doen dit nu nog. 

„Als leden van het taalminnend studenten-
genootschap ,,'f Zal Wel Gaan" voerden wij 
een dubbel ideaal: „klauwaert ende geus". 
Tot slot van al onze vergaderingen zongen 
we het „Wilhelmus" en ons organje-blanje-
bleu-vaandel was een hulde aan Willem de 
Zwijger." 

PALUETERKE 
De Uzertoren Itrijgt In eilc geval van de 

Volicsunie bij de bescherming tegen de 
tand des tijds een stevige steun. Zodat het 
Antwerps weeicbiad nog eens vindt: „Ais 
het goed Is zeggen wij het (soms) ooic". 

„De tijd verslindt niet alleen de steden, ook 
de Uzertoren weerstaat niet aan de tand des 
tijds. Na 25 jaar moeten er aan de toren 
reeds herstellingen worden uitevoerd die op 
10 miljoen worden geraamd. 

Het IJzerbedevaartkomitee heeft een op
roep gedaan tot steun, en alvast bij de 
Volksunie is dat niet in dovemansoren geval
len. Het partijbestuur stak 100.000 ballen 
toe, en de nationale VU-verkozenen legden 
er elk nog 5.000 fr. bij, wat samen de ronde 
som heeft opgeleverd van nagenoeg een 
kwart miljoen. 

Zoiets noemt men de daad bij het woord 
voegen." 

^ETBEIAHC YAK LIHBUjfg 

Lof Icrijgt minister Sauwens met zijn 
verlceers- en vervoerplan. Ool( op dat viak 
is hij een voorloper. 

„Gemeenschapsminister voor Openbare 
Werken en Verkeer Johan Sauwens heeft 
Vlaanderen een doonwrocht verkeers- en 
ven/oersplan aangeboden. Dat is op zichzelf 
een niet geringe verdienste. Planning in 
deze sektor is in de voorbije jaren nooit onze 
sterkste kant geweest. Men heeft de zaken 
maar op hun beloop gelaten. Het beleid 
volgde en dat betekende in de praktijk zoveel 
mogelijk wegen en faciliteiten banen voor 
zoveel mogelijk auto's met als gevolg groei
end gevaar voor alle verkeersdeelnemers, 
verwaarlozing van het openbaar vervoer, 
ven/uiling, enorm ruimteverbruik en verloe
dering van de leefomgeving." 
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HET ZAÏRESE FIASKO 

N
IET alleen In Centraal- en Oost-
Europa zijn de regimes gedu
rende de jongste maanden aan 
het wankelen gegaan. Afrika 
volgt de tendens. Zo hadden 
Félix Houphouet-Boigny in 
Ivoorkust, Paul Biya in Kame
roen en Omar Bongo in Galwn 
met stakingen en rellen af te 
rekenen, {em\\ Samuel Doe in 
Liberia het veld moet ruimen 

voor de rebellen die het land te vuur en te 
zwaard veroverden. De Angolese regering 
van de eenheidspartij MPLA nam zich voor 
werk te maken van een demokratiseringspro-
ces dat een einde moet maken aan de 
jarenoude burgeroorlog. Zaïre scheen einde 
april in dezelfde richting te evolueren. 

DEMOKRATISERING? 
Op 24 april kondigde president Moboetoe 

aan dat hij Zaïre op het pad van het multipar-
tisme zou zetten: er zouden drie partijen 
worden toegelaten. Hiermee was echter het 
hek van de dam. Partijfunktionarissen van de 
Mouvement Populaire de la Revolution, de 
eenheidspartij, waren niet van plan hun privi
leges op te geven. Anderzijds namen jaren
lang gemuilkorfde politici en would be leiders 
de gelegenheid te baat om een eigen partij of 
beweging op te richten. Op 3 mei verklaarde 
de president echter dat er eerst nog een 
nieuwe grondwet moest komen, en dat nog 
geen enkele partij, behalve zijn MPR was 
toegelaten. „De Zaïrese lente had minder 
dan twee weken geduurd", aldus Colette 
Braeckman in Le Monde Diplomatique van 
juli 1990. Vooral de studenten reageerden 
heftig op de nieuwe koerswijziging van de 
président-fondateur. Zowel in Kinshasa als in 
Boekavoe gingen de poppen aan het dan
sen. In Loeboembashi kwamen de studenten 
op 9 en 10 mei op straat. Toen ze zich 
wreekten op drie verklikkers, afkomstig uit de 
Evenaarsprovincie, vanwaar ook Moboetoe 
komt, greep de overheid in. De goeverneur 
van Shaba, ordetroepen en eenheden van de 
presidentiële elitetroepen werkten samen, 
en richtten een bloedbad aan bij de studen
ten uit Kivoe, Kasaï en Bandoendoe. Die uit 
de Evenaarsprovincie werden gespaard. 

Stilaan lekte het relaas van de gebeurte
nissen uit. De verontwaardiging in het bui
tenland, en vooral in België was groot. De 
Belgische regering eiste, daarin gesteund 
door de EG-partners, een onafhankelijke 
internationale onderzoekskommissie. Mo
boetoe ging hier niet op in, maar zorgde wel 
voor een Zaïrese onderzoekskommissie. Die 
presenteerde een onbevredigend resultaat. 
Niet alleen werd nooit duidelijk hoeveel 
slachtoffers er precies gevallen waren, maar 

vooral werd de president zorgvuldig buiten 
schot gelaten. Het staat echter buiten kijf dat 
hij minstens van de zaak op de hoogte moet 
geweest zijn. 

In elk geval tonen de gebeurtenissen in 
Loeboembashi aan wat het Zaïrese regime in 
wezen is. Het is en blijft een brutaal repres
sief regime. De verantwoordelijken voor de 
misdaden worden nauwelijks gestraft, en de 
hofhouding rond de grand chef blijft on
schendbaar het land terroriseren en uitzui
gen. De aangekondigde demokratiserings-
maatregelen van april dit jaar behouden 
geen schijn van geloofwaardigheid. 

Moboetoe blijft alleszins voorlopig nog in 
het zadel, maar het is duidelijk dat zijn 
positie, zowel binnenlands als op het interna
tionale vlak er niet is op vooruitgegaan. 
Zowel in België als bij andere traditionele 
bondgenoten moet hij op niet teveel krediet 
meer rekenen. Internationale Monetair 
Fonds en Wereldbank zijn niet te spreken 
over het beleid van de voormalige sergeant-
hulpboekhouder. Het is echter vooral bij 
gebrek aan gekoördineerde tegenstand en 
valabel alternatief in eigen land dat hij het 
voorlopig nog kan uitzingen. 

De toestand in Zaïre blijft aan
dacht opeisen in de kolommen 
van dag- en weekbladen. Het 
einde van een ttjdperk, dat van 
de tweede republiek onder 
maarsciialk Moboetoe Sese 
Seko schijnt nakend. En wat 
komt daarna? 

„Zaïre is misschien wel het meest liberale 
land ter wereld", aldus Marcel Duchateau, 
medewerker van het Vlaams Internatioaal 
Centrum (VIC). „Je kan er ongeveer alles 
zeggen, als je Moboetoe maar ontziet.Het is 
onvoorstelbaar wat bijvoorbeeld de krant Le 
Phare kan schrijven. Onlangs kon men op 
radio en televisie een tirade van alles wat er 
in het land misloopt aanhoren. Maar Moboe
toe werd niet één keer vernoemd." 

Een sterke oppositie bestaat er niet. De 
Union pour la Democratie et le Progrès 
Social (UDPS) van Etienne Tshisesi(edi is 
een partij die gedomineerd wordt door de 
Baloeba-stam, en op te weinig steun buiten 
deze etnie kan rekenen. Daar de MPR de 
enige gestruktureerde partij is, zal ze bij 
eventuele verkiezingen onvermijdelijk win
nen. Er is geen enkel politikus die voldoende 
aanvaardbaar is om tegen de president op te 
tornen. Tribale tegenstellingen doorkruisen 
iedere poging tot effektieve oppositie. Deze 
wederzijdse aversie tussen de stammen legt 
tevens een hipoteek op de toekomst van het 
land. Secessies als die van in de jaren na de 

Moboetoe, hoe lang nog? 

onafhankelijkheid (Katanga, Kasaï) zijn niet 
denkbeeldig. 

Het land zelf beschikt over enorme moge
lijkheden en reserves. Er is echter nauwelijks 
nog een struktuür. Zeker geen politieke, als 
men de MPR tenminste niet meer kent. De 
zelfverzekerdheid en de autonomie van de 
chefs groeit echter met de dag. Op ekono-
misch vlak gaat het land gebukt onder de 
afwezigheid van een middenklasse. Aan de 
top is er een elite die zich verrijkt heeft met 
korruptie en smokkel op grote schaal. Daar
onder is er slechts een enorme massa van 
arme Zaïrezen. Die hadden in feite allang 
dood moeten zijn, maar slagen erin te overle
ven dankzij hun improvisatietalent, hun ver
mogen om dag na dag toch nog iets te 
vinden waardoor ze in leven kunnen blijven. 
Alleen de Kerk biedt nog wat weenwerk. Zij 
stelt zich over het algemeen zeer kritisch op, 
maar verpakt de kritiek in voorzichtige, diplo
matieke taal en stappen. „Op het direkte 
politieke vlak zal zij zich niet engageren", 
aldus Marcel Duchateau. Ook het eertijds zo 
geduchte Zaïrese leger is nog slechts een 
schaduw van zichzelf. Alleen de presidentië
le elitetroepen hebben nog iets te betekenen. 

PERSPEKTIEVEN 
Voor de Volksunie is het duidelijk dat 

Moboetoe's regime voorbijgestreefd is. Er 
moet uitgekeken worden naar de toekomst. 
Het zijn de Zaïrezen zelf die daan/oor moe
ten zorgen. Wij kunnen hen hierbij helpen, 
wars van alle parternalisme. De voorwaar
den tot demokratizering, tot ekonomische en 
sociale vooruitgang moeten mede onder 
onze impuls gekreëerd worden. Het is aan 
hen om deze hefbomen dat gebruiken. 

Frank Seberechts 
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ANDRE GEENS 
HERVORMT ABOS 

H
ET SOBEMAP-rapport over de 
herstrukturering van het ABOS 
werd aan de minister van Ont-
wikl<elingssamenwerking voor
gelegd half mei 1990. Maanden
lange studies en overleg met de 
hoge administratie en het kabi
net van Ontwikkelingssamen
werking zijn voorafgegaan aan 
dit lijvige werk. 

Het verslag vangt aan met 
een zeer uitgebreide en indringende analize 
van de huidige werking van het ABOS. 

ER IETS AAN DOEN.,. 
Het ABOS beheert een jaarlijks pakket van 

om en nabij de 20 miljard fr. en moet instaan 
voor de koördinatie van het volledige Belgi
sche ontwikkelingsbeleid. Een heel pak geld 
en een gigantische, bovendien wereldwijde 
administratie: 

André Geens: „Een efficiënte ontwil(l(e-
lingstiulp uitbouwen is een zeer l<omplel<se 
opdractit, waarvoor tot een tweetal jaar gele
den zelfs de globale beleidslijnen ontbraken. 
In twee Open Dialoog-öroc/iures (1989 en 
1990) heb ik een duidelijke vizie uitgewerkt, 
waarop kan worden verder gebouwd. De 
kompleksiteit van de opdracht weegt zwaar 
op de uitvoerende administratie. 

Maar het ABOS lijdt ook aan de algemene 
ziekteverschijnselen van het openbaar 
ambt: politieke benoemingen, te weinig ver
antwoordelijkheid voor de ambtenaren, de
motivering, verkeerde aanwervingen, groei
ende rol van het kabinet m.b.t. de dagelijkse 
administratie, enz... 

Precies in een administratie als deze van 
ABOS, die aktiviteiten in het buitenland uit
voert, moeten dialoog, vakbekwaamheid, 
verbeeldingskracht en beweeglijkheid cen
traal staan. Daar willen wij met onze plannen 
voor herstrukturering iets aan doen." 

Niet alle ontwikkelingsprogramma's leiden 
tot sukses. De oorzaken van de mislukkingen 
liggen zowel in de ontvangende als in de 
donorlanden. Het Afrika-ten-Zuiden-van-de-
sahara levert de zwakste prestaties. En pre
cies daar besteedt de Belgische ontwikke
lingssamenwerking het grootste deel van 
haar hulp, met traditiegetoruw Zaïre, Rwan
da en Burundi op kop. 

André Geens: „Het ABOS heeft in die 
moeilijke werkomstandigheden een veelzijdi

ge opdracht: koördineren van het globale 
ontwikkelingsbeleid, het voorbereiden en uit
voeren van de samenwerkingsovereenkom
sten met ontwikkelingslanden en andere 
partners (internationale organisaties bv.), het 
organiseren van de kennisoverdracht naar 
de ontwikkelingslanden, het informeren van 
de Belgische publieke opinie. En tenslotte, 
maar niet in het minst, de evaluatie van al die 
aktiviteiten. 

Het ABOS heeft te kampen met een aantal 

Het ongenoegen over de man
ke werking van het Algemeen 
Bestuur voor Ontwikkelingssa
menwerking (ABOS) is niet re
cent. 
Klachten bij de vleet, gaande 
van de algemene ziektever
schijnselen, verkeerde aanwer
vingen, scheve taalverhoudrn-
gen, demotivering van het amb
tenarenkorps... Wl] hebben het 
allemaal reeds zo vaak ge
hoord. 
Jarenlang sleept de kwaal aan, 
maar de opeenvolgende ver
antwoordelijke staatssekreta-
rissen lagen er niet wakker van. 
Nu heeft André Geens (VU) de 
zaak aangepakt, een studiebu-
ro onderzocht de situatie, en de 
minister kan met zijn voorstel
len naar de Wetstraat. 
Een overzicht van de proble
men en van de voorstellen. 

interne problemen; de overlapping van de 
verantwoordelijkheden van de huidige direk-
ties-generaal, een feitelijke overbelasting 
door het zeer grote aantal programma's die 
geografisch zeer verspreid liggen en het niet 
aangepast zijn aan de nieuwe internationale 
kontekst van de ontwikkelingssamenwer
king." 

OPDRACHTEN 
Reeds in juni 1989 heeft minister Geens in 

een beleidsnota de opdrachten van het 
ABOS geschetst. 

André Geens: „Tot de wezenlijke taken 
van het ABOS heb ik toen opgesomd: de 
identifikatie van de projekten, hun instruktie 
en beoordeling vooraf, de uitvoering, het 
kontroleren en opvolgen van de akties op het 
terrein en de evaluatie van de resultaten. 
Hiervan kunnen de zuiver uitvoerende taken 
worden overgelaten aan het ontwikkelings
land-zelf of aan deskundigen of instellingen 
buiten ABOS. 

Het zijn deze uitgangspunten waarop de 
SOBEMAP-onderzoekers verder gewerkt 
hebben." 

ABOS heeft verschillende interventiemo
daliteiten. Wij sommen ze even voor u op, 
vermelden de huidige gang van zaken en 
zetten er de voorstellen tot verandering 
naast. 

De direkte bilaterale samenwerking is de 
realisatie van projekten in en met een be
paald ontwikkelingsland. De zogenaamde 
investeringsprojekten zijn vooral te vinden in 
de sektoren landbouw en infrastruktuur, on
geveer 240 projekten in 1988. Andere projek
ten van technische assistentie situeren zich 
eerder in de sektoren opvoeding en gezond
heid. Daarnaast bestaan er sinds 1981 ook 
projekten van financiële samenwerking waar 
vooral kredietlijnen aan ontwikkelingsban
ken, betaiingsbalanssteun, en schuldverlich-
tingsoperaties onder vallen. 

MEER MEDEBEHEER~~ 
Voor al deze vormen van direkte bilaterale 

samenwerking gelden dezelfde problemen: 
een té grote geografische versnippering van 
de inspanningen, en dus een té beperkte 
aanwezigheid in de vele landen waar onze 
Ontwikkelingssamenwerking aktief Is. Een 
gebrek aan doorgedreven specialisatie ook 
overlapping van de verantwoordelijkheden 
i.m.v. deze projekten tussen de verschillen
de direkties-generaal in de huidige ABOS-
struktuur, een overbelasting van de admini
stratie omdat zij ,,te veel bezig is met de 
dagelijkse uitvoering van de projekten en 
een tekort aan vakbekwaamheid-in-huis om 
de zeer diverse terreinen goed te beheer
sen." 

André Geens: „In het rapport staan een 
reeks aanbevelingen te lezen om deze speci
fieke problemen om te lossen. In ieder geval 
wordt een veel grotere koncentratie van 
middelen aanbevolen door in minder landen 
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A. Geens: „De aktiviteiten van onze ontwikkelingssamenwerking worden 
vernipperd over zeer veel landen en sektoren, zodat de administratie overbe
last wordt, de impakt van twpaalde tussenkomsten zeer zwak en onze hulp 
marginaal..." 

te werken met minder projekten en in een 
kleiner aantal gespecialiseerde sektoren. 

De verantwoordelijkheid over een projekt 
zou moeten in handen blijven van één enkele 
direktie binnen de administratie. In de toe
komst zullen er minder zelf uitgevoerde pro
jekten en meer projektfinancieringen komen, 
vooral in het kader van het medebeheer. Dat 
is de beheersvorm waarbij het ontvangende 
land in veel ruimere mate dan nu mede
verantwoordelijk wordt voor identifikatie tot 
en met evaluatie van een projekt, zoals 
recent toegepast in Rwanda en Burundi." 

Het rapport stelt verder dat de minister van 
Ontwil<l<elingssamenwerl(ing de volledige 
overheidshulp aan ontwikkelingslanden on
der zijn bevoegdheid zou krijgen én dus o.m. 
een vetorecht kan hebben over de leningen 
van staat tot staan aan ontwikkelingslanden. 
Precies om op die manier het volledige 
beleid te kunnen koördineren. 

In ditzelfde direkte bilaterale kader be
staan er ook zogenaamde projekten van 
technische samenwerking. In de praktijk 
gaat het hier om het ter beschikking stellen 
van ontwikkelingswerkers met alles wat 
daarbij komt kijken aan uitrusting en wer
kingsmiddelen. 

In 1989 ging het op ongeveer 1.200 koöpe-
ranten met een totale kostprijs van iets meer 
dan 3 miljard frank. 

Soortgelijke prob/emen als bij de bilaterale 
samenwerking worden hier gesinjaleerd: de 
geografische versnippering, een versprei
ding van de bevoegdheden over verschillen
de diensten van ABOS, de grote logheid van 
de administratie bij de organisatie van de 
reizen en de aankoop, het transport van de 
materialen, een gebrek aan informatisering 
van het personeelsbeleid, een onaangepast 
statuut van de koöperanten, de noodzaak 
aan een grondige profielwijziging van de 
ontwikkelingshelper ter plaatse. Een hele 
waslijst dus... 

Nogmaals duiken soortgelijke adviezen op 
als bij andere vormen van bilaterale samen
werking: organisatie van het beheer van de 
projekten in funktle van de geografische 
lokalisering, wellicht een kontraktueel aan-
wervingssisteem voor de ontwikkelingswer
kers, een ander statuut voor de medewer
kers op de Belgische sekties voor de ontwik
kelingssamenwerking In het buitenland. Ook 
een rotatiesisteem ten voordele van de dien
sten van het centraal bestuur, één enkele 
dienst voor het totale personeelsbeheer, het 
overlaten van de praktische opdrachten als 
verplaatsingen en transporten aan een privé-
instelling. 

Ook voor studie- en stagebeurzen is er een 
grote versnippering in de verschillende 
ABOS-diensten. De Dienst Bursalen wordt 
daarenboven overbelast, omdat de buiten
landse stagiairs en studenten rechtstreeks In 
kontakt staan met deze dienst die jaarlijks 
bijna 3.000 dossiers beheert. 

Volgens het voorliggende rapport zou 
ABOS een groot aantal materiële uitvoe
ringstaken kunnen uitbesteden aan de privé-
sektor. 

VERSPREIDING... 
De Indirekte Bilaterale Samenwerking is 

de samenwerking met de Niet-Goeverne-
mentele Organisaties (NOG's), met de orga
nisaties voor ontwikkelingssamenwerking 
van de franstalige en Vlaamse Gemeen
schap, met de universiteiten, en andere 
gespecialiseerde Instellingen. De begroting 
voor deze hulpvorm groeit sinds 1985 sterk 
aan. 

Ook hier weer sinjaleert SOBEMAP een 
verspreiding van het beheer over verschillen
de diensten van ABOS, binnen twee direk-
ties-generaal. Ook bestaat er nauwelijks kon-
trole op de aktiviteiten van deze partners én 
ontbreekt zelfs volledig een grondige evalua
tie op hun akties. De procedures voor de 
samenwerking verschillen zeer sterk naarge
lang van de partner, ook de arbeidsvoor
waarden voor hun uitgezonden personeel 
zijn zeer uiteenlopend. 

SOBEMAP stelt voor om een globaal be
leidskader te ontwikkelen voor deze Indirekte 
Bilaterale Samenwerking. Er moet een over
legorgaan komen met de Overheid en deze 
partners en de beheerstaken over de pro

gramma's moeten waargenomen worden 
door deze organisaties zelf. ABOS wordt dan 
verantwoordelijke voor kontrole en evaluatie. 

SOBEMAP stelt konkrete stappen voor om 
tot meer eenvormige samenwerkingsvormen 
met deze organisaties te komen én om hun 
ontwikkelingshelpers na verloop van tijd vol
gens dezelfde normen te betalen. Ook een 
verhoging van de kwaliteit van deze terrein
werkers wordt nodig geacht, onder meer 
door ekstra-inspanningen voor hun opleiding 
en vorming. 

VERSNIPPERING... 
De Multilaterale Ontwikkelingssamenwer

king gaaf om de medewerking aan internatio
nale programma's van de verschillende VN-
organlsatles, de Wereldbank en het Euro
pees Ontwikkelingsfonds (de Konventie van 
Lomé). 

Eens te meer konstateert SOBEMAP een 
versnippering van de bevoegdheden over 
deze materie, niet binnen ABOS, maar over 
verschillende ministeries (met o.m. FInan-

13 WIJ - 13 JULI 1990 



ONTWKKELNG 

Verleden week kwamen de eerste koöperanten uit Zaïre terug. Sommigen 
verbleven ginder wel een kwarteeuw. Maar moet de ontwikkelingssamenwer-
ker zich niet net misbaar maken? Daarvan is minister André Geens toch van 
overtuigd. (toto VUM) 

ciën en Buitenlandse Zaken). Hier ontbreekt 
een formele overlegprocedure om de zaken 
te koördineren. Tegelijk versnippert Ontwik
kelingssamenwerking haar bijdragen over 
ongeveer 30 instellingen en is het niet altijd 
duidelijk waarom een bepaald programma of 
projekt gefinancierd wordt. 

SOBEMAP stelt voor om de multilaterale 
ontwikkelingssamenwerking te koördineren 
vanuit ABOS tevens moeten het aantal in
stellingen waarmee gewerkt wordt vermin
derd worden. 

INFORMATIKA 
Het organiek kader van ABOS voorziet 379 

personen. Op dit ogenblik telt de administra
tie 323 medewerkers, waarvan slechts 235 
vastbenoemde ambtenaren. De andere 
plaatsen worden ingevukj door kontraktue-
len, stagiairs en tijdelijke werknemers. Ruim 
30 % van het ABÓS-personeel zijn dus niét-
ambtenaren. De SOBEMAP-studie wijst 
daarenboven op een manklopend perso
neelsbeleid in hoofde van het Openbaar 
Ambt, dat zich bij een aantal medewerkers 
uit in een gebrek aan talenkennis, aan spe
cialisatie en/of aan de nodige kwalifikaties. 
het personeelsbeheer blijkt ook nog niet 
geïnformatiseerd te zijn. 

In deze doet SOBEMAP o.a. de volgende 
aanbevelingen: een echt personeelsbeleid 
volgens de specifieke behoeften van een 
administratie die zich met ontwikkelingssa
menwerking bezighoudt, met funktieprofie-
len, loopbaanplannen, personeelsmobiliteit, 
een rotatiesisteem tussen het personeel van 
de sekties in het buitenland en het ABOS-
personeel in Brussel, en vanzelfsprekend de 
informatisering van het personeelsbeheer. 

Overigens pleit de studie voor het invoeren 
van een samenhangend informatie-sisteem. 
Op dit ogenblik zijn er bij ABOS verschillen
de informatika-sistemen in gebruik die deels 
verouderd, deels onaangepast en deels... 
ongebruikt zijn. 

Verder analizeert het rapport de aankoop-
aktiviteiten voor de samenwerkingsprojekten 
in het buitenland. Ook op dit vlak voldoen de 
huidige procedures en strukturen niet. Het 
gaat allemaal te traag, té veel verschillende 
diensten zijn erbij betrokken en het sisteem 
van de verplichte „openbare aanbestedin
gen" werkt voor een dergelijke administratie 
niet efficiënt. 

Aankopen moeten gecentraliseerd, geau
tomatiseerd én sneller worden, vindt SOBE
MAP. Na analize van de verschillende alter
natieven stelt het rapport twee mogelijkhe
den voor: één enkele eksterne aankoopcen-
trale (bepaald na een openbare aanbeste
ding), of een gemengde ABOS/privé-
organisatie. Ook voor de reizen en 
transporten naar het verre buitenland die 
uiteraard veelvuldig voorkomen... 

NIEUWE RICHTING 
Minister Geens vindt dat de huidige hori

zontale werkstruktuur van ABOS met de 
opeenvolgende verantwoordelijkheid van 3 
direkties-generaal tot interne spanningen, 
traagheid en ondoeltrefffendheid leidt. De 
administratie houdt zich te veel bezig met 
uitvoerende routinezaken ten nadele van 
een meer grondiger aanpak, zij is bovendien 
te weinig aanwezig in de internationale in
stellingen waar het om de heel grote budjet-
ten gaat. 

André Geens: „De grondige studie van 
de herstrukturering van het ABOS heeft ook 
verschillende andere konkluzies opgeleverd. 
De Ontwikkelingssamenwerking in de jaren 
'90 zal niet meer zijn wat ze was in de jaren 
'70 en '80. Door de internationale erkenning 
van de prioriteit van het makro-ekonomisch 
beheer in de ontwikkelingslanden, wordt het 
noodzakelijk om ook een aangepast perso
neelsbeleid te voeren bij de administratie in 

Brussel. Een grotere makro-ekonomische 
kennis is noodzakelijk om dit nieuwe beleid 
op te volgen. Ook de invoering van het 
„medebeheer" met de ontwikkelingslanden 
vereist een aanpassing van het personeels
kader. Precies op het tenein, ter plaatse in 
het ontwikkelingsland, zullen de samenwer-
kingssekties bij de Ambassades moeten ver
sterkt worden. Zij zullen een grotere be
voegdheid krijgen, inklusief de taken die 
voortvloeien uit het „medebeheer", voor de 
uitvoering van onze samenwerkingspro
gramma's." 

