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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 kwaliteit) 

Stenedorpstraat 23 
8400 OOSTENDE 
059/70 34.17 

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

Taverne „DE BOEMELTREIN" 
Vlaams Huis 

Streekbieren - Snacks - IJs - Wafels - Pannekoeken 
Sfeervol treinmeubllalr - Ook vergaderruimte 
Weststraat 131 — 9930 SLEIDINGE. 
Tel.: 091/57.68.46. - Zat en zond gesloten 

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 

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 

Het ^alinö^utó 
Sedert 1910 

JAN PAUWELS-DE BRAUWER 
Oude Brugstraat 16, 9328 Schoonaarde. Tel. 052-42.32.46 

Wekelijkse rustdag vrijdag tot zaterdag 18 uur 
Jaarlijks verlof december De familiezaak met traditie 

Ca//- :Zf^ Jfct*f 
' CoMbriKu^ ~ 

m= =os 

'tboerenhof 
CAFE-RESTAURANT-FRITUUR 

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

De Plank 24A 
3790 Sint-Marlens-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 

yetttt^ 
Oerenstraat 13 8190 Alveringem 

tel 058/288 007 

Hotel — Restaurant — Feestzaal — Tea-Room 
Een gast ronomisch 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 
Fi)ne Franse keuken, a la car te en 8 menu s van 695 fr tot 1600 fr 
Een har t voor de kinderen, eigen speelruimten en aangepas t e menu's 
Kamer (2 pers ) met uitgebreid ontbijt vanaf 1750 fr 

- Eveneens pension en half pension mogelijkheden 
Week end verblijf 

Voor grat is informatiepakket nopens onze mogelijkheden T e l . O D O / ^ Ö . Ö U . U / 

Hostellerie Petrus, Oerenstraat 13, 8190 Alveringem. 



EERST DIT 

NU OF NOOIT 

D
E Golf-krizis heeft voor een versnelde terug
keer van de politici gezorgd. Regeringsleden, 
partijvoorzitters uit meerderheid en oppositie 
hebben uitgebreid hun zeg gedaan in de 
media. Zeker zorgt de buitenlandse dreiging 
en haar mogelijke gevolgen op onze ekono-
mische bedrijvigheid voor ongerustheid, 
maar daarvoor nu plots de binnenlandse 
doelen verwaarlozen is niet ernstig. 

Er was, na zovele internationale top-ont-
moetingen, een hoopvol klimaat ontstaan dat 

zicht gaf op een langdurige periode zonder gewapende 
konflikten en met een fatsoenlijke kans ook op goed 
zakendoen. Een perspektief dat ongetwijfeld een gun
stige weerslag zou hebben op ons begrotingstekort. 
Maar de golf-slag onder de gordel dreigt roet in het eten 
te gooien. De olie-prijs stijgt onrustwekkend, met alle 
financiële en begrotingsproblemen vandien. Het gekib
bel rond de indeks is hiervan een mooie voorafspiege
ling. 

Naast het buitenlandse element cirkelen er tal van 
binnenlandse politieke onderwerpen wild in het rond. 
Zij geven aanleiding tot ongemak. 

Zonder een overdreven aan
dacht te besteden aan de gedane 
uitspraken van de politici is het wel 
nuttig deze te kennen, te ontleden 
en te... onthouden. 

Vooreerst is de vaststelling dat 
de koalitie nog een dik jaar voor de 
boeg heeft niet onbelangrijk. De 
naderende datum brengt zenuw
achtigheid mee zodat het gevaar 
bestaat dat, in plaats van verder 
open te spelen, de partners zich 
gaan ingraven. Deze beweging is 
niet zo zeer bij de regeringsleden 
te bespeuren, eerder bij de partijen 
die zich allengs opmaken om naar de kiezer te gaan. 

De regeringsleden, de eerste minister op kop, geven 
de indruk mekaar te goed te verstaan. De kordaatheid 
waarmee Wilfried Martens zegt het regeringswerk te 
willen voltooien spreekt dat niet tegen, hij geeft de 
indruk het roer meester te zijn. Zijn beslistheid om de 
staatshervorming volgens plan en agenda af te werken 
laat geen onduidelijkheid. 

De vraag is maar of zijn partij dat wel wil. En daar 
bestaan twijfels over, zeker na het geschipper dat CVP-
voorzitter Herman Van Rompuy ten beste geeft. Zijn 
uitspraak als zou de Golf-krizis de prioriteit van derde 
faze van de staatshervorming naar het sociaal-ekono-

mische verleggen, stemt tot nadenken. Senator Van 
Rompuy heeft onwillige partij- en kamergenoten in huis 
die hun senaatszetel bedreigd zien. De druk op de ketel 
in het Tweekerkenhuis zwelt aan. 

Het zou bovendien niet de eerste keer dat de CVP, 
wanneer zij intern in nesten zit, iets (uit-)vindt om de 
boel te laten springen. Zo'n taktiek lijkt haar ingebak
ken te zitten. 

In deze wetenschap is het nuttig het VU-standpunt te 
beklemtonen. Belangrijk is en blijft waar de partij voor 
staat: de verdere federale hervorming van de unitaire 
staat. Met als voornaamste en onmiddellijke doelen: de 
afschaffing van het dubbelmandaat, de rechtstreekse 
verkiezing van een eigen Vlaams parlement, een eigen 
Vlaams buitenlands beleid. 

Met de volle nadruk op het eigen rechtstreeks 
verkozen parlement. Zoniet is de hervorming onaf, een 
leugen, onnuttig. 

Martens heeft bevestigd dat zijn vice premiers tegen 
eind van september voorstellen voor de derde faze op 
het tapijt moeten leggen. Het is uitkijken of deze 
plannen tegemoet komen aan de Volksunie-eisen. Het 

komt de partij toe deze voorstellen 
te toetsen aan de droom die zij wil 
waarmaken. Haar aanwezigheid in 
de federale regering heeft slechts 
zin wanneer zij haar programma, 
dat in grote lijnen samenloopt met 
de eisen van de Vlaamse bewe
ging, kan verwezenlijken. 

Wanneer blijkt dat daar niets of 
nagenoeg niets van in huis komt 
staat haar maar een zaak te doen: 
opstappen I De bescheiden macht 
waarover de VU in de regering 
beschikt heeft niet de minste bete
kenis wanneer uitstel van verdere 
staatshervorming onafwendbaar 

wordt. Regeringsmacht heeft voor de VU slechts zin 
wanneer deze bijdraagt om haar programma te verwe
zenlijken. 

De eerste en de tweede faze van de staatshervor
ming hebben Vlaamse macht en middelen opgeleverd 
en dat betekende een hele stap in de goede richting. Dit 
is een punt waarop niet meer terug te keren is. Maar 
voor de VU is dat nog niet ver genoeg. Een ruwbouw 
bevredigt haar helemaal niet. 

Verder doorduwen naar de realizatie van een echte 
federale staat met autonome gemeenschappen is het 
uiteindelijke doel! 

Maurits Van Liedekerke 

3 WIJ - 7 SEPTEMBER 1990 



Vlaams-Nationaal 
Weekblad 

Uitgave van het Vlaams Pers-, 
Radio- en TV-instituut v.z.w. 
Hoofdredakteur: 
Maurits Van Liedekerke 

Redakteuren 
Johan Artois 
Tom Serkeyn 
Peter Dejaegher 
Toon Van Overstraeten 

Sekretariaat 
Hilde De Leeuw 

Alle stortingen van abonnementen, publici
teit en redaktie op prk. 000-0171139-31 van 
„WIJ", Barrikadenplein 12, 1000 Brussel 
(Tel. 02/219.49.30). Telefax: 02/217.35.10. 

Jaarabonnement 1.200 fr. 
Halfjaarlijks 700 fr. 
Driemaandelijks 400 fr. 
Los nummer 33 fr. 

Verantw. uitgever: 
Jaak Gabriels, 
Barrikadenplein 12, 
1000 Brussel 

Reklame: 
Karel Severs, tel. 02/219.49.30, toestel 19 
('s voormiddags) of privé, Alsembergse-
steenweg 41b, 1512 Dworp. Tel. 02/ 
380.04.78. 

INHOUD 

7 Na de zeer verdachte dood 
van drie nationalistische al<ti-
visten in Estland maakte se
nator Hans De Belder zich 

daar veiligheidshalve uit de voeten. 
Hij bracht een beeld mee van de 
aktuele toestand in de noordelijkste 
Baltische staat. 

9 De VU-werkgroep Onderwijs 
stelde een lijvige brochure sa
men getiteld „Marionet of 
Meester?" Met VU-onder-

voorzitter Chris Vandenbroeke be
kijkt WIJ het onderwijslandschap na 
de federalisering. 

^ j l Al dat afval rond ons heen 
I / l wordt een steeds groei-
I " "Y end probleem. De over

heid heeft een plan klaar 
om het aan de bron te bestrijden. 
Met senator Geeraerts laten we U 
meeglijden op de afvalstroom. 

0 \ é \ Enkele ophefmakende 
J I I processen hielpen de 

ggg^J Vlaamse beweging in de 
negentiende eeuw een 

flink stuk vooruit. 

é \ f \ Willy Vandersteen werd 
J J verleden week ten grave 

^ ^ ^ ^ gedragen. Henri-Floris 
Jespers haalt herinnerin

gen op aan deze boeiende vakman
kunstenaar. 

f^ M Gijzelaar, moslims, grote 
M Ê\ legers en belangen,... de 

^ 1 " Y huidige golfkrisis vertoont 
veel gelijkenissen met de 

heroïsche kruistochten van weleer. 

^ • • In april was het 300 jaar 
J | i ^ geleden dat de schilder 

^ ^ ^ J David Teniers overleed. 
Hij liet ons meer dan 2000 

doeken na. 

^ ^ ^ Herman Slagmuider, in 
J l i ^ Vlaamse kringen o.m. be-

^ ^ ^ ^ kend van het Zangfeest 
en de 11 juliviering in 

Brussel, volgt Luc Delaforterie op 
als voorzitter van het Daensfonds. 

^ ^ ^ ^ De grote drie uit het voet-
3 v l ^^' '̂ '̂̂ '̂ '̂̂  ^3*^ moeilijke 

^ ^ ^J kompetitiestart. In de wie
lersport was Vlaanderen 

weer eventjes groot. 

(omslagfoto OVAM) 
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De tiende uitgave van de Gordel leende een rekord aantal deelnemers. Ruim 
85.000 fietsers en wandelaars bevolkten de wegen doorheen de Brusselse 
randgemeenten. Vlaamse vedetten en andere politici van allerlei pluimage 
versterkten door hun aanwezigheid het publicitair karakter van deze politieke 
en rekreatieve massamanifestatie. De massale belangstelling drukt al een 
aantal jaren de politieke boodschap naar de achtergrond. De oorspronkelijke 
bedoeling van de Gordel, de steun uit gans Vlaanderen om het Vlaamse en 
groene karakter van de zes faciliteitengemeenten te bewaren, kan men nog 
duidelijker uit de verf laten komen. Daar zorgden alvast de honderden VU-
mandatarissen en -militanten voor. (foto i. oe saedeieeo 

VU-VROUWEN 
VRAGEN AMNESTIE 

In een brief aan de partijvoorzitters van de 
federale regering vraagt VU-Vrouwenvoorzit-
ster Nora Tommelein werk te maken van 
amnestie. Daarmee sluiten de VU-vrouwen 
zich aan bij de boodschap van de IJzerbede
vaart. Een gemeenschap die zich humaan en 
kristelijk noemt, is niet waard deze naam te 
dragen, indien de spons niet over het verle
den geveegd wordt. 

De voorzitster van de Volksunie-vrouwen 
venwijst in haar brief naar de Frans auteur G. 
Duhamel: Als arts werd hij opgeroepen tij
dens de eerste wereldoorlog. Op een be
paald ogenblik kwam een soldaat — ont
snapt uit krijgsgevangenschap — melden 
aan zijn kapitein, dat hij onven/acht een 
granaat heeft kunnen gooien naar Duitse 
soldaten. Resultaat, een vreselijk bloedbad. 
De kapitein riep: „ Wat een held, onmiddellijk 
dekoreren." En toen zei dokter Georges 
Duhamel: „Kapitein, mag ik u eraan herinne
ren, dat onlangs hetzelfde gebeurd is m 
omgekeerde richting. Resultaat, een vrese
lijk bloedbad onder Fransen en verontwaar
digd hebt U uitgeroepen: wat een moorde
naar, onmiddellijk fusilleren." Wie is nu de 
held, en wie is nu de verrader, vroeg Nora 
Tommelein aan de partijvoorzitters. 

RECHTEN 
VAN HET KIND 

Op 2 september trad de Konventie over de 
Rechten van het Kind officieel in werking. 
Deze konventie werd in november vorig jaar 
goedgekeurd. Nu is ze door 20 landen gerati
ficeerd. België deed dit totnogtoe niet. De 
bedoeling van de konventie is de kinderen 
(jongeren beneden de 18 jaar, tenzij grond
wettelijk anders bepaald) in hun waardigheid 
en hun morele, sociale, juridische en kuiture-
Ie rechten te beschermen. 

De konventie bepaalt o.m. dat een kind 
vokloende moet gevoed worden, gepast on
derwijs moet kunnen volgen, beschermd 
moet worden tegen willekeurige opsluiting 
en tegen ekonomische en seksuele uitbui
ting. De kinderen krijgen verder recht op spel 
en ontspanning, vrijheid van mening en vrije 
keuze van godsdienst. 

Een toch zeer opmerkelijke bepaling in de 
konventie zegt dat kinderen vanaf hun vijf
tiende ingezet mogen worden in een gewa
pend konflikt. Dit artikel werd na heel wat 
diskussie aanvaard door de westerse lan
den. Een regelrechte schande. De verklaring 
ligt in de golfoorlog die ten tijde van de 
onderhandelingen over de konventie tussen 
Iran en Irak woedde, en waarin beide landen 
gretig gebruik maakten van kind-soldaten als 
kanonnevlees. 

VROUWENBLADEN 
IN PROBLEMEN 

Het gaat niet goed met de vrouwen- en 
familiebladen in Vlaanderen. Dag allemaal 
neemt Zondagsnieuws over, Panorama an-
nekseert De Post, en nu fusioneert Libelle 
met Rijk der Vrouw. De verklaringen die de 
uitgevers geven zijn bekend: heroriëntatie 
van het marktsegment, versteviging van de 
reklamebasis, etc. De echte reden is natuur
lijk de Vlaamse Televisiemaatschappij, die 
meedogenloos de reklamekoek van de week
bladpers opeet. 

Bovendien kennen de televisie- en familie
bladen een gevoelige oplagedaling. Ook hier 
steekt men een voorzichtig beschuldigende 
vinger uit richting VTM. Voorzichtig, want de 
uitgevers hebben als aandeelhouders belan
gen bij VTM. De kommersiële zender wordt 
daarom niet de schuld gegeven van de 
problemen in de weekbladpers, de proble
men bij de weekbladpers worden verklaard 
als een gevolg van de komst van VTM. 

Het manklopende mediabeleid wordt als 
eigenlijke schuldige beschouwd: afspraken 
worden niet nagekomen (bvb. het reklame-
monopolie van VTM werd doorbroken door 
reklame op de BRT-radio en sponsoring op 
BRT-tv), en men wacht al geruime tijd op het 
fameuze deel van de reklamekoek voor de 
geschreven pers. Toch lijkt er wel degelijk 
een toekomst te bestaan voor vrouwenbla

den, op voorwaarde dat ze zich naar een 
welbepaalde doelgroep richten. Zo heb je 
bvb. Flair voor de jonge vrouw, EIga (maan
delijks) voor de jonge, ondernemende vrou
wen, en Feeling voor de jongere vrouwen 
van een hogere sociale klasse. Vrouw zijn en 
een tijdschrift lezen is in Vlaanderen: toch 
nog voor elk wat wils. 

BROODJE HAM 
Test Aankoop kwam na een onderzoek tot 

de vaststelling dat van de 8 verkochte brood
jes ham er slechts één is dat geschikt is voor 
verbruik. Het onderzoek maakt deel uit van 
een ruimer onderzoek naar de kwaliteit van 
het voedsel in fast food-ketens, snack-bars 
en hamburger-tenten. Aan de Engelse na
men merk je al onmiddellijk van waar jaren 
terug de snel-snel-rage bij het nuttigen van 
voedsel overgewaaid is. 

Nu zitten we er toch maar mee: op het vlak 
van de hygiëne zijn er geen problemen. Maar 
het verstrekte voedsel in fast food-restau
rants is wel weinig evenwichtig, te rijk aan vet 
en te arm aan koolhydraten. En goedkoper 
zijn deze supermarkten onder de restaurants 
ook niet: een volledige maaltijd kost je ge
makkelijk 400 frank. 

Dan maar een pakje lekkere frieten. De 
alarmerende frietkwaliteit van het onderzoek 
van drie jaar terug lijkt intussen verbeterd te 
zijn. In '87 vond men 58% matige tot slechte 
frieten, nu „maar" 25% meer. Smakelijk 
eten! 
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DOORDEWEEKS 

VERBELEN 
De oorlogsmisdadiger Robert Jan Verbe

ten werd deze week in Oostenrijk begraven. 
Hij was enkele dagen voordien op 79-jarige 
leeftijd overleden. Verhelen was verantwoor
delijk voor de dood van meer dan honderd 
mensen. Hij werd in '47 bij verstek ter dood 
veroordeeld, maar was reeds in '45 het land 
ontvlucht. 

In '59 kreeg Verbelen het Oostenrijks 
staatsburgerschap, onder druk van de Ver
enigde Staten. Hij had na de oorlog gewerkt 
voor de Amerikaanse inlichtingendienst en, 
als tipgever, voor de Oostenrijkse staatspoli-
tie. Vooral voor de jacht op kommunisten zou 
Verbelen de Amerikanen van nut geweest 
zijn. 

Verbelen werd in '65 door een Oostenrijk
se jury vrijgesproken. Hij had steeds het 
bekende oorlogsekskuus Bevel is bevel inge
roepen. 

Of de dood van Verbelen een positieve 
dan wel een negatieve invloed zal hebben op 
de oplossing van het amnestie-vraagstuk, 
moet afgewacht worden. Sommigen menen 
dat de dood van een van de grootste oorlogs
misdadigers de tegenstanders van amnestie 
milder zou stemmen, aangezien alvast Ver
belen nu niet meer van amnestie zou kunnen 
genieten. Anderen menen dat zijn dood heel 
het verleden rond de misdadiger weer zal 
oprakelen, waardoor de standpunten onwrik
baarder dan ooit zullen blijven. 

TERUG 
NAAR SCHOOL 

Voor meer dan 400.000 leerlingen uit het 
lager onderwijs en 440.000 kinderen uit het 
sekundair onderwijs heeft de schoolpoort 
zich weer geopend. Het begin van een nare 
tijd, of het einde van de verveling? Het is 
maar hoe je het bekijkt. Vast staat dat 42.000 
van hen dit schooljaar zullen mislukken. Dit 
berekende de krant De Standaard. 

Met die hoge cijfers voor zittenblijvers (als 
de mislukkingen in het hoger en universitair 
onden/vijs er bij geteld worden, schat men het 
totaal op meer dan 75.0001) behaalt België 
de zilveren medaille op de wereldranglijst, na 
Trinidad en Tobago. Het is volgens de staat
kundige een magere troost dat de mislukkin
gen in het Franstalig ondenwijs nog hoger 
liggen dan in het Vlaams onderwijs. Gaston 
Geens zou uitroepen: wat we zelf doen, 
mislukken we minder. 

Aan de uren werk die het onderwijzend 
personeel presteert zal het zeker niet liggen. 
Volgens een wetenschappelijk onderzoek 
werken kleuterleidsters en onderwijzers ge
middeld meer dan 41 uren per week, en doen 
schoolhoofden daar wekelijks nog tien uren 
bij. Toch blijkt er dus een en ander te 
schorten aan de efficiëntie van ons onder
wijs. Op het einde van het sekundair onder
wijs zou immers meer dan 40% van de 
leerlingen één of meer jaar achterstand heb
ben. 

Vlaanderen beleefde met wereldkampioen Rudy Dhaenens en zilveren medail
le Dirk De Wolf weer wielerhoogdagen. (zie ook onze sportbladzijden) (foto AFP) 

UIT DE GOLF 
Tenivijl de Belgische interventievloot het 

prachtige Kreta in de Middellandse Zee 
slechts node achter zich liet, speelde Sad
dam Hoessein deze week nog wat kat en 
muis met de buitenlanders in Irak en Koe
weit, waarbij hij zelf natuurlijk de rbl van kat 
vertolkte. Onze jongens stellen het na Kreta 
nog zeer goed. Alleen lijken ze wat ongerust 
over de gevarenpremie, die misschien wel 
lager zou liggen dan hen voorgespiegeld 
was. En de belangen van de westerse ekono-
mie gaat een Belg niet zomaar gratis gaan 
verdedigen, wat dacht U wel? Boter bij de 
vis I, zeggen de jongens terecht. En je kan ze 
geen ongelijk geven: de verdedigers van 's 
lands kleuren op de Mondiale in Verona of op 
het wielerparkoers in Japan luisteren ook 
niet voor niets naar de Brabangonne. 

Zo denkt zelfs de Amerikaanse president 
Bush over de wereldproblemen. De Verenig
de Staten zijn best bereid om voor de ogen 
van de wereld de forsballen even te laten 
rollen, maar zoiets kost natuurlijk een hele 
hoop geld. Daarom vindt de Amerikaanse 
president dat de bondgenoten, die tenslotte 
mee onder de Amerikaanse paraplu zitten, 
voor deze beschutting wel mogen betalen. 

Natuurlijk zijn die bondgenoten daar niet 
zo mee opgezet. Ze werden immers vooraf 
niet geraadpleegd over de verdeling van de 
onkostennota. En om te betalen voor een 
dienst waar ze verder niets In de pap te 
brokken hebben, daar heeft niemand zin in. 
De EG-bondgenoten zouden hierover van
daag beslissen. 

En tijdens het weekend gaat Bush Gorbat-
sjov nog snel vragen wat hij van een eventue

le echte strijd zou denken. Kwestie van op 
niet te veel internationale tegenstand te sto
ten als de hel echt losbarst. Het eerste schot 
in de Golfkrisis moet dus niet voor maandag 
verwacht worden. Maar hopelijk komt het 
zover niet. 

VIGILO-FLASH 
is het tijdschrift van de Brusselse Kring der 

Reserve-Officieren. In het augustusnummer 
lezen we twee brieven die hef Pro Belgica-
komitee richt aan de koning en de eerste 
minister. Ze houden een verontschuldiging 
in voor de 6 mei-betoging in Brussel die — 
volgens hen — „het nationaal gevoel bele
digde". 

A. Paternostre, een ere-luitenant-kolonel, 
en J. Everaert, een generaal op rust onderte
kenden de brieven. Zij stellen dat „...bijdeze 
manifestatie militanten aanwezig waren van 
een partij waarvan sommige personen aan 
de regering deelnemen." Zij denken dat 
„deze heren niet thuishoren in de instellin
gen, die de Belgen regeren". 

Niemand begreep destijds de bevordering 
van Jules Everaert onder VDB's patroon-
schap. De laastJarenlan4g was hij als een 
eindeloopbaan de beminnelijke veiligheids
verantwoordelijke in het parlement. Zijn 
goeie momenten waren toen gevuld met 
etentjes en vele handdrukjes in de Egmont-
klub... De boden noemden hem in het Paleis 
der Natie leukweg Monsieur Tennis. Jules 
mag dat alles natuurlijk schrijven maar moet 
toch beter weten, alleen al vanuit zijn be
kendheid met de leden van het Huis-des-
Volks, dat hem zo lang een charmant-ge-
makkelijk onderdak bezorgde! 
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KORTWEG 

• De populairste Vlaamse popgroep 
Clouseau gaat ons land vertegen
woordigen op het Eurovisie Song» 
festival van 4 mei volgend Jaar in San 
Remo. De groep krijgt dus een auto
matische selektie kado. Vortg {aar 
strandden ze met „Anne" op de 
tweede plaats in Eurosong. Ingeborg 
bemachtigde toen het Vlaamse deel-
namebiijet. 
• Het openbaar vervoer wordt 
vanaf 1 januari '91 duurder. Volgens 
de Gazet van Antwerpen bedraagt de 
prijsstijging vermoedelijk 6%. 
• Het Franstalige blad Carrefour, 
dat in de Vlaamse rand rond Brussel 
wordt verspreid, houdt niet op met 
zijn provokatles. Het blaadje klaagt 
over de dalende kennis van het 
Frans bij de Vlamingen, en de daar
tegenover staande groeiende twee
taligheid van de Franstaiigen. Carre
four neemt ook Vlaams minister Van 
den Bossche op de korrel omdat die 
een beslissing van de gemeenteraad 
van Stnt-Genesius-Rode had vernie
tigd. De raad wou de arbeiders 
voortaan een elementaire kennis van 
het Frans laten bewijzen. Wat natuur
lijk in strijd is met de taalwet. 

• Ondanks een fikse duw in de rug 
door de krantenaandeelhouders, 
met zowaar enkele hoofdartikels, on
danks een dure (?) reklamekampan-
je in de kranten, en ondanks de 
morele steun van Vlaams verkeers
minister Sauwens, bleef de VTM-
aidie voor veiliger verkeer, de Witte 
Wimpel, diep in de mist hangen. 
• Jean-Plerre Van Rossem, weer 
op voorlopig vrije voeten, heeft naar 
eigen zeggen reeds meer dan 200 
romans geschreven. 
• Voor het eerst in de geschiedenis 
van het al 45 jaar verdeelde Korea 
bezocht een Noordkoreaanse pre
mier Zuid-Korea. Niet zonder onge
lukken: de Noordkoreaan Yon Huy-
ong Muk raakte bij het binnenrijden 
van Seoel bij een verkeersongeval 
betrokken. 
• De ekonomische toestand in de 
USSR wordt echt penibel. Na een 
sigarettentekort, heerst nu ook 
broodscliaarste in Moskou. 
• Tijdens zijn reis door Afrika hiek) 
de Paws voet bij stuk betreffende 
geboortebeperking. Voor Jan Paul II 
mag kunstmatige geboortebeper
king nog steeds niet. Nochtans 
neemt de bevolkingseksplosie met 
een jaarlijkse groei van 3,1% in Afri
ka schrikwekkende dimensies aan. 
Ook het gebruik van een kondoom 
kan niet door de katolieke beugel. 
De Paus zweeg in alle talen over 
aids, in een streek waar nar schat
ting een derde van de bevolking 
door het virus is aangetast. 

DE BELDER: 
REPRESSIEVE STRUKTUUR IN 
ESTLAND BESTAAT NOG 

Verleden week berichtten wij dat VU-
senator Hans De Belder na een Ietwat 
vreemd avontuur in de Baitische Sovjet
republiek Estland halsoverkop naar Hel
sinki gevlucht was. Het verhaal van de 
verdachte dood van drie Esten was vol
doende om De Belder, intussen veilig en 
wel thuis, uitgebreid over de toestand in 
Estland te Interviewen. 

„Ik ben naar Estland gegaan op uitnodi
ging van de Estonian Heritage Society. Als 
overtuigd Vlaamsnationalist die naar de zelf
beschikking streeft van alle volkeren, kan je 
niet onberoerd blijven bij het onafhankelijk
heidsstreven van andere volkeren in Europa 
en daarbuiten. Met opzet oriënteer ik mijn 
buitenlandse reizen naar landen waar het 
tema van de zelfbeschikking zeer levendig 
is, of waar verschillende gemeenschappen 
met elkaar in min of meerdere mate van 
konflikt leven. Enkele voorbeelden: Cyprus, 
Ierland, Palestina, Zuid-Afrika, Baskenland, 
en de Sovjet-Unie. 

De Estonian Heritage Society is een ver
eniging die een paar jaar terug opgericht 
werd en de historische monumenten van 
Estland, er zijn er meer dan 300, terug wil 
restaureren. Die vereniging levert dus een 
enorme bijdrage tot het kulturele zelfbewust
zijn van het Estse volk." 
• Zijn er historische banden tussen Est
land en Vlaanderen? 

„Zeker, vrij sterke zelfs. De hanze heeft 
Brugge en Tallin, de hoofdstad van Estland, 
eeuwenlang met elkaar verbonden. In de 
Markthallen vind je tapijten uit Mechelen die 
dateren van de zestiende eeuw. Er zijn 
houten retabels uit Brugge die je in de 
kerken kan bewonderen. Er heeft een zekere 
Jan Pauwels geleefd, een Vlaamse mece
nas, waarover trouwens ook Willy Kuijpers in 
zijn Baitische reportage in WIJ schreef(re(i. 
zie WIJ van 27 juli 1990), en waarvoor een 
grafmonument werd opgericht. Van de schil
der Jan Van Eyck is geweten dat hij regelma
tige kontakten onderhield met een Estse 
schilder. Kortom, tussen Vlaanderen en Est
land bestaat een kompleks van historische 
kontakten." 

VOLKSFRONT 
• Hoe ziet de aktuele politieke situatie in 
Estland er uit? 

„Er zijn twee politieke bewegingen: het 
hervormingsgezinde Volksfront en de kon-

Volgens senator De Belder moeten 
we ons als volksnationalisten inspan
nen om de strijd voor zelfbeschikking 
van andere volkeren waar ook zoveel 
mogelijk te steunen. 

servatieve Inter-beweging. Het Volksfront or
ganiseert allerhande kulturele en politieke 
manifestaties. De huidige premier van de 
regering van Estland was er vroeger voorzit
ter van. Die beweging heeft een hele hoop 
vertegenwoordigers in de huidige regering, 
de bereidheid tot de onafhankelijkheid is dus 
in het konservatieve, officiële apparaat ei
genlijk al verworven. 

Want het typische aan Estland is datje er 
eigenlijk twee parallelle politieke strukturen 
hebt. Er is een officiële regering, de Opper
ste Sovjet van Estland, metz'n parlement en 
z'n presidium. Dat orgaan zit momenteel vol 
met voorstanders van onafhankelijkheid, 
naast KP-leden. Ze hebben afstand geno
men van Moskou en willen onafhankelijk
heid. 

Daarnaast heb je de Raad van Estland. Die 
is twee jaar terug tot stand gekomen ten 
gevolge van vrije verkiezingen. De raad zegt 
dat hij de enige is die werkelijk uit het volk is 
gegroeid, en hij heeft de ambitie om op 
termijn de officiële struktuur op te slorpen. 
Natuurlijk is ook deze Estse Raad een grote 
voorstander van de onafhankelijkheid. 

De tweede politieke beweging is de kon
servatieve Russische beweging, de Inter
beweging. In Estland zijn de Esten en de 

> 
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Russen, geïmmigreerd, immers ongeveer 
even talrijl(. Je begrijpt wel dat de Inter
beweging tegenstander is van welke politie-
l<e hervorming ook. Er bestaan tussen de 
Inter-beweging en de KGB, het leger, het 
ministerie van Binnenlandse Zaken etc. aller
lei verbindingen." 

• Wanneer beide bevolkingsgroepen on
geveer even sterk zijn, zit ^tiand toch In 
een geblokkeerde toestand? 

„Ja. Ik heb me laten vertellen dat er 
verschillende opiniepeilingen geweest zijn 
over het standpunt dat de Russen innemen 
ten aanzien van een eventuele Estse onaf
hankelijkheid. Eén derde van de Russen zou 
bereid zijn de Estse nationaliteit aan te 
nemen. Die mensen gaan van het standpunt 
uit dat het hen allemaal niet veel deert, 
zolang ze maar in Estland mogen blijven en 
er mogen blijven werken. Estland is immers 
een van de meest welstellende Sovjet-repu-
blieken. Een tweede derde is eigenlijk nog 
onbeslist: ze weten nog niet goed wat ze van 
een eventuele onafhankelijke Estse staat 
moeten denken. En het laatste derde is 
kategoriek tegenstander van de afscheiding. 

Nu is er wat speciaals aan de hand met de 
bevolkingsevolutie in Estland. Momenteel 
zijn de Esten even talrijk als de Russen. 
Maar van iedere 7 nieuwgeboren kinderen is 
er slechts één Est. De Russische bevolking, 
die pas na de oorlog kunstmatig Estland is 
binnengekomen, breidt dus uit als een bom. 
Door die evolutie willen de voorstanders van 
onafhankelijkheid natuurlijk die afscheiding 
zo snel mogelijk doordrukken. Binnen tien 
jaar zou de demografische ontwikkeling een 
demokratische onafhankelijkheid wel eens 
onmogelijk kunnen maken. 

Uit de twee politieke bewegingen spruiten 
nu een heleboel politieke partijen voort. Ik 
telde er twaalf, gaande van de Kommunisti-
sche Partij tot Republikeinen. De belangrijk
ste partij is de Estse Nationale Onafhanke-
lijkheidspartij. Het is een partij die de aktie en 
de manifestatie hoog in het vaandel voert. Ze 
is er trouwens in gelukt om de Estse vlag 
terug in ere te herstellen. Deze partij heeft 
niet deelgenomen aan de verkiezingen voor 
de Hoogste Sovjet. Wie immers in de Sovjet 
zit, moet ook naar het volgende echelon, de 
federale organen van de Sovjet-Unie. De 
Estse Nationale Onafhankelijkheidspartij 
weigert dit: ze willen geen vertegenwoordi
gers hebben in Rusland of Tadjikistan, dat is 
voor hen het buitenland." 

• Zit de onafhankelijkheid er voor Estland 
dan nog in? 

„Het is duidelijk dat een of andere vorm 
van autonomie altijd in samenspraak zal 
moeten gerealiseerd worden met de Russen 
in Estland. De Esten zullen de Russen im
mers niet kunnen buitengooien. Er zal dus, 
zoals bij ons, een formule gevonden moeten 
worden waarbij beide gemeenschappen, vol
gens het principe van de subsidiariteit, de 
bevoegdheden verdelen. Sommigen begrij
pen dit reeds, voor anderen komt zoiets nog 
te vroeg." 

LEEGGEPOMPTE 
EKONOMIE 
• Hoe Is de ekonomische situatie in Est
land? 

„Estland is een van de rijkste republieken 
uit de Sovjet-Unie. Maar op dit ogenblik 
wordt Estland volledig leeggepompt. 95% 
van de toerisme-inkomsten uit het mooie 
Tallin bvb. gaan naar Moskou. Ik heb een 
visserijkollektieve bezocht, groter dan een 
provincie bij ons. Allerlei vis- en nevenpro-
dukten worden er geproduceerd. Het bedrijf 
wordt beheerd als het beste Westeuropese 
bedrijf, maar het wordt onmiddellijk leegge
pompt. In geen enkele restaurant in Tallin 
kan je vis eten." 

• Terwijl iedereen In het westen de evolur 
tie in het voormalig Oostblok In het alge
meen en de Sovjet-Unie In het bijzonder 
vrij beloftevol vindt, komt U uit Estland 
terug met een onwaarschijnlijk verhaal 
over een drievoudige politieke moord. Is 
de repressie en de intimidatie er dan nog 
zo groot? 

„Er is iets veranderd. Dat zal niemand 
ontkennen. Maar daarnaast zijn in Estland 
ook nog de repressieve strukturen overeind 
gebleven. De KGB is er nog biezonder aktief. 
De mensen kunnen je de huizen aanduiden 
van waaruit de KGB de telefoons zit af te 
tappen. Iedereen weet dat, dat is misschien 
het verschil. Ik werd er voortdurend opge
beld door mensen die zich zogezegd vergis
sen. De post wordt nog steeds gecensu
reerd. Als je bvb. als hervormingspartij een 
kongres organiseert, komen de uitnodigin
gen altijd te laat aan. Nu weten ze dat, dus 
wat doen ze ? Ze versturen hun uitnodigin
gen twee maand op voorhand. En dan lukt 
het soms nog niet om de censuur te dribblen. 
De mensen vinden het belangrijk dat ze nu, 
in tegenstelling tot vroeger, vrij mogen rond
reizen. En terugkomen zonder problemen! 

Ook de militaire bezetting van Estland kan 
nog tellen. Momenteel bevinden zich in Est
land 140.000 soldaten. Dat is ongeveer 1 
soldaat voor 10 inwoners. Er zijn ook militaire 
basissen, vliegvelden, tanks, en natuurlijk is 
er de KGB en het ministerie van Binnenland
se Zaken. Estland is werkelijk verplet onder 
die militaire aanwezigheid. 
• Was de dood van 3 mensen van de 
Estse Onafhankeltjkheklspartij echt het 
gevolg van een koelbloedige moordaan
slag? 

Mijn gesprekspartners ginder zijn daarvan . 
overtuigd. Ze geloven dat de aanslag op de 
drie leden van de Estse Onafhankelijkheids
partij een intimidatiepoging was. Want het 
tijdstip was niet toevallig gekozen. Op dat 
ogenblik vonden drie belangrijke gebeurte
nissen tegelijkertijd plaats. Er waren ten 
eerste onderhandelingen begonnen tussen 
Estland en de Sovjet-Unie om te onderzoe
ken welke vorm van autonomie en zelfbe
schikking Estland in de toekomst zou kunnen 
krijgen. Diezelfde dag startte in Tallin een 

tweede parallelle onderhandeling, nl. tussen 
Estland en Rusland, waar Boris Jeltsin de 
plak zwaait, over politieke, ekonomische en 
kulturele samenwerking, van „land" tot 
„land". En ten derde ging tijdens hetzelfde 
weekend het tweede kongres van de Estse 
Onafhankelijkheidspartij door. 

De Estse Raad is met de onderhandelin
gen in Moskou niet opgezet. De onderhande
laars werden daar immers door de Estse 
Sovjet aangeduid. De Este Raad heeft over 
hen dus niet de minste kontrole. Maar de 
Este Raad is vooral tegen die onderhandelin
gen gekant, omdat de Estse vertegenwoordi
ging niet als voorafgaande voonvaarde heeft 
gesteld, dat de Russische troepen uit Est
land weg moeten. 

• U was zelf bijna bij de aanslag betrok
ken? 

„Ja, ik was uitgenodigd op het kongres 
van de Estse Onafhankelijkheidspartij, waar 
men mij gevraagd had om te spreken. Tij
dens dat kongres zat er een vrouw naast mij 
die hetgeen de sprekers vertelden in het 
Engels vertaalde. Zij heeft ook mijn redevoe
ring naar het kongres toe vertaald. De rede
voering kende een zo groot sukses, dat de 
organisatoren me uitnodigden om het opstel
len van de resoluties bij te wonen, diezelfde 
avond nog. Ik was evenwel verhinderd, om
dat ik een afspraak had met de voorzitter van 
een andere partij. Ik beloofde daarom later 
nog langs te lopen. Dat kwam er echter niet 
meer van. De ontmoeting met de politikus 
liep wat uit, en ik besloot terug te gaan naar 
mijn hotel om nog twee lezingen voor te 
bereiden. 

's Anderendaags 's middags komt men mij 
vertellen dat de avond voordien drie mensen 
van het kongres, waaronder mijn tolk, de 
dood vonden bij een vreemd ongeval. Terwijl 
ze te voet de stad ingingen nadat de resolu
ties klaar waren, reed er een auto frontaal op 
het groepje in. Het was niet zomaar een 
ongeluk, neen doelbewust reed de auto op 
vier mensen in. Drie vonden ter plaatse de 
dood, één werd levensgevaarlijk gewond 
naar het ziekenhuis gebracht. 

De Esten vroegen me toen om mijn pro
gramma normaal af te werken, te doen of er 
niets gebeurd was. „We mogen ons niet 
laten intimideren", zeiden ze. Ik heb dat één 
dag volgehouden. In al mijn verdere kontak
ten werd over niets anders meer gesproken 
dan over die aanslag. Ik moest bovendien 
nog een aantal spreekbeurten en perskonfe-
renties geven, en ik vroeg me af wat ik in de 
gegeven omstandigheden zou vertellen. Het 
was een heel luguber klimaat. Ik ben uitein
delijk tot de konklusie gekomen dat ik de 
Esten het beste kon helpen door te vertrek
ken, en de zaak in het buitenland bekend te 
maken. Het is belangrijk voor de Esten om te 
weten dat anderen in geheel Europa, en 
zeker volksnationalisten, hen in hun onaf
hankelijkheidsstreven steunen. En er zijn tal 
van mogelijkheden om dit daadwerkelijk te 
doen." 

(pdj) 
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ONDERWIJSGELD 
EFFICIËNTER BESTEDEN 

D
e begroting voor het Vlaams on
derwijs bedraagt op dit ogenblik 
186,7 miljard. De VU stelt te
recht dat die massa aan midde
len op een efficiënter manier kan 
aangewend worden om de kwali
teit van ons onden/vijs op te drij
ven. Niet alleen de kwaliteit kan 
groeien maar ook aan de finan
ciële herwaardering van de leer
kracht kan wat gedaan worden, 

zonder zelfs de beschikbare middelen te 
doen aangroeien. Een andere oriëntering, 

Het kind moet centraal staan, maar 
daar is in het Lentedelcreet weinig 
van terug te vinden. (foto SDW) 

een andere aanpak is daarvoor echter nood
zakelijk. De VU becijferde zelfs dat er 26 
miljard zou vrijkomen als de verzuiling wordt 
tegengegaan. Die middelen zouden voor een 
forse loonsverhoging kunnen zorgen maar 
ook nieuwe initiatieven voor kwaliteitsverbe
tering kunnen realiseren. Duidelijk is ook dat 
het zogenoemde Lentedekreet niet meer 
geboden heeft dan het uitlokken van felle 
protesten. Kortom een bijsturing van het 
beleid dringt zich op. 

ESSENTIE 
Over de middelen, de besteding ervan, de 

herwaardering op maatschappelijk en finan
cieel vlak van de leerkracht en de toekomst 

Zopas werd een uitgave van de 
werltgroep Onderwijs van de 
Volksunie aan de pers voorge
steld. In het leerkrachtenboek 
„Marionet of Meester?" wH de 
VU nieuwe griffels aanreiken 
om het Vlaams onderwijs op 
een schone iei vooral kwaii-
tettsgericht in te vullen. De bro
chure besteedt vooral aan
dacht aan de kwaliteitsverbete
ring, de ontzuiling en de her
waardering van de leerkracht. 
Deze aandachtspunten worden 
vervat in „ Tien Bouwstenen 
voor een herdacht onderwijs." 

van ons onderwijs hadden we een gesprek 
met Chris Vandenbroeke, VU-ondervoorzit-
ter en onderwijsdeskundige. 

De essentie van het probleem is dat de 
korrekte premisse dient ingeschat en die is: 
Wat is voor Vlaanderen ondenwijs waard en 
wat is Vlaanderen bereid om voor dit onder
wijs te betalen, stelt Vandenbroeke.,, Als je 
vaststelt dat in de begroting ruim 186 miljard 
voor ondenvijs is voorzien, dan kun je alleen 
maar stellen dat Vlaanderen bereid is om 
veel centen, en terecht, in onderwijs te 
besteden. Dat betekent namelijk 6 è 7% van 
het BNP en dat is een aanvaardbare verhou
ding die in de meeste vooraanstaande Wes
terse landen wordt teruggevonden. 

Een totaal andere vraag is of die middelen 
op een efficiënte manier worden ingezet. Het 
is inzonderheid op dit vlak dat vanuit de VU 

Chris Vandenbroeke: de geldmidde
len in het onderwijs beter besteden. 

(eigen foto) 

terecht bepaalde vragen gesteld worden. Het 
is trouwens simptomatisch dat een paar 
weken geleden door Luk Van den Bossche 
gesteld werd dat de onden/vijsbegroting ze
ker met eindig is. Ook op dit vlak heeft de VU 
gewezen op het gevaar dat de onderwijsbe
groting in een uitgavenspiraal kan terecht 
komen. Dat betekentdat we moeten uitkijken 
in welke mate de middelen zo rationeel en 
efficiënt mogelijk kunnen besteed worden. 
Ook moet gekeken worden wat de meerkost 
is van ons onderwijs door de verzuiling veel 
te groot en te maksimaal te laten spelen. Op 
dat vlak kan er heel wat gekorrigeerd wor
den. 

Het is dus fout voor te stellen dat de VU op 
ondenwijs wil besparen. Wij willen de premis
se korrekt leggen: Wat is ondenwijs voor 
Vlaanderen waard. Eenmaal dat bedrag be
paald willen wij dat zo efficiënt en rationeel 
mogelijk laten besteden. Dat is de essentie." 

LENTEDEKREET 
Het met veel omhaal aangekondigde Len

tedekreet weekte in ondenwijskringen een 
kettingreaktie van protesten los. Vanden
broeke hierover: „ Ik denk dat zowat ieder
een die bij het onden/vijs betrokken is het 
erover eens is dat het Lentedekreet een 
zuiver kwantitatieve en cijfermatige analise 

O 
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TIEN BOUWSTENEN VOOR 
EEN HERDACHTONDERWIJS 

geworden is, waarbij opnieuw aan de ver
schillende netten en zuilen heel wat centen 
werden toegeschoven. De essentie van de 
analise had in tegendeel een kwalitatieve 
evaluatie moeten worden. In de eerste plaats 
moest dit Lentedekreet een bijsturing bren
gen, een uittekenen van een onderwijsbeleid 
met een duidelijke visie die toekomstgericht 
is. Dat zijn nu juist de zaken die totaal 
ontbreken in het Lentedekreet. 

Het is trouwens simptomatisch dat de 
evaluatie van meer bepaald het HOBU-on-
denwijs benedenmaats behandeld is, terwijl 
dit in feite een toekomstgerichte sektor is. 
Naast het Lentedekreet is het ook zo dat naar 
het najaar toe er een evaluatie ten gronde 
moet komen over het universitair onderwijs. 
Het is dan ook misplaatst het HOBU-onder-
wijs binnen het Lentedekreet te bespreken 
en daaarna totaal afzonderlijk het universitair 
onderwijs of wetenschappelijk onderwijs 
door te lichten. Het was zinvoller geweest om 
die twee vorrhen van voortgezet hoger on
derwijs op mekaar af te stemmen in de plaats 
van ze uit mekaar te halen." 

HERWAARDERING 
Ook aan de henwaardering van de leer

kracht dient gewerkt. Die henwaardering 
heeft zowel een maatschappelijk als een 
financieel aspekt. 

„Bij de leerkracht gaat het niet alleen om 
de financiële vergoeding van de job an sich. 
Toch blijft de vergoeding een fundamenteel 
gegeven. Als we echter de vergelijking ma
ken met de meest progressieve buurlanden 
zoals Nederland, West-Duitsland en de 
Skandinaafse landen dan stellen we vast dat 
onze leerkrachten 10 tot 15% gemiddeld 
minder betaald worden. De logika leert mij 
terzelfdertijd te stellen dat in die buurlanden 
een iets grotere leeropdracht van de leer
krachten zelf verwacht wordt. Tussen de 
verschillende partijen heen zou van gedach
te moeten gewisseld worden in welke mate 
hierover een konsensus mogelijk is. 

Hoe dan ook, duidelijk is dat de honorering 
van de leerkrachten benedenmaats is. Ik 
voeg daar nog een element aan toe: Eén vari 
de grote uitdagingen naar de nabije toe
komst is nu al aanwijsbaar. Men zal in 
moeilijkheden komen bij het aanwerven van 
volwaardige, goed opgeleide leerkrachten. 
Zonder een bijsturing van de waardering is 
het duidelijk dat meer en meer „anciens" 
zullen afhaken en in de tweede plaats dat 
jongeren zich niet meer geroepen voelen tot 
deze, in feite, mooie opdracht. Op dit vlak 
moet bij hoogdringendheid gesleuteld wor
den. 