• • • 

Wie meer wil weten over de beleidsopties 
van de minister van Ontwikkelingssamen
werking André Geens raden wij de brosjure 
„ Twee jaar Ontwikkelingsbeleid in Open Dia-
loog"aan. Deze kan gratis verkregen worden 
bij het kabinet van de minister van Ontwikke
lingssamenwerking (Persdienst), Em. Jacq-
mainlaan 162 te 1210 Brussel. Tel.: 
02/210.19.07 of 02/210.19.06. 

(m.v.l.) 
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De N.V. GIMOBEM en de N.V. COPERNICUS 
hebben op 25 juni 1990 

de N.V. GIMO-HOLD opgericht. 
GIMO-HOLD heeft een kapitaal van 50 miljoen wat bij de oprichting 

voor 50 % werd volstort. 

De N.V. GIMO-HOLD zal zich richten op alternatieve financiering voor 
overheidsinvesteringen. De laatste jaren hebben zowel 

COPERNICUS, als GIMOGEM belangrijke investeringen op die vlak 
gefinancierd. 

Voor COPERNICUS was dit het Vlaams Administratief Centrum te 
Antwerpen, waarvan de eerste fase volledig volgens plan werd 

opgeleverd op 1 februari 1989. De tweede en derde fase, opnieuw 
gefinancierd door COPERNICUS, is men nu volop aan het bouwen. 

Een ander lopend project van COPERNICUS is de uitbreiding van het 
Provinciegebouw te Antwerpen. 

GIMOGEM bouwt op dit ogenblik het Financieëncentrum te 
Antwerpen. 

De N.V. GIMO-HOLD is gevestigd in de kantoren van de GIMV: 

Karel Oomsstraat 37 
2018 ANTWERPEN 

Tel. nr.: 03/248.23.21 
Fax nr.: 03/238.41.93 

G I M V 

Voor bijkomende vragen kan U steeds contact opnemen met de 
Heren 

G. BRAECKMANS 
G. MAMPAEY 

M. VERCRUYSSE 
op hiervoorvermeld adres. 
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ADMINISTRATIE 

VLAAMS ADMINISTRATIEF 
CENTRUM IN ANTWERPEN 

'*-„_^i*--J' -J-g^ '̂ 
V*^ 

V * K W '*^^ * 

November 1991 moet het Vlaams Administratief Centrum aan de Copernicuslaan in Antwerpen itiaar zijn. (eigen foto) 

T
ENEINDE de Vlaamse Admini
stratie dichter bij de burger te 
brengen werd destijds door de 
Vlaamse Raad beslist vijf „hui
zen van de Vlaamse Gemeen
schap" op te richten, namelijk in 
Antwerpen, Gent, Hasselt, Leu
ven en Brugge. In deze „Vlaam
se Hulzen"moeten de burgers 
terecht kunnen voor alle admini
stratieve en andere formalitei

ten, die tot de bevoegdheden van de Vlaam
se regering behoren. 

Voordien waren de buitendiensten van het 
Ministerie van de Vlaamse Gemmeenschap 
in Antwerpen verspreid over 8 gebouwen, 
wat een efficiënte werking in ernstige mate 
belemmert. Men opteerde derhalve voor een 

In Antwerpen heeft Gemeen
schapsminister Sauwens de 
eerste s te^ gelegd voor de 
uitbreiding van het Vlaams Ad
ministratief Centrum. In sep
tember 1989 werd de eerste 
fase van het gebouw openge-
stefd. In november 1991 wordt 
de openstelling van de volgen
de fazen voorzien . Het totale 
gebouw 2»u dan onderdak bie
den aan SSO ambtenaren. Ook 
voor Hasselt, Leuven, Gent en 
Brugge wordt een dergelijk ad
ministratief gebouw voorzien. 

geïntegreerd burelenkompleks waarbij vol
doende uitbreidingsmogelijkheden voorhan
den waren om aan eventuele toekomstige 
behoeften te voldoen. 

De Vlaamse Eksekutieve gaf de voorkeur 
aan het huren van een kantoorgebouw, 
waarbij zij op het einde van de huurperiode 
het gebouw kan aankopen. Wegens de vol
gende fazen van overdracht naar de regio's 
toe bleek snel dat de eerste faze van tiet 
Vlaams Administratief Centrum te weinig 
ruimte bood om alle gedecentralizeerde 
diensten te lokalizeren. Daarom werd beslo
ten gebruik te maken van de uitbreidingsmo
gelijkheden om de eenheid van de diensten 
intakt te houden. 

O 
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STEEN 
Gemeenschapsminister Sauwens legde 

nu de eerste steen voor de tweede en derde 
bouwfase. Hij legde er de nadruk op dat de 
bouw van het projekt kadert in de decentrali-
satiepolitiek van de Vlaamse regering. In 
elke provincie wil men de Vlaamse regering 
en administratie een geztoht geven met een 
eigen 2gebouw. 

Het kompleks dat nu gebouwd wordt zal 
hoofdzakelijk worden ingenomen door gere
gionaliseerde ambtenaren van het ministerie 
van Openbare Werken. Dat geldt o.m. voor 
de buitendiensten van het Bestuur der We
gen 1 en 2, het Bestuur der Waterwegen met 
de Dienst der Zeeschelde, de Antwerpse 
Zeediensten en de Dienst Albertkanaal, het 
Bestuur voor Elektriciteit en Electromechani-
ca. 

Minister Sauwens vertelde ook dat de 
Vlaamse Eksekutieve wil werken aan de 
verdere dekoncentratie van de ambtenaren 
werkzaam in de hoofdstad naar de provin
cies toe. Centraal in het mobiliteitsvraagstuk 
staat immers het dagelijks éénrichtingsver
keer van en naar Brussel. Dit is een verplaat
sing die voor vele personeelsleden een fysi
sche en financiële belasting vormt. 

Antwerpen bijt de spits af met dit kantoor
gebouw. Momenteel bereidt de administratie 
de dossiers voor van de Vlaamse Centra in 
Hasselt en Leuven. Daarna zullen ook Gent 
en Brugge volgen. In Hasselt is reeds in 
samenwerking met de stadsdiensten een 
optie genomen op een bouwterrein gelegen 

Minister Sauwens genoot de eer de eerste steen te leggen van de tweede en 
derde vleugel van het Administratief Centrum in Antwerpen. Een drul( op de 
knop stelde een reuzekraan In werking om de eerste steen op zijn plaats te 
krijgen. (foto L. Peeters) 

aan de Willekensmolenstraat. In Leuven wor
den momenteel een tiental mogelijkheden 
onderzocht. Waar in Antwerpen gekozen 

werd voor een volledige nieuwbouw, is het 
best mogelijk dat in een ander geval voor 
renovatie van bestaande gebouwen moet 
gekozen worden, stelt de minister. 

GEBOUW 

Het Vlaams Administratief Centrum aan de Copernicuslaan in Antwerpen 
wordt sterk uitgebreid. Minister Sauwens legde de eerste steen voor de 
uitbreidingswerken. Volledig klaar, moet dit kompleks onderdak bieden aan 
560 ambtenaren. 

Het gebouw is centraal gelegen en de 
eenvoudige bereikbaarheid voor iedereen is 
een absolute vereiste. Het Centraal Station, 
kernpunt van vele aktiviteiten ligt op amper 
vijf minuten loopafstand. Bus-, tram- en pre-
metro-akkommodaties liggen vlakbij. 

Het huidige gebouw, gelegen aan de Co
pernicuslaan, wordt langs beide zijden uitge
breid met een nieuwe faze. Faze 2 is gelegen 
in de Ploegstraat terwijl faze 3 uitgeeft in de 
Lange Kievitstraat. De totale oppervlakte van 
de uitbreiding bedraagt 15.675 vlerkante 
meter. 

De kostprijs van het projekt bedraagt 550 
miljoen. Tussen de bouwheer en de overheid 
werd echter een biezondere financieringsfor
mule afgesproken, die kadert in een politiek 
van publiek en privaat partnership. De 
Vlaamse Gemeenschap koopt het gebouw, 
gespreid over 9 jaar mits een jaarlijkse huur
prijs van 155 miljoen. 

Op 1 november 1991 moeten de gebou
wen beschikbaar zijn voor de Vlaamse Ge
meenschap. 
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330 Deluxe kamers en suites D Fitness en tennis club, overdekt 
zwembad, sauna, Turks bad, solarium, gymnasium, massage en 

onder water massage (Whril pool) D Gestronomisch Frans 
restaurant „De Serre" D Italiaans restaurant „Rigoletto" D 

Koffie-bar „Aquarius" D Patrick's bar D Ondergrondse parking 
voor 500 wagens D Banket en vergaderzalen van 10 tot 600 
personen D 24 uur room service D Express check-out op 

aanvraag D Boetiek en soeveniers shop D Reuter's nieuws en 
financiële informatie op de kamer TV-set D 4 film-kanalen op 

kamer TV-set D Sekretariaatsservice 

HET MEEST LUXUEUZE 
HOTEL- EN 

VERGADERFA CILITEITEN 
IN ANTWERPEN 

Copernicuslaan 2 — 2018 Antwerpen 
Tel: 03/231.67.80 — Telex 33965 — Telefax 03/233.02.90 

The Leading Hotel of Antwerp 
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KSJ-KSA-VKSJ 
DOORPRIKKEN, NIET 

MORALISEREN 

E
RGENS op de grens tussen wat 
overschiet van de volkswijken van 
weleer achter het Brusselse 
Noordstation en de koude WTC-
torens die in hun plaats kwamen, 
ligt de Gaucheretstraat. Een 
troosteloze buurt waar de KSJ-
KSA-VKSJ haar nationaal sekre-
tariaat heeft ondergebracht. In en
kele ruime kamers werden bu
reaus geplaatst, en wat noodzake

lijk kantoormateriaal. In de ontvangstkamer 
staan vijf gemakkelijke zetels en een salonta
fel. Daarop staat een kolos van een telefoon, 
een juweeltje van avant-garde uit de jaren 
zestig. Aan de muur hangt de gloednieuwe 
bewegingsaffiche. KSJ-KSA-VKSJ, daar kies 
je voor, zegt de tekst. Een prachtvoorbeeld 
van die heerlijke coktail van plantrekkerij en 
kreativiteit die bij de jeugdbewegingen tot 
een zo goed als professioneel resultaat leidt. 
Dit is het kloppend hart van KSJ-KSA-VKSJ., 
Hoewel, KSJ-KSA-VKSJ heeft wel meer van 
die kloppende harten. Nationaal koördinator 
Liset Van Aerschot: „Eigerrlijk is er in elke 
Vlaamse provincie een kloppend hart. Het 
eigene van KSJ is immers net de zelfstandi
ge provinciale struktuur. Dat is historisch 
gegroeid vanuit de gouwen bij de KSA. Pas 
later is er een koepel boven gekomen. Bin
nen VKSJ is alles wel onmiddellijk centraal 
gestruktureerd. Bij de fusie werd de provin
ciale struktuur behouden. 

Die provinciale sekretariaten zijn volko
men zelfstandig. Ze organiseren zelf hun 
kadervorming bvb. De sterkte zit bij ons echt 
in de provincies, het nationaal sekretariaat 
heeft meer een koördinerende funktie." 

WIJ: Bestaan er grote verschillen in de 
werking van de verschillende provinciale 
sekretariaten? 

„Ja, dat is inherent aan die autonome 
struktuur. Die verschillen zijn voor een ge
deelte historisch bepaald, maar ook door het 
milieu waarin men bezig is. Elke provincie 
heeft zo zijn eigen mentaliteit, zijn eigen 
problematiek. Nu is het altijd gevaarlijk om 
op elke provincie een etiketje te gaan plak
ken. De verschillen liggen vooral in de eigen 
aksenten in de werking. Er zijn provincies 
waar het maatschappijkritische element 

meer op de voorgrond treedt, in een andere 
provincie legt men meer de klemtoon op 
kristelijke inspiratie, in weer een andere legt 
men zich meer toe op de regionale werking, 
en ga zo maar door. Dat is een doorlopende 
evolutie, afhankelijk van traditie en van de 
personen zelf die het sekretariaat beman
nen. 

in het rijke \^aatnse jeugdbe-
wegingspalet vormt KSJ-KSA-
VKSJ (Katolieite Studerende 
Jeugd- Katolieke Studentenak-
tie- vrouwelijke Katotieke Stu
derende Jeugd), zo'n 35.(K}0 
leden sterk, een iieel speciaal 
kleurtfe. Geef toe, alleen al die 
naam met tien letters valt op. 
Maar het grootste verschilpunt 
met andere jeugdbewegingen 
is de provinciale organisatie-
struktuur van KSJ. Dat Is histo
risch te verklaren. Het heeft nu 
nog belangrijke gevolgen. Na
tionaal koördinator Uset Van 
Aerschot ziet er grote voorde
len in, maar ook enkele nade
len. We hadden met haar een 
lang gesprek over KSJ-KSA-
VKSJ, over de jeugd in het al
gemeen en over de jeugdbewe
ging in het bijzonder. Een ge
sprek waar menig lezer het 
soms grondig mee oneens zal 
zijn. iMaar bovenal, een eerlijk 

En tenslotte, als je de provincies volgens 
ledenaantallen vergelijkt, zijn er ook grote 
verschillen. Oost-Vlaanderen is hier de sterk
ste provincie. En in West-Vlaanderen heb
ben we een KSA-sekretariaat en een VKSJ-
sekretariaat. hAaar die verschillen hebben 
geen gevolgen voor de nationale vertegen
woordiging of zo." 

De maatschappij werd de jongste tijd 
steeds materialistischer. Ook de jon
geren en de leden van de jeugdbewe
gingen ondergaan die invloed. KSJ 
koos daarom „'n dubbeltje op z'n 
kant" als jaartema voor volgend jaar. 
Niet om te moraliseren, maar om te 
doorprikken. (toto KSA) 

WIJ: Is die provinciale struktuur geen 
nadeel voor de jeugdbeweging KSJ-KSA-
VKSJ zelf? 

„Daar zijn voordelen en nadelen aan ver
bonden. Het is bvb. onmogelijk om op die 
provincies een centrale stempel te drukken. 
Daarvoor staan ze teveel op hun zelfstandig
heid. Het grote voordeel van die gedecentra
liseerde struktuur is de grote lokale veranke
ring. Je kan veel meer inspelen op wat er aan 
de basis gebeurt, op de tokale en regionale 
noden en behoeften. Je kent de mensen veel 
beter, je hebt er nauwere kontakten mee. 
Daardoor geloof ik ook dat we makkelijker 
mensen kunnen rekruteren voor kursusbe-
geleiding of koördinerende taken. 

Anderzijds ondervinden wij als nationale 
beweging dan moeilijkheden om ons „te 
profileren" zoals dat nu zo in de mode is." 

ï> 
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WIJ: Tegen wie zeg je het! 

„ IVe kunnen zomaar niet zeggen „dit is nu 
KSJ" of „dit is KSJ-KSA-VKSJ". We moeten 
om te Ixginnen al de drie namen gebruil(en 
om heel de jeugdbeweging te omvatten. Wij 
hebben wel geleerd dat wij ons niet op die 
manier moeten voorstellen aan het publiel(. 
Onze sterkte is onze verscheidenheid, dat is 
het typische voor onze werking. We kunnen 
ons wel nationaal profileren op die dingen die 
we nationaal organiseren, zoals bvb. het Sjo-
kamp. Dat is een tentenkamp rond de derde 
wereldproblematiek." 

WIJ: Wat Is dan nog de taak van het 
nationaal sekretariaat? 

„ Ten eerste het beleidswerk. Wij vertegen
woordigen KSJ-KSA-VKSJ in de Katolieke 
Jeugdraad, de Vlaamse jeugdraad enz. 
Zoals elke organisatie voorzien we ook in 
een service aan de lokale afdelingen, met 
bvb. de ledenadministratie, verzekeringen, 
een verkoopsdienst. Daarnaast zijn er enkele 
grote initiatieven als de „Joepie". Dat is een 
tweejaarlijkse tocht voor onze sjo'ers, de 14-
tot 16-jarigen. De bedoeling is een stad X te 
vinden en daar naartoe te stappen via ver
schillende tochttechnieken, kodes en op
drachten. Gedurende drie dagen zijn de 
sjo'ers onderweg. Ze moeten zelf koken, zelf 
hun overnachtingsplaats zoeken. Voor de 
14-16-jarigen is het een unieke belevenis. 
Niemand wil de Joepie missen. Trouwens 
het deelnemersaantal, zo'n 2.500 of zo goed 
als iedereen van de sjo'ers, zegt genoeg. Als 
iedereen dan na zo'n 60 tot 80 kilometer in 
stad X toestuikt, is er een grootse slotmani
festatie. Een fantastische gebeurtenis. 

Er is verder de jaarlijkse „Dag van Jan en 
Alleman" die we samen met de andere 
jeugdbewegingen organiseren. En dan zijn 
er nog studiedagen, vorming etc. op kaderni-
vo, dus voor provinciale en nationale mede
werkers, en de redaktie van onze ledentijd
schriften. " 

WIJ: Is het nationaal sekretariaat meer 
dan de som van de delen? 

„Ja, daarover horen we hier dikwijls spre
ken. Ik denk dat er twee tendenzen zijn. 
Enerzijds zijn er mensen die geloven dat we 
er meer baat bij zouden hebben door de 
beweging sterker nationaal uit te bouwen. 
Men denkt dat aan meer vorming, of een 
leidingsdag of zo. Anderzijds zijn er ook heel 
wat mensen die vinden dat we net zo weinig 
mogelijk nationaal moeten organiseren, dat 
de provincies de spil moeten blijven." 

MATERIALISTISCHE 
JEUGD 

WIJ: Verschilt KSJ ook inhoudelijk van 
de andere jeugdbewegingen? 

„Een moeilijke vraag. Ik geloof dat er 
tussen de jeugdbewegingen van vandaag 
niet zo'n grote verschillen meer bestaan. De 

Volgens Liset Van Aerschot verschilt de basisfilosofie van onze jeugdbewe
gingen niet echt meer. (,„,„ ^SA) 

basis visie van de jeugdbewegingen: solidari
teit, kreativiteit, groepsleven, avontuur, enz. 
is overal gelijk. 

Er worden wel aksenten gelegd in de 
keuze van de jaartema's. Zo hebben we voor 
volgend jaar eenjaartema gekozen dat over 
geld gaat: „een dubbeltje op z'n kant". Dat 
is vrij uitzonderlijk. We hebben aangevoeld 
dat jongeren vandaag ontzettend veel met 
geld bezig zijn. Ze hebben veelgeld, maar ze 
willen ook veel geld hebben: ze doen vakan-
tiejobs of andere klusjes tussendoor We 
vinden dat er in onze samenleving teveel 
belang gehecht wordt aan geld. Zonder al te 
moralistisch te doen, want dat is natuurlijk 
het grote gevaar met zo'n jaartema, willen 
we de jongeren laten stilstaan bij hun eigen 
houding tegenover geld. Hoe ze er persoon
lijk mee omgaan en welk belang ze er aan 
hechten, en hoe ze als groep met hun 
financiën omspringen." 

WIJ: Is de jeugd van vandaag materlalis-
tischer dan vroeger? 

„Dat wordt dikwijls gezegd. We leven in 
een wereld waar veel meer dan vroeger 
belang gehecht wordt aan materiële zaken. 
Dat geldt niet alleen voor jongeren, maar ook 
voor volwassenen. In de jongerenkultuur zijn 
materialistische aspekten erg belangrijk ge
worden. In die zin is er een heel groot 
verschil met de jaren zestig, waar de jonge
ren zich tegen al wat gevestigd is afzetten. 
Nu viert het materialisme ook bij de jongeren 
hoogtij. Ze integreren zich veel sterker in de 
„grote" samenleving dan toen. Men wilerzo 
snel mogelijk deel van uitmaken. 

De jongeren leven in een wereld waarin 
men geld moet hebben om het goed te 
hebben, waarin men het ook goed wil heb
ben. Waarin men hard moet studeren om het 
later goed te hebben. Waarin aanzien een 

belangrijke rol speelt: de juiste kleren, hob
bies, etc. Trouwens, je merkt dat heel die 
volwassen samenleving daar zeer sterk op 
inspeelt: de op jongeren gerichte reklame-
kampanjes van banken en verzekerings
maatschappijen vormen daarvan een mooi 
voorbeeld. Dat is allemaal verre van onbaat
zuchtig. De leden van de jeugdbewegingen 
leven ook in die wereld. Ze worden er ook 
door beïnvloed. Ik denk dat de jongeren zich 
daar vaak niet van bewust zijn. De jeugdbe
weging kan hier een beetje in helpen. Zonder 
te zeggen wat mag en wat niet mag. We 
willen ze alleen vragen om eens stil te staan 
bij wat ze doen. Een beetje de dingen door
prikken dus, maar niet moraliseren." 

WIJ: Hoe staat de hedendaadse KSJ 
tegenover de kristelijke menswording? 
Ook een beetje doorprikken zonder te 
moraliseren? 

„Er is een groot verschil tussen hoe het 
vroeger was, en hoe het nu is, dat is duide
lijk. Dat merk je trouwens evenzeer buiten de 
jeugdbeweging. Onze beweging is geboren 
uit de Katolieke Aktie. De bedoeling was aan 
apostolaatswerking doen, men wilde jonge
ren winnen voor de kerk, winnen voor het 
katolieke geloof 

In onze jeugdbeweging is er nog altijd 
ekspliciete aandacht voor geloven en bezig 
zijn als kristen. Andere dingen die vroeger 
veel vanzelfsprekender waren zijn dat nu niet 
meer. Zoals het instituut kerk. Daar mogen 
en kunnen nu vragen bij gesteld worden. We 
begeven ons af en toe een beetje op de rand 
van de kerk: we zijn het niet met alles eens 
wat de kerk zegt of doet, maar we stappen er 
ook niet helemaal buiten. 

De bevoogding die er in de beginjaren van 
de Katolieke Aktie duidelijk wel was, is nu 
helemaal verdwenen. We staan sterk op 
onze onafhankelijkheid van de kerk, we wil
len kritisch zijn." 

WIJ - 13 JULI 1990 22 



VLAAMSE STRIJD 
GESTREDEN 

WIJ: Vele onderzoeken tonen duidelijk 
aan dat jongeren niet meer geboeid wor
den door de Vlaamse beweging. Hoe komt 
dat denk je? 

„Ik denk dat jongeren op een aantal pun
ten onverschillig geworden zijn, gewoon om
dat ze voorbijgestreefd zijn. De jeugd van 
vandaag wordt wel geraakt door andere, 
eigentijdse problemen. Nu ligt iedereen wak
ker van het milieu, omdat je er niet naast kan 
kijken. De kranten staan er bol van, iedereen 
heeft er mee te maken, er komen wetten en 
dekreten. Hetzelfde fenomeen had je met de 
vredesbeweging enkele jaren terug. En nu 
staan de migranten in het middelpunt van de 
belangstelling. Maar met de Vlaamse ont-
voogdingsstrijd, daar heeft de jeugd nu niks 
meer mee te maken. Die strijd werd door de 
generaties voor ons gestreden. Onze jonge
ren in Vlaanderen voelen die onrechtvaardig-
heid van vroeger niet meer. Er zijn een aantal 
zaken vem/orven die en/oor zorgen dat ze 
zich niet meer in hun Vlaming-zijn hoeven te 
manifesteren, tenzij ze misschien in Brussel 
of in taalgrensgemeenten wonen. 

Bovendien is de politiek in het algemeen 
zeer ondoorzichtig. Ze staat zeer ver van de 
jongeren af Als je over milieu nadenkt, is dat 
veel konkreter. De luchtvervuiling wordt be
streden door bvb. een wet op de uitlaatgas
sen. Dat is duidelijk. Maar de staatshervor
ming, dat is zo'n groot pakket van wetten en 
regels, dat niemand er nog wat van begrijpt, 
laat staan de jongeren. Die staatshervorming 
en de Vlaamse zaak hebben hen bovendien 
niets te bieden. Of tenminste, de Vlaamse 
zaak slaagt er niet in duidelijk te maken wat 
ze de jongeren te bieden heeft. Het is dan 
ook niet meer dan logisch dat de jongeren er 
niet warm voor lopen." 

WIJ: Toch waren er nogal wat jongeren 
op de Vlaamse manifestatie van 6 mei 
jongstleden, zij het vooral van de Vlaams-
natlonallstlsche jeugdbeweging VNJ en 
van de Vlaamse studentenverenigingen. 

„Ja, wat die Vlaamse manifestatie in Brus
sel betreft, daar had men ons — de week 
voordien! — ook gevraagd om deel te ne
men. We hebben daar neen op gezegd. Die 
manifestatie werd gedurende maanden voor
bereid, en pas in de laatste faze beseft men 
dat het imago dat men naar buiten wil 
brengen niet helemaal overeenstemt met de 
wensen. Dus moesten er jongeren bij betrok
ken worden, fvant de Vlaamse zaak moet 
toch ook de jongeren aanspreken. We voel
den ons een beetje gebruikt." 

WIJ: De scouts hebben zich ekspiiciet 
van de manifestatie gedistancleerd. 

„Wij hebben dat niet willen doen. We 
vonden het niet de moeite waard om mee te 
doen in die ganse polemiek die daarrond 

gevoerd werd. Op dit moment vinden wij dat 
er andere prioriteiten zijn. We hebben eens 
even nagedacht hoe wij als KSJ-ers ons 
Vlaming-zijn vandaag beleven. Ik denk dat 
wij ons Vlaming voelen ais persoon wonende 
hier in Vlaanderen, gekonfronteerd met de 
problemen die ons hier in Vlaanderen bezig 
houden. De werkloosheid enkele jaren terug, 
de migrantenproblematiek en het leefmilieu 
nu, dat zijn de tema's die ons aanbelangen. 
Op internationale ontmoetingen profileren 
we ons niet als Vlaming, maar als Belg. Als 
men vraagt van welk land wij komen, dan 
zeggen we België en niet Vlaanderen. Ik 
geloof dat de KSJ veel belang hecht aan 

De jeugdbewegingen lijken meer en 
meer kinderbewegingen te worden. 

(foto KSA) 

Europese en internationale kontakten. Dat 
ligt ons nauwer aan het hart dan de uitbouw 
van de Vlaamse autonomie." 

VERKINDERLIJKING 
WIJ: Denk je niet dat het Europa van 

morgen voor de Vlaamse gemeenschap 
juist een grote bedreiging inhoudt? Zaken 
ais de Ritzen-rei in Nederland, waar men 
het Engels als kursustaal wou invoeren op 
een universiteit, kunnen die voor geen 
nieuwe wervingskracht zorgen van de 
Vlaamse beweging? 

„Ja, misschien. Ik vraag me af wat het 
specifieke Vlaamse daar nog mee te maken 
heeft. Ik associeer de Vlaamse beweging 
nog altijd met mensen die ervan overtuig 
zijn dat ze Vlaanderen moeten bevrijden. Dat 
is toch al gebeurd. En ook op Europees vlak 
zalmen eerder geneigd zijn om interkultureel 
samen te leven. Ik geloof dat men niet zal 
terugvallen op Vlaanderen, heel de kuituur 
zal juist opengetrokken worden." 