Om dit alles te realizeren is door de VU 
een positief-kritisch geluid gelanceerd om 
over verschillende partijen heen en ten 
gronde, te sleutelen aan een ondenvijsbeleid 
en ondenwijsvisie met toekomst. Dat heeft 
Vlaanderen echt nodig naar het jaar 2.000 
toe." 

jd 

GELIJKE KANSEN 
Uit eerbied voor ieders menselijke waar

digheid moet elk kind bij de start op elk 
niveau gelijke kansen krijgen. Daarom die
nen vooral minderheden dank zij gunstnor-
men beschermd te worden. 

Een „vervlochten" onderwijs met soepele 
bruggen, niet alleen tussen de diverse ni
veaus maar ook tussen de waaier van studie
richtingen, biedt die waarborg. Het gebrek 
aan eenvormigheid, te wnjten aan een histo
risch gegroeide nettensitutie, vormt een ern
stige struikelblok waar zowel leerlingen en 
ouders als de leerkrachten zelf het slachtof
fer van dreigen te worden. 

Éénzelfde regeling voor heel Vlaanderen 
is ons streefdoel! 

PLURALISME! 
Pluralisme is voor de Volksunie, samen 

met de „demokratle" een belangrijke pijler 
van de maatschappelijke ordening. 

Vanuit deze visie die overigens steeds 
meer aan kracht wint, betekent verzuiling 
alsmaar duidelijker een verarming in de ver
werving en de beleving van waarden. 

Zeker in het ondenwijs is het een verlaging 
van de inhoudelijke kwaliteit. 

Er is ofwel een eenzijdig levensbeschou
welijk ofwel een levensbeschouwelijk-neu-
traal pedagogisch projekt in de historisch 
gegroeide netten. Die brachten vaak degelijk 
onden/vijs, maar ook verschraling door de 
remmende krachten vanuit een konfessie of 
filosofie die het normaal menselijk vrij den
ken en vrij overtuigd zijn verhinderen. 

Als dit niet meer zo scherp uitgesproken 
lijkt, dan komt dat door de reële wijzigingen 
in onze pluriforme maatschappij die vanzelf 
steeds pluralistischer gaat denken en hande
len. 

Echt „Pluralistisch Onderwijs" is voorzien 
door de wet van 14 juli 1975, toegevoegd aan 
de wet op het Schoolpakt van 29 mei 1959. 
Het koncept werd duidelijk omschreven 
maar het uitvoeringsbesluit blijft nog altijd 
uit. 

Hierbij beklemtonen we dat het niet gaat 
om een nieuw net maar om een „karakter" 
dat door de bestaande netten of scholen kan 
aanvaard worden. 

Bovendien gaat het om veel meer dan 
eerbied en verdraagzaamheid, namelijk om 
een echte wederzijdse doordringing tussen 
verschillende levensbeschouwingen, wat 

dus beslist geen kleurloos nihilisme brengt. 
Dergelijk aktief pluralisme betekent dat in 
zulk ondenvijs positieve waardering aanwe
zig is, waarbij de verscheidenheden in filoso
fie of konfessie aan bod worden gebracht, 
uiteraard wars van elk onverdraagzaam fun
damentalisme en racisme. Alle inzichten 
worden dus als waarden ervaren: dat is 
waardenpluralisme. 

Buitenlandse voorbeekJen bewijzen vol
doende de rijkdom en waarde van dergelijk 
koncept. 

Denken we maar aan de groeiende sa
menwerkingsscholen in Nederland, de bloei
ende Community Schools In Engeland, het 
onderwijs in Denemarken,... Bovendien staat 
zo'n koncept een konfessionele, filosofische 
en ideologische overtuiging geenszins in de 
weg, integendeel, het kan die zelfs verstevi
gen. Van enige vorm van nivellering of nihi
lisme is dus gewoon geen sprake. Vanuit het 
ondenvijs brengt een aktieve pluralistische 
houding zowel een individuele als kollektieve 
verrijking voor het leven lang. 

Verzuiling daarentegen betekent op lange 
termijn de doodsteek voor kwaliteitsonder-
wijs. Daarom hebben we nood aan nieuwe 
initiatieven. Het netoverschrijdend leerlin
genvervoer was een eerste aanzet maar op 
het vlak van de P.M.S.-centra en de organi
satie van de navorming kan voor een histori
sche doorbraak gezorgd worden. 

KWALITEIT 
Elke ideologische of pedagogische rich

ting stelt haar eigen kwaliteitsnorm vast in 
funktie van haar maatschappijvisie. 

In het verleden kwam kwaliteit overeen 
met een encyclopedische vorming die de 
vorming van de „homo universalis" tot doel 
had. 

Het ideeëngoed van Vernieuwd Lager 
Onderwijs en Vernieuwd Secundair On
derwijs beoogde met de demokratisering 
een kwalitatieve verbetering van het onder
wijs voor alle bevolkingslagen. 

Het „icennen" werd ondergeschikt ge
maakt aan het „kunnen". 

Kenmerkend voor deze dualiteit is dat het 
bedrijfsleven enerzijds klaagt over de ge
brekkige kognitieve kwaliteit maar anderzijds 
meer aanwerft in funktie van vaardigheden, 
terwijl niet zozeer specialisatie dan wel ba
siskennis als einddoel van het onderwijs 
dient vooropgesteld. 

Het begrip kwaliteit wordt best benaderd 
vanuit twee invalshoeken: 
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1. Einddoelen van een kwaliteitsonder-
wijs: 
* een brede algemene basisvorming met een 
nieuw evenwicht tussen Icennen en i<unnen 
en een voortdurend opnieuw bezinnen over 
wat als parate l<ennis funl(tioneel is. 
* een iiarmonische ontwil<l<eling van de tota
le persoonlijkheid d.w.z. dat zowei fysische, 
psychische, affeictieve en moreie aspei<ten 
van de opvoeding ruim aan bod moeten 
l<omen. 
* Een leren samenleven en samenwerken 
met anderen, m.a.w. een sociale dimensie 
aan de opleiding geven door het beklemto
nen van tolerantie, leren luisteren en l<om-
municeren, kortom het leren aanvaarden van 
de andere. 
* een venwerven van positieve attitudes en 
van vaardigheden met nadruk op het leren 
leren, probleemoplossend en logisch leren 
denken en werken, verantwoordelijkheden 
leren opnemen, gefundeerd en nauwkeurig 
zijn mening formuleren en een evenwichtige 
visie ontwikkelen over eigen kunnen en han
delen. 

2. Middelen daartoe: 
* het ambt van leerkracht een nieuwe aan
trekkingskracht bezorgen door een behoor
lijk statuut en een financiële en morele her
waardering, waardoor ook de besten zich 
opnieuw tot het onderwijs aangetrokken voe
len. 
* de leerkrachtenopleiding herzien en verbe
teren, want alleen 2kwalitatief sterke leer
krachten kunnen voor kwaliteitsonderwijs in
staan. 
* de schooldirekteurs selekteren op basis 
van één kriterium, nl. bekwaamheid, en ze 
een ruime autonomie geven om samen met 
de leerkrachten een pedagogisch schoolmo-
del uit te stippelen waarin de leerlingen zich 
thuis voelen. 
* een permanente vorming - in het dekreet 
„navorming" genoemd - voor de leerkrach
ten in het onderwijsproces inbouwen en het 
inspekteurskorps opsplitsen in pedagogi
sche begeleiders en in administratieve kon-
troieurs. 

Permanente vorming 
De leerkrachtenopleiding aanpakken en 

verbeteren is één, maar wat de leerkrachten 
er achteraf en dit jarenlang van terechtbren
gen, mag niet buiten de diskussie blijven. 
Een permanente vorming moet instaan voor 
het verstrekken van een optimale up-to-date 
kennisoverdracht. 

Een „sabbatperiode", waarin de leer
kracht zich enkele maanden of een school
jaar lang kan bijscholen, moet mogelijk zijn. 
Hier is meteen een unieke rol weggelegd 
voor knappe leerkrachten met ruime praktijk
ervaring die op die manier hun vlakke loop
baan kunnen doorbreken. Vooral praktici uit 
de diverse niveaus dienen ingeschakeld te 
worden In de navormingsprojekten. Aan zui
ver theoretische, pedagogische beschouwin
gen hebben de leerkrachtenkursisten zo 
goed als niets. 
Een netoverschrijdende aanpak is zoals eer
der vermeld een duidelijke stap in de richting 
van het pluralisme en tegelijkertijd een niet te 
versmaden bezuinigingsmaatregel. 

HMÉIIIIHIIillllliip 

AUTONOME SCHOOL 
De schoolgemeenschappen kunnen opti

maal funktioneren wanneer ze overeenkom
stig hun noodwendigheden over een eigen 
financieel beheer bescbMen, ruimte krijgen 
voor een pedagogisch gelaat met eigen trek
ken en zelf een personeelskader samenstel
len via een schoolraad die tijdelijken aanstelt 
en een voorstel tot benoeming voorlegt, dit 
om willekeur en favoritisme te allen tijde te 
vermijden. 

De installatie van zo'n demokratisch ge-
struktureerde schoolraad moet een conditio 
sine qua non zijn om voor betoelaging in 
aanmerking te komen. 

Demokratisch medebeheer onderstelt: 
- inspraak van de leerkrachten die aldus een 
verkozen pedagogisch kollege vormen om 
het beleid van de school en waardevolle 
initiatieven uit te werken; 
- participatie van de ouders die moet leiden 
tot het doorzichtiger maken van de school-
struktuur en van het voor de meesten onbe
grijpelijke vakjargon; 
- integratie in het socio-ekonomisch en kultu-
reel milieu door kontakten met de lokale 
gemeenschap; 
- een openstaan voor ideeën van eindejaars-
studenten op het niveau van het Hoger 
Sekundair Onderwijs en het Hoger Onder
wijs Buiten de Universiteit. 

Zo blijft de school niet langer een ivoren 
toren die drempelvrees veroorzaakt bij de 

Het schooljaar is nog maa rpas uit de 
startblokl(en en nu reeds wordt door 
het onderwijspersoneel een „hete 
herfst" voorspeld. Het korps is dui
delijk ontevreden en akties blijven 
niet uit. 

ouders en waar leerkrachten vervreemden, 
maar kan ze onder een kruisbestuiving van 
ideeën tot een open huis openbloeien. 

NIEUWE BANEN 
SCHEPPEN 

Tussen 1983 en 1987 schoof de leeftijds-
struktuur van de vastbenoemde leerkrachten 
met 5% op. 

In 1983 was nog 15% van de vastbenoem
de leerkrachten jonger dan 30 jaar. Vijf jaar 
later maken zij nog 8 % van het korps uit. 

Ondertussen neemt het aantal 50-plussers 
stevig toe. Zij vertegenwoordigen nu al 16%. 

Jonge mensen krijgen nauwelijks nog jon
ge leerkrachten voor zich. De generatiekloof 
wordt elk jaar groter. 

De eenzijdige „vergrijzing" bij de leer
krachten vergroot de kloof met de leerlingen 
hoe langer hoe meer, tot ze onoverbrugbaar 
wordt en tot kommunikatiestoornissen leidt. 

Anderzijds zou het echter ongerijmd zijn 
om dynamische leerkrachten, die uitstekend 

O 
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en graag hun lesopdracht uitvoeren, te ver
plichten om af te vloeien. 

Daarom Is het dringend nodig een stelsel 
van brugpensioen uit te werken, een perma
nent karakter te geven aan de maatregel van 
wachtgeld in afwachting van het rustpen
sioen en overstapmogelijkheden te kreëren 
naar administratieve taken of naar het schrif
telijk onderwijs zonder het pensioen te hypo-
thekeren. 

Nieuwe banen kunnen ook gekreëerd wor
den door 
- ervaren leerkrachten geheel of gedeeltelijk 
in te schakelen als pedagogische begelei
ders van jonge kollega's; 
- vooral het basisonderwijs van administratie
ve krachten, opvoeders en kinderverzorg
sters te voorzien; 
- een snellere tewerkstelling van tijdelijken bij 
ziekteverlof te voorzien waardoor meteen 
een overbelasting van het vaste personeel bij 
vervangingsopdrachten vrordt voorkomen; 
- het aanstellen van een mediathecaris per 
schoolgemeenschap, 
- het uitbreiden van het tweede kansonder
wijs. 

KRITISCHE MENSEN 
VORMEN 

Naar buiten toe ontbreekt het Vlaanderen 
aan identiteit en uitstraling. 

Nu de oudere generatie eindelijk een fede
raal Vlaanderen aan het uitbouwen is, lijkt de 
eigen jeugd te vervreemden van Vlaanderen. 

Zoals het nodig is het zelfbeeld van de 

leerkracht te henwaarderen, is dit zeker 
noodzakelijk voor de Vlaming en Vlaande
ren. 

Het eigene van onze kuituur met haar rijk 
verleden moet in het onderwijs sterker aan 
bod komen, doorgetrokken worden naar het 
heden en vooral naar de toekomst. Een 
belangrijk element daartoe is de herwaarde
ring van de moedertaal die in al haar aspek-
ten moet beheerst worden. 

In die optiek zijn kritisch opgeleide leer
krachten een waarborg voor de vorming van 
kritische leerlingen. De school bezit niet 
langer het monopolie van kennisoverdracht. 
De media overspoelen ons met een vloedgolf 
van niet te kontroleren informatie en pseudo-
informatie. Daarom moeten wij de jeugd 
leren omgaan met deze vormen van informa
tie en ze opvoeden tot kritische mensen. 

EUROPEES 
PERSPEKTIEF 

H/let het oog op 1992 moet rekening gehou
den worden met de erkenning van de diplo
ma's op Europese schaal en de mogelijke 
mobiliteit van de leerkrachten. Daarom moet 
nu al het licht op groen gezet worden voor 
uitwisselingsprogramma's zowel voor de 
leerkrachten als voor de leerlingen die het 
Hoger Sekundair Onderwijs (H.S.0.) achter 
de rug hebben. 

De mogelijkheid om zelfs het laatste jaar 
H.S.0. in een ander EEG-land te volgen zou 
een opening naar een sterker beleefde Euro
pese integratie scheppen. 

Het stimuleren van projekten In de zin van 
„Erasmus" is een absolute noodzaak. 

Algemene vorming en het verwerven van 
positieve attitudes moeten voorrang blijven 
krijgen op specialisatie. Anderzijds kunnen 
we niet blind voorbijgaan aan de verwezenlij
kingen van de moderne technologie. 

Initiatie in nieuwe processen is dus ge
wenst, maar doorgedreven specialistie dient 
uitgesteld. 

Voorlopig is kwaliteitspersoneel een top
prioriteit. Beter investeren in kwaliteit dan in 
materieel dat peperduur is en toch razend
snel veroudert. Een regelrechte sponsoring 
door het bedrijfsleven betekent soms zoveel 
als het paard van Troje binnenhalen. Daar
enboven lijkt konkurrentie tussen scholen 
met een J<omputer als cover-girl op de 
publiciteitsfolder ons een onzindelijke prak
tijk. Nogmaals wijzen we erop dat een plura
listische aanpak door de installatie van net
overschrijdende machineparken en techno
logische uitrusting voor koöperatief gebruik, 
eens te meer een gevoelige besparing zal 
betekenen. 

PERSONEELSBELEID 
Een tiende bouwsteen is het opstellen van 

een nieuw personeelsstatuut dat een zo 
groot mogelijke uniformiteit voor allen moet 
nastreven en waarin identieke sociale rech
ten dienen vastgelegd en de bescherming 
van het privéleven uitdrukkelijk voorzien 
wordt. 

Zolang men het huidig nettensysteem be
houdt, dient men een opening te maken om 
de verzuiling te doorbreken. De tot hiertoe 
uitgewerkte ontwerpen van dekreet roepen 
nog heel wat vraagtekens op. 

Zal de inspraakregeling van het personeel 
in de lokale schoolraden van het Gemeen
schapsonderwijs niet tot de zoveelste uitwas 
van de politisering uitgroeien ? 

Wordt diezelfde inspraakregeling in het 
gesubsidieerd onderwijs niet het eksklusieve 
terrein voor vakbondsleden ? 

Blijft met andere woorden de kwaliteit van 
het onderwijs ondergeschikt aan het invullen 
van machtsposities ? 

Internettenovergangen op vrijwillige basis 
moeten onder meer mogelijk zijn, met be
houd van venworven rechten. 

Persoonlijke opvattingen kan men niet ver
zuilen, vandaar dat wij de vraag naar pluralis
tisch onderwijs meer dan ooit moeten steu
nen en stimuleren. 

Bovendien is het wenselijk dat een globaal 
mobiliteitsbeleid uitgewerkt wordt. Zo moet 
een soepele overgang naar de Vlaamse 
administratie of naar de kulturele sektor en 
het vormingswerk mogelijk worden, en ook 
omgekeerd. 

Het leerkrachtenboek „Marionet of 
Meester?" is gratis verkrijgbaar op het 
VU-sekretariaat, Barilkadenplein 12, 
1.000 Brussel. Tel. 02-219.49.30. 
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PERSSPIEGEL 
Met nog een na-echo rond de 
IJzerbedevaart met een t>e-
langrijk artikel van Ruys over 
de baziswaarden van de Vlaam
se beweging beginnen we deze 
week. Om dan over te schake
len naar de opflakkerende ak-
tualitelt met de duwers en rem-

„De VU-aanwezigheid in dit kabinet ver
plicht sommige eksellenties tot enige toe
geeflijkheid voor sommige dossiers, maar 
van algemene maatregelen is geen sprake. 
Ook niet na de vraag van de koning. De 
zelfzekere arrogantie waarmee Frantalige 
politici die koninklijke bede mochten w/egwui-
ven, is het meest sprekende bewijs dat 
amnestie bij ons niet kan. 

De Vlaamse meerderheid in dit land heeft 

DE.Ii¥i0^3ËIN 
In een geestig artikel ontdekt Yves De-

smet een vierde taal in België, „het West-
raatees". Hij geeft er een voort>eeld van... 

„De laatste dagen hebben twee van de 
beroemdste Wetstraatees-specialisten toe
geslagen. Eerst had je Guy Spitaels, PS-
voorzltter. Hij zei: „Liever geen derde faze 
dan een mini-derde faze". Dit is zonder meer 
briljant Weststraatees. Het lijkt immers dui
delijk. Spitaels wil alles. Dat klinkt kordaat 
stoer, zoals het een voorzitter van de groot
ste Waalse partij past. Het enige wat hem 
daar van af kan houden, is dat hij minder 
krijgt. Net daar zit het geniale. Spitaels weet 
immers dat in een koalitieregering niemand 
ooit alles krijgt. Spitaels zegt dus eigenlijk 
dat er niets gaat komen, door net het tegen
overgestelde te zeggen. Spitaels kan niet 
verliezen. Als de derde faze er komt, heeft hij 
„alles" binnengehaald, komt ze er niet, dan 
is dat omdat hij voor zijn kiezers niet genoeg 
heeft kunnen afdwingen." 

HUMO 
De bekering van Boudewijn (ais ze er ai 

is) blijkt nogal van recente datum te zijn, 
zoals blijkt uit de verklaring van Ruys over 
Frans Baert. 

„Manu Ruys: Er wordt ook beweerd 
dat de Koning zich bij de recente regerings
vorming verzet zou hebben tegen de benoe
ming van Frans Baert tot minister van Justi
tie." 

Humo: En waarom? 

Manu Ruys: „Frans Baert was van de 
Volksunie en de Koning vindt de Volksunie 
een te uitgesproken profiel hebben Inzake 
amnestie, en dus komt een Volksunie-politi-
kus niet voor Justitie in aanmerking. Maar 
nog eens: ik heb dit van horen zeggen, ik 
weet niet of het korrekt is" . " 

GEZEGD IS... 
...GEZEGD 

„Dat Lionel Vandenberghe in Diksmuide 
heider en rustig de juiste klemtonen wist te 
leggen op enkele heet aktuele, binnen- en 
buitenlandse problemen, zorgde voor een 
verademing en een opklaring na de partijpoli
tieke mistgordijnen van de voorbije weken. 

Hij is een man die beroepshalve met jonge 
mensen omgaat. Hij spreekt de taal van de 
jeugd. Als die jeugd eerlijk wordt ingelicht en 
behoorlijk opgevoed, zal zij inzien dat be
paalde „oude" vraarden nog erg levens
krachtig zijn." 

IManu Ruys in DS, 31 aug. '90. 

mers rond repressiegevoigen 
en de derde faze. (W.V.B.) 

De Standaard 
Een bazisartikei over de diepere waar

den van de Vlaamse beweging schreef 
Manu Ruys in dit blad. Met de gevaren die 
hun bedreigen vanuit de „wordt-rijk-men-
taliteit" die alles relativeert 

„Zestig jaar geleden publiceerde de be
faamde historikus Pieter Geyl zijn „Geschie
denis van de Nederlandsche Stam". Het 
boek beïnvloedde een paar generaties. Van
daag is het vergeten. Wie over „stamver
wantschap" tussen Nederland en Vlaande
ren spreekt, lokt een verveeld, spottend 
lachje uit. Wie doet nog zo romantisch? 

Idem voor de taalstrijd. Die behoort hele
maal tot het oer-verteden. De waarnemer die 
erop wijst dat de europeanizering van Brus
sel en het Vlaams-Brabantse randgebied 
binnen afzienbare tijd daar het Nederlands 
zal uitroeien, heet een taalflamingant te zijn 
die onze enorme kansen in Europa niet ziet. 

En dan de „trots". Het is niet alleen 
ouderwets te herinneren aan wat het Vlaam
se volk in het verleden heeft voortgebracht, 
het betaamt zelfs niet dat men venwijst naar 
wet dit volk vandaag ekonomisch en weten
schappelijk presteert. 

Venwijzen naar „Vlaandren" is blijkbaar 
nationalistisch, Herderiaans-romantisch. 
Trots? Ja, op de sportwagen, het eigen 
zwembad, de jongste art deco-aanwinst in 
het interieur. Maar asjeblieft geen gênante 
gevoeligerigheid rondom nationaal bewust
zijn en eigen kuituur. 

En toch. Is het allemaal echt zo oudenvets, 
voorbijgestreefd, nutteloos? Het woordje 
„stam" mag best onuitgesproken blijven, 
maar zouden de Nederlandstaligen van 
Noord en Zuid zich niet eens bezinnen over 
wat hun gemeenschappelijke taal te wachten 
staat in het Europa van morgen, in het 
Europa van vandaag?" 

WTBELAHCYAK UMjUjIg 
Mark Ptatel staat stil bij de oude amnes

tie-eis en de zachte suggestie die Boude
wijn deed op dit vlak. Maar de Waals-
Franse haat blijft huizenhoog. 

overigens nooit echt getracht werk te maken 
van deze verzuchting. Kommissies, verkla
ringen en zelfs veel studiewerk, maar de 
amnestiegedachte politiek durven stellen, 
dat hebben de Vlaamse partijen nooit ge
durfd. Dat was vroeger zo, dat is nu zo en dat 
zal ook morgen zo blijven. De Vlaamse 
meerderheid gaat er immers van uit dat de 
Franstalige minderheid dat niet wil." 

LE PEOPLE 
En wat nu met de derde faze? Dit blad 

van de Franstalige socialisten lijkt de re
geringstafel wel zo te overlasten dat ze 
zou kunnen kraken. 

„Het voornaamste gevaar van sloomheid 
dat van nu af de regering bedreigt ligt op het 
kommunautaire vlak. Moet men zich daar 
over verbazen? 't Is daar toch dat naar 
gewoonte zich de grootste risiko's van over
gevoeligheid en uiteenspatting liggen. 

Spreken van de regionalisering van de 
Landbouw, spreken van stemrecht van Voe
renaars en Franstaligen in de Rand voor de 
federale instellingen waar zij willen bij horen, 
spreken, van de andere kant, van een her
verdeling van de zetels in het Europees 
Parlement, dit is op staande voet de regering 
op een kruitvat zetten." 

De 
Financieel 

Ekonomische TIJD 
Dit Financieel Ekonomisch blad maakt 

ook een inventaris bij het begin van het 
nieuwe politieke jaar en stelt dat alleen de 
Volksunie de staatshervorming wil vol
tooien als prioriteit. 

„Dat voor de meeste politici de derde faze 
geen topprioriteit is, werd in de jongste 
interviews nogmaals onderstreept. Voor PS-
voorzitter Spitaels moet de regering prioriteit 
geven aan een hele reeks van wetsontwer
pen, o.m. over de overheidsbedrijven en de 
openbare kredietinstellingen. CVP-voorzitter 
Van Rompuy stelde dat indien de situatie in 
de Golf aanhoudt, de regering prioritair de 
gevolgen ervan moet bestrijden. Enkel de 
Volksunie blijft onverminderd de uitvoering 
van de derde faze eisen." 
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HET NIEUWE 
AFVALSSTOFFENPLAN 

V
IJF jaar geleden verscheen 
het eerste meerjarenplan van 
OVAM voor de afvalvenwer-
king In Vlaanderen. Momen
teel ligt een nieuw ontwerp op 
tafel. 

Opvallend in het nieuwe 
ontwerp-plan is de verschui
ving naar preventie en recyk-
lage. In het vorige plan ging de 
aandacht vooral naar de in

ventarisatie en de verwijdering van afvalstof
fen, maar nu komen de begrippen voorko
ming, sortering, hergebruik, kompostering, 
recyklage meer aan bod. Eindelijk zouden 
we moeten zeggen, want deze beleidsom-
mezwaai heeft al te lang op zich laten wach
ten. In de periode tussen 1981 en 1987 werd 
bijvoorbeeld inzake kompostering geen en
kele vooruitgang geboekt, integendeel: een 
daling van 6 naar 5 %. 

Inzake voorkoming van afval werd nog 
niets gerealizeerd, ondanks het feit dat Ieder
een het erover eens is dat voorkoming de 
beste oplossing is. 

Hoog tijd dus voor een beter beleid bij 
OVAM en bij de betrokken gemeentebestu
ren en bedrijven. Het nieuwe ontwerp kan 
een goede bazis zijn voor dit beter en toe
komstgericht beleid, al moeten we toch en
kele bemerkingen maken. 

Het OVAM-plan bestrijkt de hele afvalpro-
blematiek, inkluzief baggerspecie en mesto
verschotten, bouw- en sloopafval, buikafval
stoffen, industrieel en huishoudelijk afval, 
enz. In totaal gaat het hier over circa 25 
miljoen ton, waarvan 2,3 miljoen ton huis
houdelijk afval. Dit laatste is weliswaar min
der dan 10 % van de afvalberg, maar zal toch 
de burgers en de gemeentelijke mandataris
sen het meest interesseren. We besteden 
aan deze afvalsoort dan ook biezonder aan
dacht. 

PREVENTIE 
Momenteel is er in Vlaanderen geen pre

ventiebeleid, noch voor huishoudelijk noch 
voor industrieel afval. 

Afvalpreventie veronderstelt technische 
maatregelen, maar ook een nieuwe maat
schappelijke ingesteldheid, een nieuw ver
antwoordelijkheidsgevoel bij burgers en be

drijfsleiders. De hele goederenketen, van 
grondstof via de verwerking, distributie en 
konsumptie moet daarbij in het oog gehou
den worden, met steeds het milieu als aan
dachtspunt. Grondstoffen die later problee-
mafval opleveren mogen niet gebruikt wor
den. Produktiemetoden moeten zuiniger 
worden in grondstoffenverbruik en afvalpro-
duktie. Afgewerkte produkten moeten duur
zamer zijn, zodat ze minder vlug in de 

Afval grijpt om ons heen, het is 
een probleem geworden waar
over al zoveel geschreven en 
vooral gepraat werd. Nu de 
stroom van afval niet meer te 
houden is en een bedreiging 
voor het algemeen welzijn is 
geworden, dringt de tijd om er 
ook wat aan te doen. 
Waar de eerste wetgeving het 
slechts begrepen had op de 
verwijdering wil de overheid 
met een heus plan het pro
bleem aan de bron bestrijden. 
Vandaar dat de Openbare Af
valstoffenmaatschappij van het 
Vlaamse Gewest (OVAM) een 
afvalstoffenplan voor de jaren 
1991-1995 heeft ontworpen. 
Maar hoe zit het plan precies in 
mekaar en wat wordt er van de 
plaatselijke overheden, de 
mandatarissen en de bevolking 
verlangd? 
Dit omslagverhaal is een po
ging om het plan op zijn waarde 
te toetsen. 

afvalcyklus terechtkomen. Bovendien moet 
de produktkonceptie van die aard zijn dat 
recyklage mogelijk is. 

Dit alles vergt een ingreep in heel onze 
ekonomie en het is zeer de vraag of het 
OVAMplan zal slagen in zijn opzet. 

OVAM mikt nl. zeer hoog. Zo wil men 
tegen het jaar 2000, via preventie, het huis
houdelijk afval met 12 % verminderen. Ver
gelijkbaar bedrijfsafval moet 18 % omlaag en 

Volgens senator Rob Geeraerts ver
schuift de klemtoon in het nieuwe 
afvalstoffenplan van inventarisatie 
naar preventie en recyklage. 

andere industriële afvalstoffen moeten zelfs 
tot de helft verkleind worden. 

Huishoudelijke 
afvalstoffen 

Vergelijkebare 
bedrijfsafvalstoffen 

Andere industriële 
afvalstoffen 

1995 

8 % 

10 % 

33 % 

2000 

12 % 

18 % 

50 % 

Met de maatregelen die in het ontwerp
plan opgesomd worden, zullen deze objek-
tieven zeker niet gehaald worden. 

De voornaamste voorstellen zijn: 
— steun aan bedrijven voor investeringen 

die afvalvermindering tot gevolg hebben; 
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— stimulering van onderzoel< en ontwil<ke-
ling inzal<e afvalpreventie; 

— vrijwillige overeenkomsten met de in
dustrie, hetgeen kan leiden tot produktie van 
meer duurzame produkten of betere recykla-
gemogelijkheden; 

— milieuheffingen die door de financiële 
last aansporen tot vermindering van de afval
berg; 

— beleidsmatige ingrepen via de eksploi-
tatievergunningen. 

Van een echt grondstoffenbeleid is echter 
geen sprake. Zo voorziet het plan geen 
maatregelen waarbij bepaalde produkten 
verboden worden omdat ze milieubelastend 
zijn of vervangbaar door alternatieven die 
minder afvalproblemen opleveren. Uiteraard 
dient in zulk grondstoffenbeleid de volledige 
milieu-impakt op wetenschappelijke wijze 
bekeken te worden. 

REKUPERATIE 
Via sortering of scheiding aan de bron kan 

veel afval herbruikt, gerecykleerd of gekom-
posteerd worden. Tegen 1995 wil OVAM 28 
% van het huisvuil rekupereren (momenteel 
12,5 %). Tegen 2000 moet dit oplopen tot 46 
% (zie grafiek). Men wil dit realizeren door 
aparte inzameling van klein chemisch afval, 
scheiding van het huisvuil in twee bazisfrak-
ties en daarnaast de Installatie van kontai-
nerparken voor specifieke afvalsoorten, het 
oprichten van sorteercentra en komposteer-
installaties. 

De haalbaarheid van dit programmapunt 
hangt in grote mate af van de afzetmogelijk-

ï> 

Doelstellingen kwantitatieve preventie voor de jaren 1995 en 2000 
(redul(tie % ten opzichte van verwachte produktiecijfers). 