WIJ: Terug naar de KSJ. De jeugdbewe
ging zit de jongste jaren weer in de lift. 
Ook KSJ-KSA-VKSJ? 

„Ja, onze ledenaantallen vertonen weer 
een licht stijgende tendens. We zitten wel 
zoals de andere jeugdbewegingen met het 
probleem dat we een kinderbeweging aan 
het worden zijn. Het wordt ook steeds moeilij
ker om leiders en leidsters te motiveren om 
iets langer te blijven. De leiding wordt steeds 
jonger. Bij ons word je gemiddeld op je 
zeventiende leider, hier en daar is dat zelfs 
zestien. Al wordt dat probleem dikwijls over-
roepen. Ik zou zelfs zeggen dat KSJ dankzij 
haar provinciale basis dit verschijnsel beter 
kan ondervangen, omdat men de groepen 
beter kent. Daardoor ziet men de problemen 
ook sneller aankomen." 

ZEG NIET KSA, ZEG 
KSJ-KSA-VKSJ 

WIJ: Waarom toch die vreselijke naam 
van tien letters, KSJ-KSA-VKSJ? 

„We zijn momenteel intens bezig rond 
beeldvorming. En zo'n naam, het is inder
daad geen troef In september lanceren we 
onze nieuwe bewegingsaffiche, met de be
doeling om KSJ ook nationaal naam te laten 
krijgen. En ongeveer iedereen was het er
over eens dat er op die affiche KSJ-KSA-
VKSJ moest staan. 

WIJ: Is het niet het best om gewoon KSJ 
te kiezen, Katolieke Studerende Jeugd? 

„Neen, dat kan niet. We leven niet alleen 
volgens logische redeneringen, we leven in 
een beweging die historisch gegroeid is, met 
gevoeligheden en tradities. KSA is nu een
maal niet KSJ. En als je gewoon KSJ zou 
zeggen, wat moetje dan met al die groepen 
die KSA noemen ? En VKSJ is ook niet KSJ 
of KSA. Nu wordt er in de omgang wel over 
KSJ gesproken, het is niet die hele mondvol 
die KSJ-KSA-VKSJ is." 

WIJ: O ja, Ik geloof dat er op onze 
omslag KSA staat. 

„Dat zou onvergeeflijk zijn!" 

WIJ: Ik beloof plechtig om dat in het 
interview recht te zetten, 

(wat bij deze gebeurd is) 

(pdD 
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VAN KATOUEKE AfCTIE NAAR 
MODERNE JEUGDBEWEGING 

~^/-

Ook reeds rond de eerste wereldoorlog 
vonden trouwhartige moraalridders het no
dig te waarschuwen voor de gevaren der 
morele verloedering en gekommercialiseer-
de ontspanning. Ook toen reeds werd een 
verwijtende vinger richting Verenigde Staten 
opgestoken. 

De katolieke kerk vond het nodig de idea
len van de nieuwe jeugd te kanaliseren, de 
geloofsafname tegen te gaan, en een tekort 
aan priesterroepingen op te vangen. Paus 
Pius XI roept de leken op om de maatschap
pij opnieuw voor Kristus te winnen. Zijn 
Initiatief geeft de stoot aan de Katolieke 
Aktie, die kerkelijk strijdend zal zijn, en zich 
zogenaamd niet met politiek zal inlaten. Het 
episkopaat moet overal de leiding van de 
organisaties nemen. 

In Vlaanderen kijken de bisschoppen vol 
naijver naar Wallonië. Daar kent immers de 
Association Catholique pour la Jeunesse 
Beige een groot sukses. Deze ACJB is zuiver 
religieus geïnspireerd en richt zich tot alle 
jongens, ongeacht stand of afkomst. Onder 
invloed van kardinaal Cardijn wil men in 
Vlaanderen de richting uitgaan van organisa
ties per ,,stand": de arbeidersjeugd, de 
boerenjongens, en de studenten. De Vlaam
se studentenbeweging, het Algemeen Kato-
liek Vlaams Studentenverbond, groepeert 
wel de massa van de kollegeleerlingen, maar 
is sterk Vlaams-nationaal georiënteerd. 

KSA TEGEN AKVS 
De bisschoppen vinden dat ook de Vlaam

se studenten ingeschakeld moeten worden 
in de katolieke aktie. Het AKVS stelt zich 
echter zeer onafhankelijk op tegenover het 
kerkelijk gezag en kiest, tot grote ergernis 
van de bisschoppen voor een Vlaamsnatio-
nale koers. Het konflikt leidt niet tot een voor 
het episkopaat bevredigende oplossing. Uit
eindelijk roepen de bisschoppen een nieuwe 
jeugdbeweging voor middelbare leerlingen 
in het leven: de KSA. De ontwikkeling van de 
nieuwe jeugdbeweging verloopt echter in 
elke provincie verschillend, niet alleen omdat 
de sterkte van hef AKVS nogal verschilde, 
maar ook omdat de bisschoppen zelf op hun 
autonomie gesteld waren. Ófwel moeten de 
studentenbonden opgenomen worden in het 
Jeugdverbond voor Katolieke Aktie, de koe
pelorganisatie, ofwel moet er naast deze 
bonden een nieuwe diocesane KSA worden 
opgericht. De KSA komt hierdoor niet overal 
tegelijk tot stand en elke gouw krijgt eigen 
kenmerken. 

En de vrouwen? Ja, die telden destijds 
nog met voor het volle pond mee. De stich-
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De KSA huist volgens de riddersim-
boliek in „burchten". Affiche van 
KSA-Limburg voor een burcht-spaar-
aktie. 

ting van de Vrouwelijke Katolieke Studeren
de Jeugd verliep rimpelloos. VKSJ wordt in 
'29 boven de doopvont gehouden. VKSJ 
werkt nauw samen met de Waalse Associa
tion Cathoiique pour la Jeunesse Beige Fe
minine. De Vlaamse tak, waar in de beginja
ren trouwens heel wat Franstalige afdelingen 
deel van uitmaakten, had van bij de start een 
vaste struktuur. Zowel de jongens als de 
meisjes hebben in die eerste jaren weinig 
van een jeugdbeweging zoals we die van
daag kennen. Ze houden zich vooral bezig 
met studie en optochten. 

Reeds in de jaren dertig wordt het duidelijk 
dat zo'n dingen de jongeren eigenlijk met zo 
sterk aanspreken. Willen de bewegingen 
hun positie handhaven, dan moeten ze zich 
aanpassen. De leeftijdskategorieën worden 
verfijnd, en er wordt een begin gemaakt met 
de ontwikkeling van een eigen jeugdbewe-
gingsmetodiek. In de KSA doet de riddersim-
boliek zijn intrede, bij de VKSJ spreekt men 
van groepsmeisjeswerking. De KSA-ers hui
zen in burchten, de naam voor hun lokalen. 
De Vlaamse spreuken in middeleeuwse goti
sche letters sieren de muren, een zelfge
bouwde Vlaamse haard zorgt voor de gezel
ligheid. Mogen zeker ook niet ontbreken: 
een Mariakapelletje, een kruisbeeld op de 
ereplaats, portretten van paus en bisschop. 

DAG VAN HET 
VLAAMSE LIED 

Bij de KSA groeit ook het besef dat er meer 
dialoog tussen de gouwen moet komen om al 
deze veranderingen In goede banen te lei
den. Tijdens de tweede wereldoorlog wordt 
hierrond nagedacht, en wordt de start gege
ven om om te schakelen van de louter 
Katolieke Aktie-beweging naar een echte 
jeugdbeweging. Men tracht een modelorga
nisatie uit de grond te stampen met een 
eigen gelaat en een eigen stijl. In de jaren 
vijftig knoopt de KSA wat dichter aan bij de 
flamingante studentenbeweging. Samen 
met de scouts nemen ze bij de Vlaamse 
manifestaties veelal een voorname plaats in. 
Opvallend is wel dat deze flamingantische 
marsrichting bij de VKSJ achtenwege blijft. 

Maar het entoesiasme koelt sterk na de 
ongeregeldheden en onenigheid die kumu-
leerden in het Vlaams Nationaal Zangfeest 
van 1952. Volgens de Encyclopedie van de 
Vlaamse beweging protesteerden de kriste
lijk-sociale organisaties tegen politiek getinte 
toespraken, nationalistisch geïnspireerde 
betogingen, aanvallen op de CVP, propagan
da voor de Vlaamse Concentratie, het weige
ren van de Belgische vlag, het huldigen van 
slachtoffers van de Belgische repressie, ter
wijl die van de Duitse bezetting werden 
verzwegen, enz. Men pleitte voor een zang
feest buiten de partijpolitiek, op zuiver kultu-
rele en muzikale grondslag. De afgevaardig
den van de kristelijk-sociale organisaties 
trokken zich terug en de Dag van het Vlaam
se lied werd gesticht. 

llO0ÖKIIPJEvANll.LïfflHIW? 
Ik wel 

en gij zusje? 

Word t gij ook geen 
ap»Kcelt)€ '? 

K o m b i j ! op schod 
, ^m de_j>arochte 

VKSJ was van bij de start zeer de
voot, en is dit vrij iang gebleven. 
Propaganda-affiche voor de Rood
kapjes. 
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Een K.S.Meisje, 

mint Volk en 

Vaderland. 

Daarom is zi j ook 

hiervan overtuigd : 

JA 
De 

KONING 
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TERUG 

De KSA en VKSJ werden ingespan
nen om de standpunten van de kato-
lieke Vlaamse gemeenschap te hel
pen verdedigen. Zoals deze affiche 
voor de terugkeer van koning Leo
pold III aantoont. 

De KSA kan zich met deze scheuring 
slechts node verzoenen. Daarom steunt ze 
de Dag van het Vlaamse Lied maar matig, en 
ze uit meermaals het verlangen om terug tot 
één zangbeweging te komen. De KSA-lei-
ding beweert wel op politiek vlak neutraal te 
blijven. Maar zowel in de koningskwestie, de 
schoolstrijd, in de repressie en in de amnes
tiekwestie nemen de KSA en de VKSJ het 
standpunt in dat door de katolieke Vlaamse 
gemeenschap wordt verdedigd. 

De beweging was er dan ook een vol 
devotie en pilaarbijterij. Men ging op bede
vaart naar Rome en Lourdes, zweert trouw 
aan de bisschoppen, houdt zich bezig met 
aangename maar stichtende verhaaltjes die 
opleiden tot lekenapostolaat. Kortom: de 
KSA-er leeft voornaam en sober in Vlaamse 
ridderstljl, rechtop van lijf, rechtop van ziel, 
zoals een KSA-wandplaat het zegt. 

DE INVLOED VAN 68 
Maar zoals elke jeugdbeweging, ontsnapt 

ook de KSA niet aan de beïnvloeding die van 
het studentenprotest in '68 uitgaat. De jeugd
beweging opent de ogen voor het maat
schappelijke milieu en wereld, en bekijkt 
deze kritisch. De elitaire gewaden van weleer 
worden in een vlaag van demokratisering, 
mede door de demokratisering van het on
derwijs, afgelegd. Vele waarden, normen en 
stijlkenmerken worden in vraag gesteld. Er 
ontstaat een sterke vraag naar gemengde 
werking. De samenwerking tussen KSA en 
VKSJ komt op gang vanaf '68. Maar meer 
dan ooit komen nu de meningsverschillen 
tussen de gouwen aan de oppervlakte. 

Het fotoboek 60 jaar KSJ-KSA-VKSJ ein

digt hef hoofdstuk Een nieuwe jeugdbewe
ging? (1974-1988) met een terugkeer naar 
de traditie: Vele groepen keren terug naar 
een uniform en bouwen aan hun plaatselijke 
werking, zonder al te veel wakker te liggen 
van de wereld rondom zich. Er is alleszins 
van hoog tot laag een herprofilering aan de 
gang. In vele gevallen komt er een samen
smelting tot stand van de traditie met de 
verworvenheden van de jaren '60. Het reli
gieuze element neemt langzaam opnieuw 
zijn plaats in. 

Deze trend van materialisme is volgens 
Frieda Bex, huidig nationaal sekretaris, weer 
aan het veranderen. Jongeren in de plaatse
lijke groepen hebben wel degelijk belangstel
ling voor wat er in de wereld rondom gebeurt. 
Alleen reageren zij erop op hun eigen ma
nier, met de idealen van hun tijd. 

Het AKVS was een strijdende Vlaamsnationale studentenbond. Tot groot 
ongenoegen van de bisschoppen die de katolieke aktie tot de studenten 
wilden uitbreiden. Ontwerp van Joe English voor de vlag van de Oostvlaamse 
studentenbond. 
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JAAK GABRIELS: 
JEUGDBEWEGING IS VANDAAG 
NOG EVENZEER NODIG ALS GISTEREN 

WIJ: Welke rol heb je binnen de Katolle-
ke Studentenaktie gespeeld? 

Jaak Gabriels: „Ik ben als achtjarige bij 
de Jongknapen van de KSA terechtgeko
men. Daar heb ik zowat alle geledingen 
doorlopen die bestaan, van jongknaap, 
knaap, jonghernieuwer en hernieuwer tot ik 
uiteindelijk leider geworden ben. Onze eigen 
afdeling of bond heette Vived, Vriend in 
Vreugd en Deugd, en strekte zich uit over de 
gemeenten Tongerio en Opitter, en een deel-
kern van de aemeente Bree en Puthasselt. 
Samen hadden we een vrij sterke bond. 
Nadat ik bondsleider was, ben ik ook gewest
leider geworden van het gewest Bree, en nog 
later gouwleider van de Hernieuwers van 
Limburg. De gouwproost was toen Fons 
Schreurs, de huidige bisschop van Limburg, 
samen hebben we toen heel wat afdelingen 
en bonden doorkruist. Kortom, de studenten
beweging is voor mij heel belangrijk ge
weest. " 

WIJ: Vind je de jeugdbeweging belang
rijk voor je persoonlijke ontwikkeling? 

Jaak Gabriels: „Ja, ontzettend, ik heb er 
heel veel geleerd. Inzake karaktervorming, 
verantwoordelijkheidszin, kreativiteit, proble
men leren oplossen, een band smeden tus
sen jongeren van dezelfde leeftijd met de
zelfde idealen. Voor ons was dat toen de 
KSA-Jong Vlaanderen, ik zou zelfs zeggen 
dat iedereen die dat Vlaams element op dit 
ogenblik ontkent, verloochent eigenlijk een 
stuk van de basisdoelstellingen van de kato-
lieke studentenbeweging. We waren eigen
lijk de navolgers van wat grote figuren uit het 
AKVS zoals Paul Vandermeulen begonnen 
waren. Ik heb er heel veel bezieling en 
idealisme van overgehouden. Zelfontplooi
ing, een stuk zelfopoffering. Ik ben bij de 
KSA gebleven tot mijn laatste jaar in Leuven. 
Daarna ben ik overgestapt naar de politiek, 
op vraag van Evrard Raskin. Ik denk dat ik 
nooit in de politiek zou verzeild zijn als ik niet 
in de jeugdbeweging geweest was. Toen heb 
ik de plaatselijke VU-afdeling bij ons opge
richt. Ik vind niet dat men tot zijn 35ste bij de 
jeugdbeweging moét blijven. Het vaandel 
moet bijtijds overgedragen worden." 

VARKENSSTAL 

Jaak Gabriels is ongetwijfeld een van de bekendste oud-KSA-ers die uiteinde
lijk in het politieke bedrijf verzeilden. Maar de fakkel wordt ook bij de jongere 
generatie nog doorgegeven. Gewezen nationaal KSA-sekretaris Piet Van 
Schuyienbergh, op de foto in aktie tijdens de Dag van Jan en Alleman, Is nu 
werkzaam op de VU-studiedienst. (foto KSA) 

WIJ: Herinner je je nog een of andere 
prettige anekdote uit je jeugdbewegings-
tijd? 

Jaak Gabriels: „Ja, zo zijn er talloze. Ik 
was een jaar of zestien, en we waren op 
kamp in Luksemburg in Ettelbruck, waar 
jaarlijks een grote motorcross gehouden 
werd. Daar gingen we met onze proost naar 

kijken. Een van de grote favorieten, hij is nog 
wereldkampioen geworden, reed zich vast in 
de modder. Toen ging onze proost hem gaan 
duwen. De proosten hadden toen nog een 
grote toog aan. Je kan raden wat er gebeur-
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de: de motorrijder raakte plots los, gaf volle 
gas en de toog van onze proost kwam van 
tMven tot onder onder de modder te zitten. 
Later gingen we naar het kamp terug met 
autostop. Er stopte een gloednieuwe Ci
troen, met een luksueuze lichtblauwe bekle
ding. Onze proost had zich veiligheidshalve 
wat op de achtergrond gehouden, maar de 
bestuurder durfde de ongelukkige geestelij
ke toch niet weigeren in te stappen. Zoiets 
vergeet je natuurlijk nooit. 

Of toen we in ons dorp een grote toneel
voorstelling gaven. Nu ja, groot, daar moet je 
je niet teveel van voorstellen, het nivo was 
niet steeds even hoog. Maar kom, daar 
kwamen toch meer dan tweehonderd men
sen op af, de „zaal" zat stampvol. We 
hadden een leegstaande varkensstal omge
bouwd tot teater, met alles erop en eraan. 
Het was mijn taak om samen met een vriend 
als cowboy verkleed te paard de zaal binnen 
te galopperen. Het geluid van de galop was 
opgenomen op een bandopnemer, die ach
ter de schermen moest afgespeeld worden. 
We gooiden bruusk de deur open, omdat 
alles vrij woest moest gebeuren, maar achter 
de schermen was er nog een kraan blijven 
lopen. Mijn broer, die niet van gisteren was, 
riep dan maar heel hard: „de paarden zijn 
aan 't pissen..." We konden ons gewoon niet 
meer houden. De proost sprong woedend uit 
zijn soefleursbak tevoorschijn en trok de 
gordijnen dicht. We werden er de levieten 
gelezen. Maar achteraf bleek toch dat maar 
weinig mensen door hadden dat dat onvoor
zien tafereeltje er eigenlijk niet bijhoorde..." 

AKVS 
WIJ: Wat is volgens jou het eigene aan 

KSA? 

Jaak Gabriels: „In Vlaamsnationaal per-
spektief worden er wel wat vraagtekens ge
plaatst bij de KSA. De bisschoppen stimu
leerden immers eerder deze beweging dan 
het AKVS, dat teveel door Vlaamsgezinden 
bevolkt werd. Wij hebben het echter niet 
anders gekend, en ik moet toch zeggen dat 
heel wat mensen van bij de KSA die de stap 
naar de politiek zetten, bij de VU zijn terecht
gekomen, ik denk bvb. aan Jos Truyen, die 
nu burgemeester is van As. 

De KSA bood volgens mij een prachtig 
kader om iedereen die studeerde toch wat 
meer bij te brengen dan wat men op school 
leerde. Bij de KSA kreeg men de gelegen
heid om vaardigheden en kwaliteiten aan te 
scherpen die overal, waar men in de samen
leving ook terecht komt, nodig zijn. En in mijn 
funktie van burgemeester krijg ik nu nog 
dikwijls de gelegenheid om bij allerlei vierin
gen te kunnen konstateren dat de heden
daagse jeugdbeweging, op een eigentijdse 
wijze, nog steeds die funkties vervult. Want 
die jeugdbeweging is er vandaag nog even
zeer nodig als gisteren." 

(Pdj) 

Een stemmig kiekje uit 1955. Op de Vlaamse kermis van zijn jubilerende 
KSA-bond ontvangt leider Jos Truyen aan zijn kraam de pastoor nog in 
soutane en met bonnet en een soldaat-milicien-met-vakantie nog in wapenrok. 

Jos was tussen 1952 en 1964 aktief KSA'er te Opitter-Tongerlo. In die 
periode was hij gedurende 4 jaar bondslelder en twee jaar gewestleider 
waarna hij in die funktie door Jaak Gabriels opgevolgd werd. 

Jos Truyen is thans VU-provincieraadslid en burgemeester van As. 

Gabriels: „Karaktervorming, verantwoordelijkheidszin, kreatlviteit, proble
men leren oplossen, een band smeden tussen jongeren met dezelfde idea
len,... het zijn de dingen die ik bij KSA-jong Vlaanderen heb geleerd." 

(foto KSA) 
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TIENEN, NIET ZO'N 
SUIKERZOET VERHAAL 

In 1938 verscheen een huidealbum over Suiker Tienen, de raffinaderij bestond toen 100 jaar. IMet deze fraaie tel(enina 
werd aangetoond hoe machtig het bedrijf toen wel was. «ivciiing 

T
IENEN 1836 - Een slaperig 
provinciestadje aan de Gete, 
slechts zelden werkelijk heftig 
geraakt door de geschiedenis, 
krijgt een nieuwe nijverheid. 

Joseph Vandenberghe de 
Binkom en Pierre Van den Bos
sche vragen en verkrijgen van 
het Tiense stadsbestuur een 
bouwvergunning voor suikerfa
brieken. De nieuwe onderne

mers hebben aanvankelijk af te rekenen met 
heel wat moeilijkheden, niet in het minst het 
wantrouwen van de boerenbevolking die tot 
dan toe, naast de boomgaarden, vooral tradi
tionele gewassen teelde. 

EKSPLOZIE 
Een gunstig element voor de jonge indus-
e was de protekfionistische houding van de 
nge Belgische regering, wat meebracht dat 
! nationale produktie van suiker tussen 
137 en 1900 een stijgende lijn kende. Aan-
nkelljk nam het aantal ondernemingen toe, 
nd 1870 stellen we een koncentratie van de 
»inere fabrieken in grotere ondernemingen 
st. Ook Vandenberghe de Binkom ver-
cht zijn fabriek aan H. Vinckenbosch, die 
1862 de firma Vinckentosch & Compagnie 

Wie een klontje suiker In het 
bakje koffie dropt denkt niet 
meer aan Tienen en toch is in 
dit Brabante stadje de wereld
wijde geschiedenis van de har
de suiker begonnen. 
Toen dan op 3 november 1989 
het bericht in de pers ver
scheen dat de Duitse suiker-
groep Südzucker voor een be
drag van 38.575 mltjard frank, 
de suikeraktiviteiten en het 
koördinatiecentrum van de 
Tiense suikerraffinadeiij over
nam, veroorzaakte dit wel eni
ge deining. Op de beurs was 
aan deze transaktie een lange, 
hete zomer voorafgegaan. Wat 
het dagelijkse leven van de 
blanke stede aangaat, ging er 
een 150-jarige, zeker niet attijd 
suikerzoete geschiedenis aan 
vooraf. 
in een nieuwe reeks schetst 
historlka IMija Proost een por
tret van Tienen: industrie én 
stad. 

oprichtte. Uitgerekend in deze periode kwa
men er een aantal gunstige nationale en 

internationale omstandigheden de suikernij-
verheid ter hulp. De Vrijhandel en de vooruit
gang op landbouwgebied werkten stimule
rend. Voegt men daarbij het feit dat er steeds 
meer Amerikaans graan ingevoerd werd, een 
zeer zware klap voor onze eigen landbou
wers, en men begrijpt dat het landbouw
areaal voor suikerbiet geweldig toenam. De 
firma Vinckenbosch & Cie werd op haar 
beurt opgekocht door Paul en Franz Wit-
touck, eigenaars van de suikerfabriek van 
Wanze (1894). Er werd overgegaan tot de 
oprichting van een naamtoze vennootschap. 

Verzet van de andere Belgische fabrikan
ten bleef niet uit, maar de Tiense suikerraffi
naderij ging steeds meerde belangrijkste rol 
spelen. Andere ondernemingen werden in 
hun geheel opgekocht of geraakten het 
grootste deel van hun aandelen aan de 
Tiense groep kwijt. We mogen dan ook 
stellen dat tot in 1989 het monopolie van 
suiker in handen was van de alom tegen
woordige Tiense groep, die bovendien nog 
belangen had in een aantal nevenaktiviteiten 
zoals de firma Neuhaus-Mondose en ande
ren. 

Tot zover de geschiedenis van de onder
neming zelf. De invloed van de gehele onder
neming reikte echter heel wat verder op het 
Getestadje. Hierbij moeten we drie aspekten 
onder ogen nemen: de landbouw, het so
ciaal aspekt en de politiek-kulturele invloed. 
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ZWARE KAMPANJE 
De Haspengouwse boerenbevolking was 

sterk gehecht aan tradities en stond wantrou
wig tegenover het nieuwe, zij verbouwde 
aanvankelijk vooral rogge, aardappelen en 
klaver. Slechts de grootgrondbezitters be
schikten over voldoende kapitaal en gronden 
om de nieuwe teelt in te voeren. 

De suikerfabrikanten zagen echter verder 
en kochten zelf gronden aan om ze aan de 
boeren te verpachten. De fabrikant zelf had 
hierbij toezicht op de voorselektie van het 
zaalgoed. 

Het leven van de suikerbietboer was zeer 
hard, vooral voor de mekanisatie van de 
landbouw. Bovendien nam deze teelt — 
buiten de hooitijd en de graanoogst — het 
grootste deel van het jaar in beslag. De 
drukste perioden waren zeker deze van het 
wieden en uitdunnen en naderhand het oog
sten van de bieten zelf, nu nog bekend als de 
„kampanje". In deze twee perioden was de 
boer verplicht, naast de eigen familieleden, 
beroep te doen op seizoenarbeiders. Ook nu 
nog blijft de kampanje zwaar en vuil werk, 
waarbij men niet mag vergeten dat de oogst 
begint eind september, begin oktober. Hoe 
langer de biet op het veld blijft, hoe dikker en 
winstgevender zij is. Bij zacht weer kan de 
oogsttijd tot in december duren maar door
gaans gieren dan najaars- en winterstormen 
over het land. 

Toch waren er ook wel voordelen verbon
den aan de nieuwe teelt. De suikerpulp, die 
de boer bij de fabriek kon bekomen, bleek 
uitstekend veevoeder zodat er minder voe
dergewassen moesten verbouwd worden. 
Bovendien was de suikerfabrikant meestal 
ook leverancier van meststoffen. De boer 
kon bij hem mest op krediet bekomen en de 
winst op de verkoop van zijn bieten werd in 
één keer geïnd. 

Alhoewel er heel wat konflikten rezen tus
sen telers en fabrikanten werd de suikerbiet 
een sukses en veroverde gaandeweg heel 
Haspengouw. Deze opgang deed de beruch
te misoogsten van de aardappelen in het 
midden van de vorige eeuw vergeten. Voor 
Haspengouw en zeker voor de streek rond 
Tienen mag verondersteld worden dat deze 
misoogsten een rol gespeeld hebben bij het 
overschakelen naar de bietenteelt. 