12% 
8 % 

aanbod rekuperatie 

aanbod verbranden 

aanbod storten 

12,5% 

38,5 % 

4 9 % 

~~~ ~~ . 

N 
\ 

\ 
\ 

\ 

J L 

preventie 

aanbod rekuperatie 

aanbod verbranden 

1987 1995 2000 jaar 

k e ï f v S Ï Ï * voorstelling van de prognose inzake preventie, rekuperatie, produktie en verwijdering van huishoudelij-
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heden voor gerecykleerde produkten. Ook 
hier zou een degelijk grondstoffenbeleid 
vruchten afwerpen. Verbod op gebruik van 
verse grondstoffen indien er recyklagepro-
dukten voorhanden zijn lijkt drastisch, maar 
zeker effektief! Positief in die richting is de 
voorgestelde maatregel om producenten te 
verplichten sommige goederen terug te ne
men na gebruik, zodat ze zelf verantwoorde
lijk worden voor de recyklage. 

Vast staat in elk geval dat we uiteindelijk 
veel verder moeten gaan met recyklage dan 
het OVAMplan voorstelt. Dit zal zware in
spanningen en veel technische kreativlteit 
vergen, maar het is de enige weg naar een 
beter leefmilieu en naar een stopzetting van 
de huidige verspilling van grondstoffen. 

VERBRANDING 
Verbranding van afval is blijkbaar het nieu

we modewoord. OVAM voorziet tegen 1995 
een stijging van 38,5 % naar 64 % te 
verbranden huisvuil. 

Dit zou dan weliswaar gebeuren in grote 
moderne verbrandingsovens met energiere-
kuperatie en rookgaszuivering, wat een grote 
stap voonwaarts is ten opzichte van de hudi-
ge storttechnieken of verbranding op ekolo-
gisch onverantwoorde wijze. Toch is dit geen 
juiste doelstelling. 

Verbranding van afval moet beperkt blij
ven tot de restfrakties die niet recyckleerbaar 
of komposteerbaar zijn of giftige afvalpro-
dukten die op deze wijze met speciale ver
brandingstechnieken onschadelijk kunnen 
gemaakt worden. Verbranding is ook aan
vaardbaar voor produkten die passen in de 
energiecycklus. Zo is het nuttig bepaalde 
petroleumderivaten eerst te gebruiken (als 
kunststoffen) vooraleer ze te verbranden 
voor energiewinning. Dit is dubbel gebruik, 
dus goed. Wel moet hierbij goed opgelet 
worden dat de juiste kunststoffen gebruikt 
worden, dus zeker geen kloorhoudende, ge
let op de problemen die dan bij de verbran
ding kunnen ontstaan In de vorm van scha
delijke dampen. 

Indien verbranding niet past in de energie-
cyklus, is het rezultaat een ontwaarding van 
de materie en de produktie van afvalgassen 
die mede het broeikaseffekt bevorderen. Dit 
kan of mag niet de bedoeling zijn. Volgens 
de ramingen van OVAM zal er gedurende de 
volgende jaren cirka 2,2 miljoen ton per jaar 
verbrand worden. Dit is te veel en het plan 
dient terzake bijgestuurd. 

STORTEN 
Toch zal afvalverbranding gedurende de 

volgende jaren belangrijk worden. Het moet 
echter een voorlopige oplossing zijn, een 
overgangsregeling tot we de afvalloze maat
schappij bereiken, waarin alles rekupereer-
baar is. 

Voor huishoudelijk afval streeft men naar 
een volledige stopzetting van de stortaktivi-

teiten, mede omdat de bestaande stortplaat
sen vol geraken en niemand nog een stort in 
zijn buurt wil. 

Voor andere soorten afval blijft storten een 
belangrijke vorm van afvalvenwijdering. 

De vrees bestaat dat storten de eenvoudi
ge opbssing wordt wanneer de andere doel
stellingen inzake voorkoming, recyklage en 
verbranding niet gehaald worden. De inplan
ting, de schaalgrootte, het aantal en de 
spreiding van stortplaatsen zal dus toch nog 
een aandachtspunt (twistpunt?) blijven in de 
nabije toekomst. In het ontwerp-plan worden 
opties genomen voor zowel klasse 1, klasse 
2 als klasse 3 stortplaatsen. Bij de beoorde
ling van deze plannen moeten milieu-objek-
tieven (landschappelijke elementen, bodem
gesteldheid, mogelijkheden voor perkolatie-
waterafvoer, transporthinder...) de doorslag 
geven. Emotionele benadering van deze pro
blemen is ekologisch en ekonomisch onge
zond. 

EN NOG DIT... 
In dit kort bestek kan geen volledige eva

luatie gemaakt worden. Zo is er nog niets 

gezegd over de sanering van oude stortplaat
sen, de inrichting van kontainerparken, de 
bijzondere afvalstromen enz. 

Algemeen kan zeker gesteld worden dat 
het voorliggende ontwerp veel nieuwigheden 
bevat en veel verder gaat dan het vorige. 
Ook het kostenplaatje zal hoger liggen, wat 
niet verkeerd Is op voonwaarde dat de op
brengsten besteed worden aan de verbete
ring en de opvang van de afvalstroom. 

Een waarschuwing bij de hogere heffingen 
betreft trouwens ook de stijging van de prijs 
voor partikulieren. Hier kan zich een sociaal 
probleem stellen in de toekomst indien men 
de toerekening rechtlijnig behoudt. Sociale 
korrektie (bijvoorbeeld door een deel van de 
huisvuilbelasting via de direkte belastingen 
te innen) kan het overwegen waard zijn. 
Tevens dienen financiële stimuli ingebouwd 
voor mensen die zelf aan rekuperatie of 
kompostering doen. Iemand die geen afval 
produceert zou hiervoor moeten beloond 
worden, wat momenteel niet het geval is met 
de forfaitaire huisvuilbelastingssistemen. 

Rob Geeraerts, 
senator 
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PLAN STAAT OF VALT MET ONZE 
MEDEWERKING 

Het ontwerp-afvalstoffenplan kwam zater
dag jl. uitgebreid aan bod op het W M -
ontmoetingsmoment in Melle. Paul Martens 
gaf daar naast een uitgebreide toelichting 
ook enige bedenkingen bij dit ontwerp. Ook 
de bespreking met de mandatarissen lever
de een aantal extra elementen op die n.a.v. 
het openbaar onderzoek^rwtfig kunnen zijn. 

Vooreerst dienen de ̂ verdiensten van het 
nieuwe plan te worden onderstreept. In te
genstelling tot vele andere beleidsterreinen 
worden we inzake afval nu reeds een aantal 
jaren met een gepland en gefazeerd beleid 
gekonfronteerd. Beperkte het eerste plan 
(1986-1990) zich nog hoofdzakelijk tot de 
verwijdering van afval dan staat in het nieu
we ontwerp de voorkoming en de rekuperatie 
alvast voorop. Dit is een korrekt uitgangs
punt. In eerste instantie moeten we er voor 
zorgen dat we minder afval produceren. Wat 
rest moet worden gerekupereerd. Slechts In 
laatste instantie dient er sprake te zijn van 
venwijdering door verbranding of storten. 

Het ontwerp-plan mag dan wel het voorko-/ 
men van afval als belangrijkste doelstelling 
naar voor schuiven, in de konkretisering van 
het plan komt juist dit beleidsfacet er maar 
zeer magertjes uit. Op dit terrein opteert men 
eerder voor de „zachte" aanpak. Studies 
worden in het vooruitzicht gesteld, overleg 
wordt aangekondigd en t.a.v. de producen
ten worden een aantal aanbevelingen gefor
muleerd. Verder wenst men blijkbaar op dit 
ogenblik nog niet te gaan. 

Van het eerste plan (1986-1990) werd 
gezegd dat het overwegend een verwijde-
ringsplarpNs€rS\e\ nieuwe plan zouden we 
als i^Btverbrandingsplan kgnnen bestempe
len. Ingaand tegen de eigen filozofie krijgt de 
afvalverbranding het meeste aandacht in het 
plan. De optie voor een rationalisering en 
uitbreiding van de verbrandingskapaciteit in 
zeer grote installaties (vijf of zeven voor het 
ganse gewest) dreigt een zware hypotheek 
te leggen op het zgn. absoluut prioritaire 
voorkomings- en rekuperatiebeleid. De in
stallaties zullen optimaal renderen wanneer 
hun kapaciteit ten volle benut wordt. Zij 
zullen dus om brandbaar afval schreeuwen. 
Voor hen mag de afvalberg dus eerder toe
dan afnemen. 

DIKKE POEN? 
Afval wordt big business. Amerikaanse, 

Franse en Nederlandse groepen storten zich 
op dit ogenblik op onze Vlaamse afvalstof-
fenmarkt. Zij zijn reeds volop de kontaineraf-
valbedrijven aan het opkopen en kijken vol 
belangstelling naar de afvalverbrandings-
plannen van de Vlaamse regering. Het risiko 

is groot dat ze morgen ook de verbrandings
ovens kontroleren. In dat geval zullen het 
deze privé-bedrijven zijn die de prijzen bepa
len. Zij zullen zonder verpinken de gemeen
tebesturen en onrechtstreeks de bevolking 
de rekening prezenteren. Recente prijsaf
spraken in de glas- en papierrekuperatie 
hebben dit reeds duidelijk gemaakt. 

Verbranden wordt op die manier een lukra-
tieve aktiviteit. Het ontwerp-plan is trouwens 
zeer duidelijk over de financiering van de 
geplande grootschalige verbrandingsovens. 
Het is veel vager waar het gaat over de 
noodzakelijk financiële steun voor het sor
teer- en recyklagebeleid. Hier komen we op 
een gevoelig punt voor de gemeenten. Inza
ke huishoudelijk afval spelen zij een kruciale 
rol. De gescheiden inzameling van afvalstof
fen is vooral hun verantwoordelijkheid. Wel
ke financiële stimulansen krijgen zij echter 
om een doorgedreven sorteer- en rekupera
tiebeleid te voeren? Wie zegt hen waar ze 
met hun gesorteerde afval naar toe kunnen ? 
Gemeenten die in het verleden het voortouw 
hebben genomen weten maar al te best dat 
sorteren op zich niet voldoende is. Je moet er 
ook nog iets mee kunnen doen. Zoek maar 
eens een bedrijf waar je met rubberbanden 
of gemengd plastiekah/al terecht kan voor 
rekuperatie I Komt daarbij dat gemeentebe
sturen de speelbal dreigen te worden van de 
privé-afnemers en van de willekeur van pri-

vé-uitbaters van klasse 2 en 3 storten. 
Het ontwerp afvalstoffenplan geeft hier 

geen antwoorden op. 

MEDEWERKING 
De financiële implikaties voor zowel het 

gewest als de gemeenten zijn enorm. Aller
hande milieuheffingen worden opgelegd om 
het geplande beleid te realizeren. De burger 
(konsument) krijgt alvast de rekening gepre-
zenteerd. Deze aanpak staat in fel kontrast 
met de zachte aanpak van de producenten. 
Zelf wensen we een pleidooi te houden voor 
het invoeren van een aantal financiële stimu
li. Dit kan zowel t.a.v. gemeentebesturen als 
t.a.v. de bevolking. Wie zich inschakelt in 
een doorgedreven voorkomings- en rekupe
ratiebeleid zou daarvoor moeten beloond 
worden. 

Het nieuwe afvalstoffenplan staat of valt 
met de medewerking van gemeenten en 
burgers. Als de nieuwe planning voor hen 
enkel een extra financiële uitgave betekent 
terwijl de privé-sektor ondertussen gouden 
zaakjes doet In de ophalings- en verbran-
dingssektor, dan leidt dit enkel tot demotiva
tie en afwenteling van verantwoordelijkhe
den. En daarmee is ons milieu niet gediend. 

Luk Bral 
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MAAK GEBRUIK VAN UW INSPRAAKRECHT 
In uitvoering van het Afvalstoffendekreet (2 

juli 1981) wordt het ontwerp-afvalstoffenplan 
aan een openbaar onderzoek onderworpen 
Waar gaat het o m ' 

De gemeentebesturen werden onlangs 
verzocht tijdens de maanden september en 
oktober het ontwerp-afvalstoffenplan grondig 
te bestuderen en de bevolking de kans te 
geven tot ruime inspraak 

Minimaal houdt dit in dat tijdens deze 
maanden het plan ter inzage ligt op het 
gemeentehuis Je kan het daar gaan inzien 
en je bemerkingen formuleren Het lijkt ech
ter aangewezen dat onze frakties en/of afde
lingen dit grondiger aanpakken 

MEEDOEN! 
Zo IS het voor elke gemeente belangrijk na 

te gaan welke implikaties het plan heeft Een 
grondige ontleding is daarvoor vereist Be
perkt het gemeentebestuur zich tot het pas
sief inzagerecht, neem dan zelf het voortouw 
en zet een informatiekampanje op naar de 
bevolking Hou er daarbij rekening mee dat 
informatie best overkomt als deze gekoppeld 
wordt aan éen of andere sensibiliserings-
kampagne of -aktie Suggesties daarvoor 
staan te lezen in de VNS-brochures rond het 
ankermoment Leefmilieu 

Een goed voorbereide afdeling/fraktie 
moet met aarzelen met milieugroeperingen 
en andere geïnteresseerde verenigingen 
kontakt op te nemen en het ontwerp-afval
stoffenplan op de gemeenteraad te agende
ren 

De inspraakprocedure verplicht met tot het 
motiveren van het standpunt wanneer be
merkingen en adviezen met worden weer
houden Dit IS een grove tekortkoming in de 
procedure Dring alvast zelf aan op een 
antwoord van OVAM op de bemerkingen die 
je zelf aanbrengt 

Op het algemeen sekretariaat (tel 
02/219 49 30) kan men bij Luk Bral en Pa
trick Hermans terecht voor verdere onder
steuning 

(l.b.) 

WILLY 
MICHIELS 

MAKELAAR IN VERZEKERINGEN 
TorleylaanSI • 1511 HUIZINGEN 

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

Waar Vlamingen meer dan thuis zijn 

ADVERTENTIE 

Bij ons bent u thuis 

meubelcentrale ̂  heylen 
Leuvensesteenweg 781, KORTENBERG (Erps-Kwerps) - 02/7598991 
Baan naar Bree 123, PEER (meubelboulevard peer) - 011/633939 

Zondag open van 1030 tot 18 uur • Dinsdag gesloten • Andere dagen open van 930 tot 19 uur 
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OPGELET MET NITRATEN! 

E
R kwam met mondjesmaat wat 
regen... Meteen werd tiet gras
land groener en hernam ook de 
groei van bieten en de nog niet 
uitgerijpte aardappelen. Voor
gaande droge jaren leerden ons 
dat het grote gevaar na zo'n 
droge periode in het nitratenge-
halte van gras en voedernateel-
ten zit. In de komende dagen 
valt een stikstofeksplosie te ver

wachten! 

Bovendien was de grond vanaf het vroege 
voorjaar goed voorzien en spoelde vrijwel 
geen stikstof uit. Het komt er dus op aan 
matig te zijn met stikstof op het grasland; in 
een aantal gevallen is zelfs geen stikstof 
nodig. Bovendien moet men de koeien goed 
in het oog houden wanneer ze grote hoeveel
heden weidegras, rijk aan nitraat, gaan op
nemen. 

Ook voor de nateelten kan men met weinig 
kunst-stikstof een behoorlijke produktie ver
wachten. Nitraatvergiftiging is in zo'n herfst 
ook reëel via het verstrekken van voederna-
teelten zoals bladkool en rapen." 

Tot daar de tekst uit Landbouwleven. 
Het is duidelijk dat wij, op de kunst-stikstof 

na, bovenstaande volmondig kunnen bijtre
den. Die bekommernis om de gezondheid 
van het vee is lovensvjfaardig en behoort 
trouwens tot het domein van een goed door
dachte bedrijfsvoering. 

WAT MET 
DE GROENTE? 

Naast veel te veel koeien, zijn er ook nog 
de mensen. In dit geval gaat het om de 
groentegewassen, bestemd voor menselijk 
verbruik. 

Enkele dagen geleden werd na de regens 
volop kervel, spinazie en veldsla uitgezaaid; 
dit zowel bij de liefhebber als bij de beroeps
teler. Wij stelden bovendien vast dat heel wat 
uitgeplante teelten er niet zo schitterend bij 
staan. Men zal dan ook geneigd zijn om die 
zwaar over te bemesten met sintetische 
stikstofmesten, met stikstofrijke organische 
meststoffen-uit-de-zak, met bloedmeel en 
met al dan niet In water opgeloste kippe- of 
duivemest. Een gedeelte hiervan zal allicht 
reeds voor het zaaien of uitplanten toege
diend zijn, maar kon toen niet „werken" 
omdat de bodem veel te droog was. Wan
neer dan nog maar eens „bijgestrooid" 
wordt, zijn deze groenten, zelfs wanneer ze 
voor de rest blo geteeld werden, zeer onge
zond tot ronduit gevaarlijk voor kinderen en 
andere risikogroepen. 

Wij hopen echt en waarachtig dat wij fout 
zitten, maar, naar ons weten werd hiervoor 

niet gewaarschuwd, noch door de media, 
noch door de landbouwpers. 

Dit niet eens naar de beroepstelers toe, 
laat staan de volkstuinder en de verbruiker. 

BETER VOORKOMEN 
Het is op zich reeds erg genoeg dat er zo 

weinig ernstige kontroles uitgevoerd worden 
op de kwaliteit van onze levensmiddelen 
allerhande. Wij hoeven ons trouwens geen 
illusies te maken: er zullen, noch door de 
kontrolediensten noch op de veilingen zelf, 
vanaf half september terzake geen speciale 
kontroles uitgevoerd worden om bv. te hoge 
nitratengehaïten In groenten op te sporen... 

„Biologisch Telen? Opgepast 
voor nitraatvergiftigingl" luid
de de hoofding van een In vet
jes gedrukte bijdrage die on
langs in Landbouwleven, een 
vrij en ongebonden, maar voor
naam landbouwweekbiad, ver
scheen. 
We citeren hieruit en geven 
achteraf ons kommentaar. 

Allicht zullen de mensen uit de medische 
wereld vrij binnenkort gekonfronteerd wor
den met lichte tot zwaardere gevallen van 
nitraatvergiftiging, vooral dan bij zeer jonge 
kinderen. 

Om een en ander te voorkomen moeten 
wijzelf, zowel de liefhebber als de beroepste
ler, zeer matig zijn met stikstofmesten, maar 
ook met alles, al dan niet organisch, dat te 
eenzijdig rijk is aan stikstof. Het wordt dus 

Onze grond is vanaf het vroege voor
jaar goed voorzien, er spoelde haast 
geen stikstof uit. (foto VUM) 

geen stikstof-uit-de-zak, ook geen organisch 
mest en zéker geen bloedmeel. Wél mag bv. 
bloemkool, indien nodig, wat „bijkrijgen" 
omdat daar tenslotte voldoende blad moet 
zijn om een kool te kunnen vormen. Bloem
kool is bovendien geen nitratenplant I Wortel-
gewassen krijgen niets ekstra. Wortelen zul
len trouwens vooral dan op humusrijke 
grond, binnen zeer korte tijd én later, teveel 
nitraten bevatten. Wél kan men dit indijken 
door, enkele uren voor het rooien, de worte
len goed los te steken. 

Na het definitief rooien zal men het loof 
onmiddellijk verwijderen en indien mogelijk 
mét een dun schijfje van de wortelhals. 

Zelfs wie er voorlopig nog met aan denkt 
om zuiver biologisch te gaan telen, zal terza
ke zijn verantwoordelijkheid moeten nemen. 
Uiteraard ook het beleid, maar dat is dan 
weer een ander verhaaltje... 

Rik Dedapper 

4.500 m2 TOONZALEN 

De grootste en meest gespecialiseer
de sierschouwenzasik 

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

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

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

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

VOORUIT 

D
OMEN SLEECKXveroorzaakte 
te Brussel een incident, op 2 juli 
1844 ging hij de geboorte aange
ven van zijn zoon. De burgerlijke 
stand van Brussel legde hem 
franstalige formulieren ter on
dertekening voor, hij weigerde 
die en drong erop aan een Ne
derlandstalig formulier te mogen 
invullen. Dat kon echter niet, zijn 
vraag was trouwen... belachelijk 

want die formulieren bestonden alleen in het 
Frans en dat had nog nooit moeilijkheden 
opgeleverd. 

Maar Sleeckx volhardde in de boosheid, 
zelfs schepen Verhulst kon hem niet overha
len. En dus geraakte zoon Sleeckx niet 
ingeschreven. Daar kwam een proces van 
voor de rechtbank van eerste aanleg. 
Sleeckx verloor het proces, wat „de Vlamin
gen tot onmondige vreemdelingen in eigen 
gewest" maakte. 

UIT DEN DOODSLAEP 
In de pers van toen werd aan dat geval 

nogal wat aandacht besteed. Het was het 
eerste van een lange reeks die naar de 
taalwetgeving zou voeren. 

Sleeckx, die ook populaire verhalen 
schreef, kreeg het woord op het eerste Ne
derlands Kongres, in 1849 te Gent gehou
den. Dat kongres was de voorloper van de 
Kongressen van het Algemeen Nederlands 
Verbond en van de Filologenkongressen. 
Daar verklaarde Sleeckx dat de Vlaamse 
bevolking, de meerderheid in België, moest 
„ontwaken uit den doodslaep waerin zij se
dert 1830 ligt gedompels om haer uit den 
staet van verdrukking op te beuren waerbij 
die der Hongaren en Lombardijers, onder 
den ijzeren arm van Oostenrijk gekromd, 
bijna vrijheid kon genoemd worden". 

Voorzitter van dat eerste Kongres was 
toen prof. kan. Jan Bapt David van het 
Davidsfonds (1801-1866). Herhaaldelijk kwa
men er nu klachten in de Vlaamse pers over 
gevallen van mensen, uit Vlaamse steden en 
dorpen, die voor rechtbanken verschenen 
om geoordeeld te worden op bazis van 
klachten en pleidooien waar ze geen woord 

van verstonden. Vreemdeling in eigen land, 
dus... 

Anton Bergmann (1835-1874) beschreef 

Onze literatuur van de 19de 
eeuw stond op een laag pitje. 
Conscience (1812-1883) stal( 
boven de anderen uit en iilj lion 
zo boeiend verteilen dat de k\n-
deren van de 20ste eeuw, hon
derd jaar na het verschijnen 
van zijn eerste werl(, hem nog 
graag lazen. De Lsmiw van 
Vlaanderen, Jacob vanArtevel-
de, De Kerels van Vlaanderen, 
De Burgemeester van Luik, 
maar ook De Loteling, werden 
voor WO II nog door de jeugd 
gelezen. En wie van die genera
tie las niet De Witte van Ernest 
Claes (1885-1968) met daarin 
het hoofdstuk over de knaap 
die De Leeuw van Vlaanderen 
las en... speelde? 
In de schaduw van Conscience 
schreef de Antwerpenaar Do-
mlen Sleeckx (1818-1901) die, 
na eerst te Antwerpen als on
derwijzer te hebben gewerkt, 
als joernalist in Brussel ging 
wonen. Dat was in 1844 toen op 
1 januari Vlaemsch België als 
eerste Nederlandstalig dag-
btad begon te verschijnen te 
Brussel, o.l.v. van Jan de Laet 
(1815-1891). Domien Sleeckx 
en de Dendermondenaar (in 
Hamme geboren) Jaak Van de 
Velde (1817-1893) waren de 
enige vaste medewerkers van 
dit blad dat bewust Vlaamsge-
zind was. Ruzie en onenigheid 
beschoren het blad een kort 
leven... 

ONTHOOFD... 

zo een geval in zijn Ernest Staes, advokaat, 
het hoofdstuk Het openbaar Ministerie tegen 
Plus en Stuycif. Maar Bergmann beschreef 
het geval met milde humor. 

De zaak van Jacob Karsman (1818-1886) 
werd niet met humor behandeld. Weer was 
er een Antwerpenaar bij betrokken. Karsman 
had een tekst uitgegeven zonder de naam 
van de drukker erbij te vermelden. Dat kostte 
hem een boete van vijf frank (het dagloon 
van een gewone arbeider was toen zowat 
één frank per lange dag) en hij ging in 
beroep. De zaak kwam in oktober 1863 voor 
het Hof van Beroep te Brussel en de advo
kaat van Karsman, de liberale flamingant uit 
Gent, Jules Vuyisteke (1836-1903), beriep 
zich op artikel 23 van de Belgische grondwet 
(een artikel dat de taalvrijheid waarborgde) 
om in het Nederlands te pleiten. Dat werd 
hem echter door de voorzitter van het Hof 
verboden, ook in funktie van art. 23: men kon 
een rechter niet verplichten Nederlands te 
kennen. Meer dan een verbod: men gaf hem 
het bevel in het Frans te pleiten. Toen dat 
bevel uitgesproken was verlieten Karsman 
en zijn advokaat uit protest de zaal. Karsman 
werd bij verstek tot drie maanden gevange
nis veroordeeld. Ook dit proces lokte heel 
wat protesten uit in Vlaamse middens, maar 
de officiële instanties des lands spraken zich 
uit tegen de arrogantie van Vlamingen die in 
het Vlaams wilden berecht worden. 

Twee jaar later was er het proces Coucke 
en Goetnals in Wallonië ten gevolge waarvan 
twee Vlaamse sukkelaars veroordeeld en 
terechtgesteld werden (16-11-1865 ont
hoofd) nadat ze niets van het proces begre
pen hadden. Jan de Laet, Eugeen Van Oye 
(1840-1926) en Jan David spraken daarover 
op protestvergaderingen. 

Nog zo een geruchtmakend proces was 
dat in 1872-73 van de Kempense werkman 
Jozef Schoep (1848-1881). Deze had het 
aangedurfd te Sint-Jans-Molenbeek de ge
boorte van zijn kind in het Vlaams aan te 
geven, omdat deze „nederige werkman" 
geen Frans verstond en weigerde een doku-
ment te ondertekenen dat hij niet begreep. 
Uiteindelijk werd ook hij gestraft omdat hij 
zijn kind niet had aangegeven bij de burger
lijke stand. Hij werd beboet met 50 fr. plus de 
proceskosten. 
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Ondertussen waren er een paar Vlaams
gezinden in het parlement geraakt en die 
interpelleerden over de zaak. Dat gaf alles
zins aanleiding tot vervroegde behandeling 
van het wetsont//erp-Cooremans (1835-
1910), wat de eerste taalwet zou worden. 

KINDERACHTIG... 
Taalwetten overtreden zal later een bewijs 

van Belgisch patriottisme worden. Ook 
Schoeps advokaten wilden voor het Be
roepshof te Brussel Nederlands spreken. De 
voorzitter van het Hof noemde dat „un enfan-
tillage de parier Ie Flamand" („kinderachtig
heid"). Ten slotte mocht het toch, op voor
waarde dat alles zin-per-zin zou vertaald 
worden door een beëdigd vertaler en op 
kosten van de aangeklaagde. En dat gebeur
de. De advokaten eisten nu ook de vertaling 
zin-per-zin van het rekwisitoor opdat de aan
geklaagde zou verstaan wat nu precies te
gen hem werd ingebracht. Dat werd door de 
voorzitter geweigerd. Zelfs het publiek ru
moerde nu bij deze weigering, waarop de 
voorzitter de zaal deed ontruimen door de 
rijkswacht. Het publiek ging zingend naar 
buiten, het zong een toen vrij nieuw lied van 
een Vlaamse leeuw die men niet zal temmen. 
Een lied dat in 1848 zijn loopbaan begon. 

PATRIOÏÏISME... 
Schoep werd tot dezelfde straf veroor

deeld, hij ging in verbreking. Daar verbood 
men het Nederlands van bij het begin over 
heel de lijn. Schoeps verdediger, Edmond 
Picard (1836-1924) hield toen in het Frans 
een „indrukwekkende rede over het verbod 
dat hij een grove onrechtvaardigheid noem
de". De aanklager hield als antwoord een 
schimprede tegen het gebruik van het Ne
derlands. Hij vond het onbetamelijk en onge
past Nederlands te willen spreken tegen 
heren (rechters) die het niet verstonden. 
Nederlands spreken was een „genre de 
divertissement" („een soortement teater-
stukje..."). Het Gerechtshof deed meteen 
een uitspraak dat het aan advokaten verbo
den was Nederlands te ^preken. In naam van 
de taalvrijheid van de rechter, volgens artikel 
23 van de grondwet. En de taalvrijheid van 
de Vlaming? 

Pas in 1989 kwam de Gelijkheidswet waar
bij Frans en Nederlands op gelijke voet 
werden gesteld, in België. Op papier. „Bel
gen" overtraden de taalwetten ongestraft en 
hadden zelfs het liberale en katolleke esta
blishment (en later ook het socialistische) 
achter zich. Wie de toepassing van die 
wetten vroeg was een slechte Belg. 

Flor Grammens had in 1939 nog veel werk. 
Ook zijn vele processen speelden een rol. Hij 
werd veroordeeld om Belgische wetten in 
België te doen toepassen. Wat een eigenaar
dig land: wie de taalwetten toepaste werd 
gestraft, wie ze overtrad was patriot! 

Herman Maes 

xit m ;̂ f«tïfrtoögfl^B,,Coiiarrs 
. ^ 2l, IS, it 27 Oogsttnaasö 

De kongreskaart van Domien Sleeckx (Brussel) voor het Nederlandsch 
Congres van 24, 25, 26, 27 Oogstmaand 1884 te Brugge. 

HOE SCHRIJF IK 
DE GESCHIEDENIS VAN 

GEMEENTE? 
Centrum zijn aktiviteiten volgende herfst en 
winter dus ook in West-Vlaanderen ontplooi
en. 

Deze begint op zaterdag 27 oktober '90 en 
eindigt op 23 februari '91. De onderwerpen 
zijn: Algemene inleiding, archieven, biblio
grafische instrumenten (prof. dr. R. Van 
Eenoo), Sociaal-ekonomische geschiedenis I 
(dr. E. Vanhaute), Sociaal-ekonomische ge
schiedenis II (dr. E. Vanhaute), De Franse en 
Nederlandse Tijd (dr. L. Frangois), Politieke 
Geschiedenis (prof. dr. R. Van Eenoo), So
ciale bewegingen (dra. G. Deneckere), Kultu-
rele en relgieuze geschiedenis (prof.dr. J. 
Art) en Mondelinge geschiedenis (drs. B. De 
Wever). De reeks wordt besloten door de 
lezing „De gemeente in al haar facetten". 

Het inschrijvingsgeld bedraagt 2.000 fr. 
(kursus 350 biz. en koffie inbegrepen) over te 
schrijven op rek.nr. PCR 001-1889724-46 
van het Centrum voor Geschiedenis, Blan-
dijn 2, 9000 Gent. 

Wie de lessen regelmatig bijwoont, ont
vangt op het einde een getuigschrift, ze gaan 
door in de Provinciale Industriële Hoge
school, Graaf Karel de Goedelaan te 8500 
Kortrijk, elke zaterdagvoormiddag van 9u.30 
tot 12U.30. 

Het Centrum voor Geschiedenis van de 
RUG organiseert, in samenwerking met het 
provinciebestuur van West-Vlaanderen de 
kursus Hoe schrijf ik de Nieuwste Geschie
denis van mijn gemeente?. 

Het Centrum voor Geschiedenis wil de 
kennis van de hedendaagse geschiedenis bij 
de plaatselijke amateur-historici bevorderen. 
Beginnende en gevorderde geïnteresseer
den in dorps- of gemeentelijke geschiedenis, 
worden tijdens kollegereeksen gekonfron-
teerd met bronnen en literatuur over de 
lokale geschiedenis van de jongste 200 jaar. 
Gezien de overvloed aan beschikbaar bron
nenmateriaal worden de relevante vragen 
aangewezen die aan dat materiaal kunnen 
gesteld worden en die als stramien voor een 
mogelijke gemeentegeschiedenis kunnen 
dienen. 

Vorig jaar ging deze lessenreeks door te 
Gent en werd bijgewoond door 45 kursisten, 
die tijdens het jongste kollege gevraagd 
werden een evaluatieformulier In te vullen. 
Uit hun kommentaren blijkt dat de kollege
reeks beantwoordt aan een reële behoefte 
en dat de lessen van het Centrum hier bijna 
perfekt op inspelen. 

Aangemoedigd door dit sukses, zal het 
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AFSCHEID VAN 
WILLY VANDERSTEEN 

W
ILLY VANDERSTEEN 
was een noeste werker 
die blijkbaar onver
moeid een kwantitatief 
én kwalitatief indruk
wekkend en verschei
den oeuvre bijeente-
kende. De levensge
nieter die hij was putte 
zijn inspiratie in de eer
ste plaats uit de door 

hem zorgvuldig waargenomen alledaags
heid. De deugden en gebreken van zijn 
tijdgenoten wist hij met milde spot binnen de 
enkele vierkante centimeters van een plaat 
feilloos vast te leggen. Door zijn aangeboren 
zin voor humor en ironie wist hij veel te 
relativeren, en dat dééd hij ook, maar hij 
verloor nooit die verrukkellijke gave met 
grote generositeit in opstand te kunnen ko
men tegen onrecht en verdrukking. 

NIEUWSGIERING 
NAAR MENSEN 

Vandersteen is steeds de alerte volksjon-
gen gebleven die, wars van abstrakte teorie-
ën en dure woorden, met oprechte veront
waardiging het eerlijke gezond verstand laat 
spreken tegen de versluierde manipulaties 
van de sluwen. 

Vaak heb ik hem tijdens onze ontelbare 
ontmoetingen, rustig maar vastberaden, 
kleinheid, bekrompenheid en hipokrizie met 
verve horen hekelen. Hij was welbespraakt, 
een voortreffelijke en onderhoudende vertel
ler, en niet alleen met het potlood. Bij het 
naderen van de konkluzie van zijn zoveelste 
verhaal, sprak hij even een toon lager, en 

wanneer hij de pointe uitgesproken had, die 
er altijd was, dan glimlachte hij, het voor
hoofd diep gefronst, de heldere blik ietwat 
schuin naar boven gericht. Hij wachtte, hoe 
definitief zijn verhaal ook was, op een reak-
tie. Hij was immers nieuwsgierig naar men
sen. Vaker nog hebben we ongeremd samen 
gelachen, in die nu reeds verre jaren dat hij 
zijn wekelijkse stappen in de stad en de 
nacht gewoontegetrouw op maandag zette. 
Hij leefde immers niet in een ivoren toren en 

Met zijn goed gesneden pak, 
zijn geklede jas en hoed zag hij 
er uit ais een welvarende Ame
rikaanse zakenman. Hij had de 
allure van een „grand patron". 
En hij was inderdaad de uiterst 
suksesvolie manager van het 
eigen, begenadigde talent. 
Weinigen vermoedden dat ach
ter deze dure verschijning een 
waarachtige kunstenaar schuil 
ging, een rasartiest in hart en 
nieren, die met scherp inzicht 
en heider verstand, maar voor
al hartstochtelijk en meesle
pend over zijn vak kon spreken 
- wat hij overigens zelden 
deed. 
De romantische opvatting over 
het kunstenaarschap was hem 
Immers vreemd: een artist is 
een vakman, en daarmee uit. 
Willy Vandersteen werd zater
dag te Helde-Kalmthout ten 
grave gedragen, zowat de hele 
Vlaamse stripwereld was aan
wezig. Maar ook tal van kinde
ren en andere mensen. En La 
Esterella zong een afscheids-
lied... 

volgde de gang van de wereld met een 
geamuzeerde, maar ook soms ontgooche
lende of meewarige blik. Het bij wijlen sar-
kastische realisme en eigenlijk wel tipisch 
Vlaamse, neen, Antwerpse humor die ook zo 
krachtig uit zijn oeuvre spreken, waren hem 
uit het hart gegrepen, omdat hij nooit het 
levendige kontakt had verloren met de dage
lijkse mens en dito realiteit. Dat was echter 
slechts één aspekt van een persoonlijkheid 

die rijker en komplekser was dan uit een 
oppervlakkige kennismaking leek. 

VRIJHEIDSDRANG ~ 
Willy Vandersteen beschikte over een be

weeglijke en nieuwsgierige geest. De realist 
was ook een dromer die zich graag ver
plaatste in andere tijden en landen. Zijn 
grenzeloze maar ook rusteloze fantazie liet 
hij de vrije teugel in historische en eksotlsche 
verhalen, of zelfs in science fiction. Tij! 
Uilenspiegel en Oranje, de opstand der geu
zen en de Spaanse furie, het verleden van 
eigen volk, opgeroepen en geborsteld in de 
traditie van de negentiende-eeuwse histori
sche roman, waren tema's die hem bezig
hielden en die hij steeds bekeek door de bril 
van de kleine man die steevast het onvermij
delijke slachtoffer is van de ambities en 
drijverijen der groten en machtigen. De per
sonages van Vandersteen mogen dan nog in 
een vlaag van gekrenkt rechtvaardigheids
gevoel een onweerstaanbaar opborrelende 
heldhaftigheidszin aan de dag leggen, de 
brave soldaat Scwejk blijft steeds in de buurt. 
En wanneer ze 't eens goed gezegd hebben, 
voelen ze zich al beter, en dat is ook al iets. 
Een flinke dozis schalks Antwerps scepticis
me is Willy Vandersteen nooit vreemd ge
weest, gekoppeld aan een ietwat zacht anar
chistische vrijheidsdrang. Anderzijds was bij 
hem de verbeelding aan de macht, geboeid 
als hij was door alle, vaak sprookjesachtige 
aspekten van de wetenschappelijke en tech
nische vooruitgang. 
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STRIPS 

Al bekeek hij een en ander soms met 
gemengde gevoelens, ook hier bleef hij on
danks alles een levensbeamende, redelijke 
optimist. Daar komt bij dat hij oog had voor 
het fantastische, voor de randgebieden die 
bevolkt worden door allerhande magische en 
mitische volksoverleveringen. Deze nuchte
re rationalist beschikte ook over een aparte 
zintuig voor het wonderlijke, dat hij nooit 
aarzelde in zijn oeuvre te integreren. 

VERWONDERING 
Willy Vandersteens veelzijdige nieuwsgie

righeid was ongekunsteld, had iets kinder
lijks en argeloos. Al had hij véél gezien én 
meegemaakt, geblazeerdheid was hem 
vreemd. Eelt op de ziel had hij niet — noch 
op de verbeelding. Aan dit onverminderd 
vermogen tot verwondering — een bewijs 
van jeugd — ontleende hij ongetwijfeld een 
groot deel van zijn inderdaad legendarische 
werkkracht en kreativiteit. Wanneer hij een 
nieuw taalgebied veroverd had, een nieuwe 
markt triomfantelijk ingepalmd — en hoe 
vaak is dèt niet gebeurd? — dan was de 
koopman in hem tevreden, natuurlijk, maar 
was vooral de kinderlijke, kreatieve mens 
gelukkig die er telkens opnieuw de erkenning 
in zag van zijn vakmanschap — en dat was 
hem belangrijker. 

In de omgang en in het gesprek had die 
onvervalste Antwerpenaar uit de Seefhoek, 
telg uit een arm gezin, iets bepaald Boergon-
disch weelderigs. De barokke geest van de 
metropool had deze sinjeur geboetseerd. 
Levenskunst en werk gingen bij hem hand in 
hand. Met volle teugen genoot hij van het 
leven — en daar behoorde werk bij. Zo 
eenvoudig was dat. Bij herhaling onder
streepte hij, nu reeds méér dan vijftien jaar 
geleden, dat hij er soms héél vluchtig aan 
dacht zijn potlood neer te leggen, maar dat 
het besef van de sociale verantwoordelijk
heid die hij droeg hem dat belette. Hoeveel 
mensen leefden immers niet rechtstreeks of 
onrechtstreeks van de verhalen die hij zo 
wellustig bleef vertellen? Ik heb hem er 
echter steeds van verdacht dat hij het ge
woon niet kon laten. Dat was nu eenmaalde 
aard van 't beest. Hij kon gerust op zijn 
gouden lauweren rusten, maar de lokroep 
van een nieuw avontuur was sterker dan 
alles. 

Ik herinner mij nog levendig met hoeveel 
ingehouden maar merkbare trots hij me ver
telde dat hij zijn nieuwe reeks — dat was toen 
Robert en Bertrand en dus lang geleden — 
zélf tekende. Met trots, zei ik. De gerecht
vaardigde, blijde trots van de kunstenaar die 
zich bevlogen weet en voelt — en voor de 
zoveelste maal de nederige venwondering 
mag ervaren over het op gang blijvende, over 
het opnieuw op gang komende kreatieve 
proces, die zo noodzakelijke innerlijke alche
mie. 

Willy Vandersteen, schalks Antwerps scepticisme gei(oppeld aan een ietwat 
anarchistische vrijheidsdrang. 

GOUDEN HART 
Inderdaad, in de loop der jaren verkregen 

zijn personages gaandeweg een wat sche-
matischer persoonlijkheid, boette hun taal 
aan sappigheid en plasticiteit In. Het produkt 
werd gestroomlijnd — de tol van het steeds 
groeiende sukses, van de verruimde markt, 
van de veranderde tijdsomstandigheden. 
Dat vonden althans de puristen, de nostal-
giekers van de pioniersjaren. Vandersteen 
verloochende echter nooit zijn tipische hu
mor en populaire inslag die hem generaties 
verknochte lezers hadden opgeleverd. Hij 
behoorde inderdaad tot de zeldzame kunste
naars die op elkaar volgende generaties 
moeiteloos weten te boeien en aan zich te 

binden. Als geestelijke vader van persona
ges die een eigen bestaan gingen leiden, als 
auteur van onvergetelijke verhalen bereikte 
hij die superieure vorm van roem die ano
niem en onpersoonlijk is: je koopt geen 
album van Willy Vandersteen, maar een 
Suske en Wiske of een Fk)bert en Bertrand. 
Wie dat bereikt heeft, bewijst stevige wortels 
te hebben in de gemeenschap waartoe hij 
zich rtóht. 

Ik koester de blijde herinnering aan een 
boeiende man uit één stuk die vastberaden 
zijn weg ging, een kunstenaar met een 
gouden hart wie niets menselijks vreemd 
was. 

Henri-Floris Jespers 
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ACHTERUITKIJKSPIEGEL 

MIDDEN-OOSTEN LOKTE 
STEEDS KRUISTXHTEN 

N
A de Eerste Kruistocht waren 
aan de kusten van de Middel
landse Zee een viertal kruis-
vaardersstaten ontstaan. Eén 
ervan was het koninkrijk Jeruza-
lem. 

Reeds eerder hadden de mo
hammedanen Edessa opnieuw 
veroverd. 

In 1187 versloeg sultan Sala-
din het leger van de koning van 

Jeruzalem, Gwijde van Lusignan. Het hele 
Heilige Land en Jeruzalem kwamen opnieuw 
onder mohammedaans bewind. 

HET TEKEN 
VAN HET KRUIS... 

Dit was ruim voldoende voor paus Cle
mens III om tot een nieuwe kruistocht op te 
roepen. Hij slaagde erin enkele van de be
langrijkste Europese vorsten te bewegen 
hun zwaard „in dienst van het kruis" te 
stellen. 

De Franse koning Filips II Augustus trok 
zonder veel entoesiasme de wapenrok-met-
het-kruis aan. Zijn Engelse koliega Richard I 
Leeuwenhart werp zich als een echt ridder in 
de strijd. Beide verkozen over zee naar het 
strijdtoneel te trekken. De Duitse keizer Fre-
derik I Barbarossa koos voor de landroute. 

Ook uit onze gewesten vertrokken vorsten 
naar het Midden-Oosten: Floris lil van Hol
land, Otto I van Gelre, Hendrik I van Brabant 
en de graaf van Vlaanderen Filips van den 
Elzas. 

De aanwezigheid van al dit adellijk geweld 
betekende echter niet dat de onderneming 
van een leien dakje zou verlopen. Ook ande
re objektieven werden aan het programma 
toegevoegd. 

Richard Leeuwenhart bracht enkele tijd 
7oek op het eiland Cyprus, waar hij de 
wapens opnam tegen een lokale Griekse 
vorst. Van zijn verblijf resten geen sporen, 
hoewel de toeristische sektor van het eiland 
de Britten van het tegendeel tracht te overtui
gen. 

land in zich kwam. Hij versloeg de Turken bij 
Iconium, de huidige stad Konya. Zijn triomf 
was van korte duur: hij verdronk in het 
riviertje de Selef in Sicilië. Hiermee was dit 
kruisvaardersleger zo goed als onthoofd. Het 
trok nog wel verder, maar kreeg met nog 
meer problemen te kampen. Zo werden de 
krijgslieden geteisterd door allerhande ziek
ten. 

Op 1 augustus 1190 overleed zo in Antio-
chië de graaf van Holland, Floris III. Hij had 
zich steeds een trouw aanhanger van Frede-
nk Barbarossa getoond, en met hem o.m. in 
Italië gevochten in 1176. Ook bij de slag bij 
Iconium had hij zich onderscheiden. 

De troepen van de Engelse en de Franse 
koning waren ondertussen ontscheept en 

CONIUM 

Het Midden-Oosten is al sinds 
mensenheugnis een haard van 
konflikten. Op het kruispunt 
van drie wereldgodsdiensten 
wordt er reeds sinds jaar en 
dag strijd geleverd. 
Vandaag hoopt er zich opnieuw 
een nooit geziene Westerse 
troepenmacht samen, maar 
precies 800 jaar geleden was 
Palestina het toneel waar zich 
de eindfaze van de Derde 
Kruistocht afspeelde. 
Net zoals nu dienden toen ge
vangenen als gijzelaars, werd 
over hun lot onderhandeld en 
werden hoge sommen als los
geld betaald... 

Ook Frederik Barbarossa had het zwaard 
reeds uit de schede gehaald voor het Heilige 

hadden zich bij die van Gwijde van Lusignan 
gevoegd. Samen sloegen zij het beleg van 
Akko. Het duurde echter maanden eer er 
suksessen geboekt werden. Ook hier werden 
de kruisvaarders slachtoffer van ziekte en 
ontbering. 

Graaf Filips van den Elzas overleed op 1 
juni 1191 aan de pest. Ook Richard Leeu
wenhart werd door ziekte geveld, en moest 
geruime tijd het bed houden. Hij ontving in 
die tijd fruit en de beste wensen voor een 
spoedig herstel vanwege zijn tegenstander, 
sultan Saladin. 

Dergelijke ridderlijke gebaren werden ech
ter overschaduwd door de afschuwelijke 
wreedheden die beide kampen pleegden. Zo 
werden honderden mohammedaanse ge-

Godfried van Bouillon, markgraaf van 
Antwerpen nam deel aan de eerste 
krulsvaart en werd in 1099 koning van 
Jeruzalem. 
vangenen door de kruisvaarders afgeslacht 
in het zicht van Saladins manschappen. 

Intussen was de Franse koning Filips II 
August reeds naar zijn land teruggekeerd om 
zich opnieuw in de feodale oorlogjes en 
intriges te storten die deze eeuwen kenmerk
ten. Alleen Richard Leeuwenhart streed 
door, en baande zich een weg naar Jeruza
lem. 

LOSGELD... 
Uitgeput door de aanhoudende guerilla-

oorlog van de mohammedanen moest hij met 
de wallen van de stad in zicht tot onderhan
delingen met de sultan overgaan. Deze 
draaiden op niets uit, zodat de koning naar 
zijn land moest terugkeren. Ook die terug
tocht verliep niet over rozen. Hij leed schip
breuk en moest over land zijn odyssee ver
derzetten. Daarbij werd hij door een Duits 
vorst gevangengenomen, en pas na het 
betalen van een fantastisch losgeld weer 
vrijgelaten. 

Een nieuwe kruistocht, door paus Innocen-
tius III in gang gezet, werd al bij het vertrek 
afgeblazen daar keizer Hendrik VI bij de 
inscheping overleed. Pas tien jaar later ver
trok de rampzalige vierde kruistocht. Ook 
hier speelden vorsten uit de Nederianden 
een belangrijke, zij het niet steeds even 
schitterende rol. Maar dat is een ander 
verhaal. 

Frank Seberechts 
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TENTOONSTELLING 

DAVID TENIERS STIERF 
300 JAAR GELEDEN 

David Teniers — De kunstenaar en zijn familie (IMuseum Berlijn, 1645). Rechts kasteel Drie-Torens te Perk. 

T
ENIERS en Van Gogh hebben 
elkaar, met twee eeuwen tijds
verschil, simbolisch de hand ge
reikt want Vincent liet zich in 
november 1885 inschrijven aan 
de Akademie voor Schone Kun
sten te Antwerpen, een instel
ling die David inderdaad op 12 
oktober 1663 had opgericht en 
waarvan hijzelf de eerste direk-
teur werd. In de tuinen van deze 

vermaarde Antwerpse kunsttempel werd in 
1867 een standbeeld ter ere van Teniers 
onthuld, naar een model van beeldhouwer 
Ducaju. 

LENINGRAD 
Voor het huidig Teniersjaar 1990 werd een 

wedstrijd voor een niet gedenkteken uitge
schreven, waarbij de makette van Maria 
Talaga bekroond werd. Bovendien organi
seerde voornoemde Koninklijke Akademie 
tijdens het laatste weekeinde van maart een 

Vlaanderen blijft zijn grote 
schilders eren! Denk maar aan 
het Breugeljaar 1969, het Ru
bensjaar 1977 en het Jordaens-
jaar 1978. 
Op 25 april 1690, dus 300 jaar 
geleden, stierf David Teniers 
de Jonge te Brussel en werd in 
de Sint-Nikiaaskerk te Perk be
graven, waar zijn tweede echt
genote, Isabella de Fren, reeds 
rustte. 
Doordat kunstwaarde thans 
blijkbaar in dollars wordt afge
wogen, stal het Van Gogh-jaar 
de show, maar In Vlaanderen 
wordt terecht aandacht be
steed aan de figuur van Te
niers, die ons met zijn zwierig 
en verfijnd talent meer dan 
tweeduizend doeken als artis
tiek erfdeel naliet. 

tweedaagse opendeurdag, die door honder
den kunstminnende Sinjoren bezocht werd. 
Merkwaardig is ook dat het Ermitageg;iu-
seum van Leningrad de herdenking van 
Teniers-300 vierde met de uitgave van een 
kunstalbum over de 40 werken van onze 
Vlaamse meester, die deze Russische kul-
tuurgalerij rijk is. 

Tevens een unieke gelegenheid voor de 
Perkenaars om het lopend jaar tof Teniers
jaar uit te roepen. Hier verbleef de kunste
naar immers op zijn kasteel Drie-Torens, dat 
hij in 1663 aankocht uit handen van Helena 
Fourment, weduwe van Pieter Paul Rubens. 

Drie lokale verenigingen {Heemkring, Hob-
byklub en Koninklijke Fanfare), die de naam 
van hun roemrijke inwoner in hun titel voe
ren, organiseerden op 17 maart een schitte
rend Tenierskoncert met werken van tijdge
noten van de grote schilder; vervolgens 
tijdens de Pinksterdagen een geleid bezoek 
aan de St.-Niklaaskerk, waar grafsteen, 
schilderijen en bbemenhulde de lof van 
David Teniers bezongen. p^ 
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VLAAMSE HEIR 

VLAAMSE KERMISSEN... D A E N S F O N D S H E E F 

NIEUWE VOORZIHER 
Thans staan de topdagen van het Teniers-

jaar 1990 op zaterdag 8 en zondag 9 septem
ber voor de deur, ingericht samen met de 
Antwerpse Akademie en opgenomen in het 
programma van de Koningsfeesten 1990-91. 
Op het Icasteel de Ribaucourt wordt een 
tweedaagse „open poort" gehouden, l̂ ade-
rend in het raam van de Monumentendagen. 
De beroemde Vlaamse Icermissen van Te-
niers zullen er in een gezellige sfeer herle
ven. Een bonte bedoening alleszins, midden 
een prachtig natuurkader, want het histo
risch kasteel (1627) en zijn 100 ha groot 
domein zijn een bezoek overwaard. 

Gedurende beide namiddagen worden er 
vanaf 12tot 19u. smakelijke streekgerechten 
opgediend en gaan er vanaf 14u. kosteloze 
geleide natuurwandelingen in het park door. 
In en rond de Orangerie verwelkomt u een 
resem festiviteiten: optreden van zes mu
ziekkorpsen, diashow over Teniers en het 
kasteel van Perk, tentoonstelling van werken 
van lokale schilders en permanente demon
stratie van kantklossen, een kunstambacht 
dat nauw aansluit bij de tijd van Teniers. 

...EN GROTE KUNST 
Het prachtige waterkasteel wordt telkens 

van 13U.30 tot 19u. voor geleid bezoek 
opengesteld. Hier vindt tevens een jubileum
tentoonstelling in de Tenierszaal plaats over 
leven en werk van de meester m.m.v. het 
Nationaal Hoger Instituut en de Koninklijke 
Akademie voor Schone Kunsten uit Antwer
pen. Verder ekspositie van dokumenten over 
de Teniersfamilie uit de persoonlijke kollektie 
van graaf de Ribaucourt, w.o. een origineel 
boek van de hand van David Teniers, betitels 
als Amphitheatrum pictorarum (1660), waar
in de kunstenaar 229 etsen van schilderijen 
uit de verzameling van aartshertog Leopold-
Willem bijeenbracht. Tevens wordt in pri