Net zoals elders de tekstielbaronnen had
den in Tienen de suikerbazen de politieke 
macht in handen. Opvallend is echter dat het 
in Tienen om een onafgebroken machtsmo
nopolie van 116 jaar gaat. Dat hierbij wantoe
standen móésten ontstaan is zo klaar als een 
klontje. De weerslag hiervan vindt men trou
wens tot op heden bij sommige oudere 
inwoners van de stad en omgeving, voor wie 
gelatenheid blijkbaar nog altijd een zeer 
grote deugd is... 

Mlja Proost 

Foto's uit het Stedelijk archief en museum 
't Torei(e, Grote Markt te 3300 Tienen. Met 
dank voor het bruikleen. 

De Distelstraat te Tienen, voornamelijk door arbeiders van de suikerfabriek 
bewoond, in 1907; toen nog La rue des Chardons... In het midden de dwergen 
Armand en Alfred. 

VAN RIET NAAR BIET 
Weinigen stellen zich nog vragen wan

neer ze met een gewoontegebaar het 
dagelijkse klontje of schepje suiker aan 
hun kop koffie of tee toevoegen. Toch 
doorliep suiker van in de oudheid tot op 
heden een hele geschiedenis. Meer dan 
8.000 jaar voor Kristus was het suilferriet 
reeds bekend maar het waren de kruis
vaarders die het zoete spul naar West-
Europa meebrachten. Toch drong suiker 
niet zo vlug door tot de massa. De nieuwe 
„specerij" was zeer duur en werd lange 
tijd als een geneesmiddel beschouwd en 
gebruikt. Zoals voor vele produkten was 
Venetië in de 12de en 13de eeuw dé 
invoerhaven voor suiker, maar werd toch 
verdrongen door Lissabon. 

ANTWERPEN 
in onze gewesten speelde Brugge aan

vankelijk de leidende rol. Begin 13de 
eeuw vinden we in Brugse archieven de 
eerste vermelding over suiker. Wanneer 
dan de verzanding van het Zwin Brugge 
noodlottig wordt neemt Antwerpen de 
eersteplansrol over, ook voor suiker. 

Na de ontdekking van Amerika blijkt 
suiker — ingevoerd vanuit de Kanarische 
Eilanden — ook in de Nieuwe Wereld te 
gedijen. Het verbruik in Europa stijgt 
zienderoge, mede door de toenemende 
mode van eksotische produkten als koffie 
en kakao te genieten. Antwerpen blijft 
hierbij een voorname rol spelen en is in 
het eerste kwart van de 16de eeuw de 
belangrijkste suikerhaven van West-Eu
ropa. De fatale sluiting van de Schelde 
brengt echter een geweldige slag toe aan 
de metropool. Toch waren er reeds 
schuchtere pogingen ondernomen om de 

nog altijd dure suiker uit andere produk
ten dan suikerriet te winnen. 

De Franse landbouwkundige Olivier de 
Serres vond in 1605 als eerste suiker in 
bieten. Meer dan een eeuw later werden 
zijn resultaten nagetrokken en verbeterd 
door de Duitse chemikus Andreas Mar-
graff (UAT), wiens leerling Karl Achard, 
met steun van koning Frederik, een eer
ste suikerfabriek kon openen. De onder
neming gaat echter vrij vlug teniet. Karl 
Achard maakte zijn bevindingen over aan 
het Institut de France (1799). 

Frankrijk is wel geïnteresseerd maar 
toch wordt de zaak niet echt kommercieel 
rendabel, tot in 1807 de Kontinentale 
Blokkade, de invoer van uitheemse sui
ker onmogelijk maakt. De Franse geleer
den moeten nu wel op zoek naar een 
surrogaat voor het gegeerde produkt. De 
eksperimenten met bieten blijken het 
gunstigst en door een aantal keizerlijke 
dekreten en staatsinvesteringen wordt de 
zaak grootscheeps aangepakt. Bij de val 
van Napoleon wordt het eksperiment een 
mislukking... 

NAAR TIENEN 
Na de periode van het Verenigd Ko

ninkrijk der Nedertanden werd vrij snel 
terug naar de bietsuikernijverheid gegre
pen, alhowel suikerriet een konkurrent 
bleef. Bij de afschaffing van de slavernij 
in 1848 stijgt echter de wereidprijs van de 
rietsuiker spektakulair en ligt de weg voor 
de bietsuiker meer en meer open. Hier 
begint het suksesverhaal van Suil(er Tie
nen. 

(m.p.) 
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EKOFRONT 

DE WIND WAAIT 
WAAR HIJ WIL... 

D
IT is het verhaal waarmee in 
landelijk Vlaanderen, ell< jaar 
duizenden blo-telende volkstuin
ders te maken hebben... 

Buurman-landbouwer kwam 
zijn maïsveld met een bepaald 
produkt bespuiten. Dat is uiter
aard zijn goed recht, maar... Rik 
ergerde zich meer dan een beet
je omdat heel wat van dat spuit-
spui op zijn jonge groente in zijn 

tuin terecht Icwam. Een paar uur later werd 
die ergernis doffe woede toen hij bemerkte 
dan zijn groenten letterlijk „verbrand" wa
ren. Allicht werd gespoten met een herbici
de, waarvoor eenzaadlobbigen (maïs) weinig 
tot niet gevoelig zijn, maar de (meestal) 
tweezaadlobbige groentegewassen des te 
meer. 

Tot zelfs in de toen gesloten serre (kas) 
was er verbranding, daar waar men dit zeker 
niet zou verwachten. 

Nu zouden u en ik gaan denken dat dit wel 
op te lossen is, althans wat de financiële kant 

' betreft, namelijk door een gesprekje met de 
betrokken landbouwer die dit langs zijn ver
zekering wel in orde zou brengen. 

Zelfs dit uiterste minimum — want onze 
vriend Rik is tenslotte zijn groenten kwijt en 
wat minder gehavend is durft hij niet verbrui
ken — schijnt in dit apenland niet mogelijk te 
zijn... 

Wie zou denken dat Rik een of ander op de 
lange baan geschoven heeft, is wel even 
abuis. Foto's werden genomen bij het spui
ten en ook nog later van de gewassen met 
spultschade. De betrokken instanties wer
den venvittigd, zelfs de rijkswacht kwam 
eraan te pas. Deze laatste nam kontakt op 
met de betrokken landbouwer, die beweerde 
enkel met kalk gestoven te hebben... 

Het ganse gemeentelijk milieuapparaat 
werd verwittigd, tot zelfs politici uit de opposi
tie. Deze laatste kwamen zelfs ter plekke, 
maar brachten het met verder dan wat mee
warig beklag. 

En dit allemaal mét voldoende bewijsmate
riaal, duidelijke foto's genoeg en bovendien 
het feit dat niemand, ook met de betrokken 
landbouwer, kan loochenen dat daar inder
daad bij sterke (verkeerde) wind gespoten of 
gestoven werd. 

Waar is de tijd dat de boer, vooraleer aan 
een werk te beginnen, goed wist vanwaar de 
wind kwam... Ook dit schijnt men, thans met 
meer te (willen) weten... 

's*'~iCjf/*^ 

Zeg nu zelf: wie zou er niet boos zijn wanneer zijn groente er na een 
nietgevraagde „Icalicbeurt" zo uitzien? 

ELSPUIT-
MACHINE? 

Hoewel wij en anderen ons hiervoor willen 
inspannen is het tot op heden lang met zeker 
dat onze vriend Rik het uiterste minimum van 
een financiële vergoeding zal bekomen... 

Men moet het maar meemalten. 
Ondani($ de zachte, droge wirt-
ter en lente stonden de groe
nen van onze goede vriend Rik 
Holteppels er oiezonder prach
tig bij. 
Tot die bewuste dag eind 
april... 

Wat nu de volgende jaren? 
Men kan steeds hopen dat de wind gaat 

liggen wanneer bespoten of gestoven wordt, 
maar dat zijn zo van die losse venwachtin-
gen. 

Zeer terecht wordt in de landbouwpers de 
jongste tijd ,,groene" publiciteit gemaakt 
voor de ,,tunnelspuitmachine". Hiermee is 
schade op omliggende akkers en tuinen 
totaal uitgesloten, want het sisteem werkt zo 
nauwkeurig, dat zelfs eenteveel aan spuitstof 

op de te behandelen gewassen en bodem 
terug naar de vloeistoftank gaat! 

Tot op heden was het voor de landbouwer 
schijnbaar vrij moeilijk om rekening te hou
den met de heersende winden en te voorko
men dat de pesticiden andere akkers en al 
dan niet blo-tuintjes zouden t}evuilen. 

Met deze tunnelspuitmachine behoort dit 
vrij binnenkort tot het verleden. Toch zijn wij 
de mening toegedaan dat, ten laatste voor 
volgend seizoen, het gebruik van deze spuit-
machine verplichtend zou moeten zijn voor 
alle loonwerkers, land- en tuinbouwscholen 
en proef- en pilootbedrijven. 

Dit wordt voor de loonwerkers en anderen 
zelfs een vorm van publiciteit, maar ook een 
bewijs vanwege de gangbare land- en tuin
bouw dat m en het echt goed meent met het 
milieu. Naar ons gevoel zou er hiervoor 
gerust mogen betoelaagd worden door het 
beleid, er wordt soms geld voor nuttelozer 
dingen weggegeven... 

In een volgende faze zal in de gangbare 
land- en tuinbouw minder en minder én met 
minder gevaarlijke produkten moeten gespo
ten worden. 

Het is nu aan de landbouw om te bewijzen 
dat groene signalen begrepen worden! 

Wijzelf zijn gloeiend tégen al dat spuiten, 
maar willen wel dat het in de gangbare land
en tuinbouw op hun eigen akkers en weiden 
blijft, wind of geen wind! 

Rik Dedapper 
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T/w BIER HIER! 

D
E schaalvergroting in Torhout en 
Werchter heeft voor gevolg dat 
ook de organisatoren de koppen 
bij elkaar gestoken hebben. De 
veiligheid van de festivals zijn 
steeds weer een grote kopzorg. 
Gelukkig is er nog nooit iets 
ernstigs voorgevallen. Maar 
voorkomen is beter dan gene
zen, denken Schueremans en 
co. 

Gelukkig bleef het wat de muziek betreft 
kwaliteit troef. Uit de navraag die wij deden 
bij de toehoorders van drie decennia muziek 
viel op dat ze stuk voor stuk eigenlijk telkens 
voor een drietal namen op de festivalwei 
waren gekomen. Tieners en jonge twens 
vonden alvast hun gading in het te Parijs 
gevestigde allegaartje pittige en steengoede 
muzikanten dat onder de naam Mano Negra 
wellicht de meest sprankelende opener was 
van het dubbelfestival in de jongste tien jaar. 
Met een kleurrijke waaier pittige muziekstij
len van reggae over salsa en punkerige pop, 
zoals te horen op hun twee elpees Patchan-
ka en (recent) Puta's Fever swingden voor
zanger Manu Chao en kornuiten er lustig op 
los, en pogo en ambiance waren bij de fans 
troef. 

JONGE VADERS 
Ondanks hun sukses op fuiven was De la 

Soul dé grote tegenvaller van dit festival, en 
vooral Werchter was een echte afgang. Jong 
en oud werd wel aangenaam verrast door de 
intensiteit waarmee de blinde halfgod Jeff 
Healy en zijn stevige Wuesgroep groten in de 
stijl van Stevie Ray Vaughn en Robert Cray 
bijna evenaart en inzake gevoel en overtui
ging (door zijn handikap) zelfs overtreft. Top
pers waren zijn Fooi Sicle en even later de 
muziektitel van de film Roadtiouse blues, 
waarbij roll baby roll volmondig werd meege
zongen. 

De jonge rasta-hippie Lenny Kravitz be
wees vorig jaar in zaalkonserten een grote 
belofte te zijn, en hij heeft de voorspellingen 
meer dan ingelost. Een krachtig en sfeervol 
uurlang optreden rond het Woodstock-mono 
peace and love was de boodschap, en het 
bleek elke leeftijd aan te spreken. Muzikaal 
sloot het duo Ry Cooder en David Lindley, 
twee grote namen uit de folkblues die de 
jaren zeventig beheersten, hierop aan. Coo
der tekende ondermeer voor de schitterende 
muziek van de films Ttie Border en Paris, 
Texas, en Lindley was ondanks soio-eskapa-
des dé rechterhand van die andere grote 
Jackson Browne. Op Torhout-Werchter wa
ren ze zowat halfweg het rustpunt, en vooral 
jonge vaders (voor Cooder en Dylan opge

daagd), gaven hun spruiten tijdig centen 
voor ijs en friet, en genoten dan volop van de 
schitterende podiumprestaties. 

De twee gewezen zangeresjes van Prince, 
Wendy en Lisa moeten het met opgepepte 
diskofunk en aanverwanten, terend op hun 
afkomst, vooral van hun figuurtje hebben. 
Behalve een paar songs konden ze ons niet 
boeien. 

De prince van de hedendaagse muziek 
tekende ook voor de wereldhit Notfiing com
pares 2U van de Ierse Sinéad O'Connor, 
maar het waren niet de ritmische nummers 
bij het begin en het einde van haar optreden 
die het deden. Sinéad keerde terug naar 
haar bronnen, en Ierse ballads als Black 
boys on mopeds, genadeloze kritiek voor de 
Thatcheriaanse samenleving, bracht ze met 
een stembeheersing en podiumact die nie
mand koud liet. Haar hit sneed door merg en 

Twee keer een afgeladen festl-
valweide, het worclt een jaarlijk
se gewoonte om Torhout-
/Werchter als een sukses te 
moeten bestempelen. En al viel 
het weer zeker in Torhout te
gen, in Werchter bleef de regen 
achterwege. Het enige wat 
steeds meer mensen begint te 
storen aan de grootste festivals 
van Vlaanderen, is net hun 
grootheid. Het wordt minder en 
minder aangenaam om op de 
weide ais haringen in een ton 
opeengepakt te zitten, en je 
door massa's vaak stevig be
dronken mensen te wurmen. 

been. Er volgde géén bis, tot hoorbaar grote 
spijt bij het publiek, dat entoesiast bleef 
juichen. 

Sukses viel even later ook de Australische 
groep Midnight OH te beurt. Met hun plaat 
Blue Sky Mining skoorden ze wereldwijd 
hoog. Ze brachten ze vrijwel helemaal. De 
dinamiek van de kale zanger Peter Garrett 
en de nummers uit zowel hun Diesel and 
dust als voornoemde Blue Sky deden het bij 
het publiek, en Midnight Oil werd dan ook dé 
festivalgroep van 1990. Bi] de schemering 
liet Bob Dylan de menigte vrij lang wachten, 
en hij was beter niet gekomen. Nu hij, na 
vijftien jaar, samen met Daniel Lanois de 
schitterende elpee Oh Mercy had afgeleverd, 
hadden velen met ons gehoopt dat hij in de 
goeie plooi was gevallen. Niets was minder 
waar, en zijn Shelter from the storm en 
Masters of war waren schrille hardrockers 

Toch opmerkelijk meer oudjes op fes
tivalweiden. Die waren voor Cooder 
(foto) en Dylan afgezakt. 

geworden. It's all over now, baby blue vias de 
stille wens van de Cure-fans die al te lang dit 
schreeuwlelijk gedoe hadden moeten ver
werken. The Cure pakte uit met een twee uur 
lang konsert van de bovenste plank, met 
uiteraard A Forest en Close to me als uit
schieters. 

ENGELS TROEF 
Al met al een festival met meer hoogten 

dan laagten. Spijtig dat het eigen Vlaams 
talent eens te meer geen kans kreeg. We 
hadden bvb. graag Soulsister zien openen, 
of waarom niet, de Swampdolls uit Londer-
zeel. Wat meer aandacht voor de eigen 
muziekkultuur zou Torhout/Werchter niet 
misstaan. Want wat de jongste jaren steeds 
duidelijker wordt, is de toenemende veren
gelsing van de samenleving en de kuituur, en 
niet alleen bij de jongeren. Als je op Torhout 
Werchter verwelkomd wordt door een grote 
ABB-reklamedoek dat vraagt Are you rea
dy?, als je even later op de weide een ABB-
sticker in de handen gedrukt krijgt waarop 
staat Torhout/Werchter, I was there, en als je 
bij het buitengaan op een ABB-reklamepa-
neel te horen krijgt You were great!, wel dan 
zal elke rechtgeaarde Vlaming dat een beet
je van het goede teveel vinden. En ABB was 
heus geen uitzondering. In het dorpscentrum 
Werchter stond gelukkig nog het simpatieke 
bord Bier Hier boven een garage die voor de 
gelegenheid in biertent was omgetoverd. 

(S.D./pdi) 
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FESTIVALS 

Torhout-Werchter, steeds een boeiend kijkstuk. Je ziet er ailerlei vreemde vogels rondlopen. 
Toch liep deze bonte verscheidenheid nog nooit uit de hand. (foto-s Bmno van speybroek) 

ZO SPRAK 
LIEF 

TOE" 

GOED FOLK IN 
BRUSSELS GROENTEATER 
Op 14 en 15 juli heeft in het Brusselse Groenteater nabij het Atomium 
andermaal het Brosella Folk- en Jazzfestival plaats. Op zaterdag 14 juli treden 
The Brosella Folk Friends, Yawuar Maliku (Bolivië), Livstykket (Denemarken), 
L'Echo des Luths (Gr.-Brittannië) en Alias Ron Kavana (Ierland) op. Op 
zaterdag 15 juli The Brosella Jazz Friends, Phil Abraham's, „Young Belgian 
Generation", Quadruplex, Johnny Dover's Sax Combination & Robin Kenyatta 
en Tars Lootens (telkens vanaf 15 u.) 

Het Arcateater nodigt uit tot een reeKs van 
9 poëtische aperitieven gebracht door Hugo 
Van der Cruyssen. De data zijn: zondag 15 
juli, maandag 16 juli, dinsdag 17 juli, woens
dag 18 juli, donderdag 19juli, vrijdag 20 juli, 
zaterdag 21 juli, zondag 22 juli en maandag 
23 juli, telkens om 12u. stipt. Toegang (apero 
inbegrepen) 200 fr. 

Van der Cruyssen leest voor uit werk van 
zo'n 35 Vlaamse en Nederlandse dichters. 
Zeg maar van Bertus Aatjes over Mischa de 
Vreede, Lodeizen tot Weremeus Buning. 
Een hele pleïade dus! 

Het Arcateater, achter het Gravensteen in 
de St.-Widostraat te Gent, vraagt wel om te 
reserveren: 091/25.18.60. 

MOET U EENS DOEN! 
Wie een poëtisch aperitief, zoals hierbo

ven beschreven wil organizeren, moet maar 
eens kontakt opnemen met Hugo Van Der 
Cruyssen: het loont de moeite en is boven
dien betoelaagd door de Dienst van Volks
ontwikkeling. 

— Kontakt opnemen met Hugo Van Der 
Cruyssen, Kerkstraat 5 te Lovendegem 
(091/72.76.91). 
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BOEKEN 

ERNST JUNGER 95 

D
E literaire loopbaan van Ernst 
Jünger begon met oorlogsherin
neringen en dagboeken. Vanaf 
1926 werkte hij als freier Schrift
steller, en schreef in allerlei tijd
schriften en bladen van het na
tionale kamp. In 1927 ontmoette 
hij Ernst Niekisch en was aktief 
in diens blad en beweging Wi-
derstand. Niekisch en zijn ,,na-
tionaal-bolsjevisme" keerde 

zich zowel tegen het oude wilhelminische 
patriottisme als tegen het nationaal-socialis-
me: hij zou trouwens jarenlang in het Derde 
Rijk in de gevangenis zitten. In 1932 ver
scheen Jüngers Der Arbeiter. Goebbels 
bood hem een rijksdagmandaat aan, wat hij 
weigerde. Bij het uitbreken van de oorlog in 
1939 was hij kompanjiechef aan de West-
wall. 

SCHRIJFVERBOD 
In Garten und Strassen beschrijft hij op 

zeer persoonlijke wijze een historische veld
tocht: die van 1940. Hij werd aan de staf van 
generaaal von Stülpnagel in Parijs toege
voegd en schreef er in 1941/43 zijn Friedens-
schrift: een oproep tot de jeugd van Europa. 
Hij ontmoette in Parijs ook een groot aantal 
vooraanstaanden uit de Franse geestes- en 
kunstwereld: van Celine en Cocteau tot Pi
casso. 

Publikatie werd hem praktisch onmogelijk 
gemaakt, na het verschijnen van Auf den 
Marmorklippen. Na de oorlog kreeg Jünger 
schrijfverbod, ditmaal van de geallieerden! 
Hij weigerde de beruchte „Fragebogen" in 
te vullen.... Sedert 1950 woont hij in Wilflin-
gen. In 1982 werd hem de Goethe-prijs 
verleend, hij was dé genodigde bij de fameu
ze bijeenkomst van Mitterand en Kohl op het 
slagveld van Verdun... 

Ernst Jünger werd vijfennegentig: daarvan 
was hij er meer dan 75 aktief. 

In die periode is een omvangrijke werk 
ontstaan, en heeft ook politieke en geestelij
ke posities ingenomen en ideeën verkon
digd, die zijn vijanden hem nu aanwrijven. 
Men noemt hem zelfs een „Wegbereiter" 
van het nationaal-socialisme, omdat hij als 
Duits nationalist én als konservatief revolu
tionair zijn mening over de demokratie van 
de Weimar-republiek niet verzweeg. Toen 
hem in een interview gevraagd werd of hij 
zijn frak had gekeerd, antwoordde hij: „In
derdaad... Maar ik heb niets verloochend". 

MIÏÏERAND. 

van een totalitair zwart-wit-denken dat de 
tegenstrever bestempelt als een misdadiger 
en hem ook zo behandelt. Daarenboven 
spelen ook literaire jaloezie en onwetendheid 
mee. 

Toen hem in 1982 de Goethe-prijs ver
leend werd in 1982, stonden voor de Pauls-
kirche in Frankfurt een groepje groen-rode 
schreeuwers, die waarschijnlijk nooit iets van 
hem gelezen hadden. En de felste Jünge-
raanvallen kwamen van de auteur van een — 

L \ K L MANSIK U t l AC 

Op 29 maart j.l. werd Ernst 
Jünger 95: hi| werd geboren te 
Heidelberg In 1895. De familie 
stamde uR Nedersaksen, waar 
hl| ook een groot gedeelte van 
zijn leven zou doorbrengen. Tij
dens ztjn humaniora liep htj van 
huls weg, en meldde zich bij 
het Vreemdelingenlegioen: ge
zien zijn te jonge leeftijd werd 
hij echter teruggestuurd. 
In 1914, na ztjn Woteöftor meld
de Jünger zich vrijwillig en was 
op 27 december al aan het 
front. In 1915, na een eerste 
verwonding (hij zou tot acht 
maal toe verwond geraken) 
werd hij naar een leergang voor 
kandidaat-officieren gestuurd 
en in de zomer van 1915 tot 
luitenant bevorderd. Hij werd 
kampanjie-chef aan het front in 
Vlaanderen. In 1918 kreeg hij 
de oitie Pour Ie Mérite, de 
hoogste mititaire onderschei
ding. 
Na de oorlog nog tijdelijk werk
zaam bij de Reichswher, kwam 
hij in kontakt met ekspressio-
nisten als Klabund en met een 
aantal figuren zowel van links 
als van rechts, die politiek, lite
rair of kultureel een rol zouden 
spelen, o.m. met Brecht, Bron
nen, Hielscher, Goebbels. 

Het naoorlogse anti-Jüngerkoor lijkt ons 
een amalgaam van ideologisch fanatisme en 

ovengens slecht — Marx-boek en van een 
katolieke dame die destijds verzen schreef 
voor de Hitlerjeugd (BOM). 

In het buitenland daarentegen wordt hij 
beschouwd als dé grote, oude man van de 
Duitse literatuur. In Frankrijk wordt elk werk 
van hem vertaald, alle bladen wijden er 
artikels aan een Jünger is een der lieveiings-
lauteurs van Mitterand. In Polen bracht het 
literaire tijdschrift Literatura na Swiecie in 

MARTIN MEYER 

E R N S T 
JÜNGER 

een speciaal Jüngernummer zeer scherpe 
kritiek uit op de Westduitse literatuurkritiek 
en de media. 

Onlangs verscheen in het Carl Hanser 
Verlag een lijvige Jüngerstudie van de Zwit
serse filoloof en redakteur bij de Neue lur
cher Zeitung, Martin Meyer. Een biografie 
kon het niet worden, zegt de auteur: daar
voor is nog te veel in het Jünger-archief zelf 
niet toegankelijk. Maar aan de hand van het 
werk zelf kan het beeld van de auteur en van 
zijn weg getekend en gezien worden. Meyer 
overloopt kronologisch dit oeuvre dat zich 
uitstrekt van Keizerrijk tot Bondsrepubliek, 
en dat essays omvat en korte verhalen, 
romans en aforismen, wetenschappelijke en 
wijsgerig-politieke studies, dagboeken en 
reisverhalen. De auteur analizeert in tien 
hoofdstukken en op indringende wijze vanaf 
de vroegste schriften in het eerste hoofdstuk, 
tot Zweimal Halley. In het eerste hoofdstuk 
worden de oorlogsdagboeken en de vroeg
ste essays behandeld. In het tweede wordt 
de overgang van het surrealisme naar de 
teorie van Der Arbeiter nagegaan. Na de 
wereld en de gestalte van Der Arbeiter komt 
een „estetische distantie" die te maken 
heeft met de historische gebeurtenissen, 
waarna de innere Emigration volgt met de 
oorlogsdagboeken van WO II en de Frie-
densschrift. In een viertal hoofdstukken 
wordt dan de naoorlogse Jünger geanali-
zeerd: wereldhistorische beschouwing, het 
beeld van de mens, het zijn als tijd, diverse 
vormen van leesbaarheid, van verhaal tot 
eksperiment en studie van de fauna. 
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TENTOONSTELLING 

WAARDEN 
Tenslotte wordt het — ook kwantitatief niet 

onbelangrijk — werk der jongste jaren over-
schouwd: boeken als Siebzig verweht, Die 
Zwille-Eumeswil, een misdaadroman, ver
schenen alle nadat in 1970 door dr. H.P. des 
Coudres een bibliografie van Jüngers werk 
opgesteld was. Het boek van Martin Meyer is 
meer dan een literaire benadering: het legt 
ook de achtergronden, de verbindingen bloot 
en tekent zo een scherp en waarachtig beeld 
van Duitslands wellicht grootste nog levende 
auteur. In D/e Ze/Ï vroeg Thilo Koch zich, nu 
25 jaar geleden, af: „Warum passt dieser 
konservative Geist von hohen Graden an-
scheinend so wenig in den restaurativen 
Goldrahmen unseres bundesrepublikani-
schen Wohlstaates?". 

Het antwoord daarop vonden wij in een 
artikel van Urbain van de Voorde over Jün-
ger: „...de eeuwig-oppervlakkigen staan 
steeds gereed dergelijke geesten voor reak-
tionair en niet-van-hun-tijd te schelden, ver
getend dat dergelijke figuren zich eigenlijk 
bekommeren om de waarden die van alle 
tijden zijn. Dus ook van de onze...". 

Ü-v.) 

DA7— Ernst Jünger. Martin Meyer. Uitg. 
Carl Hanser Verlag, München. 700 biz., 
DM 68. 

ADVERTENTIE 

SCHRIJVERS ALS 
PERSONAGE 

In het Archief en Museum voor het Vlaam
se Kultuurleven loopt tot 2 september a.s. de 
fototentoonstelling Schrijvers als personage, 
schrijvers als zichzelf. Deze tentoonstelling 
staat in het teken van de derde Zomer van de 
fotografie. 

Samensteller Karel van Deuren heeft uit 
de rijke kollektie van het AMVC portretten 
gekozen van een aantal Vlaamse schrijver 
binnen een bepaalde periode, m.n. zo dicht 
mogelijk aansluitend bij de beginjaren van de 
fotografie tot en met de generatie van het 
tijdschrift Van Nu en Straks. Er worden foto's 
getoond over een periode van ongeveer 100 
jaar, waardoor ook duidelijk wordt hoezeer 
de beeld-vorming beïnvloed wordt door de 
graduele verfijning van de fotografische ap
paratuur en het lichtgevoelige materiaal. 

Met de popularisering van de fotoappara
ten ontsnapt de fotografie uit de studio en 
ontstaan de informele amateuristische kiek
jes. 

knack 

Kunstdorpen 
15JULI:KASTERLEE 

Knack presenteert U een mooie wandeling met o.a. een bcweli aan hel Kabouterliensbos en 
liet Frans Masereelcenirum. Tijdens en na de wandeling animatie met grime, een spring-

kasteel, de Vilelma-fitheidstcst, muzikale animatie en een reu/e barbecue. 
Vrije start vanaf 10.00 uur aan de sporthal te Kasterlee. 

Uitkijken naar foto's van Vlaamse 
schrijvers, o.a. Streuvels; zelf een 
spitsvondig fotograaf... 

De tentoonstelling sluit direkt aan bij het 
centrale tema van de Zomer van de fotogra
fie: Berichten uit het ik en uit de samenle-
vingl 

POSEURS 

Vitelma'Minelinë' 
Eet gezond lett gezond. 

De publieke figuren, die schrijvers op de 
een of andere manier toch altijd zijn, tonen 
zich enerzijds (en in de beginperiode bijna 
uitsluitend) als „poseurs" voor een studiofo
tograaf, als personages in een dekor. Ander
zijds manifesteren ze zich in de amateurfo
to's als mensen van vlees en bloed: op 
vakantie, met vrienden, in familiekring. 

De foto's van de schrijvers (Hendrik Con
science, Domien Sleeckx, Jan van Beers, 
Guido Gezelle, Emmanuel Hiel, Hugo Ver-
riest. Pol de Mont, Cyriel Buysse, Alfred 
Hegenscheldt, Emmanuel de Bom, Stijn 
Streuvels, August Vermeylen, Karel van de 
Woestijne en Herman Teirlinck) worden, 
waar mogelijk, aangevuld met een portret
schilderij, wat aan de tentoonstelling een 
ekstra dimensie toevoegt. 

Daarnaast worden ook een aantal oude 
fototoestellen getoond, die de ontwikkeling 
van het fotografische instrumentarium in de 
behandelde periode illustreren. 

Bij de tentoonstelling verschijnt een intres-
sante publikatie van Karel van Deuren, de 
samensteller van de tentoonstelling. 

— Schrijvers als personage. Archief en Museum 
voor het Vlaamse Kultuurleven, Minderbroe
dersstraat 22 te 2000 Antwerpen. Tot en met 2 
sept. 1990. Alle dagen (behalve maandag) van 
10 tot 17 uur. 
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VLAKBIJ EN ELDERS 

MET GOD OP REIS 
F. Ferrucci, Italiaan, hoogleraar Italiaanse 

Letteren in de Verenigde Staten, kon Gods 
mémoires op de kop tikken. In andere dan 
deze post-kristeliike tijden, zouden deze 
godsverzen hun Rushdie^ffekt niet gemist 
hebben. 

Het stramien van deze mémoires is een
voudig. Doorheen het verhaal van zijn schep
ping gaat de wakkergeworden God op zoek 
naar zichzelf. Dolend mengt hij zich als 'n 
vaak erg vitale verschijning in de mensenge
schiedenis van de jongste 3500 jaren. Door 
die ogenblik van God ontmoeten we de 
hoofdfiguren die ons inteliektueel universum 
bemeubelen: Mozes, Boeddha, 'n vrijage 
met een jonge meid, Jezus als onvermoed 
gevolg, de Griekse f ilozofen, Seneca, Augus-
tinus, Thomas, Franciskus, Plus XII, Nero, 
Mussolini, Columbus, Freud en vele ande
ren, waaronder de duivel. In de afwezigen 
zien we de eigen eenzijdigheden. De aanwe
zigen frissen minstens onze schoolse kennis 
op een zeer kleurrijke wijze op. Vaak verras
sen de beelden ons, hetzij door de eruditie 

van de auteur, zo bijvoorbeeld de ontmoeting 
met Dante, hetzij door het mengsel van 
overlevering en detektive-achtige verbeel
ding, zoals bij Jezus. 

Het behoort tot de post-kristelijke sekpsis 
van de auteur mikJspottend te kijken naar 
onze waarheidspretentie en de vele keren 
dat deze pretentie andere impulsen verhult. 
God zelf geraakt er het noorden bij kwijt. 
Toch wil hij het leven een handje toesteken. 
Het meest voelt hij zich bij Heraklitus thuis: 
een denker die de veelheid, de tegenstrijdig
heden, het worden van de werkelijkheid het 
volle licht gunt. 

Deze autobiografie is om al deze ontmoe
tingen in diverse werelddelen en om zijn 
vlotheid een gelukt boek. Loont het de moei
te niet in deze vakantietijd op zoek te gaan 
naar de verloren delen van Gods mémoires? 

(m.c.) 

Met God op reis en met.. . Mussol ini in _ oe Scheppfjng, Autobioflrafie van God. F. 
het gevolg... Ferrucci. Ultg. DNB/PeIckmans, 1989, 695 fr. 

SNURKEN 
ALS DOORNROOSJE 

Last van slapeloosheid? Geen nood, bin
nen de kortste keren maft u als een marmot. 
Ten minste wanneer u het boek „Slapen als 
een roos" aanschaft. 

In dit boek staan meer dan 200 verschillen
de manieren om zonder medicijnen van een 
gezonde nachtrust te genieten. Zelfs als men 
al jaren last heeft van slapeloosheid, zal 
deze praktische handwijzer helpen een na
tuurlijke metode te vinden die past. 

Met dit boek als leidraad kan men de 
oorzaak van het slaapprobleem oplossen om 

tot een blijvende oplossing te komen. 
Slapen als een roos bevat onschatbare 

adviezen en raadgevingen over wat men wel 
en niet moet doen voordat men zijn bed 
opzoekt; eenvoudige ontspanningsoefenin
gen, speciale tips voor ouderen en heldere 
richtlijnen om baby's en kinderen te helpen 
de hele nacht door te slapen. 

— Slapen als een roos. Rosemary NIcol. Ver
taald door Irene Tjemmes-Lodewljk. Ultg. 
Strengholt/Standaard Uitgeverij, Antwerpen. 
Paperback, 110 biz., 490 fr. 

SCHILDERS 
VAN DE STAD 

Traditiegetrouw — en dit voor de 16de 
keer — wordt de zomertentoonstelling geor
ganiseerd in de Sint-Audomaruskerk (Vin-
kem-kerk) te Beauvoorde (Veurne), van 14 
juli tot 19 augustus, onder de titel Schilders 
van de stad. 

Een 70-tal beeldende kunstenaars zullen 
deze specifieke ekspositie stofferen met 
schilderijen, tekeningen en gravures. Het 
stadsbeeld en de stadssfeer worden getoond 
in de meest diverse vormen, gaande van het 
Oud-Antwerpen van Charles Tschaggeny 
(1815-1894) tot de soevenier van Parijs van 
Werner Hauters (Wilrijk 1961). 

Hedendaagse aksenten ontbreken niet: 
Berlijn met Guido De Graeve, de Slopers met 
Michel Bracke, de milieuvervuiling met René 
Bekeert, de bouwpromotors met Koenraad, 
de verstedelijkte industrie met Paul Veree-
cke, het buurtprobleem met Anne-Marie Van 
Hoorick, de bedreigde voetgangers met 
Mare Gijsels en de stadsdrukte met Hugo 
Heyrman. Er zijn naïeven zoals Tytgat en 
Tonet Timmermans, ekspressionistische 
grafici zoals Masereel, de gebroeders Cantré 
en Van Straten. Kortom er is in de Vinkem-
kerk een ruim overzicht samengebracht: 
meer dan 80 werken. 

Openingsuren: van 14 tot 19 uur. Op zon
en feestdagen van 10 tot 12 en van 14 tot 19 
uur. 
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VERLOREN FINALE 

D
E grote sportevenementen van 
deze tijd — de Olimpische Spe
len en het wereldkampioen
schap voetbal—kunnen op veel 
manieren worden benaderd. 

Men kan zich beperken tot 
een puur sportieve analize. Men 
kan de sociaal-ekonomische 
kontekst onderzoeken, ontle
den. Italia 90 was op geen enke
le manier een sukses. 

De organizatoren — de Fifa en de Italiaan
se voetbalbond — zijn vanzelfsprekend uit 
de kosten maar de rekening wordt binnen de 
kortste keren aan de bevolking gepresen
teerd. De beiastingbrief zal er niet om liegen. 

Er werd dertig miljard frank geïnvesteerd 
in de vernieuwbouw van de stadions. Daar
naast werd nog eens méér dan honderd 
miljard uitgegeven om de infrastruktuur van 
stad en land op Mondlaleniveau te brengen. 
Verder staat het nu al vast dat de vooropge
stelde doelen van de toeristische industrie 
niet werden venvezenlijkt Ondanks er nooit 
méér voetballiefhebbers de stadions bevolk
ten, kwamen er minder buitenlanders dan 
verhoopt naar het schiereiland. Bovendien 
verteerden de supporters beduidend minder 
dan werd voorspekj. 

Eigenlijk werd Italië slecht beloond voor de 
inspanningen. De sportieve zegeroes werd 
voortijdig afgebroken en de tegenstellingen 
tussen het rijke noorden en het arme zuiden 
werden nooit scherper aangevoeld of gena
delozer uitgestald. 

Het omwille van het nationaal prestige 
afgekondigde sociale staakt-het-vuren zal 
spoedig worden beëindigd. Het ontwaken zal 
pijnlijk zijn. 

Sportief was Italia '90 een afknapper. Van
zelfsprekend klinkt uit offk:iêle kommentaren 
een juichtoon. Organizatorisch liep niets ver
keerd en de orde binnen de stadions werd 
gehandhaafd. Over de kost van de orde
handhaving wordt zedig gezwegen. Nooit 
eerder werden meer mensen en middelen 
ingezet om het supportersgeweld in te dij
ken. 8.000 carabinieri voor één wedstrijd 
waren geen uitzondering. De grenzen van de 
waanzin werden dus overschreden. 

SCHRAAL 
Verder kan niet worden ontkend dat de 

Italiaanse televisie spektakulaire inspannin
gen heeft geleverd. Naar schatting hebben 
over gans de wereld zo'n kleine dertig miljard 

mensen naarde matchen gekeken. De popu
lariteit van het balspel bereikte ongekende 
hoogtepunten. 

Desondanks was het tornooi een tegenval
ler. Het voetbal werd de grote verliezer. Nooit 
eerder traden minder figuren op de voor
grond. Spektakelmakers vinden was zoeken 
naar de speld in de hooiberg. Toto Schillaci 
misschien, Scifo en Gascoigne waren revela
ties, de „oude" Mitia simboiiseerde de Afri
kaanse doorbraak. Maar het gevoel van 
sportieve onmacht, van nivellering naar be
neden toe was toch allesoverheersend. 

West-Duttsiand ts voor de der
de keer wereldkampioen ge
worden. Het lag voor de hand 
dat de ploeg van Beckenbauer 
In de vermoedellfk „kleinste" 
finate uK de geschiedenis af* 
stand zou nemen van Argenti
nië. Maradonna en zijn maats 
hoefden zich evenwel niet ais 
de grote verliezers te beschou
wen. Die trieste eer viel de 
voetbalsport ten deel. Het 
spektakel was van bescha
mend gehalte, het spel van be
droevend niveau. 
De voetbalsport moet zich over 
zijn toekomst beraden. De cir
kel werd in Italië immers heie
maat gesloten. Het zijn eigen
lijk goede gekken die nog geld 
boven halen voor topvoetbal. 
De heren-bestiiurders, -trai
ners en -spelers deinzen voor 
niets nog terug: voor het kille 
resultaat wordt alles opgeof
ferd. De hoog bezongen kom-
merciallzering begint tol te ei
sen en niet weinig. 

KISSINGER... 
Omdat de scheidsrechters, die, zo is nog 

maar eens gebleken, nooit goede lijnrech
ters zullen worden, de spelverruwing pro
beerden in te dijken werden nooit eerder 
meer gele en rode kaarten getrokken. Nooit 
werden er minder doelpunten gemaakt. De 
wedstrijden werden gekenmerkt door 
schraalheid en armoedig spel. De spanning 
was niet enkel de voornaamste maar bovenal 
de enige aantrekkelijkheidsfaktor van dit we
reldkampioenschap. In 24 van de 36 wed
strijden van de eerste ronde bedroeg het 

De afscheidnemende Duitse trainer 
Franz Beckenbauer won in 1974 
reeds als speler de wereldbeker. Nu 
kan hij opnieuw juichen met o.a. Au-
genthaler. Het Duitse elftal versloeg 
in finale Argentinië. 

(foto Reuter) 

verschil maksimaal één doelpunt. Vanaf de 
achtste finales konden de tegenstanders nog 
amper van elkaar worden gescheiden. 
Slechts in twee van de zestien ko-matchen 
kon nog echt afstand worden genomen. 
Zeven keer waren er verlengingen nodig. 
Viermaal moesten er strafschoppen worden 
genomen. Een logisch gevolg van het voet
ballen „met velen achter de bal" — nage
noeg elke ploeg bracht zeven rasechtlge 
verdedigers in het veld — , van de voortdu
rende opwaardering van fiziek en taktiek. 
Het individuele talent is lukse geworden, de 
improvisatie een bedreiging voor de geves
tigde taktische orde. Grote voetbaltornooien 
zijn verworden tot fizieke slijtageslagen. Ita
lië en West-Duitsland begonnen spektaku-
lair. Zij konden hun vormpeil evenwel niet 
aanhouden omdat de toenemende druk ver
stikkend werkte. De thuisploeg ging er aan 
ten onder. De Duitse vechtmachine hield 
stand maar kon in de beslissingswedstrijden 
niemand nog bekoren. Argentinië bereikte 
de eindstrijd met „affrontelijk" voetbal. De 
onttroonde wereldkampioenen verzamelden 
de meeste gele en rode kaarten. In zes 
matchen maakten ze welgeteld vijf doelpun
ten. Tweemaal wonnen ze een wedstrijd met 
strafschoppen. Indien ze bij mirakel ook nog 
de finale hadden overleefd zou er van het 
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voetbal en de sport niets meer zijn overge
bleven. 

Hoe het nu in de toekomst verder moet is 
niemand duidelijk. De opkomst van de derde 
wereldlanden zal niet kunnen worden tegen
gehouden. De Afrikanen spelen nog fris en 
spontaan. Hun voetbal is nog niet aangetast 
door het geld en de kommercie. De druk op 
de spelers — omdat de financiële en andere 
partners zich met sukses wensen te identifi
ceren — is nog niet alles verpletterend. Voor 
de zwarte voetbalakro-
baten staan er voorlopig 
nog geen fortuinen op 
het spel. Maar blijft het 
zo? 

GEEN SPEL MEER... 
In die kontekst is West-Duitsland voor de 

derde en laatste keer wereldkampioen ge
worden. Voor de laatste keer omdat we 
veronderstellen dat „het Verenigde Duits
land" in de States door één (wellicht nog 
sterkere) ploeg zal vertegenwoordigd wor
den. In afwachting kan enkel worden gesteld 
dat West-Duitsland „de absolute voetbal

grootmacht" is geworden. Sinds 1954 wer
den zes wereldbekerfinales gespeeld. Drie 
ervan werden zegevierend afgesloten. Nie
mand deed beter. De Brazilianen niet, de 
Italianen niet, de Argentijnen niet. De onver
zettelijkheid, het weerstandsvermogen, de 
volharding en de toewijding zijn de absolute 
voetbaldeugden die vandaag de fizieke pa
raatheid en de taktische discipline onder
steunen. Voetbal is geen spel meer. 

Flandrien 

Het licht kan natuurlijk 
uit het Oosten komen. 
Het voetbal is in Azië een 
veroveringstocht begon
nen. De belangstelling 
voor de Mondiale was op 
dit werelddeel ovenA^eldi-
gend. Logischenvijze 
moet daar een sportieve 
opleving uit voortvloeien. 
De zwarte voetbalvlek-
ken op de wereldbol wor
den zeldzaam. De Vere-
nigste Staten blijven een 
woestijn maar over vier 
jaar moet daar het grote 
geld worden opge
schept. Fifabaas Have-
lange en Henri Kissinger 
hebben daartoe een 
monsterverbond geslo
ten. De aanval zal fron
taal worden uitgevoerd. 
Op de dollarkoningen 
van de Amerikaanse te
levisie en op de Ameri
kaanse bevolking die 
maar met één lokaas kan 
worden verleid: met 
overwinningen die de 
grootheid en het eeuwi
ge gelijk van de Verenig-
ste Staten zullen bewij
zen. We hebben echt 
nog niet alles gezien. Tot 
dan blijft het vermoede
lijk wachten op Godeau. 
In Italië werden immers 
geen nieuwe lijnen uitge
zet. Voetbaltaktisch heb
ben we vermoedelijk al
les gezien. Het onder
scheid tussen verdedi
gers, middenvelders en 
aanvallers is voorgoed 
uitgegomd. Voetbal is 
verworden tot een 
schaakspel waarin met 
groot geduld wordt ge
wacht op die éne fout 
van de tegenstander om 
toe te slaan. Vrijwel nie
mand gaat nog uit van 
het eigen talent. 
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TELEVSE 

ZATERDAG 14 JULI 

BRT1 

17.55 Nieuws; 18.00 Tik tak; 18.05 Plons; 18.10 
Teddy Ruxpin; 18.30 Popeye ontmoet All Baba, 
tekenfilm; 19.20 Joker- en lottotrekking; 19.30 
Nieuws. 
20.00 Sterrenwacht, nieuw talent 
20.50 Ann Jllllan story, TV-film 
22.30 Nieuws 
22.50 Sport op zaterdag 
22.50 Naam en adres onbekend, film 

BRT 2 

15.00 Ronde van Frankrijk 

VTM 

17.00 VTM-KInderklub; 17.10 Super 50; 18.00 
Nieuws; 18.05 Highway to heaven, serie; 19.00 
Nieuws. 
19.30 Free spirit, serie 
20.00 Mission Impossible, serie 
20.50 Noble House, mini-serie 
21.40 Dear John, serie 
22.05 Nieuws 
22.30 Fanny Hill, film 
00.05 Nieuws 

Ned. 1 

13.00 Nieuws; 17.30 Nieuws; 17.40 Ja, natuurlijk 
extra, dok.; 18.31 Ander nieuws, ontwikkeling in 
ontwikkeling; 19.00 Nieuws; 19.20 Roseanne, 
serie. 
19.50 The return of Sherlock Holmes, serie 
20.48 Ted's televislte, bezoek bedrijf 
21.43 Puzzelkampioen, spelprogr. 
22.09 Palestina spiel, dok. 
23.00 Nieuws 
23.11 Ander nieuws, Wodans wederkomst, dok. 
23.47 Huizen van Oranje 

Ned. 2 

13.00 Nieuws; 14.00 Wereklspelen gehandlkap-
ten; 17.00 G.l. Joe, serie; 17.25 Club Veronica; 
17.50 Sledge Hammer, serie; 18.20 Top 40; 18.55 
Family ties, serie; 19.25 De heilige koe, auto
mag.; 20.00 Nieuws; 
20.27 Tour of duty, serie 
21.25 Veronica film & video, mag. 
22.15 Veronica Sport 
22.45 The Karen Caipenter Story, TV-film 
00.20 Nieuws 
00.25 Pirates, film 

Ned. 3 

09.00 Nieuws; 15.00 Studio Sport; 18.50 
Nieuws; 19.00 Sesamstraat; 19.15 Studio sport; 
20.00 Nieuws. 
20.20 Pelleas et Melisante, opera van Debussy 
23.00 Nieuws 

BRT1 

10.00 Eucharistieviering; 11.00 Zeewijding te 
Biankenberge; 14.50 Sport extra: autorennen; 
17.55 Nieuws; 18.00 Tik tak; 18.05 Plons; 18.10 
Teddy Ruxpin; 18.35 Space 1999, serie; 19.30 
Nieuws. 
20.15 Hoe beter, hoe slechter, film 
21.50 Festlvalitis, Open tropen 
22.30 Nieuws 

BRT 2 

15.25 Ronde van Frankrijk 

VTM 

17.00 VTM-KInderklub; 17.10 Knight rider, serie; 
18.00 Nieuws; 18.05 Ben Cropp's Australia, dok. 
serie; 19.00 Nieuws. 
19.25 Doogie Howser, M.D., serie 

20.00 Teil me that you love me. Juni Moon, film 
22.00 Nieuws 
22.25 Mort un dimanche de pluie, film 
00.10 Nieuws 

Ned. 1 

13.00 Nieuws; 16.15 Tussen wal en schip, serie; 
17.03 J.J. De Bom, serie; 17.30 Nieuws; 17.36 
Streetwise, sene; 18.01 Vara's kindermenu; 
19.00 Nieuws. 
19.07 De geheime la, serie 
20.01 IMl maar zitten, serie 
20.34 Cagney en Lacey, serie 
22.19 Achter het nieuws, aktualiteiten 
21.49 Verhalen uit de heuvels van Hollywood, 
serie 
22.37 Boudewijn Büch, reisverslag 
23.19 Museumschatten 
23.27 Nieuws 

Ned. 2 

09.00 Pingu; 09.05 Blauw-koe-miauw; 09.10 
Bram en Moos; 09.15 Piep en de wijde wereM; 
09.25 l^poreiio; 09.35 ik mocht hem toen al niet, 
filmpje; 09.45 Achterwerk uit de kast, brandwon
den; 10.00 Frankenstelns tante, serie; 13.00 
Nieuws; 18.15 Wereldspelen gehandikapten; 
19.00 The wonder years, serie; 19.25 Theo en 
Thea in de Gloria, praatshow; 19.48 Mr. Rossie at 
the beoch; 20.00 Nieuws. 
20.10 Het wijde blik, lifters 
20.42 Veter und Söhne, serie 
22.55 Nieuws 

N«d. 3 

09.00 Nieuws; 11.30 Omrop frysUn educatyf; 
14.30 Studio sport; 18.00 Landschappen teke
nen en schilderen, kursus; 18.30 Sesamstraat; 
18.45 Studio sport; 20.00 Nieuws. 
20.10 Zapp, Het effekt 
20.40 Aids, uitslag positief 
21.30 Werken aan weri(, tekstiel en konfektie 
22.00 Kenmerk, aktualiteiten 
22.25 De wilde ganzen 
22.27 Nieuws 

BRT1 

17.55 Nieuws; 18.00 Tik tak; 18.05 Plons; 18.10 
Teddy Ruxpin; 18.30 Henry's been, serie; 19.00 
Over mijn lijf, gezondheidsmag.; 19.30 Nieuws. 
20.00 De wonderjaren, serie 
20.25 De hemel op aarde, film 
22.15 Muziekprofiel, Michael McDonald 
22.30 Nieuws 

BRT 2 

15.00 Ronde van Frankrijk; 18.40 Nieuwskrant; 
18.45 RIn, serie; 19.00 Buren, serie; 19.30 
Nieuws. 
20.00 \^n Pool tot Evenaar, dok. 
20.50 De jaren zestig, terugblik 
22.00 Uitzending door derden 

VTM 

17.00 VTM-KInderklub; 17.30 Liissle, 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 Vroemtulgen 
22.50 Timeless Land, serie 
23.35 Nieuws 

Ned. 1 

13.00 Nieuws; 15.15 Abdijen der l^ge landen, 
dok. serie; 15.45 Stuiver-prinses, film; 17.30 
Nieuws; 17.40 KRO Kresj; 19.00 Nieuws. 
19.20 Natuur In eigen land. De havik 
19.45 De Bobbies, serie 
20.15 Tourkwis 
21.00 Lente In de winter, serie 
21.30 Ook dat nog, satire 
22.00 Torn curtain, film 
23.00 Nieuws 
23.10 Torn curtain, vervolg 

Ned. 2 

13.00 Nieuws; 17.30 PostI; 17.33 Thundercats; 
18.00 Wunder der Erde, natuurfilmserie; 18.30 
Home, serie; 19.00 Uit het plakboek van de 
revue, 20.00 Nieuws. 
20.27 Geluk voor twee, spelprogr. 
21.50 Televizier, aktualiteiten 
22.25 Wereldspelen gehandikapten 
22.45 L.A. Law, serie 
23.35 Ontdek je plekje, Sittard 
23.50 Nieuws 

Ned. 3 

09.00 Nieuws; 15.00 Studio sport; 19.00 Sesam
straat; 19.15 Studio sport; 20.00 Nieuws. 
20.20 Young at heart, dok. 
20.50 Een volk op twee wielen, dok. 
21.21 Teleac extra 
21.29 Het Griekse vuur, teleac 
22.00 NOS-laat 
22.30 Het andere Europa, teleac 
23.00 Nieuws 
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WOENSDAG 18 JULI 

BRT1 

17.55 Nieuws; 18.00 Tik tak; 18.05 Plons; 18.10 
Teddy Ruxpin; 18.35 Johan en Plerewiet, serie; 
19.00 Grootmogels, dok. serie; 19.30 Nieuws. 
20.00 Hart van staal.serie 
20.50 Margriet, praatshow 
21.55 Moeders mooiste, serie 
22.30 Nieuws 

BRT1 

17.55 Nieuws; 18.00 Tik tak; 18.05 Plons; 18.10 
Teddy Ruxpin; 18.35 Storybook international, 
volksverhalen; 19.00 Festivals of the world, Pa
pua; 19.30 Nieuws. 
20.00 Tatort, serie 
21.35 David Copperfield, show 
22.30 Nieuws 

BRT1 

17.55 Nieuws; 18.00 Tik tak; 18.05 Plons; 18.10 
Teddy Ruxpin; 18.35 Avonturen In Maple Town, 
serie; 19.00 TV Tam Tam, natuur; 19.30 Nieuws. 
20.00 Het capltool, serie 
20.45 Matlock, serie 
21.30 Panorama, De man die God was 
22.30 Nieuws 

BRT 2 

13.30 Ronde van Frankrijk; 18.40 Nieuwskrant; 
18.45 RIn, serie; 19.00 Buren, serie; 19.30 
Nieuws. 
20.00 Opera- en Bel canto Concours, recht
streeks 
22.00 Uitzending door derden 

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, serie 
22.00 Nieuws 
22.25 The new Mike Hammer, serie 
23.15 VTM-sport 
23.40 Nieuws 

Ned. 1 

13.00 Nieuws; 15.59 De appelbollenbende, film; 
17.30 Nieuws; 17.40 Bollo, Bries en bondgeno
ten, serie; 18.04 Disney special; 19.00 Nieuws. 
19.20 Mother and son, serie 
19.56 Zo vader, zo zoon, spelprogramma 
20.27 Codewoord sleutelbk>em, film 
22.14 Hier en nu, aktualiteiten 
22.44 Dertien persoonlijke ontmoetingen, praat
show 
23.00 Nieuws 
23.10 Weg van de snelweg. Route Zuid-Limburg 
23.39 Hulzen van Oranje 

Ned. 2 

13.00 Nieuws; 17.00 Derrick, 18.00 De kip en het 
ei, serie; 18.32 Familie Oudenrijn, serie; 19.00 
Tik tak; 19.05 Heatcliff & Co, serie; 19.17 Bana-
naspllt, 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 all-In, muziekspeciai 
00.20 Nieuws 

Ned. 3 

09.00 Nieuws; 13.30 Studio sport; 19.00 Sesam
straat; 19.15 Studio sport; 20.00 Nieuws. 
20.20 Sprong in het heelal, film 
21.35 Singapore ondergronds, dok. 
21.50 De verhalenverteller 
22.00 NOS-laat 
22.30 Van quantum tot quark 
23.00 Nieuws 

BRT 2 

13.45 Ronde van Frankrijk; 18.40 Nieuwskrant; 
18.45 RIn, serie; 19.00 Buren, serie; 19.30 
Nieuws. 
20.00 Opera- en bel canto concours, rechtstreeks 

VTM 

17.00 VTM-KInderklub; 17.10 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, Armand Pien 
21.00 Island son, serie 
22.00 Nieuws 
22.25 Hardcastle & McCormIck, serie 
23.10 The Odd Couple, serie 
23.35 Nieuws 

Ned. 1 

13.00 Nieuws; 15.00 Jij of niks, dok.; 16.08 Bush 
Tucker man, dok.; 16.38 Lassie, serie; 17.10 Flap 
uN, kinderprogr.; 17.30 Nieuws; 17.40 Vrouwzijn, 
kompilatieprogr.; 18.05 Our house, serie; 19.00 
Nieuws; 19.20 Ronduit radar, jongerenmag.; 
19.56 The Campbells, serie. 
20.25 Paradijs onder de regenboog, dok. 
20.55 Wereldspelen gehandikapten 
21.35 Open cirkel, kinderangsten 
22.27 Tijdsein 2, aktualiteiten 
23.00 Nieuws 
23.10 Aan de stromen van Babel, dok. 