meur de makette van het nieuwe Teniersmo-
nument tentoongesteld, bestemd voor de 
Teniersplaats te Antwerpen. 

Jammer dat de Vlaamse Eksekutieve geen 
interesse betoonde om van deze herdenking 
een Vlaams feestjaar te maken, zoals de 
Nederlanders dat wél deden voor Van Gogh. 
Als blijvende herinnering aan dit eeuwjaar 
zal niettemin in het Teniersdorp op 1 en 2 
december e.k. voorverkoop en eerstedagaf-
stempeling gehouden worden van drie gele-
genheidspostzegels met afbeeldingen van 
schilderijen van Teniers, als onderdeel in de 
reeks „Belgische kunstwerken in het buiten
land". Tenslotte zal het Teniersjaar stemmig 
afgesloten worden met een speciale kerst
stalversiering door voornoemde Teniersvere-
nigingen. Perk is niet zomaar „het kleine 
dorpje van de grote Teniers"! 

Jos Lauwers, historlkus 

In 1956 was het vijftig jaar geleden dat 
priester Adolf Daens te Aalst overleed. Op 
De Werf aldaar werd een standbeeld opge
richt, bekostigd met giften van duizenden 
eenvoudige mensen uit het Aalsterse. Die 
bleven Daens dankbaar omdat hij zich om
streeks 1900 totaal had ingezet voor de 
eenvoudige, vaak arme en geminachte 
Vlaamse boeren en middenstanders, arbei
ders en ,,fransmans". Hij was daardoor in 
konflikt gekomen met welgestelden en politi
ci en met een groot deel van de klerus. 

GRONDBEGINSELEN 
Uit het sukses van de Daensherdenking in 

1956 is het Priester Daensfonds ontstaan. 
Het is een pluralistische vereniging die aan 
geen politieke partij en aan geen organisatie 
gebonden is. Op de Algemene Vergadering 
van 25 maart 1979 werden de „daensisti-
sche grondopvattingen" vastgelegd en in 
vier kerntema's samengevat, die betrekking 
hebben op de toekomstige maatschappelijke 
en politieke ontwikkeling: 1. solidariteit met 
de medemens; 2. ontplooiing van het Vlaam
se volk; 3. demokratisering van de samenle
ving ; 4. doorbreken van de verzuiling op alle 
gebied, in de geest van een echt pluralisme. 

De eerste voorzitter was Frans De Neve. 
Toen die in 1977 stierf, volgde Luc Delafort-
rie hem op. Hij is de kleinzoon van drukker, 
uitgever en volksvertegenwoordiger Pieter 
Daens. Priester Adolf Daens was zijn oom. 

Over priester en Pieter Daens had hij al 
enkele artikelen en twee boeken geschre
ven. Als voorzitter ging hij uiteenzettingen 
geven en toespraken houden. Hij schreef 
ieder nummer van het tweemaandelijkse 
bulletin van het Priester Daensfonds voor 
een flink stuk zelf vol. Onder zijn impuls 
werden over heel Vlaanderen afdelingen op
gericht, ,,daenskringen", die de werking op 
plaatselijk vlak stimuleerden en organiseer
den. 

OPVOLGING 
Maar Luc Delafortrie is al ver in de zeven

tig en moet het wat rustiger aan doen. 
Hermar) Slagmulder neemt zijn taak over. 
Zijn grootvader Jozef De Cock had nog in de 
drukkerij van Pieter Daens gewerkt en be
hoorde in 1896 tot de stichters van het 
Ziekenfonds der Christene Volkspartij. Slag
mulder zelf is een bekwaam organisator. Hij 
is de regisseur van het Vlaams Nationaal 
Zangfeest en van de 11 juli-viering op de 
Brusselse Grote Markt. Hij is vertrouwd met 
het kulturele en Vlaamse leven in Aalst. 

Het standbeeld van priester Adolf 
Daens te Aalst, bekostigd door dui
zenden eenvoudige mensen. 

(Toto P. Van Den Abeele) 

Slagmulder heeft evenwel een zware op
dracht op zich genomen. Na het entoesias-
me en de snelle uitbouw van het Priester 
Daensfonds in de beginjaren is er een stag
natie gekomen. De leiding was vaak in han
den van oudere mensen die nu ziek zijn of 
gestorven en er werd niet overal tijdig uitge
keken naar geschikte en jongere opvolgers. 
Vele daenskringen leiden een sluimerend 
bestaan. En op de daensmanifestaties valt 
het op hoe weinig jonge mensen er te zien 
zijn. In de geschiedenislessen op school 
wordt over de daensistische beweging niet o, 
nauwelijks gesproken. Vele mensen in 
Vlaanderen kennen het Priester Daensfonds 
niet of vinden het niet nodig er lid van te 
worden. 

EN VANDAAG? 
Toch is het sociale en Vlaamse program

ma van de daensisten nog niet venwezenlijkt. 
De verborgen armoede in onze welvaart
maatschappij neemt steeds grotere afmetin
gen aan en de problemen van de derde 
wereld zullen nog tot ver in de 21ste eeuw 
onze aandacht en inzet opeisen. Priester 
Daens kon in zijn tijd voor al die hedendaag
se problemen geen pasklare oplossing ge
ven. Maar wie denkt en handelt in zijn geest, 
kan niet onverschillig blijven. 

— inlichtingen over het Priester Daensfonds 
zijn te verkrijgen bij Luc Geeroms, sekretaris 
van het fonds, DAVS, Grote Markt 3,9300 Aalst. 
Tel.: 053/77.06.84. 
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KULTUUR 

BOB GELDOF EN ROBERT LONG: 
FANTASTICO! 

Wellicht keek u zaterdagavond ook naar 
de BRT-Sterrenavond, waar Jan Geysen het 
grote nieuws kwam meklen dat de groep 
Clouseau (terecht) onze afvaardiging zou 
worden voor het Eurosongfestival in mei '91. 
En Rotjert Long een tweede reeks „Tien voor 
taal" aankondigde, „die spraakmakende 
taalstrijd" tussen Vlaanderen en Nederland. 
Een parlementaire vraag omtrent de Belgi
sche vlag werd door de Nederlandse produ
cer beantwoord dat hij hierbij niet had stilge
staan, en „beterschap" beloofde In die zin 
dat deze herfst de driekleur wordt wegge
haald en door de leeuw wordt vervangen. 

Inmiddels verscheen een nieuwe el-
pee/CD van Long bij EMI, en voor hen die 
hem niet kennen is Fantastico een aanrader: 
het is een uitgekiende verzameling van 16 
zelfgepende liedjes waarvan hij de helft zelf 
zingt, afwisselend een solo of in duet met 
een kollege. Zoals in de recente radiohit 
Midlife crisis blijft hij een interessant woord
kunstenaar van de kabareteske kleinkunst. 
Heimwee naar vroeger en vergelijkingen lo
pen als een rode draad door de plaat. Simon-
ne Kleinsma zingt als een Liesbeth List 
(vroeger) op haar best. Zeer mooi klinkt 
Willeke Alberti in Op is op, waarna Corry 
Konings de dingen in balladevorm sterk 
relativeert. Op de ommekant krijgt je een 
vijfluik Long zelf, even bijgetreden door Rob 
de Nijs, met daarna weer Konings in het 
pittige Draaiorgellied. 

Mooiste liedjes hierna zijn het gevoelvolle 
Zijn glimlach en vooral afsluiter Het is haast 
geen zondag meer, die alles In zich heeft om 
als kleinkunstsingel romantische harten te 
veroveren. Een aanrader dus. 

FOLKY GELDOF? 
Bob Geldof, de Vlaamse Ier (van emigran

ten uit het leperse), en even het geweten van 
de wereld met Band-Aid voor Ethiopië, 
neemt nu afstand en wil zijn muzikale loop
baan verder zetten. Als een komeet schoot 
enkele weken geleden zijn singeltje Great 
song of Indifference uit het niets naar twaalf 
in de topdertig. Deze aanstekelijke skifflemu-
zlek deed ons meteen denken aan een 
herboren Lonnie Donnegan. Dit nummer is 
dé visitekaart van de plaat, en wordt vooraf
gegaan door twee nummers die iets meer 
weg hebben van popsongs, maar door aan
wenden van akkordeon en viool in plaats van 
synthesisers duidelijk de Ierse folk aankle
ven. Hoewel het inleidende Gospel song net 
als een Dylannummer klinkt (wat hij even 
later In Voyager 2, een in Parijs na een tijd 

VAU 
De nieuwe plaat van Robert Long is 
een uitgeleende verzameling liedjes. 

van zweven (?!) herneemt), klinkt Let it go 
dan weer als Boomtown Rats anno 79. Even 
later klinkt hij als een Leonard Cohan wan
neer hij eenzaamheid als ketens van pijn 
vertaalt. Met de ballade Rose at night, schit
terend omlijst van countryfiddie, rondt hij 
schitterend af. Deze Vegetarians of love (uit 
bij Phonogram) is de beste plaat van Geldof 
sedert zijn Ratsperiodel 

8 X TOON HERMANSF 
De Antwerpse Arenbergschouwburg is 

deze dagen aan vernieuwing toe, en de 

Fleetwood Mac is terug. 

zetels worden onder handen genomen in een 
himbeerrode kleur. Op dinsdag 2 oktober 
e.k. opent men het nieuwe teaterseizoen met 
de Jubileumshow van Toon Hermans, met 
als voorprogramma een feestelijke Teater 
Pittoresk. Voor de optredens van 2,3,5 en 6, 
9 en 10,12 en 13 oktober is snel reserveren 
uiteraard de boodschap, en dit kan recht
streeks (niét telefonisch I) aan de kassa van 
de schouwburg, Arenbergstraat 28, op elke 
werkdag in september, van 11 tot 16 uur. 

ACHTER HET MASKER... 
(IS ER BLUES) 

Dat de ,,blanke blues" in de lift zit hoeft 
geen betoog: het groeiend sukses van het 
festival te Peer en het optreden van Eric 
Clapton enkele maanden geleden waren een 
teken aan de wand. En onze Vaya con Dios, 
Gary Moore en de Ierse Sinnead O'Connor 
skoorden om beurt nummer één hits die stuk 
voor stuk bluesgetint waren. Zelfs Ten Years 
after kwam naar de Leuvense Marktrock en 
in oktober e.k. komt John Mayal naar ons 
land. 

De naam Fleetwood Mac is nauw verbon
den met de Ierse blues, toen ze eind zestig 
met gitarist Peter Green vier grote hits maak
ten. In mei '79 plande Green een soloplaat, 
en verliet de groep. Deze week uit naar 
Amerika, drummer Mick Fleetwood hield ste
vig de touwtjes in handen, wist Christine en 
John Mac Vie plus Stevie Nicks en Leslie 
Buckingham voor zijn projekten te winnen. 
En Fleetwood werd een supergroep, die met 
Rumours (in 77) en Tango ('87) goud en 
platina haalde. Na twee decennia waren ze 
dus voor het eerst bij ons, en na een verkeer
de start (omwille van belabberde klank en 
kwetsuren van bassist John Mc Vie) waren 
ze maandagavond te Gent. Het werd een 
grootste hits-festijn afgewisseld door num
mers uit hun dubbelplaat Tusk ('80) en de 
recente WEA-elpee Behind the mask, die 
een mooi klankbeeld geeft van wat de groep 
aankan na het vertrek van Buckingham. De 
nieuwkomers die vorig jaar reeds tijdens hun 
wereldtoer meespeelden en ook deze opna
men meemaakten leveren de helft van de 
nieuwe liedjes, en laten horen dat de nieuwe 
Fleetwood Mac weer een topper zal worden. 
Er zitten verscheidene singelhits in, en aan
gevoerd door Save me en Teil me lies krijg je 
gevoelvolle ballades en zelfs een smaakvolle 
countrysong te horen. 

S.D. 

27 WIJ - 7 SEPTEMBER 1990 



KULTUUR 

STRAATGEWELD 
De Brabantse muziekgroep Zakdoek is 

reeds aan de vierde editie van de Vilvoordse 
Kroegentocht toe. Opnieuw verlenen dit 
jaar acht drankgeiegenheden en niet minder 
dan zes muziekgroepen hun medewerking. 

Jan Smed speelt traditionele volksmuziek 
uit Vlaanderen en Brabant. Een groep die 
reeds jaren toonaangevend is in dit genre. 
Eind '89 brachten zij een nieuwe, zeer mooi 
klinkende, CD/cassette uit getiteld „Muziks-
kes". 

Yawuar Maliku brengt volksmuziek uit de 
Andes (Peru en Bolivië), en dit op schitteren
de wijze. Yawuar MalLku verzorgde dit jaar 
o.m. een zeer gesmaakt optreden op het 
Brusselse „Brosella" festival. 

Thet Keyhole Conspiration Streetband 
is een dixiegroep rond duivel-doet-al Rene 
Jonckeer. De naam van dit bonte jazzgezel-
schap herinnert aan het vroegere, nu legen
darisch geworden „Tsleutelgat" waar de 
groep haar wortels had. 

Ed Kooyman voorstellen is nauwelijks 
nodig. Deze „Antwaarpse" volkszanger is 
een oude rot in 't vak. Onlangs kwam hij weer 
volop in de belangstelling met een fonkel
nieuwe CD 1000 weekends. Ed Kooyman 
komt samen met zijn trouwe makkers Her
man Vertiaeren, Frank Bierque en Bert Van 
Bortel naar Vilvoorde. 

Peper en Zout is straatgeweld uit Houtem, 
het simpatiekste gehucht van Vilvoorde. Ze 
brengen een een cocktail van jazz, swing, 
dixie, old time en nogvanalles op ongedwon
gen wijze. 

De joviale gastheren Zakdoek hebben een' 
druk maar vruchtbaar jaar achter de rug. Het 
Vilvoordse viertal bracht de CD/LP Om niet 
te vergeten uit die door iedereen zeer gun
stig onthaald werd. Zakdoek sloot het sei
zoen af met een wervelend optreden op het 
folkfestival van Dranouter. 

GRATIS 
De zes muziekgroepen doen een ronde 

langs acht Vilvoordse drankgeiegenheden 
(de groepen spelen zonder geluidsinstalla
tie!). M.a.w. als U post vat in één van de 
deelnemende cafe's kan U vanachter uw 
konsummatie de zes ensembles beluisteren 
en bekijken zonder U te hoeven verplaatsen. 
In elk café kan U bovendien een overzichte
lijk programmablad verkrijgen met het uur
schema van de groepen (welke groep waar 
en om hoe laat?) en een stratenplan erin 
opgenomen. 

De acht drankgeiegenheden bevinden 
zich allemaal in de omgeving van de Vil-

Ed Kooyman en Herman Verhaeren nu zaterdag te gast in Vilvoorde. 

voordse Grote Markt. U kan dus ook rustig 
van het ene naar het andere café kuieren. 
Deze acht kroegen zijn: Het 13de Gebod, 
De Koning van Spanje, Onder Ons, Sport

centrum (Bavi), De Taverne, Luminor, De 
Witte Leeuw en Roosevelt. 

De deelname aan de kroegentocht is gra
tis. Rep je dus naar Vilvoorde! 

FESTIVAL VAN 
VLAANDEREN '90... 

In de Gotische zaal van het Leuvense 
stadhuis stelde Jan Briers het programma 
voor van het Festival van Vlaanderen, en 
kenners verzekerden ons dat dit één der 
boeiendste wordt in de reeks. Het is onder
meer de bedoeling, in de reeks Nordic 
Lights, nieuwe werken te leren kennen, en 
ook nu weer wordt gewerkt rond bepaalde 
temata. Belangrijk blijven de grote 15- en 
16de eeuwse Vlaamse Pdifonisten, de Prin
sen van de Muziek. Om de kosten van 
éénmalige uitvoeringen te drukken is er een 
internationale samenwerking tot stand geko
men, waarbij uitvoeringen kunnen plaats
hebtien op verscheidene plaatsen. Het ope-

ningskoncert te Gent van gisteren, donder
dag 6 september, alsook het Mozart Re
quiem (21/9) en de Kasteelkoncerten zijn 
alvast uitverkocht, net als Don Giovanni te 
Brussel en het Washington Symphony Or
chestra te Leuven en Brussel. 

Voor verdere info: zie de uitgebreide gratis 
festivalbrochure, te verkrijgen in kulturele 
centra en de zes Vlaamse historische ste
den. Op 15 september is er de wereldkreatie 
van de musical Dear Fox door het Ballet van 
Vlaanderen in de Antwerpse KVO, waarna 
Gent tot 28 oktober aan de beurt komt. 

S.D. 

ADVERTENTIE 

BLOEMEN ROUWKRANSEN 
BRUIDSTUILEN 
ZAALVERSIERING 

I > 
I E T R A PVBA 

w | / HEIHOEFSEWEG 1 
«jygg 2520 EDEGEM 
^ 4 ^ Tel.: 03/457.23.89 

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 
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zo DE OUDEN ZONGEN 

N
IEMAND zal het luidop zeggen 
maar de Internationale wieier-
wereld fronste vorige zondag de 
wenkbrauwen. 

Vooreerst was Japan een om
streden keuze als strijdtoneel 
voor de belangrijkste eendags-
wedstrljd van het jaar. 

Vervolgens werd Rudy Dhae-
nens een laureaat die buiten de 
landsgrenzen eigenlijk maar 

een beperkte bekendheid genoot. 

GENERAAL 
Om heel precies te zijn: in acht jaren 

t)eroepswielrennerij won Rudy precies ne
gen wedstrijden. Dat is niet overweldigend al 
mag men er geen verkeerde konkluzles uit 
trekken. Dhaenens onderscheidde zich im
mers heel vaak in de grote voorjaarsklassie
kers. Hij was veel meer dan een zeer be
kwaam helper maar in de laatste meters 
kwam hij vaak scherpte tekort om zijn talent 
en zijn vakmanschap in overwinningen te 
verzilveren. Hij was een kampioen — jawel 
— met een zogeheten low profile. Hij nam 
schijnbaar vrede met een vaste standplaats 
in de subtop. Door Ingewijden werd hij ge
waardeerd maar het grote publiek kon hij 
maar zelden begeesteren. 

In de voorbije maanden werd de luitenant 
Inderdaad een generaal. Zijn regelmaat was 
verbluffend en leverde hem een tweede 
plaats op in de stand van de wereldbeker
kompetitie. Hij was de beste na Bugno en nu, 
in Japan was hij de betere van... Bugno. 
Dhaenens wereldkampioen. Zijn wedervaren 
en zijn karrière bewijzen ongewild het grote 
gelijk van Eddy Merckx. De grootste-onder-
de-groten stelde altijd al dat onze koereurs 
vooral ,,in het koppeke" ziek waren. Dat ze 
zoveel meer konden dan ze zelf vermoedden 
of graag wilden geloven. Dat ze alleen maar 
moesten uitgaan van hun eigen aanleg, dat 
ze hun karakter moesten stalen en hun 
beroepsijver vergroten. 

Dhaenens' weg naar de top verliep lang
zaam maar gestaag. De man had tijd nodig 
om zichzelf te ontdekken. Dhaenens weet nu 
dat hij een kampioen is, een wereldkampioen 
zelfs. 

GENADELOOS 
In Japan vierde ook Eddy Merckx een 

persoonlijke triomf. Eindelijk reden zijn 
„mannen" zoals hij dat wil: attent, toege

wijd, intelligent en zonder resen/es. Dhae
nens kon uiteindelijk zegevieren omdat drie 
van zijn ploegmaats een vroege ontsnapping 
mee gestalte gaven. De blauwe truien ver
dwenen geen moment uit de spits van de 
wedstrijd en dat is toch het minste wat men 
van de vertegenwoordigers van een groot 
wielerland mag venwachten. De terugval van 
onze wielrennerij in de voorbije jaren was 
geen gevolg van verminderde aanleg maar 
van gebrekkige toewijding, van verkeerde 
mentale instelling, van „professionele ge-
maktzucht". Door genadeloos op dezelfde 
spijker te slaan heeft Eddy Merckx de zicht
bare ongeïnteresseerdheid toch enigszins 
kunnen doorbreken en vroeg of laat (zonder 
ongelukken was Criquielion voor twee jaar in 
Ronse wereldkampioen geworden) moe(s-
)ten de suksessen volgen. 

De meeste Vlamingen waren 
zondagochtend nog niet goed 
wakker toen Rudy Dhaenens In 
Utsunomlya (Japan) wereld
kampioen wielrennen werd. Hij 

.versloeg in de spurt zijn ploeg
maat Dirk De Wolf, de grote 
uitblinker van de regenboog
koers. 
Dhaenens is een prototype. 
Een wieierkampien „made in 
Flanders". De bescheidenheid 
zelve. Een koereur die pas he
lemaal zichzelf werd toen hij in 
een Hollandse ploeg (PDM) de 
betekenis van lef en durf naar 
waarde leerde inschatten. 

Triomf dus voor Dhaenens en voor een 
geweldige Dirk De Wolf. Toevallig ook een 
knaap met een beroemd leermeester: Roger 
De Vlaeminck. Zo de ouden zongen. Maar 
men nroet wel naar die ouden willen (blijven) 
luisteren. Ook wanneer ze moeilijk doen. 

SMOEZEN 
Erg gemakkelijk maakte de BRT er zich 

vorige zondag van af. Rechtstreekse wed-
strijdbeelden op de zenders van de ons 
omringende landen maar „de koereurs" uit 
de Reyerslaan pasten. Vanzelfsprekend zul
len ze komen aandraven met hun gekende 
smoezen: „Geen geld, meneer". Onzin na
tuurlijk. Wie tijdens de Mondiale wat flurken 
uit een of ander land in de studio haalt om 
daar de klown uit te hangen (met de eigen 

Wielerhoogdag in Japan met Rudy 
Dhaenens en Dirk De Wolf. (toto ap) 

klowns) moet hoognodig maar eens leren 
prioriteiten te stellen. En dan die kommen-
taar achteraf in de Zevende Dag. Waar 
hebben we het verdiend? 

Al zal het natuurlijk ook wel zo geweest zijn 
dat de onfeilbaren hadden voorspeld dat 
onze jongens er niets van zouden terecht 
brengen. Maar dan nog moet men beseffen 
dat het WK-wielrennen voor Vlaanderen be
langrijker is dan het EK-atletiek in Split of de 
24u. van Zolder of de Memorial Van Damme. 
Het is niet anders professoren. 

Flandrien 
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KAMPIOENSCHAP VOL VERRASSINGEN 

De start van de voetbalkompetitie zorgde voor heel wat verrassingen. De 
groten lieten van hun pluimen. Anderlecht ging tenonder in Luik. (foto YDS) 

Wat de tweeëndertigste finales van de 
Beker van België lieten vermoeden, is waar
heid geworden. De krachtsverhoudingen in 
ons voetbal wijzigen grondig. Club Brugge, 
Anderlecht en KV Mechelen liggen niet lan
ger ver voor op de konkurrentie. 

Club houdt voorlopig nog het best stand. 
Anderlecht moet van onderaan opnieuw be
ginnen en Mallnwa schijnt wel een puinhoop. 

Hoe kon het zo ver komen? Zijn AA Gent, 
Standard en Sporting Charleroi topploegen 
in wording? 

NIEUW EVENWICHT? 
De terugval van Anderlecht en KV Meche

len is vlug verklaard. Beide pbegen lieten in 
het tussenseizoen waardevolle spelers ver
trekken. Grun, Andersen, Vervoert, Gud-
johnson (niet verkocht maar uit eigen wil op 
nonaktief) enerzijds en Rutjes, Bosmans en 
Koeman anderzijds waren spel- en stijlbepa-
lende figuren. Door hun vertrek zijn de auto
matismen volledig weggevallen. Het is mo
menteel zoeken naar een nieuwe eenheid, 
een nieuw evenwicht. Daar komt bij dat de 
vervangers niet onmiddellijk grote geestdrift 
wekken in hun nieuwe omgeving. In Ander
lecht twijfelt men luidop aan Van Loen, 
Dewolf en van Baekel. In Mechelen kunnen 
Ingesson, Sogers en Eijkelkamp hun gevier
de voorgangers nog niet doen vergeten. 
Twijfels alom dus. 

MEPPEN... 
Club, dat op de transfermarkt traditioneel 

grote behoedzaamheid opbrengt, staat nog 
overeind al liet het op de groene rechthoek 
nog maar weinig zien. De grote drie — hoe 
lang mogen we ze zo nog noemen? — 
ondervinden duidelijk nadeel uit hun verlate 
kompetitiestart. Hun tegenstanders staan 
konditioneel verder en groeien daardoor snel 
in zelfvertrouwen. AA Gent trok voor vijftien 
maanden René Vandereycken aan met de 
ambitie binnen vier jaar aan te sluiten bij de 
nationale top. De Oostvlamingen zijn flink op 
weg. Met een goeie Erwin Vandenbergh 
moet veel mogelijk worden. Standard her
leeft onder Kessler. Het klinkt onwaarschijn
lijk maar het is niet anders. Sir Georges is 
een ongrijpbare man. Een peperdure trainer 
die ook de loomste knapen met vuur in de 
schoenen het veld injaagt. Hij mag geen 
meester-taktikus heten, hij zet altijd en overal 
een organisatie neer en hij kweeict een men
taliteit waarop sportieve tempels kunnen 
worden rechtgetrokken. Onder Kessler her
leeft Standard en wie zijn voetbalklassiekers 
een beetje kent weet wat dat betekent. Het 
heilig vuur brandt weer op Sclessin en indien 
de verzamelde konkurrenten de vlammen 
niet vlug doven kan veel mogelijk worden... 

Charleroi is een geval apart. Mambourg is 
al lange jaren de gedroomde thuishaven voor 
een potentiële topklub. Het ontbrak het zie
dende supporterslegioen enkel aan grote 
spelers en ondernemende bestuurders. Ge
leidelijk aan begint daar verandering in te 
komen. Georges Heylens is een ambitieuze 
trainer. Slim, sluw, leep, link. Hij weet van 
wanten en herkneedt de geesten en gewoon
ten binnen de klub. Indien hij tijd en geld 

krijgt (met Stojic en Wuyts heeft hij goed 
gekocht) stoot de meest Italiaanse van al 
onze kiubs misschien toch nog eens naar de 
top door. 

Het kan bijgevolg mooi en spannend wor
den. Zeker indien de vandaag nog heersen
de groten in de komende dagen meer mep
pen moeten inkasseren en dat zou gezien de 
omstandigheden best kunnen. 

Deze week 
in Knack Magazine 

De koning en wij 
Op 7 september wordt koning Boudewijn 60 jaar. Daarmee begint een biezonder 

jaar, dat in de zomer van 1991 eindigt, als de 40ste verjaardag van zijn 
eedaflegging wordt gevierd. Wat betekent de koning voor ons, simpele Belgen? 

Deze week in Knack. 

Frank Vandenbroucke 
SP-voorzitter Frank Vandenbroucke 
schreef een boek waarin hij zijn poli
tieke ideeën uiteenzet. Een gesprek 
daarover, aan de vooravond van het 
nieuwe politieke jaar. Deze week in 
Knack. 

Notaris X 
Enkele jaren terug kwam een Antwerp
se notaris in opspraak. Hij zou incest 
hebben gepleegd met zijn twee zoont
jes. Paul Koeck schreef nu een boek 
over de zaak, waarin de onschuld van 
notaris X wordt aangetoond. Deze 
week in Knack. 

Ziek onderwijs 