Ned. 2 

13.00 Nieuws; 17.00 Mijn eerste keer, alleen 
thuis; 17.25 Jan „achter de schermen van", 
fotomodel; 18.15 Countdown, pop; 19.00 Super-
champs, sportkompetitle; 20.00 Nieuws. 
20.27 Crime story, serie 
21.25 Nieuwslijn, aktualiteiten 
22.00 Married with children, serie 
22.30 Twilight zone, serie 
23.15 Pin up club, erotisch mag. 
23.35 Cash, beieggingsspei 
00.05 Nieuws 

Ned. 3 

09.00 Nieuws; 13.45 Studio sport; 19.00 Sesam
straat; 19.15 Studio sport; 20.00 Nieuws. 
20.25 Wan gewest tot gewest, regionale berichten 
21.00 Met de prijs voor ogen, dok. 
21.54 De verhalenverteller, serie 
22.00 NOS-laat 
22.30 Nieuws 

BRT 2 

15.00 Ronde van Frankrijk; 18.40 Nieuwskrant; 
18.45 RIn, serie; 19.00 Buren, serie; 19.30 
Nieuws. 
20.00 Opera- en Belcantoconcours, rechtstreeks 
22.00 Orson Welles, filmportret 

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 Flamingo Road, serie 
22.00 Nieuws 
22.25 A fine romance, serie 
23.15 Soap, serie 
23.40 Nieuws 

Ned. 1 

13.00 Nieuws; 17.30 Nieuws; 17.41 De vuurto-
renfamille, serie; 18.05 Vtira's kindermenu; 
19.00 Nieuws; 19.22 Een klas apart, serie; 19.47 
Labyrinth, spelprogr. 
20.18 Bergerac, serie 
21.17 Tien voor taal, t , . 
22.02 De Oprah Winfrey Show 
22.44 Jazz at the Smithsonian 
23.00 Nieuws 
23.10 Impact, dok. 

Ned. 2 

13.00 Nieuws; 16.00 Wunder der Erde, dok.; 
16.45 Riptide, serie; 17 30 David, de kabouter, 
serie; 17.55 Toppop gogo; 18.20 Ontdek je plek
je, Sittard; 18.30 Tennismagazine; 19.00 Runa
way island, serie; 19.25 Pauze tv, jongerenmag.; 
20.00 Nieuws 
20.27 KrimI, seroe 

22.00 RicclottI In Rusland, reportage 
22.45 Wereldspelen gehandikapten 
23.15 Nieuws 

Ned. 3 

09.00 Nieuws; 15.30 Studio sport; 18.45 Jong 
geleerd, hobby's en sport; 19.00 Sesamstraat; 
19.15 Studio sport; 20.00 Nieuws. 
20.20 Azul, gedichten aan het front, dok. 
21.50 De verhalenvertellers, serie 
22.00 NOS-laat 
22.30 Nieuws 
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BRT1 

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 Elenl, film 
22.00 De laatste fles ter wereld, vertelling 
22.30 Nieuws 
22.55 Een jaar In Vietnam, serie 

BRT 2 

15.00 Ronde van Frankrijk; 18.40 Nieuwskrant; 
18.45 Rin, serie; 19.00 Buren, serie; 19.30 
Nieuws. 
20.00 Oe rechtsmachine, dok. 
20.45 Een goede eeuw kunst, kunstserie 
21.10 Koncert 

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 detective, film 
22.00 Nieuws 
22.25 The Godfather saga, serie 
23.20 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 
21.00 Curieus, praatshow 
21.35 Inspekteur Morse, serie 
22.30 Brandpunt, aktualitelten 
23.00 Nieuws 
23.10 Lekker weg..., toeristische reeks 
23.35 Sterfhuis langs de weg, film 

Ned. 2 

13.00 Nieuws; 16.00 Dieren van de Middellandse 
Zee, dok.; 18.28 Heathciiff & Co, serie; 19.03 Tik 
tak; 19.08 Aif serie; 19.30 T. en T., serie; 20.00 
Nieuws. 
20.27 Sweethaerts, amusement 
21.10 Op goed geluk, spelprogr. 
22.00 'Allo 'Allo, serie 
22.30 In the heath of the night, serie 
23.20 Toerisme trofee 1990, wedstrijd 
23.30 Nieuws 

Ned. 3 

09.00 Nieuws; 13.30 Vierdaagse van Nijmegen 
1990, live-verslag; 15.00 Studio sport; 19.00 Se
samstraat; 19.15 Studio sport; 20.00 Nieuws. 
20.20 Een nacht in Havana, jazzfilm 
21.43 100 Meesterwerken, dok. 
21.53 De verhalenvertellers, serie 
22.00 NOS-laat 
23.30 Nieuws 

Jean-Pierre Buisson en Dominique Lavanant in de vreemde triller Mort un 
dimanche de pluie. Zondag 15 fuH op VTM om 22u.25. 

ZATERDAG 14 JULI 

FANNY HILL 
Britse erotische fitm uit 1983 naar de 
roman van Jolin Cleland. Het weesmeisje 
Fanny Hill verlaat het platteland om in 
Londen haar getuk te beproeven. Zij 
wordt er een gemakkelijke prooi van Ma
dame Brown.., Met Lisa Raines, Wilfred 
Hyde-White en Shelley Winters. (VTM, 
om 22U.30) 
ZONDAG 15 JULI 

MORT UN DIMANCHE 
DE PLUI 
De Parijse architekt David heeft zich met 
zijn vrouw en zijn dochtertje in Zwitser
land gevestigd. Hij heeft een droomhuis 
laten tmuwen en werkt er samen met zijn 
vennoot Alain. Alles loopt gesmeerd 
maar... Frans-Zwitserse film uit 1986 met 
Cérise Ledere, Nicole Garcia en Jean-
Pierre Bacri. fVTM, om 22u.25) 
MAANDAG 16 JULI 

TORN CURTAIN 
Amerik, triller van Hitchcock uit 1^6 met 
Paul Newman, Ludwig Donath, Julie An
drews en.a. Wapendeskundige Michael 
Amistrong neemt in opdracht van het 
Pentagon deel aan een internationale 
konferentie in Denemarken. Zijn verloofde 
maakt de trip mee... (Ned. 1. om 22u.) 
DINSDAG 17 JULI 

JESUISTIMIDEMAISJE 
ME SOIGNE 
Franse komische film van en met Pierre 
Richard uit 1978. Pierre geraakt niet voor

uit in het leven omwille van zijn verlegen
heid. Hij heeft al allerlei dingen gepro
beerd om daar wat aan te doen, maar 
niets lijkt te helpen. (TF1, om 20U.35) 

WOENSDAG 18 JULI 

DREAMSCAPE 
/Mex Gardner tjeschikf over telepatische 
gaven en kan lijfelijk binnendringen in het 
brein en de dromen van anderen. Profes
sor Novotny vraagt hem mee te werken 
aan een eksperiment om de Amerikaanse 
president van zijn nachtmerries te verlos
sen. Amerik. SF-film uit 1983 met Dennis 
Quaid en Kate Capshaw. (BBC 1, om 
23U^5) 

DONDERDAG 19 JULI 

LES POSSEDES 
Franse film van Andrzej Wajda uit 1^7, 
naar het verhaal van Dostojevski, met 
Lambert Wilson en Isabelle Huppert Pier
re, de zoon van professor Verkhovenski, 
behoort tot een groepje nihilisten en raakt 
er in de ban van de kriappe Stravoguine... 
(RTB 1, om 20U.35) 

VRIJDAG 20 JULI 

THE DETECTIVE 
Politie-inspekteur Joe Leiand werd belast 
met het onderzoek naar de moord op een 
homoseksueel. Joe kan een verdachte 
arresteren, de man bekent schuld en 
wordt terechtgesteld, maar is hij wel de 
echte moordenaar? Amerik. politiefilm uit 
1^8 met Frank Sinatra, Lee Remick en 
Jack Klügman. (VTM, om 20u.) 
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BIOS 

IN DE GEVANGENIS ZITTEN 
GEEN LIEVERDJES 

Van de omnivalente Engelse regisseur 
Peter Yates, die in 1962 debuteerde met 
Summer Holliday met Cliff Richard in de 
hoofdrol, kun je zeggen dat zijn films weinig 
verrassingen hebben te bieden, maar in het 
geheel spannend en goed geregisseerd zijn. 
Zelfs in zijn lichtvoetige, grappige komedies 
weet hij een spanningsveld in te bouwen, 
zoals hij bijvoorbeeld deed met The Hot 
Rock (1972) met Robert Redford en de 
schitterende zwarte komedie Mother, Jugs 
& Speed (1976), waarin weinig florerende 
ambulancediensten elkaar bestrijden met de 
meest grove middelen — met de beste rol die 
Bill Cosby ooit vertolkte en waarin zelfs 
Larry-Dallas-Hagman perfekt werd gecast: 
als oversekste chauffeur. 

Maar het bekendste werd hij met Bullitt 
(1968) inkluzief de historisch geworden ach
tervolging. Dat sukses probeerde hij te her
halen met de floppende The Deep (1977), 
die vol onnodig geweld zat. Voor mij echter 
moet Yates in de filmgeschiedenis vermeld 
voor The friends of Eddie Coyie (1973), 
waarin hij én Robert Mitchum én Peter Coyle 
tot supervertolkingen bracht en waarin zijn 
zeer realistische beschrijving van misdadi
gers gewoon smetteloos is. De onderkoelde 
toon van het geheel geeft je soms de krie
bels. 

En nu verrast Yates ons weer met de 
Tocustone Picture produktie: An innocent 
man, een film over gerecht en gerechtigheid 
(en we weten sinds Marlon Brando in A dry 
white season, dat dit verre neven van elkaar 
zijn!). 

Jimmie Rainwood {Tom Selleck) is meka-
nicien bij een vliegtuigmaatschappij. Een 
geniale. Hij woont in een mooi huis aan de 
rand van de stad, samen met zijn vrouw Kate 
(Laila Robins). Ze staan op het punt een 
lange reis te ondememen, nadat Katie haar 
eksamen achter de rug heeft — ze wil 
hogerop — en ze praten over een kind of 
kinderen hebben. 

In dezelfde stad leven twee aangebrande 
drugagenten Mike Parnell (David Rascher) 
en Danny Scalise (Richard Young), die meer
maals werden gedekoreerd voor hun grote 
drugvangsten. Ze worden getipt vanuit het 
milieu zelf en ze laten meermaals een deel 
van de lading verdwijnen om hun eigen kas 
te spijzen. Op een dag geeft hun tipgever 
hen een adres door. Nog diezelfde avond 
vallen ze erbinnen, alleen vergissen ze zich 
van een laan in een weg. Jimmie Rainwood, 
wiens huls ze binnenvallen, komt net onder 
de douche uit, met een haardroger in de 
hand en die wordt verkeerdelijk voor een 
wapen aangezien. Ze knallen Jimmie neer. 

Peter Yates, maker van de ronduit 
knappe film: An innocent man. 

Al vlug stellen ze vast dat ze in de fout zitten. 
Er worden drugs geplant en een revolver 
wordt Jimmie In de hand gedrukt. Rezultaat: 
een proces. Jimmie heeft de keuze tussen 
schuldig pleiten en 6 maanden op een straf-
boerderij, of onschuldig met het risiko van 12 
jaar in de gevangenis. Het worden 6 jaar in 
de verschrikkelijkste gevangenis van Califor-
nië. 

Hier wordt de film echt beklemmend en 
krijgen we schitterende vertolkingen van Sel
leck (die er in slaagt om je Magnum totaal te 
laten vergeten — en dat is op zichzelf al een 
hele prestatie), maar vooral van F. Murray 
Abraham als de gevangene Virgil Cane en de 
zwarte Bruce A. Young, in een van de meest 
antipatieke rollen ooit op het scherm gezet. 
Jimmie Rainwood is in de beginne een zacht 
eitje, maar zal niet lang daarna Jimmie Rain 
worden en nog later Hard Rain. Met stijgen
de venwondering en verontwaardiging zit 
men naar de verschrikkelijke beelden In de 
gevangenis te kijken en als er ooit één film in 
is geslaagd om angst voor de gevangenis in 
te prenten, dan is het zeker deze prent. 

Het gedeelte na de vrijlating van Jimmie, 
waar de twee agenten hem nog eens komen 
uitdagen in zijn eigen huis en waarin een plot 
wordt opgezet, vanuit de aevangenis, waar 
Virgil Cane ook nog een eitje met het tweetal 
heeft te pellen, is er voor de Tom Selleck-
fans. Al is het einde een tikje ongeloofwaar
dig, al bij al één der spannendste aktiefilms 
van de jongste jaren. 

Willem Sneer 
ADVERTENTIE 

Deze week 
in Knack Magazine 

Gesprek met Alfons Verplaetse 

Gouverneur Alfons Verplaetse van de Nationale Bank is de 
architekt van de politiek om de frank aan de D-Mark te 

koppelen. Een gesprek daarover, maar ook over zijn carrière in 
het politieke en financiële milieu. Deze week in Knack. 

Jan Dirk Timmer 
De Nederlandse multinational Philips be
leeft droeve tijden. Zes weken geleden kreeg 
Jan Dirk Timmer de opdracht om het con
cern weer vlot te trekken. Wie is die super-
saneerder? Deze week in Knack. 

De KAF in de DUR 
Terwijl de Westduitse politie jarenlang over 
de hele wereld naar de terroristen van de 
RAF speurde, zaten die gewoon om de 
hoek, in de DDR. Een verhaal, een 
spionage-roman waardig. Deze week in 
Knack. 

Jun Hue( gaat uil 
Het Gentse Museum voor Hedendaagse 
Kunst speelt deze zomer op verplaatsing. 32 
internationale kunstenaars gaven het stad
je Temse een beurt, en in Zoersel kregen 
jonge Belgen carte blanche om het kasteel-
park onder handen te nemen. Deze week in 
Knack. 

En meer... 
• Blik op Oost: De Honger van Honga
rije, een zomerreportage • Portret: Je-
gor Ligatsjov, de Siberièr • Knacks gro
te zomerwedstrijd: voor 2.885.000 frank 
prijzen te winnen. 
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MENGELWERK 

HERSENBREKER 
OPGAVE 47 

HORIZONTAAL 

2. Wie hiermee tegen de muur ioopt, denl<t 
't onmogelijl<e te bereil<en en doet zich 
alleen maar pijn (3) 

5. Zulke weefsels worden uit de grond 
gehaald (11) 

6. Tijdens heel goed nadenken tot drie
maal toe het gewicht van iets bepalen 
(12) 

8. Naar boven gestoten (9) 
9. Die vind je bij een schoolbord om witte 

staafjes in op te bergen 510) 
10. Op een camping kun je daar de maaltijd 

gebruiken (7) 
13. Achter aan die Brabantse gemeente 

hangt een touw (10) 
15. Dat hebben ze gedaan met iets dat je 

binnenstebuiten aantreft (7) 

VERTIKAAL 

1. Staken in de Ronde van Frankrijk (7) 
2. Draagt kleren tijdens de vakantie (6) 
3. Onbeschut zijn (en nog kou hebben 

ook!) (10) 
4. Dit wordt voorspeld als er hevige wind 

op komst is (9) 
5. Wonen er kabouters in die landen? (11) 
7. Het eerste stuk levert profijt op (8) 

11. Vastgestelde prijs (6) 
12. Daarop moet je wachten als je in de rij 

staat (5) 
14. Hij wordt gemaakt door de gelegenheid 

(4) 

OPLOSSING OPGAVE 46 
Horizontaal: 4. getekend; 7. melodie; 
8. gapers; 9. aspic; 12. snoeperij; 14. 
zicht; 15. ruitenaas; 17. rendier; 18. 
klanten. 
Vertikaal: 1. zeemogendheden; 2. ge-
klopten ; 3. Denderleeuw; 5. hier is een 
fout geslopen, dit tellen we dus niet 
mee; 6. logisch; 10. ideaal; 11. rijst; 
13. fideel; 16. bede. 

WINNAAR 
OPGAVE 45 

Hilde Swerts uit de Waversesteenweg 78 
te 1900 Overijse is de winnares van deze 
week. Proficiat Hilde I 
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SATERDAG 

AHASVERUS 

„Citroen stopt produktie 2 PK" 
las Ahasverus. 
Vooruit met de geiti" 

Maradona uitgespeeld 
Don't cry for me Argentina! 

De Keersmaeker geeft niet 
toe... 
...Koppigem. 

KBVB wll WK in België 
Om zich 'n vinger in D'Hooghe 
te steken? 

Westen: geen geld voor USSR 
Oeso? 

Piloten veriaten luchtmacht 
Leger wordt smal deel. 

Goriile geeft kameraden... 
Afganistandjes. 

CVP voelt zich In 
...de Bedelzak getast. 

Ronderenners in de liergen 
...zwalpen. 
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Deze kwaal is zo oud als de Vlaamse 
Beweging zélf. Ze is dikwijls karakterieel. Ze 
is ook de propere verpakking: van wantrou
wen, van persoonlijke enwties en jaloezie. Ik 
kom ze dikwijls tegen bij mijn rondgang 
doorheen vele arrondissementen en afdelin
gen. Doorspekt met karikaturale voorbeel
den groeit „hét vermoeden" uit tot de „ver
nietigende waarheid"! (De waarheid van de 
spre(e)k(st)er natuurlijk!). Al fluisterend of al 
brullend kan „het grote vermoeden" gehan
teerd worden. 

Met handgebaren allerhande en perfekt 
ogenspel sneuvelt de ene valsaard, snood-
aard, verrader of slaptivist na de andere. Zo 
stijgt — met zijn absoluut woordengebruik — 
deze kannunnik-van-het-woord uit boven de 
toehoorders als dé waarheidslievende, dé 
zuivere, dé principiële, dé échte. 

Hoe minder geïnformeerd zijn luisterkring 
Is, des te intenser zijn orgasme kan worden. 
Maar daar blijft het dan ook bij. En zijn,,groot 

vermoeden" wordt door de meest emotione
le toehoorders telkens een luisterkring ver
der gedragen totdat de objektieve waarheid 
helemaal gesmoord is. Dan treedt het bijge
loof op. Bijna met een geheimzinnig vermo
gen plant het zich verder. Het vertrouwen 
wordt vernietigd en de meest luie vorm van 
het denken — want dat is „het vermoeden" 
toch — krijgt de bovenhand. Enkele voor
beelden? 

„Brussel is een volwaardig derde ge
west!" — „De faciliteiten zijn gebeton-
neerd" — „Brussel is losgelaten" — „Vic 
Anciaux is de eerste pompier van 't Brussels 
Gewest" — „Hugo Schiltz, met zijn „Leve 
België"!" — „De 3de faze zal toch niet 
lul<ken, ik weet liet uit goede bron!" — „De 
Volksunie is te links ofte rechts!" — „André 
Seens durft Moboetoe niet aanpakken" — 
„Johan Sauwens met zijn totempalen!" — 
„En de amnestie, die vergeten ze..." — 
„Ook aan de politisering wordt niets ge
daan..." 

Sommige cafe's, bladen en verenigingen 
maken van „het grote vermoeden" hun be
staan. Het is hun grondstof en hun kleefstof. 
Ze kultiveren het met de wellust van de 
steeds beterwetende. Vele vermoedens ster
ven een zachte dood wanneer de werkelijk
heid hen doet verbleken. Andere blijven 
leven, ook al omdat de argwanende Jan-
Vlaming-met-de-pet zo dikwijls bij de bok is 
gezet. Maar een beweging kan niet leven 
met „vermoedens". 

Dèèr tegen ingaan is een kwestie van 
informatie, van lezen en luisteren, van de 
vragen te stellen op de juiste plaatsen, bij de 
juiste mensen... 

De waarheid doorgeven is de plicht van 
iedere militant. Maar om te ,,geven" moet je 
eerst iets ,,bezitten"! Bezitten in dit geval 
groeit uit informatie, uit lezing. Daarom be
veel ik je de jongste VNS-brochure aan. Vic 
Anciaux schreef ze, over Brussel, over onze 
hoofdstad. Vraag ze aan. Ons Vlaams Natio
naal Studiecentrum zal je ze graag (en gratis 
zolang de voorraad strekt!) toezenden. 

Een aantal „vermoedens" worden er in 
,,op de rooster" gelegd — de rooster van de 
feiten. Zo wordt de waarheid bevorderd. 

Willy Kuilpers, 
algemeen sekretaris 

JOBSTUDENT. 
Elk jaar werken meer dan 100.000 studen

ten tijdens de vakantie om een appeltje voor 
de dorst van het lange schooljaar te verdie
nen. Duizenden studenten verrichten gere
geld arbeid gedurende het jaar om hun 
studies te betalen. 

Zowel voor de student als voor de werkge
ver zijn een reeks wettelijke bepalingen en 
reglementen van kracht om deze studenten
arbeid in goede banen te leiden. Voor de 
jongeren en de ouders heeft deze ook be
paalde gevolgen inzake sociale zekerheid en 
belastingen. 

43 

VUJO VOOR ORDE 
VAN DE BEDELZAK 

In een persmededeling verklaren de Volks
uniejongeren In principe gekant te zijn tegen 
eretekens, orden en lintjes. Het zijn overblijf
selen van het Ancien Régime en ze worden 
keer op keer misbruikt uit politieke overwe
gingen. Denken we dan nog maar aan de 
duizenden vermeende „weerstanders" met 
lintjes, of aan hen die omdat ze een aantal 
jaren het fluweel van hun parlementaire 
zetels al of niet bezet hielden, opgenomen 
worden in één of andere orde. 

Steeds worden deze eresymbolen uitge
reikt aan mensen voor wie het leven al zo gul 
was. Wanneer krijgt de gewone huismoeder 
een lintje, hoeveel zorgzame verpleegsters, 
kleuterleidsters of bejaardenwerkers zijn er 
al opgenomen in al die luisterrijke orden? 
Het ware beter gans dit cirkus af te schaffen. 

Als er dan toch zo nodig een Orde van de 
Vlaamse Gemeenschap nroet worden opge
richt, steunt de VUJO volmondig hef voorstel 
van Gemeenschapsminister Van den Bos
sche tot instelling van „de Orde van de 
Bedelzak". 

De VUJO is stomverbaasd over het rond
schrijven van de kabinetschef van Lenssens. 
Deze meende zich immers te moeten verzet
ten tegen deze orde omdat ze het symbool 
van de vrijzinnigheid in Vlaanderen zou zijn. 

Gelukkig heeft Coens zijn plannen om het 
geschiedenisonderwijs af te schaffen, moe
ten intrekken of we zouden in de toekomst 
nog meer van zulke nonsens te horen krij
gen. 

De Geuzen waren immers een beweging 
van edellieden die zowel katolieken, vrijzinni
gen als protestanten in hun rangen telde. Zij 
ijverden voor godsdienstige verdraagzaam
heid en verzetten zich tegen de Spaanse 
Inkwisitie en bezetting. Nog geen week na de 
ophefmakende verklaringen van CVP-voor-
zitter Van Rompuy waarbij hij de CVP open
stelde voor niet-katolieken, vallen de mas
kers al af. Zit de verdwazing in de CVP zo 
diep dat zij nu ook al de Inkwisitie gaat 
verdedigen? 

De overheid heeft voor hen een brosjure 
klaar die alle betrokken studenten, hun 
ouders en de werkgevers een inzicht geeft in 
de bepalingen die de studentenarbeid regle
menteren. Ook bevat ze een aantal nuttige 
wenken om deze eerste stap in de arbeids-
wereld positief te laten verlopen. 

De brosjure De Studentenarbeid kan kos
teloos bekomen worden op nummer 
02/233.42.11, of schriftelijk bij het Commis
sariaat-generaal voor de Bevordering van de 
Arbeid van het ministerie van Tewerkstelling 
en Arbeid, Belliardstraat 51, 1040 Brussel. 

WIJ - 13 JULI 1990 



UIT DE REGIO 

ASBEST... ANDERMAAL! 
Voor enkele jaren stelde senator Willy Kuijpers 

het asbest-probleem in een nieuw daglicht met zijn 
protestpublikatie over een te hoge aanwezigheid 
van mikrcklelne asbestvezeltjes in de Brusselse 
verkeerstunnels. Vanuit de remschoenen van dui
zenden wagens komen deze zwevend in de lucht 
terecht, met alle mogelijke gevolgen vandien. De 
minister van Arbeid en Tewerkstelling haakte op 
Kuijpers' dossier in door betere normen op te 
leggen en vervangprodukten aan te raden. Op
nieuw treffen we de Leuvense senator op het 
asbestpad aan... 

WU: Waarom legde je klacht neer bij de recht
bank? 

W.K.: „Op 20 juni j . l . zag ik, samen met Volks-
unielid André De Samblanx, dat in Aarschot-Lang-
dorp, de werknemers van twee bedrijven er de 
drinkwaterleidingen versterkten met eternitbuizen 
die asbest bevatten. De keuze der materialen voor 
deze werken, bij openbare aanbesteding, is nog 
altijd vrij, tenminste in ons land. Het gebruik echter 
niet! Knoop daar maar eens een touw aan vast! 
Vandaar dat ik klacht neerlegde bij de Arbeidsaudi-
teur te Leuven. 

Zonder enige beschermende maatregel moeten 
de betrokken werknemers de halzen van sommige 
buizen met de hand „bijraspen". Het dodelijke stof 
wordt aldus prijsgegeven aan weer en wind. De 
werknemers dienen — zwaar ademhalend — de 
verzinksleuf in en uit te kruipen. Dit zijn bijkomende 
faktoren waardoor de losgekomen asbestvezel ge
makkelijk de longen kan bereiken." 

ALTERNATIEVEN 

WIJ: Er zijn nochtans alternatieven voor de 
asbestbuizen ? 

WK.: „Inderdaad! De Gewestelijke Direktie van 
de Vlaamse Watermaatschappij te Leuven, wer
kend in eigen beheer, gebruikt steeds PVC-buizen 
(tot 225 mm doormeter), om dit asbest besmettings
gevaar te vermijden. Bovendien bieden PVC-bui
zen grotere soepelheid bij de aanleg en ook bij 
allerlei ongevallen. Asbestcementen buizen zijn 

KIJK, VNOS OP DE 
BUIS 

De aanstaande VNOS-uitzending van vrij
dag 13 juli staat in het teken van de Vlaams-
nationale feestdag. 

De Guldensporenherdenking op de Brus
selse Grote Markt vormt de leidraad van dit 
11 juli-programma. Wij brengen de hoogte
punten van ,,Brussel, hart van de Nederlan
den". 

Tussendoor stelt staatssekretahs voor 
Brussel, Vic Anciaux, zijn jongste brochure 
voor: ,,Brussel, stuk van ons". 

Bij een 11 juti-viering hoort een bood
schap. Het motto van de VU-boodschap van 
voorzitter Gabriels luidt dit jaar:, ,Vlaanderen 
bestaat". 

Dit Guldensporenprogramma van VNOS 
gaat op antenne op vrijdag 13 juli om 19 uur 
op het eerste BRT-net. 

erg breekbaar o.a. bij graafwerken voor de aanleg 
van allerlei nutsvoorzieningen als water, elektrici
teit, telefoon en huisaansluitingen..." 

WU: Waarom wordt asbest nog gebruikt? 

W.K.: „Asbest is een verzamelnaam voor een 
aantal silikaathoudende mineralen die bij splijting 
vezels (diameter: 0,03 tot 100 mikrometer) opleve
ren. De vezels kunnen zich splitsen tot fibrillen 
(diameter 0,025 mikrometer). Asbest werd en wordt 
gebruikt omwille van zijn chemische inertie en zijn 
grote temperatuurbestendigheid, vuurvaste isolatie 
en bekleding, asbestcement of eternit, remvoerin-
gen, filters... Zolang het asbest gebonden blijft, is 
er geen gevaar. Maar het komt gemakkelijk vrij 
door venwekring of slijtage." 

WIJ: Is het asbest-gevaar al lang gekend? 

W.K.: „In 1977 zette een EG-rapport de gevaren 
van asbest nog eens op een rij. Het risiko is het 
grootst voor mensen die ermee werken. De vezels 
kunnen langs de ademhalingswegen in het mense
lijk lichaam terechtkomen en na lange tijd, 20 tot 30 
jaar, tot asbestose leiden, een erge vorm van 
stoflong. Deze ziekte begint meestal met hoest, 
vervolgens: hijgende ademhaling!... De borstkas 
verliest zijn soepelheid. Het asbeststof dringt in de 
longen in de vorm van zeer fijna naaldjes die 
oorzaak zijn van organische verbindingen, wat op 
de duur elke ademhaling onmogelijk maakt. Deze 
ziekte heeft soms kanker tot gevolg. Tot dusver 
werd het asbestgevaar vooral in verband gebracht 
met de rechtstreeks inademing van vezels in werk
plaatsen en daarbuiten. In het EG-rapport hield 
men rekening met de mogelijkheid dat bij inname 
via de mond van asbestvezels kanker zou kunnen 
ontstaan." 

„VALSE VERKLARING" 

WIJ: En wat gebeurt er in de andere EG-landen ? 

W.K.: „Sedert de kankerverwekkende kenmer
ken van asbest bekend zijn, wordt asbest stelsel
matig minder voor praktische toepassingen ge
bruikt. Zo gaf bovenstaand verslag in Nederland 
reeds in 1978 aanleiding tot het zgn. „Asbestbe
sluit", waarbij het gebruik van asbest sterk aan 
banden werd gelegd. In ons land is het gebruik van 
asbest nog beperkt toegestaan maar moeten alle 
veiligheidsvoorschriften, op het etiket vermeld wor
den zoals: Voor het zagen of boren bevochten; het 
stof bevochtigen; in een vat doen dat goed wordt 
gesloten en veilig venwijderen. Op de betreffende 
buizen in Aarschot-Langdorp voldeed dit etikette
ring geenszins, gezien de gezondheidsimplikaties 
van asbest. 

Daarbij stel ik me volgende vragen; Heeft men 
niet de verplichting de mensen die door deze 
ziekten zouden kunnen aangetast worden, te waar
schuwen en hen de adekwate middelen ter hand te 
stellen om het risiko te voorkomen? Wordt m.a.w. 
de waarheid hier niet vervalst? Legt men hier geen 
„valse" verklaring af? Het feit vastgesteld in het 
geschrift komt immers niet met de waarheid over
een. Er is bovendien nalatigheid, daar zekere feiten 
verzwegen worden. De belanghebbende kan niet 
ontkennen dat hij niet weet dat asbest kanker 
veroorzaakt. 

In het KB van 28 augustus 1986 lees ik verder 
onder art. 2; „Indien de technische mogelijkheid 
bestaat moet asbest vervangen worden door ver-
vangingsprodukten die minder schadelijk zijn voor 
de gezondheid van de werknemers". Ik ben be
nieuwd wat de Arbeidsauditeur tegen dit roekeloos 
spelen met de gezondheid zal doen." 

WERKAANBIEDING 
VIA WOB 
— Industrieel ingenieur mechanika, elektromecha-
nika of elektriciteit voor Zaïre. 

— Licentiaat ekonomie, handelsingenieur, toege
paste ekonomische wetensch. voor Benin. 

— Industrieel of burgerlijk ingenieur mechanika, 
elektromechanika of werktuigkundige voor Zaïre. 

— Landbouwingenieur of industrieel Ingenieur 
landbouw voor Nigeria. 

Verdere inl.: Kab. Minister A. Geens. Vragen naar 
Veerie Wijfels 02/210.19.13 of Dirk Demeurie 
02/210.19.12. 
of WOB, Maria Theresiastraat 21 te 1040 Brussel, 
02/217.76.15 of 02/217.86.52. 

van voeren 
naar diksmuide 
(ot een dee! ervan) ^ 
van 23 tot 26 augustus 1990 C Q / ) 

^ " « s ^ 'Se 
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UIT DE REGIO 

JULI 

20 EEKLO: VU-braadfeest in het Sparrenhof, 
Brugsesteenweg, om 19u.30. Aan familiale prijs, 
prachtig kader, muziek, romantische verlichting 
tombola. Inschrijven: 77.12.47of 77.49.18 voor 15 
juli. 

AUGUSTUS 

25 BUGGENHOUT: Busreis naar Frans-Vlaande-
ren. Vertrek Buggenhout Kerk om 6u.30, terug rond 
21U.30. 400 fr. p.p. (bus, gkisen, fooi inbegr.) Zo 
vlug mogelijk inschrijven bij Freddy Boeykens, 
Lindendreef 11, tel. 33.66.48. Org.: Vlaamse Kring 
Buggenhout. 

SINT-NIKLAAS: EEN 
ENGELSTALIGE 
AFFICHE 

De Engelstalige affiches voor het Open Tropen 
Festival vorig weekend te Turnhout hebben protest 
uitgelokt in Vlaams-nationale middens te Sint-Ni-
klaas. Verscheidene socio-kulturele organisaties 
en jeugdbewegingen uit Sint- Miklaas onMngen een 
Engelstalige affiche. VU-gemeenferaadslid Lieven 
Denandschutter en VOS-voorzitter -Jos De Cock 
protesteerden. 

Het Turnhoutse festival wordt georganiseerd 
ddoor de vzw Open Tropen „with City of Turnhout 
Youth Service Wollewei", zoals de affiche ver
meldt. De manifestatie is wel kind- en milieuvrien
delijk, maar allesbehalve Vlaamsvriendelijk. Er 
staat te lezen dat er „childrens animation, parking 
place and camping" voorzien is. Verder: „Nog 
glas, tin or dags allowed" en „Doors 12.00, star
ting: 13.30". 

De stad Turnhout is verantwoordelijk uitgever 
van de affiche. VU-gemeenteraadslid Lieven De-
handschutter schreef hierover een brief. De affiche 
Is volgens hem manifest strijdig met de taalwetge
ving. De wet schrijft voor dat plaatselijke diensten 
uitsluitend de taal van hun taalgebied mogen 
gebruiken in berichten, mededelignen en formulie
ren die voor het publiek bestemd zijn. 

VOS-voorzitter Jos De Cock protesteerde krach
tig bij de Turnhoutse jeugddienst. „Meent uw 
Youth Service Wollewei onze jeugd werkelijk van 
dienst te zijn met een Engelstalige affiche?", 
vraagt hij zich af, „of heeft u misschien besloten het 
Europa van 1992 binnen te treden als een slaaf van 
de grote naties, die toch maar alleen belangstelling 
tonen voor hun eigen kuituur?". 

ZOEKERTJES 
— WERK — Bediende (vr.), geboren 1969, Ned. 
origine; opleidingsniveau: middelbaarondenwijs + 
2 jaar detailhandel, typen; zoekt deeltijds werk als 
onthaaljuffrouw (voorkeur dinsdag, woensdag en 
donderdagvoormiddag) in Brussel of ten westen 
van Brussel. Kontakt kamerlid E. Van Vaeren-
bergh, tel. 02/519.86.94 (7u.30-12u.). Ref.: 9010. 

- WERKAANBIEDING - De Wereidbank-Wash-
ington heeft vakante betrekkingen voor: Railway 
Engineers — Africa Technkial Department; Port 
Engineers — Africa Technical Department en Wa
ter and Sanitary Advisers. Verdere inl.K Kab. Min. 
A. Geens, vragen naar Dirk Demeurie02/210.19.12 
of Veerie Wijfels 02/210.1913. 

De VU-fraktie van de Oostvlaamse provincieraad bracht samen met de echtgenotes een 
studiebezoek aan de gemeente Merelbeice en de stad Gent. in Mereibeice bezocht de 
frairtle het gemeenteiijlc sportlcompieics en daarna volgde een ontvangst door de 
burgemeester en VU-schepenen P. Martens en P. De Belle. 
In Gent werd een bezoek gebracht aan de dienst monumentenzorg, het Gravensteen en 
het muzeum voor voilcskunde. Op de foto de aanwezige provincieraadsleden en hun 
partners in de nabijheid van het sportkompieks in Merelbeke. (foto oosteninck) 

VIJFDE ZOEKTOCHT 
INKIELDRECHT-DOEL-ULLO 

Tot en met 31 augustus kan men deelnemen aan 
de vijfde auto- en fietszoektocht van de „Amedee 
Verbruggenkring" Kieldrecht en Verrebroek. 
Nieuw dit jaar is het feit dat de zoektocht ook per 
fiets kan afgelegd worden. Het inlassen van de 
veerboot Doel-Lillo is een kans die in 1991 vervalt 
als de Liefkenshoektunnel wordt opengesteld. 

De nadruk wordt dit jaar gelegd op de ontspan

ning. Je krijgt zelfs tien dagen de tijd om het 
inschrijvingsformulier opnieuw in te leveren. 

Ongeacht de klassering wordt elke deelnemer 
met een mooie prijs bedacht. Inschrijven kan elke 
dag tussen 10 en 12 u in café De Gouden Pluim, 
Dorpsstraat 19 in Kieldrecht (behalve op 19 augus
tus Scheldewijding in Doel). Het deelnamerecht 
bedraagt 250 fr. en meerdere inschrijvingen per 
wagen zijn mogelijk. 

BOEZEROENEN ZOEKEN 
GASTGEZINNEN 

De volksdansgroep de Boezeroenen van Kurin
gen organizeren op 11 en 12 augustus e.k. een 
internationaal folklorefestival met deelnemers uit 
Finland, Bulgarije, Frankrijk, Italië en Vlaanderen. 

Een dergelijk groots opgezette gebeurtenis brengt 
organisatorisch wel heel wat met zich mee. Daarom 
zoeken de Boezeroenen gastgezinnen om jonge-

VLAAMSE 
VRIENDEKRING -
DEINZE 
Kaarten voor IJzerbedevaart: 4 voor 500 fr 
600 fr. 

Mark De Vulder 091/86.72.84 of 051/50.02.86 
Kaarten te bestellen tot 11 juli. De kaarten worden 
doorgestuurd na ontvangst van betaling. 

i.p.v. 

ren en echtparen uit Rnland en Bulgarije te huis
vesten in de periode van 10 tot 16 augustus. De 
gastgezinnen zorgen ervoor dat de gasten tijdens 
de werkdagen opgevangen worden. Geïnteresseer
den, zelfs uit de verre omgeving van Hasselt 
kunnen kontakt opnemen met Jos Gerrlts, Schans
straat 30 te Kuringen 011/25.34,98 of G. Gaens 
011/31.47,85 en M. Sonne 011/25.59.27, (hjo) 

VU OPNIEUW 
OP GENTSE 
FEESTEN 

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

JULI 
13 IZEGEM: Vlaams Huis, vanaf 20u. vijfde l(aar-
ting. Ool( op 25/7 vanaf 10u. Org.: Kaartersl^lub De 
Vlaamse Vrienden. 
15 DEERLIJK: Vlaams Braadfeest. Volw. 300 fr., 
kinderen 200 fr. Org.: VU-Deerlijk. 

AUGUSTUS 
5 IZEGEM: Vlaams Huis, 13u.30: verzamelen 
voor wandeling te Assebroek o.l.v. T. Vansteenkis-
te. Org.: Wandelklub Vlaams Huis. 
8 ROESELARE: Het maken van Zomerse Fruit
salade. Om 14u. in de H. Vèrrieststraat 4. Meebren
gen: schilmes + 3 stuks fruit. Inkom 25 fr. Alle 
kinderen welkom. Org.: Vlanajo-W.VI. 
10 IZEGEM: Vlaams Huis, vanaf 20u. 6de kaar
ting. Ook op 12.8 vanaf lOu. Org.: Kaartersklub De 
Vlaamse Vrienden. 
17 IZEGEM: Vijfde Vlaams Zomerfeest op do
mein De Gussem, Sasstraat. Met o.a. optreden O 
D'Javel en barbecue. Ook op 18 en 19 augustus. 
Meer info later. Org.: VU en Vlaamse verenigingen 
Izegem. 
19 ROESELARE: Met Vlanajo vzw Roeselare 
naar „De Blankaart". Geleide wandeling. Af
spraak: 13U.30 aan De Blankaart, lepersestwg 56 
te Woumen. Duur wandeling: ong. 1u.30. 40 fr.p.p. 
Laarzen en evt. verrekijker meebrengen. 
26 IZEGEM: Voettocht naar Diksmuide t.g.v. de 
IJzerbedevaart. Start om 4u. aan Vlaams Huis. 
Org.: Wandelklub Vlaams Huis. 

TERUGBLIK OP DE 
WESTHOEK 

Op zondag 1 juli richtte het arrondissement leper 
een wandeltocht in, de ,,vierkerkentocht" van uit 
Beauvoorde. 

Een 40-tal wandelaars, waaronder mevrouw en 
senator Willy Kuijpers, senator Michel Capoen, 
waren op post voor de tocht langs landelijke wegen. 

Ondanks de zeer felle wind was de opkomst toch 
een sukses. Te Alveringem bezochten we het 
museum van de priester-dichter Cyriel Verschave. 
We brachten hulde aan zijn graf. In het laatste deel 
van de tocht bezochten we ook het graf van Joe 
English. Na de wandeling troffen we mekaar voor 
een gezellig samenzijn in de Drie Koningen te 
Beauvoorde. 

Het was een stormachtige, maar mooie dag in de 
Vlaamse natuur. 

ZOEKERTJE 
— 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). 

— WERK — 20-jarige jongeman met Al diploma, 
bedrijfsadministratie, zoekt een betrekking in het 
Brusselse of Halle-Vilvoorde. Voor inl. zich wenden 
tot senator dr. J. Valkeniers, tel. 02/569.16.04 

Op zaterdag 21 en zondag 22 juli organiseert de 
Veurnse Volksdansgroep Zannekin naar aanleiding 
van haar 35-jarig bestaan haar 3de Internationaal 
Volksdansfestival! Groepen uit Spanje, Frankrijk, 
Joegoslavië, Tsjechoelowakije en Israël zullen 
meevieren met Zannekin. 

De dinamischs voorzitster Jeanne Vandenbus-
sche van Zannekin getuigt dat de organisatie van 
zo'n groot festival geen sinekure is. „Ons bestuur 
is al een vol jaar met de voorbereidingen bezig", 
vertelt Jeanne. „Er moeten internationale kontak
ten gelegd worden, er is de belangrijke speurtocht 
naar de financiële middelen, — onze begroting 
schommelt rond het miljoen — , er zijn de inspan
ningen voor promotie, verder de technische uitwer
king, enz. Het festival betekent voor onze groep 
een grote uitdaging, maar wij zijn er zeker van dat 
de volkse manifestatie weer een groot sukses zal 
worden." 

Dat kunnen wij beaiDen want de Volksdansgroep 
Zanneking is niet aan haar proefstuk toe. Met 
enorm veel bijval organiseerde de groep ook in 
1980 en in 1985 een internationaal festival, waar
van de herinneringen bij de vele betrokkenen nog 
steeds zeer levendig zijn. 

Het Veurnse festival ondrscheidt zich bovendien 
van gelijkaardige festivals aan de Kust. De onge
veer 160 buitenlandse dansers blijven immers 4 tot 
5 dagen in Veurne bij gastgezinnen logeren. Met
een hebben de gasten en de Vlaamse gastfamilies 

de gelegenheid wederzijds te „proeven" van el-
kaars kuituur en gewoonten. In het licht van de 
verderschrijdende Europese eenmaking is dat 
geen onbelangrijke doelstelling van het festival. 

Uit Frankrijk komen Les Marcaires de la Vallée 
de Munster met liederen, dansen en alpenhoorn-
blazers uit de Elzas. Spanje is vertegenwoordigd 
door de Grupo de cultura Covadonga die een 
waaier van Asturische folklore brengt. Uit Oost-
Europa de Servische groep Zorka uit Joegoslavië 
met een weerspiegeling van de kuituur uit de 
deelstaten Servië, Kroatië, Macedonië en Dalmatië. 
Nog uit Oost-Europa de Tsjechische volksdans
groep Lucka, zij getuigen van het bruisende leven 
in de Zuid-Moravische wijnstreek. En tenslotte is er 
nog het buitenbeentje uit Israël: de groep Tzabarim 
met een kaleidoskoop van Arabische en Joodse 
folklore. 

Het festival opent op zaterdag 21 juli om 18u.30 
met een akademische volkszitting in de Stenen 
Zaal van het Landshuis te Veurne. Vervolgens trekt 
het internationale gezelschap naar de feesttent op 
de Sint-Denijsplaats waar om 20u.30 de openings
voorstelling en de .(erbroederingsavond begint. 
Toegangsprijs 100 fr. Op zondag 22 juli volgt dan 
vanaf 14u.30 op de Grote Markt het eigenlijke 
festival met alle deelnsmende landen. Toegangs
prijs 250 fr. of 200 fr. m voorverkoop (Toeristische 
Dienst, Veurne). 's Av..̂ )ids vindt dan in de feesttent 
het Internationale Europabal plaats. 

ü.h.v.) 

GEWEST MAASEIK 
NAAR DIKSMUIDE 

Het IJzerbedevaartkomitee gewest Maaseik legt 
bussen in aan een familievriendelijke prijs: 300 fr. 
per persoon. Kinderen -12 jaar kunnen gratis meel 

In de namiddag bezoeken we Mechelen o.l.v. 
een deskundige gids. 

Neeroeteren: Wilfried Rosiers, Wijklaan 21 
(86.35.38); Rob Brouwers, Hoogstraat 6 (86.45.06) 
en Christine Cuppens-Goossens, Kinrooiersteen
weg 42 (86.34.50). 

Opoeteren: Mia Assenberg, Schoolstraat 7 
(86.58.04); Leo De Clerck, Dorperberg 18 
(86.36.24); Mathieu Meuwis, Neeroeterenstraat 67 
(86.65.24); Renaat Nauwelaerts, Dorperberg 33 
(86.34.56) en Miet Vandersteegen, Ridderpad-
straat 42 (86.31.08). 

Maaseik: Jaklien Deben, Oude Ophoverbaan 88 
(56.47.38) en Lieve Broeckx, Plantage 12 
(56.64.88). 

Dilsen: Mathieu Vastmans, Burg. Henrylaan 88, 
Rotem (86.73.97) en Jean Simons, Mulheimstraat 
7, Lanklaar (75.53.14). 

Kinrooi: Gerard Gerists, Pastorijstraat 3, Geistin-
gen. 

R O M 
GINTH 

^RBEDEVAART 
26 augustus 1990 
Muur 

ZON EN SCHADUW OVER KOEKELARE 
Op 6 juli vond de Guldensporenviering plaats in 

Koekelare. We mochten ons verheugen op een 
talrijke en entoesiaste Vlaamse menigte, die uit 
volle borst Vlaamse liederen zong, onder muzikale 
begeleiding van de Vosjesvrienden. 

Voor de omlijsting zorgden het muzikaal ensem
ble Joiko uit Koekelare en de vendeliers De Kornet 
uit Kortrijk. Proficiat ook voor een stijlvol optreden 

van de muziekkapel Chiro Staden. Grote afwezige 
was de burgemeester, niet te verwonderen, want 
de P W is nog steeds wat ze was voor Vlaanderen. 

De Vlaamse geest sterft niet. Vormen kunnen 
verdwijnen, maar de kern leeft voort. Hoe lang nog 
zullen alle Petrussen hun afkomst verloochenen én 
alle Pilatussen hun handen wassen? 

M. Sabbe. 
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VU-LEUVEN WIL VLMMS 
AIM I WCHrCIM GERMEENTEBELEID 

JULI 

21 ANTWERPEN 21 juli-rommelmarkt Vanaf 
11u op de 1ste verdieping aan de Steenhouwers-
vest 14 te Antwerpen (vlakbij Hoogstraat) Om 15u 
start stuntverkoop Om17u onverbiddellijk deuren 
dicht Org VU-Antwerpen-stad 

21 MERKSEM: Grote VU-barbecue op het do
mein van de parochielokalen Mater Dei, Kwade 
Veldstraat te Merksem Aanvang 15u Met volks-
spelen, barbecue en zangstonde Inschrijven voor 
15 juli bij VU-Merksem of in lokaal Vlanac 

21 HOMBEEK: Zomertuinfeest vanaf 18u op de 
voetbalterremen „De Schrale Hammen", Hombe-
kerkouter Inschrijven tot 19 juli Org Vzw Uylen-
spiegel-VU-Hombeek-Leest-Heffen 

ADVERTENTIE 

Het Genfieentebestuur van Borsbeek 
gaat over tot 
de aanleg van een wervingsreserve van 

POLITIEAGENTEN 
(man of vrouw) 

— Voornaamste voorwaarden: 
Belg zijn, van onberispelijk gedrag, 
mm 18 en max 35 jaar, in regel met de 
militiewetgeving, gehomologeerd ge
tuigschrift van hoger secundair onder
wijs, rijbewijs B, lichamelijk geschikt, 
slagen voor selectieproeven, i c licha
melijke proef, mondeling examen, 
schriftelijk examen, psycho-technisch 
en psychologisch onderzoek 

— Kandidaturen aangetekend met uit
treksel uit de geboorteakte, getuig
schrift van goed zedelijk gedrag en 
studiegetuigschrift aan College van 
burgemeester en schepenen van 2210 
Borsbeek, ten laatste op 24 08 1990 op 
de post afgegeven 

Bijkomende inlichtingen: 
De politiecommissaris. Jozef Reusens-
lei 9, 2210 Borsbeek, Tel 321 53 90 
Op eenvoudige aanvraag wordt een 
volledige opgave van de voonwaarder 
per post aan de belangstellenden toe
gezonden 

ZOEKERTJE 
- GEVRAAGD — Klusjesman-vrouw Deeltijds 
Voor opvanghuis van thuisloze vrouwen en kinde
ren In bezit van rijbewijs Omgeving Boechout 
(Antwerpen) Tel I De Doncker 03/455 40 05 

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

Naar aanleiding van 11 juli wil de VU-Leuven de 
aandacht vragen voor de rol die het stadsbestuur 
kan spelen in de aktuele Vlaamse Beweging Daar
om heeft de VU-Leuven een aantal voorstellen 
uitgewerkt 

1 De stad moet blijven ijveren voor de realizatie 
van de eisen van de aktuele Vlaamse Beweging, 
zoals venwoord door het Overlegcentrum en het 
Aktiekomitee Vlaanderen '90 Als kandidaat-hoofd-
stad van de gesplitste provincie Vlaams-Brabant en 
als peter-stad van de faciliteitengemeente Wezem-
beek-Oppem moet Leuven een voortrekker zijn 
Het komitee van de Vlaams-Brabantse burgemees
ters dient opnieuw geaktiveerd 

2 Het VKB heeft voorgesteld om de uitwijkelin
gen naar Brussel erop te wigen dat ze hun Neder
landstalige identiteitskaarten dienen te behouden 

3 Vl/at betreft de faciliteitengemeenten heeft 
Leuven een biezondere verantwoordelijkheid te
genover Wezembeek-Oppem 

4 De VU uit haar ongenoegen over het feit dat in 
de bevlaggmg van de stad werd afgezien van de 
Vlaamse en Brabantse leeuwevlaggen Voor hen 
moeten opnieuw de officiële vlaggen overal gehe
sen worden 

5 Wat betreft 11 juli wordt aan het stadsbestuur 
gevraagd een uitgave van info-Leuven te wijden 
aan de viering van de Vlaams-nationale feestdag 
Ook dient een oproep gedaan aan de bevolking om 
te vlaggen met de Leeuwevlag De stedelijke 11 
juliviering op de Grote Markt is vernieuwd Toch wil 
de VU nog meer de plaatselijke verenigingen 
betrekken in deze viering 

6 Wat het straatbeeld betreft moeten aanvragen 
voor uithangborden, lichtreklames of andere publi
citeit geweerd worden als ze met in het Nederlands 
zijn gesteld 

7 Er wordt aangedrongen om bij een eerstvol
gende gelegenheid de naam van Piet De Somer toe 
te kennen aan een straat of plein in de stad De 
stichter en eerste rektor van de autonome Vlaamse 
KUL IS dat zeker waard 

8 De VU gaat ervan uit dat de stad en alle 
instellingen die ermee verbonden zijn de taalwetge

ving respekteren en in alle dokumenten het Neder
lands gebruiken De stad moet tevens alle midde
len aanwenden om ook privé-instanties hiertoe te 
brengen Het gaat met alleen om het vermijden van 
franstalige mededelingen maar ook tegen de plaag 
van de verengelsing 

BRABANT 
JULI 

15 TIELT-WINGE: Jaarlijkse barbecue op terrei
nen van „Hagelend", Boekhoutstraat O L V -Tielt 
Vanaf 17u 250fr volw,kind 150fr Inschrijvenbij 
W Viandewalle (016/501614) Org Vlaamse 
Knng, Vlaamse Vrouwenkring, Socio-kulturele ver
eniging 
15 TIELT-WINGE. Vanaf 15/7 start de 7de jaar
lijkse wandelzoektocht, tot 22 september (prijsuit
reiking) Org Vlaamse Kring 

VU-HOMBEEK MET 
FIETSZOEKTXHT 

Van 1 juli tot 16 september organizeert de VU-
Hombeek een toeristische fietszoektocht De tocht 
kadert in de aktie ,,Zenne, zuiver water" en start 
vanop de Zennebrug in Hombeek Hij loopt zowat 
35 km over groene, rustige wegen 

Voor 100 fr kan een deelnemingsformulier opge
haald worden in de inschrijvingskantoren Inschrij
ven kan bij De Streekkrant in Mechelen, de ASLK-
kantoren in en om Mechelen, café De Kroon en huis 
Van Hoof in Hombeek, het Hof van Laar in Zemst, 't 
Fonteyntje en Zennehoeve in Heffen en café De 
Drij Gapers in Leest 

De provinciale dienst voor toerisme heeft een 
fletsenverhuurdienst in het Mechelse Vrijbroek-
park 

De deelnemers die hun deelnemingsformulier 
inleveren zullen uitgenodigd worden op de prijsuit
reiking in het najaar 

DE GENKER ZANDBAK 
Tussen het staatshsuis van vertrouwen, onzer 

belastingen en de trekharmonika van recht en krom 
(Justitie), en het voormalig nieuw gemeentehuis 
met een reuzebad aan de voeten door de enorme 
weerbestendige waterschade van lustra en dag, 
daar ligt een zandbak begroot tussen vier dwarslig
gers 

In het midden van het witte zand in rouw staat 
een paal Daarbuiten dwaalt een verkeerspaal met 
als opschrift ,,Hondenbehoeften, hier a u b " 
Geen hond die dat leest, maar 't is toch bedoeld als 
hondeparkeerplaats, taksvrij, of een hondehappe-
ning met lozingsvergunning van schietgebedjes en 
andere afzakkertjes Kurieus, zal je zeggen, zo'n 
zandbak met totempaal waarrond de honden In
diaan moeten spelen 

Maar op de hondepraatpaal hing een rozig bloes
je Daaronder zat een „debber" In het zand van de 
honden Te spelen Een kleine bakker die andere 
koekjes maakte 

Tenmjl hij gul de hagelslag uit het fiere vuistje liet 
lopen, zei ik „Hela, 't is hier alleen voor de 
honden I" 

HIJ draaide zich vies om m het hondszand en 
sprak kordaat „Ikke pele hier'" 

Een hoop infekties indachtig, want wat is er 
allemaal in de naam van hondrelikwieën en ik 
herhaalde ,,Hei manneke, dat is een zandbak 
voor-de-honden I Kijk hier maar eens naar de 
plaat " Zijn ogen besnuffelden even „Hondenbe
hoeften, hier a u b ", maar hij leek wellicht nog te 
teveel,,debber" om de inhoud van dit hondelatijn 
te vatten, alhowel hem zoiets reeds door de vingers 
ging Maar hij trok de schouders naar het hoofd, 
stak statig zijn borstkas vooruit en zei „Pf" 

HIJ gooide zich terug in de zandbak en ging te 
werk als een mol met twee rechterpootjes 

Toen ik nog met dadelijk vertrok en het slagveld 
der diverse behoeften overschouwde duwde hij 
zijn hoofd in de wind, schier onbeweeglijk en 
beloerde mij gebeten 

„Mijne bak", grolde hij , De woefen daèri" Hij 
hief zijn daphandje op en wees naar het grote 
wandelpark 

Ben Ik maar vertrokken moet ook ik me met 
steken tussen andermans zaken Bovendien zo'n 
zandbak is ook met van de poes 

H. Olaerts 
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MET „MUZIEKBUS" 
NAAR FRANS-
VLMNDEREN 
VAN UYLENSPIEGEL TOT 
UILENSPIEGEL! 

Deze plaatselijke radiozenders in Herent (Leu
ven) en in Kassei (Frans-Vlaanderen) groeiden 
sinds een tiental jaren klandestien met veel idealis
me uit tot twee degelijke plaatselijke radio's. Zij 
bezoeken mekaar op zondag 29 juli! 

VOOR DE VLAEMSCHE RADIO 
IN 'N WESTHOEK 

Op 1 januari 1978 startte o.l.v. de Steenvoorde
naar Pascal Vanbremeersch deze „vrije zender". 
(Een verkeerde vertaling van het Engelse „tree 
radio" = een radio waarvoor je geen belasting 
moet betalen). Vijf keer (tot 19 mei 1981 = de 
procesdatum!) werd hij door de Franse sureté in 
beslag genomen! Nu zendt hij wettelijk vanuit de 
„hoofdstad" van de Westhoek: Kassei. 176 meter 
hoog ligt dit terrasstadje boven de Vlaamse vlakte, 
ideaal voor het koppige volhouden van dit Vlaamse 
radiowerk in de Franse staat. 

DE BRABANTSE UILENSPIEGEL 

Op 1 april 1981 ging in Herent (Leuven) vanuit 
„ons huis" deze dorpszender de ether in. Dikwijls 
verontrust... maar nooit opgepakt, groeide hij zelf

standig uit tot een erkende, goede dorpsradio. Een 
60-tal jongeren, gekoördineerd door Paul Sche-
pens en Lieve Devijver, zenden elke dag, van 7u. 
tot 22u. (zaterdag en zondag tot 24u. I). Een pracht 
van plaatselijk radiowerk dat 3 dorpen „bedient"! 

„ZAKDOEK" 

Reist al spelend vanuit Vilvoorde met de andere 
Brabanders mee naar Kassei. Zij geven volksmu
ziek meer armslag door moderne en humoristische 
„injekties". Wie kent ze niet? 

PRAKTIKA 

— Vertrek: Herent-Kerk (Centrum) 8u. Vilvoorde-
Centrum (O.L.V.-Kerk) 8u.45. 

— Aankomst: Vlaamse School — Huize Ro
brecht van Kassei Komen: 10u.45. Bezoek tot 
l lu.30. 

— Vertrek, gegidst door Frank Allacker, Mark 
Meersseman, Rik Schier, doorheen de Zuidvlaam-
se bergen. 

— Aankomst Blauwershof, Godewaersvelde 
12U.30. Eetmaal + kennismaking Kris Mercier. 
Vertrek 14u. 

— Aankomst te Kassei om 14u.30. Bezoek aan 
de radio, vraaggesprek, eerste optreden ,,Zak
doek" tot ong. 16U.30. 

— Aankomst te leper om 17u.45. Tweede optre
den „Zakdoek" tot 18u.30. 

— Vertrek naar Brabant. 

Inschrijven: Voor Herent en Omgeving: Wllly 
en Lieve Kuijpers-Oevijver, Swertmoienstraat 
23, 3020 Herent (016/22.96.42) en MIa De Prins: 
Barrilcadenplein 12, 1000 Brussel 
(02/219.49.30). 

EKSKLUSIEF AANBODI 

MET WIJ NAAR FRANS-VLAA^Q^BN 
(deze bon geeft 2^9^^ 

IK (naam): . . , / : g | . - É - P ^ ^ 

v \ / i | a i ^ ^ P ^ e e naar Frans-Vlaanderen. 

•ur deze bon onmiddellijk op naar Mia De Prins, Barrikadenplein 12,1000 Brussel. Wij nemen zo 
spoedig mogelijk kontakt met U op.) 

VERBROEDEREN IN 
FRANS-VLAANDEREN 
- G A M E E ! 

Je kan ook over: Zuid-Vlaanderen, de Nederlan
den in Frankrijk of de Franse Nederlanden spreken. 
Officieel heten ze tussen de 95 departementen, die 
de Jakobijnse Franse staat telt: Ie Nord en Pas-de-
Calais. 

Samen zijn ze 12.439 km^ of 2,3 % van de 
Franse Staat (Vlaanderen zonder Brussel-19 = 
13.512 km2). In 1659 door de „Wede" van de 
Pyreneën verloor Vlaanderen een deel van Artesië 
+ Broekburg en Gevelingen. In 1668 door de 
„Vrede" van Aken was het de beurt aan: Rijsel, 
Dowaai, Orchies en St.-Winoksbergen. In 1678 
volgden, door de „Vrede" van Nijmegen: Kassei 
en Belle. Meer dan een halve eeuw later (in 1713) 
werden deze Frans-imperialistische veroveringen 
door de „Vrede" van Utrecht bekrachtigd... 

Dit gebied telt nog ± 4 miljoen inwoners of 7,2 % 
van de bevolking in Frankrijk. Ze leven in 1.551 
gemeenten, waaronder 8 grotere steden ( + 
100.000 inw.). Daarvan liggen 119 gemeenten met 
± 350.000 inwoners in De Westhoek. „De Schre-
ve" (= Frans-Belgische grens), de Leie, de Aa en 
de Noordzee vormen de grenzen van die vierhoek 
die nog ± 90.000 „Vlemsch-sprekenden" telt. 

„Le Nord" is voor de Franse centraliserende 
staat een vergeten gebied. Wat de werkgelegen-
heidsaangroei betreft (1975-1981) bengelt dit „ge
koloniseerde" gebied aan de staart van de 21 
ekonomische regio's in de Franse staat. En 't 
tewerkstellingsaandeel van deze 2 „Vlaamse" de
partementen daalt gestaag t.a.v. de totale Franse 
staat: 7,1 % (1954) - 6,5 % (1975) - 5;,9 % (1989). 

OVER DE SCHREVE 
De grensarbeid „over de schreve" vanuit het 

destijds armere West-Vlaanderen slonk weg o.m. 
met het ineenzakken van de Frans-Vlaamse tek-
stielnijverheid. De grote mechanisatie van de land
bouw deed er de rest. De tijd toen de „Fransmans" 
uit vele Westvlaamse dorpen o.m. naar de aardap
pelen- en bietenvelden trokken is voorbij. In 1961 
telden we vanuit West-Vlaanderen ± 16.000 grens-
arbeid(st)ers: in juni '89 waren er dat nog 1.536. En 
een goed deel onder hen bezitten zelfs de Franse 
nationaliteit! Zij vestigden zich o.m. in Menen en 
Wervik omwille van het grotere woonaanbod en de 
betere (sociale) infrastruktuur in Vlaanderen. Tij
dens onze eurokampanje viel het me op hoeveel 
Frans er in Menen gesproken wordt. 

De grensarbeid vanuit Frans- naar West-Vlaan
deren verdrievoudigde bijna: 379 personen in 1988 
en 921 in 1989. Het aangrenzende Henegouwse 
arrondissement Moeskroen deelde in deze groei: 
594 personen in 1988 en 845 in 1989. 20 % van de 
Frans-Vlaamse interimarbeid(st)ers kregen in 
Vlaanderen een vast kontrakt. De stevige omscha
keling van de Kortrijkse tekstielnijverheid met haar 
wervende kracht en personeelsnood steekt dus 
schril af tegen de Frans-Vlaamse bestuurson-
macht. Het generatieverschil tussen beide groepen 
grensarbeid(st)ers bevestigt dit verschijnsel. 58 % 
van de Frans-Vlamingen die in West-Vlaanderen 
werken zijn jonger dan 30 jaar. Omgekeerd is dit 
slechts 15,6 %. Het mannelijk aandeel in de 
werkloosheid daalde tot 3 % in Veurne-Diksmuide 
en in Kortrijk tot 2 %. Maar in de Westhoek 
bedraagt dat nog steeds 13,3 %. 

Nochtans ontsluiten die zeehavens en één lucht
haven (Rijsel) zelfs internationaal dit gebied zonder 
de landelijkheid geheel weg te nemen. Goed toeris
me is er dus mogelijk. De havens behoren tot de 
beste binnen de Franse staat; Duinkerke is de 
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eerste goederenhaven van de Franse staat, Kales 
= de eerste reizigershaven van Europa en Bonen 
(Boulogne-sur-Mer) = de eerste vissershaven van 
de Franse staat 

De aanleg van de kanaaltunnel veroorzaakt de 
iongste tijd een Bntse gronden- en huizenopkoop-
woede (vergelijkbaar met Vlaams-Brabant) Zal die 
een verdere vervreemding voor de struktureel-
zwakke Westhoek inhouden' Of schuilt hierin een 
herlevingskans' 

DE GRENZEN VOORBIJ... 

Zeker na 1 1 93 zal dit grensoverschrijdend en 
intervlaams proces verder gaan in deze bij uitstek 
Eurozone Zal de deelstaat Vlaanderen (met de 
provincie West-Vlaanderen) voldoende geestes- en 
bestuurskracht opbrengen om die (verheugende) 
integratie werkelijk goed te plannen en te begelei
den met de beide aangrenzende Frans-Vlaamse 
departementen' Daarvoor is er investenngskapi-
taal nodig I 

Reeds een 40-tal ondernemingen uit België — 
vooral uit Vlaanderen — vestigden zich de jongste 
jaren in Frans-Vlaanderen De werking van het 
ANV, van het Komilee voor Frans-Vlaanderen, van 
de VFP onze zusterpartij enz is nog beperkt Er is 
zoveel te doen En net zoals in de beginperiode van 
de VU IS er de aarzeling oroot Maar toch bestaan 
er heel wat „lichtpunten ' Een terreinverkenning, 
wat lezing, verbroedering enz zijn voor iedere 
Vlaming noodzakelijk Trek er eens op uit met je 
afdeling Senator Walter Luyten wil je begeleiden 
en hieronder vind je een uitgewerkt aanbod Doe er 
wat meel 

GOED OM WETEN 

TE ONTHOUDEN DATA 

Zondag 16 september — 43e Frans-
Vlaamse Kultuurdag — Kultureel Centrum 
„De Schakel" Waregem — 9u-17u met 
tentoonstelling Inlichtingen Luk Verbeke, 
Vanderhaeghenstraat 46, 8790 Waregem — 
056/60 26 49 

TE LEZEN EN TE GEBRUIKEN! 
- „ D S " - 12 6 90-b lz 3 

— „De Nederlanden in Frankrijk" — J van 
Overstraeten — Uitgave VTB — 1969 — 
Beknopte encyclopedie 

— „Frans-Vlaanderen"—^oze\ Deleu e a 
— Uitgave Lannoo 1982 — Driedelig verha
lend naslagwerk 

— „ Vlaanderen in Frankrijk" — Luk Verbe
ke — DF-uitgave 1970 

AANBEVOLEN 

Komitee voor Frans-Vlaanderen — Mede 
delingen-driemaandelijks Vrije bijdrage — 
000-1483244-17 — 8790 Waregem 

Algemeen Nederlands Verbond— „Neer 
landia" — 5x/jaar 635 fr —414-0136211-59 
— Rijkeklarenstraat 45, 1000 Brussel — 
02/513 87 04 

Vlaams-Federale Partij — Lid van de EVA 
— „Geel en Zwart" — t a v Bruno Lobert — 
Rue Carnot 45 59155 Faches Thumesnil 

Taverne „DE BOEMELTREIN" 
Vlaams Huis 

Streekbieren Snacks Ijs Wafels Pannekoeken 
Sfeervol treinmeubllair Ook vergaderruimte 
Weststraat 131 — 9930 SLEIOINGE 
Tel 091/57 68 46 - Zat en zond gesloten 

H^ 
N.V. ZAKENKANTOOR 
HERMAN STEENHOUDT 

1 STATIONSPLEIN, 
9500 GERAARDSBERGEN 

Tel. (054) 41 30 44 

Woonkrediet 
steeds iets beter! 

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 

VLAAMS HUIS 
'DE ROELAND' 

TEHUIS ALLER VLAMINGEN 

Drank- en spijshuis 
Open van 11 tot 01 uur 

St.-Kwintensberg 48 - 9000 Gent 
Tel. 091/25.16.56 

BLOEMEN ROUWKRANSEN 
BRUIDSTUILEN 
ZAALVERSIERING 

f ETRA PVBA 

w | / HEIHOEFSEWEG 1 
* y ^ 2520 EDEGEM 
0ièlS^ Tel 03/457 23 89 

WILLY 
MICHIELS 

MAKELAAR IN VERZEKERINGEN 
TorleylaanSI • 1511 HUIZINGEN 

tel 02/36020 40 
Kantooruren 9-12-15-18 (zaterdag 10-12) 

Waar Vlamingen méér dan thuis zijn 

ADVERTENTIE 

Kostuums naar maat 
HERENKLEDING 

rmees 
Steenhouwersvest, 52 

ANTWERPEN 

ADVERTENTIE 

- BINNENHUISiNRICHTiNG 
- SIERSCHOUWEN 
- MEUBELEN - STOFFEN 
- BEHANG 

Kazernestraat 39 
9620 ZOTTEGEM 091/60.13.37 

K E U K E N S - S A N I T A I R 

V E R W A R M I N G 

V A N DER C R U Y S 

Assesteenweg 240, TERNAT 
Tel. 582.29.15 

Toonzaal alle dagen open 
van 9-19 u Zondag gesloten 

Een advertentie 

in WIJ RENDEERT. 

02/380.04.78 
(Karel Severs) 
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WEDERWOORD 

VLAAMSE GOLF 
In WIJ (6 juli j.l.) schrijft u over de Vlaamse 

Golf in Nederland, onder de titel: Daar ko
men ze, de Vlamingen. U vermeldde onder 
andere ook Guido Wevers, die met zijn 
Friestalig toneelgezelschap veel sukses 
heeft (en onder andere Shakespeare speelt 
in het Fries!). Maar Guido Wevers is geen 
Voerenaar en dat moest uw verslaggever 
toch weten. Ik weet alleen dat hij een dorps
genoot van mij is (en zelfs een familielied als 
zoon van een broer van mijn vrouw), dus 
Maasmechelaar geboren en getogen. 

Jaak Glllssen-Wevere, Maasmechelen 

VLAAMSE GOLF (2) 
In uw artikel over de Vlaamse Golf in 

Nederland (WIJ 6 juli j.l.) zegt Henk Wal
mens terecht dat ,,Urbanus in Nederland het 
beeld van de achterlijke Vlaming bevestigt" 
en dat hem „dat niet zo gewenst lijkt". Sta 
mij toe de heer Waltmans gelijk te geven. 

Waarom de redaktie dhr. Van Anus dan 
nog eens tweemaal, waarvan eenmaal in 
kleur!, in WIJ afdrukt is mij een raadsel... 

PdR, Meulebeke 

MONDIALE 
Pas nu wil ik reageren op uw berichtgeving 

omtrent de Mondiale, zeker nè het lezen van 
uw omslagverhaal De Vlaamse Golf (WIJ, 6 
juli j.l.). Daarin schrijft u „dat het optreden 
van Carl Huybrechts verfrissend is en van 
een innemende en charmante aanpak ge
tuigt". 

In het artikel ,,Mondiale pintje halen..." 
(WIJ, 15 juni j.l.) haalt u uit naar dezelfde 
Huybrechts, „het meest nederige eksem-
plaar" van de TV-joernalisten op BRT. 

Dezelfde sneren worden herhaald in het 
artikel „De grote verstrooier speelt mee..." 
(WIJ, 22 juni j.l.). Dit keer is de uithaal nog 
scherper. Voor mij niet gelaten, maar men 
moet weten wat men wil. Ik het ene artikel lof, 
in het andere afbraak! 

Tot slot heb ik zo mijn bedenkingen over 

ZOEKERJTES 
— WERK — Arbeider (m.), geboren 1969, oplei
ding: schrijnwerkerij. Zoekt werk in de omgeving 
van Aalst of Brussel. Kontakt: kamerlid E. Van 
Vaerenbergh, tel. 02/519.86.94 (7u.30-12u.). Ref.: 
900357. 

— WERK — Bediende (m.), geboren 1970, oplei
ding Lager sek. onderwijs. Talenkennis: Ned., 
Frans, noties Engels. Zoekt part-time werk in de 
omgeving van Vlaams-Brabant. Kontakt kamerlid 
E. Van Vaerenbergh, tel. 02/519.86.94 (7u.30-
12u.). Ref.: 8909136. 

het vraaggesprek dat Yvan Sonck over zijn 
kollega's in Het Belang van Limburg ten 
beste gaf. Het is ver gekomen wanneer 
kollega's mekaar op zo'n onbehouwen wijze 
met modder bewerken. Of is het op „de 
sport" bij de BRT zo slecht gesteld? 

R. Vandenbussche, Antwerpen 

De redaktie ontvangt graag 
brieven voor de lezersrubriek 
Wederwoord. Naamloze brie
ven gaan de scheurmand in, 
evenals scheid- 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 lezersbriei, is niet noodza
kelijk deze van de redaktie. 

TE BED OF NIET TE BED 
In WIJ (van 6 juli j.l.) schrijft u dat voorzitter 

Gabriels en sekretaris Kuijpers Jos Ghysen 
en zijn ploeg gefeliciteerd hebben met hun 
programma Te bed of niet te bed. Ik ben het 
daar mee eens, toch zou ik een element aan 
de gelukwensen willen toevoegen. 

Mijns inziens is het gevierde, en nu afge
voerde, programma er steeds in geslaagd 
een evenwicht te houden tussen eigen en 
buitenlandse muziekprodukties. En dat is 

een euvel waar de meeste radioprogram
ma's, zowel van openbare als privé zenders, 
niet aan voldoen. 

Ik hoop alleen maar dat „het bed" vele 
gelijkaardige en gelijkwaardige opvolgers 
krijgt. Spijtig vind ik dat de pers geen mel
ding heeft gemaakt van de VU-gelukwensen 
voor Ghysen. 

P.L., Hofstade 

NEDERLANDS 
IN BRUSSEL 

Onder deze titel wordt in uw krant van 15 
juni het initiatief besproken van staatssekre-
taris Anciaux om, langs de TV om, alle 
Vlamingen aan te zetten te Brussel altijd 
Nederlands te spreken. 

Vanzelfsprekend verdient dit alle lof. Het is 
trouwens de logika zelf en ook een verleng
stuk van vele vroegere bemoeiingen in deze 
zin. 

meent u echter niet dat, nog voor de 
gewone man in de straat aan te spreken, 
men zich in eerste instantie dient te wenden 
tot onze partijgenoten en -mandatarissen, 
met de voorzitter op kop? Ik denk hier onder 
meer aan Franse interviews (en welk Frans 
soms?) op de Brusselse zenders RTBf en 
RTL. 

Vindt U ook niet dat de mensen van een 
nationalistische partij hierbij steeds het voor
beeld dienen te geven en in het land België, 
dat nog altijd bestaat, overal en in alle 
omstandigheden trots en zelfbewust hun 
eigen moedertaal moeten gebruiken, overi
gens de taal van de grote meerderheid van 
de bevolking? Dat zij hierbij het lichtend 
voorbeeld moeten zijn voor de gewone 
Vlaamse man en vrouw waarvan het zelfver
trouwen dringend moet aangescherpt wor
den? 

A.B., Brugge 

Voor meer inlichtingen en inschrijvingen bei 02/380 44 44 
De Gordel, Dorpsstraat, 1640 Sint-Genesius-Rode 

( ^ 
_uu/ • • $ • 

kna^ (im^ becel 
c o - PRODUKTIE p ^ S ^ - I B I E n r 
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NV BERT Cars en Trucks 
Assesteenweg 101-103 
TERNAT 

Tel. 02/582.13.12 
02/582.04.10 

Verdeler 
VOLKSWAGEN - AUDI - PORSCHE 944 

Diensten: verhuring lange termijn: D'IETEREN LEASE 

Personenwagens, vrachtwagens en carrosserie 

DE PRIJSBREKER 
van het goede meubel 

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

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 Cortler 
02/428.69.84 

nv de winne-fabrisac 

"̂ v / migrostraat 128 
\ -̂̂  9328 schoonaarde 

^ ' dendermonde 
052/42 33 04 -42 39 16 

drukkerij 

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

j ^ D E V R I E S E ^ 
rwoonvefllchtlng^ 

^^^1 
baron ruztntlaan "8 

^ 8320 bruggr 4 ^ 
j ^ b a a n bruggr - oostkamp^^ 
• ^ 050 55-4 04 > ^ É H 

^^^^mm/ 

PVBA 
J. BORREMANS-COCK 

& KINDEREN 
Algemene Bouwondernemingen 

Gentsestraat 238 
9500 Geraardsbergen 

Tel. 054-41.25.89 

Wij bouwen voor u 
sleutel op de deur 

^ 1 
TE HUUR VOOR UW VAKANTIE 

AAN ZEE : 
moderne app. en villa's 

in alle prijstciassen 
Gratis catalogus op aanvraag 

058-51.26.29 
Leopold II loon 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 
Vijfhulzen 6, Erpe 
Nieuw telefoonnummer: 

053/80.10.09 

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



Eén groot solden-feest 
op dk afdelingen! 

Vanaf 5/7/90 

Dagelijks open van 9 tot 18 u VRIJDAGAVOND: FEEST
EN KOOPAVOND MET TRENDMODESHOW VAN DE 
YOUNG FASHION CLUB, OPEN TOT 21 U. Zon- en 
feestdagen gesloten 

m m V 

VTBOVAB 

het modehart 
van België 
AI2 - Boomsesteenweg 3') - Aartselaar 