Nu klagen ook de direkteuren van het 
katoliek onderwijs steen en been. Met 
vijf rond de tafel leggen ze uit waarom 
het onderwijs doodziek is. Deze week 
in Knack. 

En meer... 
• Handel: hebben de Belgen belangen 
in Irak? • Monarchie: de geheime di
plomatie van koningin Elisabeth. • 
Wielrennen: reportage van het wereld
kampioenschap in Japan. 
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BIOS 

RODE OKTOBER FANTASIA 
Als je Walt Disney zegt, roep je zowel 

tegenstand als bijval op. De grote meester, 
zoals hij door sommigen wordt genoemd, 
wordt door de enen als de verloedering 
gezien, door de anderen als de enig zaligma
kende. Wat men ook over Disney moge 
denken: over Fantasia zijn ze het allemaal 
eens. Deze tekenfilm is muziek, hij brengt op 
onvergetelijke wijze een reeks muzikale por
tretten, waarbij Bach, Tsaikowsky, Strawin-
sky. Beethoven, Ponchielll, Moessorgsky, 
Schubert en Dukas plots zichtbaar worden. 
Dit werk dat meer dan 1.000 mensen voor 
vier jaar aan het werk hield is een mijlpaal in 
de film- en muziekgeschiedenis. Fantasia 
komt opnieuw in de zalen en is geheel 
vernieuwd. De komputer hielp de kleuren 
bijwerken en de geluidsband werd opnieuw 
opgenomen. Irwin Kostal, een leerling van de 
orginele dirigent Leopold Stokowksi, diri
geert het 150 koppen tellend orkest waarvan 
iedere plek Is bezet door een talentvol musi-
kus, zich daarbij bazerend op de originele 
partituren. Dit alles digitaal opgenomen 
wordt een lust voor het oor. 

RODE OKTOBER Met elektronische hulp werd de ouwe Fantasia weer toonbaar, (foto the w. oisney 
Company). 

Als je naar The Hunt for Red October van 
John McTlernan (Die Hard) zit te kijken kun 
je soms je ogen niet geloven. Je ziet een 
zeeman voor een scherm zitten en wanneer 
hij seinen opvangt, vertelt hij de kapitein niet 
alleen dat het om een Russische duikboot 
gaat, maar ook welke, en dan niet alleen het 
type, maar zelfs de naam weet ie er op te 
plakken. (En dit is géén fantasie, maar kei
harde werkelijkheid). Tot de Rode Oktober 
op de proppen komt, want daarvan hebben 
ze nog nooit gehoord. Erger zelfs, die kan 
zich geruisloos voortbewegen, zodat hij on
gezien en ongehoord tot voor het Amerikaan
se vasteland kan komen en daar eventueel 
z'n raketten afschieten. Dat vinden de Ameri
kanen ongehoord. Maar kapitein Marko 
Alexandrovich Ramius (een Sean Connery 
die de film geloofwaardig maakt, neem hem 
eruit en de film stort als het bekende kaarten-
huisje in elkaar) vindt het ook ongehoord en 
besluit van met z'n boot naar de Amerikanen 
over te lopen. De Russen willen bij middel 
van hun ambassadeur (Joss Ackland) de 
veiligheidsadviseur van de Amerikaanse pre
sident {Richard Jordan mag van mij best de 
Oscar voor de beste bijrol krijgen) overhalen 
mee te doen aan de jacht op de Rode 
Oktober. Een ClA-man gooit echter roet in 
het eten. Jack Ryan (Alec Baldwin) denkt het 
zaakje door te hebben en gaat de strijd aan 
met zijn oversten, een groep generaals die 
liever als havikken dan als duiven bekend 
staan. Het plot is heel ingenieus opgebouwd 

en de film vraagt aandachtige toeschouwers, 
die liefst van bij de aanvang in de zaal zitten 
en niet voortdurend op zoek zijn naar een 
verfrissing of een ijsje, of het nodig vinden 
kommentaar te leveren, alsof ze thuis in hun 
zetel naar de televizie zitten te kijken, hierbij 
het filmgenot van de anderen bedervend. 

BIJNA ECHT 
Tom Clancy, de auteur van de oorspronke

lijke bestseller werd in 1976 voor het eerst tot 
dit verhaal geïnspireerd, door een niet beves
tigd bericht, dat verscheen in de Washington 
Post. Het raakte een beetje op de achter
grond, maar toen hij in 1982 een thezis. 
afgelegd aan de VS Zeevaart Akademie, In 
handen kreeg, waarin duidelijk werd gespro
ken over een muiterij aan boord van een 
Russisch schip, ging hij verder op zoek en 
niet vergeefs. De muiter was Valery Sablin, 
tweede in bevel op de destroyer Storozhevoi. 
De feiten deden zich voor in november 1975, 
op het ogenblik dat de meeste van de 250 
bemanningsleden in Riga vakantie hadden 
gekregen. Het alarm werd gegeven door een 
zeeman die overboord was gesprongen toen 
het schip de haven van de hoofdstad van 
Litouwen verliet en over de radio door een 
officier werd medegedeekJ dat er een muite
rij was. Bij aanvang werd gedacht dat Zwe

den het einddoel was van de muiter Sablin, 
om daar, met een televizieboodschap, veran
deringen van het Sovjetsisteem te eisen. Het 
schip werd tegengehouden door vliegtuig-
vuur in de nabijheid van Zweden en de 
samenzweerders stonden terecht. Sablin 
werd ter dood veroordeeld en stierf voor het 
vuurpeloton. De roman van Tom Clancy is 
vaag gebazeerd op deze gebeurtenis, maar 
het is zoals Clancy zelf zegt: „Mijn boek 
heeft een historische aanleiding, maar het is 
fiktie". 

Was de roman van Clancy nog gesteld in 
de pre-perestroika anti-rooie-sfeer, de film is 
dat duidelijk al veel minder. Maar nogmaals, 
zonder Connery en zonder de Barnumrekla-
me was er geen The Hunt for Red Octo
ber... 

Willem Sneer 

ADVERTENTIE 

Kostuums naar maat. 
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TELEVISIE 

ZATERDAG 8 SEPT. ZONDAG 9 SEPT. MAANDAG 10 SEPT. 

T V 1 
11 00 Ezelsoor, fragmenten, 11 40 Teleskoop, 
fragnnenten; 16 30 De grappenmaker, film, 17 50 
Nieuwskrant; 17 55 Nieuws; 18 00 Tik tak; 18 05 
Plons; 18 10 Schoolslag, vakantie-uitzending, 
18 50 Vlaanderen \tekantieland, over de Gordel, 
19 20 Joker- en lottotrekking; 19 30 Nieuws. 
20 00 Tracey Ullman show 
20 25 Maxmix, muziekprogr 
21 35 Videodance, danswedstrijd 
22 30 Vandaag 
22 50 Sport op zaterdag 
23 20 In de hitte van de nacht, serie 

VTM 

15 30 Hanna Barbera, tekenfilms, 1615 Clip 
Club, verzoekprogr, 16 30 Sister Kate, serie, 
17 05 Super 50; 18 00 Nieuws; 18 05 Highway to 
heaven, sene, 19 00 Nieuws. 
19 30 Free spirit, sene 
20 00 De juiste prijs, spelprogr 
21 00 Tough Guys, film 
22 40 Nieuws 
23 10 And the violins stopped playing, serie 
23 55 Nieuws 

Ned. 1 
13 00 Nieuws; 17 30 Nieuws; 17 40 )ten harte 
brengen wij U lof, registratie, 18 06 Kerkepad, 
Dordrecht, 18 29 Op goede gronden, dok , 19 00 
Nieuws; 19 20 Sil, de strandjutter, serie 
20 13 Roseanne, serie 
20 44 Crossfire, serie 
21 45 Puzzelkampioen, spelprogr 
22 11 Bomans, programmaserie 
23 00 Nieuws 
23 11 Drieluik, kunstprogr 
23 57 Opmaat, orgelmuziek 
00 02 Huizen van Oran|e 

Ned. 2 
13 00 Nieuws; 17 00 Visionairies, tekenfilmsene, 
17 25 Club Veronica; 17 50 Sledge Hammer, 
serie, 18 20 Top 40; 19 00 Empty nest, sene, 
19 25 De heilige koe, automag , 20 00 Nieuws; 
20 27 Tour of duty, serie 
21 25 Veronica film & video 
22 15 Veronica sport 
22 45 Live! Rock over Europe, popspektakel 
00 10 Nieuws 
00 15 Live! Rock over Europa, vervolg 

Ned. 3 
09 00 Nieuws; 18 00 De werkelijke droom, por
tretten, 18 30 Sesamstraat; 18 45 Jeugdjoernaal 
extra;19 10 Het spoor van de reuzen, dok ,20 00 
Nieuws. 
20 20 Mariavespers van Claudio Monteverdi 
22 07 Rorentiinse Spelen uit 1589, klassiek 
22 30 Studio Sport 
23 00 Nieuws 

T V 1 

09 00 Zoetekoek met Samson; 10 00 Eucharis
tieviering; 11 00 De zevende dag, praatkaffee, 
13 00 Sunday Proms, koncert, 14 50 Formule 1 
van Italië, autorennen, 17 00 Grote Prijs Eddy 
Merckx, wielrennen, 17 55 Nieuws; 18 00 Tiktak; 
18 05 Van Pool tot Evenaar, toer kwis, 19 00 
Sportweekend I; 19 30 Nieuws, 20 00 Sport
weekend II. 
20 30 De Brug, sene 
21 20 België In z'n blootje, bloemlezing 
21 50 Elton John, muziekprofiel 
22 00 I.Q., kwis 
22 30 Vandaag 
22 50 Aan de rand van de ijsvelden, dok 

TV 2 

14 00 Koningsfeesten, flitsen, 19 30 Nieuws; 
20 00 Pavarotti, Carreras en Domingo in koncert 

VTM 
15 00 Cover girl, film, 16 50 Clip Club, verzoek
progr , 1 7 05 Paradise Club, serie, 17 55 VTM-
sport; 18 00 Nieuws; 1810 Lou Grant, serie, 
19 00 Nieuws. 
19 25 Doogie Howser, M.D., sene 
20 00 Around the world in 80 days, miniserie 
21 35 Dear John, sene 
22 00 Nieuws 
22 15 VTM-sport 
22 40 The great Missouri raid, film 
00 00 Nieuws 

Ned. 1 

13 00 Nieuws; 15 30 Ons goed recht, serie, 16 39 
Neighbours, serie, 17 02 Over mensen en die
ren, dok ,17 22 Ik zing zo graag, tekenfilm, 17 30 
Nieuws; 17 36 Streetwise, sene, 18 01 Vara's 
kindermenu; 19 00 Nieuws. 
19 07 Zo jong als je je voelt, serie 

19 31 Laat maar zitten, serie 
20 04 Cagney en Lacey, sene 
20 50 Het moment, talkshow 
21 35 Achter het nieuws, aktualiteiten 
22 05 Brandmeester, serie 
22 56 Kunstwerk, Gertie bierenbroodspot 
23 27 Zomerrock, Pinkpop 1990 
00 07 Museumschatten 
0015 Nieuws 

Ned. 2 
09 00 Bram en Moos; 09 05 De Dingles, filmpje, 
09 15 Le grand chemin, film, 13 00 Nieuws; 19 00 
The wonder years, serie, 19 25 We zijn weer 
thuis, sene, 20 00 Nieuws. 
20 10 Jongens van de WItt, verkenningen 
20 36 Jiskefet, sketches 
21 05 Het pakket dok over Suriname 
22 00 Post Irkutsk, videobnef 
22 30 De profs, portretten 
23 20 Nieuws 

Ned. 3 
09 00 Nieuws; 12 00 Het Capitool, diskussie-
progr , 14 55 Studio sport; 18 00 Schrijven, kur-
sus, 18 30 Sesamstraat; 18 45 Studio sport; 
20 00 Nieuws. 
20 10 De papegaai, serie 
20 40 Het Nabije Oosten, dok 
21 30 Werken aan werk, rommel en antiek 
22 00 Kenmerk, aktualiteiten 
22 27 Nieuws 

T V 1 

17 30 Het Capitool, serie, 17 55 Nieuws; 18 00 
Tik tak; 18 05 Plons; 18 10 De rekstok, jeugd-
filmpje, 18 35 Het honingbeleg, serie, 19 00 Bu
ren, serie, 19 30 Nieuws. 
20 00 Zeg 'ns AAA, serie 
20 25 TIen voor taal. Taalstrijd 
21 05 De wonderjaren, sene 
21 30 Goede Hoop, serie 
22 30 Vandaag 
22 55 De vrolijke dokters van St.Swithin's, sene 

TV 2 
18 30 Nieuwskrant; 18 35 Mooi en meedogen
loos, serie, 19 00 Puur natuur; 19 05 Waar de 
hemel de aarde kust, dok , 19 30 Nieuws. 
20 00 In-grid! In-grid!, sportkwis 
20 35 Het getemde paradijs, dok 
21 05 Oogappel, oudermagazine 
21 35 Uitzending door derden 

VTM 

15 30 Dallas, serie, 16 15 Santa Barbara, serie, 
16 45 Clip Club, verzoekprogr , 17 00 VTM-Kin-
derklub; 17 30 Lassie, serie, 18 00 Nieuws; 
18 05 Cijfers en letters; 18 30 The power, the 
passion, serie, 19 00 Nieuws; 19 30 Rad van 
Fortuin. 
20 00 Zorro, serie 
20 30 MacGyver,serie 
21 30 Family Ties, serie 
22 00 Nieuws 
22 30 Vroemtuigen 
23 00 Space, sene 
23 45 Nieuws 

Ned. 1 
13 00 Nieuws; 15 55 Romaanse kunst In Frank
rijk, Aude, 16 20 Spitfires boven Australië, dok , 
17 10 Neighbours, serie, 17 30 Nieuws; 17 40 
KRO Kresj. 19 00 Nieuws. 
19 20 Volmaakte vreemden, serie 
19 45 De Bobbies, serie 
20 15 Boggle, vroordspel 
20 50 Liefde, niets dan liefde, sene 
21 15 De zomer van 1990, praatprogr 
22 00 Laten we welzijn, dok 
23 00 Nieuws 
23 10 Vincent op de voet gevolgd, dok 
23 30 Interpolis toernooi, schaken 

Ned. 2 
13 00 Nieuws; 17 30 Post!; 17 33 Thundercats; 
18 00 Wunder der Erde, natuurfilmserie, 18 30 
Home, serie, 19 00 Sportpanorama extra; 20 00 
Nieuws. 
20 27 12 Provinciën spel, Zuid-Holland 
21 35 Opsporing verzocht 
22 20 Televizier, aktualiteiten 
23 10 Lonesome dove,serie 
23 55 Ontdek je plekje, Buren 
00 10 Nieuws 

Ned. 3 

09 00 Nieuws; 10 30 Schooltelevisie; 18 30 Se
samstraat; 18 45 Jeugdjoernaal; 18 55 Het klok
huis; 19 10 Werk zoeken, werk vinden; 19 40 
Voorlichtingsprogramma; 20 00 Nieuws. 
20 20 John is not mad, dok 
20 50 Business class, dok 
21 20 Teleac extra 
21 23 Om het behoud van de aarde, teleac 
22 00 NOS-laat 
22 45 Nieuws 
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TELEVISIE 

DINSDAG 11 SEPT. 

TV 1 
17 30 Het Capitool, serie, 17 55 Nieuws; 18 00 
Tik talc; 18 05 Draaimoien; 1810 Sprookjestea-
ter, De drie vrienden, 18 35 Johan en Plerewiet, 
serie, 19 00 Buren, serie, 19 30 Nieuws. 
20 00 De drie wijzen, kwisprogr 
20 40 Zeker weten?, praatprogr. 
21 50 Motown, dol( 
22 30 >^nclaag 
22 50 Mobiele mensen — auto, automag 

TV 2 
18 30 Nieuwskrant; 18 35 Mooi maar meedogen
loos, sene, 19 00 Babel, voor migranten, 19 30 
Nieuws. 
20 00 Mama is boos, film 
21 30 Uitzending door derden 

VTM 
15 30 Dallas, sene, 16 15 Santa Barbara, sene, 
16 45 Clip Club, verzoel^progr , 17 00 VTM-Kin-
derklub; 17 30 Lassie, sene, 18 00 Nieuws; 
18 05 Cijfers en letters; 18 30 The power, the 
passion, sene; 19 00 Nieuws; 19 30 Rad van 
fortuin. 
20 00 Soundmixshow 
21 10 Flying doctors, sene 
22 00 Nieuws 
22 30 Telefacts, aictualiteiten 
23 10 A fine romance, sene 
00 00 Nieuws 

Ned. 1 
13 00 Nieuws; 14 07 De dwergexpress, film, 
15 50 Ja natuurlijk extra, dok ,16 39 Teds televi-
site, Hoe maak je tegels en serviezen, 17 30 
Nieuws; 17 40 Bollo, Bies en bondgenoten, se
ne, 18 04 Davy Crockett, sene, 19 00 Nieuws. 
19 20 Pink Panther, tekenfilm, 19 32 Monument 
voor een gorilla, dok 
20 32 Hazard of hearts, film 
22 10 Hier en nu, aktualiteiten 
23 00 Nieuws 
23 10 Emmy Vèrhey, Sonate nr 1 van Beethoven 
23 30 Huizen van Oranje 

TV 1 
16 00 Samson; 17 30 Het Capitool, sene, 17 55 
Nieuws; 18 00 Tik tak; 18 05 Plons; 18 10 TV-
Tam Tam, voor kinderen, 18 35 Storybook inter
national, volksverhalen, 19 00 Buren, sene, 19 30 
Nieuws. 
20 00 Tatort, serie 
21 35 De steek-er-wat-van-op-show, praatprogr 
22 30 Vandaag 
22 50 Travelogue, audio-visuele elementen 

TV2 
18 30 Nieuwskrant; 18 35 Mooi en meedogen
loos, sene, 19 00 Uitzending door derden, 19 30 
Nieuws. 
20 00 Sportavond 

VTM 

15 30 Dallas, serie, 16 15 Santa Barbara, sene, 
16 45 Clip Club, verzoekprogr, 17 00 Schuif af; 
18 00 Nieuws; 18 05 VTM-Super 50; 19 00 
Nieuws; 19 30 Rad van fortuin. 
20 00 Wie ben ik?, spelprogr 
20 30 Jake and the Fatman, sene 
21 30 Golden girls, sene 
22 00 Nieuws 
22 30 Hardcastle & McCormick, serie 
23 20 The Odd Couple, serie 
23 45 Nieuws 

Ned. 1 

13 00 Nieuws; 15 00 Het ontstaan van een konti
nent, dok , 15 55 Geloof je 't zelf?, dok , 16 35 
Tom Sawyer, tekenfilmserie, 17 00 Kop en staart; 
17 14 Het gebeurde in... De Himalaya, belevenis
sen, 17 30 Nieuws; 17 40 Vrouw zijn, kompilatie-
progr , 1 8 05 Our house, serie, 19 00 Nieuws; 
19 20 Highlight, bekende persoonlijkheden, 19 56 
The Campbells, sene 
20 25 Eens rivier, altijd rivier?, dok 
21 20 Tijdsein, aktualiteiten 
21 50 God verandert mensen 
23 00 Nieuws 
23 10 Het opkrikken van een booreiland, dok 

TV 1 
17 30 Het Capitool, sene, 17 55 Nieu\ys; 18 00 
Tik tak; 18 05 Pnkballon; 18 25 Malvira, sene, 
18 35 Anita and the kids of Europe, sene, 19 00 
Buren, sene, 19 30 Nieuws. 
20 00 Matlock, sene 
20 45 Cliff Richard, muziekprofiel 
21 00 Première, nieuwe films 
21 30 Panorama, aktualiteiten 
22 30 Vandaag 
22 50 Plunjezak van een dode, sene 

TV 2 
18 30 Nieuwskrant; 18 35 Mooi en meedogen
loos, sene, 19 00 The Cure, muziekprofiel, 19 10 
Uitzending door derden; 19 30 Nieuws. 
20 00 De Wetstraat, dok 
20 50 Amores dificiles, sene 

VTM 

15 30 Dallas, sene, 16 15 Santa Barbara, serie, 
16 45 Clip Club, verzoekprog , 17 00 VTM-Kinder-
klub; 17 30 Lassie, sene, 18 00 Nieuws; 18 05 
Cijfers en letters; 18 30 The power, the passion, 
sene, 19 00 Nieuws; 19 30 Rad van fortuin. 
20 00 Tien om te zien, show 
21 00 Flamingo Road, sene 
22 00 Nieuws 
22 30 Star, filmmagazine 
23 10 Animals of Africa, dok sene 
23 35 Nieuws 

Ned. 1 
13 00 Nieuws; 17 30 Nieuws; 17 40 De vuurto
renfamilie, sene, 18 05 Vara's kindermenu; 
19 00 Nieuws; 19 22 Labynnth, spelprogr 
19 55 Holland Casino Festival 
21 06 De eerstgeborene, sene 
22 04 De Oprah Winfrey Show, praatshow 
22 47 Jazz at the Smithsonian 
23 00 Nieuws 
23 10 Impakt, dok 

Ned. 2 
13 00 Nieuws; 17 00 Hello Europe, this is Hol
land, kinderprogr ,17 43 Heathcliff & Co, teken
film, 18 05 De Tros TV Show op reis; 18 55 Tik 
tak; 19 00 Te land, ter zee en in de lucht, 
amusement 20 00 Nieuws. 
20 27 Baby M, TV-film 
22 10 Tros aktua, aktualiteiten 
22 40 Dear John, sene 
23 10 Brigitte Bardot: SOS Animaux, reeks na
tuurfilms 
00 05 Nieuws 

Ned. 2 

13 00 Nieuws; 17 00 Mijn eerste keer, eerste 
spoortrein, 17 25 Curasao special, muziek, 18 00 
The egde and beyond, sporten, 1815 Count
down, raggae, 19 00 Run the gauntlet, sene, 
20 00 Nieuws. 
20 27 Crime story, sene 
21 25 Nieuwslijn, aktualiteiten 
22 00 Married with children, sene 
22 30 Parallax, dramaprod 
23 20 Pin up club, erotisch mag 
23 50 Nieuws 

Ned. 2 

13 00 Nieuws; 16 05 Come on George, film, 17 30 
David, de kabouter, sene, 17 55 Toppop gold; 
18 20 Ontdek je plekje. Buren, 18 30 Tennis; 
19 00 Colour in the creek, sene, 19 25 Pauze tv, 
jongerenmag , 20 00 Nieuv» 
20 27 Avro Krimi, sene 
21 55 Wijnwereld, info 
22 05 Rock for Clear Water, dok 
23 00 De orangerle, praatprogr 
23 45 Nieuws 

Ned. 3 

09 00 Nieuws; 14 00 Skoalle-tv; 14 55 Teleac; 
18 00 Waar ik geboren ben, over Molukkers, 
18 30 Sesamstraat; 18 45 Jeugdjoernaal; 18 55 
Het klokhuis; 19 10 Robin of Sherwood, sene, 
20 00 Nieuws. 
20 24 Buitenlandse schrijversportretten, Ray
mond Chandler 
21 14 Pijn in de rug, dok 
22 00 NOS-laat 
22 45 Het andere Europa, dok 
23 15 Nieuws 

Ned. 3 
09 00 Nieuws; 09 30 Schooltelevisie; 18 00 De 
zee in het midden, dok ,18 26 Barbapapa, anima
tie, 18 30 Sesamstraat; 18 45 Jeugdjoernaal; 
18 55 Het Klokhuis; 19 10 \^n gewest tot ge
west, regionaal nieuws, 19 54 Politieke partijen; 
20 00 Nieuws. 
20 20 Stichting Socutera 
20 25 Madame Sarah, toneel 
22 00 NOS-laat 
22 50 Studio Sport 
23 20 Nieuws 

Ned. 3 
09 00 Nieuws; 17 45 Levenslied in 100 verzen, 
infosene, 1815 Jong geleerd, hobby's en sport, 
18 30 Sesamstraat; 18 45 Jeugdjoernaal; 18 55 
Het Klokhuis; 19 10 De bierjagers, sene, 19 35 
Vreemde kostgangers, sene, 20 00 Nieuws. 
20 20 Toneel maken, Niemand doet onrecht 
21 08 Van Gogh en de tweeslachtige triomf, dok 
22 00 NOS-laat 
22 45 Ca va?, teleac 
22 55 Nieuws 
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EEN FILM PER DAG 

VRIJDAG 14 SEPT. 

TV 1 
17.30 Het Capitool, serie; 17.55 Nieuws; 18.00 
Tik tai<; 18.05 Postbus X, serie; 18.35 Oproep der 
kabouters, tekenfilmserie; 19.00 Buren, serie; 
19.30 Nieuws. 
20.00 Elvis, serie 
20.25 Tlie mysterious affair at Styles, TV-film 
22.10 Huizen kijken, bouwen en verbouwen 
22.30 Vandaag 
22.50 Tijd is geld, financieel magazine 
23.00 Cat People, film 

TV 2 
18.30 Nieuwskrant; 18.35 Mooi en meedogen
loos, serie; 19.00 De Vlaams-Natlonale Omroep-
stichting; 19.30 Nieuws. 
20.00 Zegen en vloek, dok. 
21.00 Modem: De stille kracht van Reddy Kilo
watt, dok. 
21.50 Koncert 
22.15 Sport extra, paardesport 

VTM 
15.30 Dallas, serie; 16.15 Santa Barbara, serie; 
16.45 Clip Club, verzoekprogr.;17.00 VTM-Kin-
derklub; 17.30 Lassie, serie; 18.00 Nieuws; 
18.05 Cijfers en letters; 18.30 The power, the 
passion, serie; 19.00 Nieuws; 19.30 Rad van 
fortuin. 
20.00 Benidorm, serie 
20.30 Wies Andersen show, spelprogr. 
21.10 Attack Force Z, TV-film 
22.35 Nieuws 
23.00 Serial, film 
00.25 Nieuws 

Ned. 1 
13.00 Nieuws; 17.30 Nieuws; 17.40 Interpolis 
schaaktoernooi; 18 00 Landelijk Jongerenkoren 
festival; 18.30 De Muppetshow; 19 00 Nieuws; 
19.20 De blauwe revolutie, dok. serie. 
20.20 Holland Casino Festival 
21.35 Curieus, praatshow 
22.20 Brandpunt, aktualiteiten 
23.00 Nieuws 
23.10 Vincent op de voet gevolgd, dok. 
23.25 Lekker weg, Eemland 
23 50 Hostile witness, film 

Ned. 2 
13.00 Nieuws; 16.00 Dieren van de Middellandse 
Zee, dok.; 16.29 Diamond Award Festival 1989, 
verslag; 17.18 De ratelslang, dok.; 17.34 De 
Teenage Hero Turtles, tekenfilmserie; 17.59 T 
and T, sene; 18.24 Heathcliff & Co, serie; 19.00 
Tik tak; 19.05 De familie Oudenrijn, serie; 19.28 
Aif, serie; 20.00 Nieuws. 
20.27 Op goed geluk, spelprogr. 
21.15 De leukste thuis, ontspanning 
21.45 'Allo 'Allo, sene 
22.15 Hemingway, serie 
00.05 Nieuws 

Ned. 3 
09.00 Nieuws; 10.30 Schooltelevisie; 18.00 Pas
poort; 18 30 Sesamstraat; 18 45 Jeugdjoernaal; 
18.55 Het Klokhuis; 19 10 Hier waak ik, dok.; 
19.35 Vogels kijken, dok , 20.00 Nieuws. 
20 20 Europese internationale Dirigenten Mees
terklas 
21.28 Spotters, film 
22 00 NOS-iaat 
22.45 De vrije gedachte 
22.55 Nieuws 

Malcolm McDowell probeert Nastassia KInskI uit te leggen wat er zoal 
gebeurde tijdens haar jeugd in „Cat People", vrijdag 14 september, op 
TV 1 om 23u. 

ZATERDAG 8 SEPTEMBER 

TOUGH GUYS 
Komische Amerlk. avonturenfilm uit 1986 
met Burt Lancaster, Kirk Douglas en Char
les Durning. Na dertig jaar opsluiting 
worden Archie Long en Harry Doyle uit de 
gevangenis ontslagen. De wereld is intus
sen nogal wat veranderd en zij hebben 
het moeilijk om zich aan te passen aan het 
„gewone" leven... (VTM, om 21 u.) 

ZONDAG 9 SEPTEMBER 

COVER GIRL 
Rita Hayworth is in deze Amerlk. muzikale 
film uit 1944 een cover girl die moet 
kiezen tussen een Broadway-producer en 
een nachtklubeigenaar uit Brooklyn. Sa
men met Gene Kelly danst en zingt zij 
prachtige nummers van Kern en Gersch-
win. (VTM, om 15u.) 

MAANDAG 10 SEPTEMBER 

LA GARNISON 
AMOUREUSE 
Franse film uit 1933 met Fernandel, Pierre 
Brasseur en Janine Merray. In een klein 
provinciestadje heeft de kolonel van een 
nieuw garnizoen zijn manschappen bevo
len binnen de muren van de kazerne te 
blijven. (RTBf 1, om 15u.10) 

DINSDAG 11 SEPTEMBER 

MAMA IS BOOS 
Hoewel John Gisberts met zijn vrouw en 
zijn gezin alles heeft moeten doormaken 

(cfr. „Schatjes") krijgt hij het in deze Ned. 
film van Ruud van Hemert uit 1986 op
nieuw hard te verduren. 
(TV 2, om 20u.) 

WOENSDAG 12 SEPTEMBER 

SO LONG AT THE FAIR 
Britse dramatische film uit 1950 met Jean 
Simmons en Dirk Bogarde. Vicky en haar 
broer Johnny brengen in 1889 een be
zoek aan de Wereldtentoonstelling in Pa
rijs. Na een nachtje uit stelt VIcky vast dat 
Johnny spoorloos verdwenen is. (BBC 2, 
om 17u.) 

DONDERDAG 13 SEPT. 

LA LECTRICE 
Constance houdt erg veel van lezen. Zij 
maakt van haar hobby haar beroep en 
gaat bij klanten tegen betaling voorlezen 
uit hun geliefkoosde literatuur. Dit leidt 
vaak tot onvoorstelbare situaties. Franse 
film van ivlichel Deville met Miou-Miou, 
Regis Royer en Patrick Chesnais. 
(RTBf1,om20u.30) 

VRIJDAG 14 SEPTEMBER 

GAT PEOPLE 
Amerik. griezelfilm van Paul Schrader uit 
1982 met Nastassia Kinski, Malcolm 
IVIcDowell en John Heard. De jonge Irena 
Galliër wordt op een onverklaarbare wijze 
aangetrokken door een zwarte panter die 
de nacht voordien een prostituee ver
scheurde. In de dierentuin wordt zij ver
liefd op de jonge direkteur van de zoo... 
(TV 1, om 23u.) 
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MENGELWERK 

HERSENBREKER 
OPGAVE 52 
HORIZONTAAL 

4. De harde bodem is daar niet meer, maar 
toch l(un je er nog goed rijden (8) 

8. Dat doet een vleier om iemands mond 
(6,6) 

10. Van zull(e tirannen is de wereld nog 
steeds niet verlost (12) 

13. De gedachte is zijn zoon of dochter (4) 
14. Wie loopt zonder uit te kijken, kan ont

ploffen (11) 
16. Deze mensen bepalen mede de kwaliteit 

van het ziekenhuis (16) 
18. Met zulke handelingen kun je iemand 

krenken (13) 

VERTIKAAL 
1. Een charmante buiging maken (5) 
2. Die korf pakten onze grootmoeders als 

ze kousen gingen herstellen (8) 
3. Flink (4) 
5. Die handelsartikelen zijn er nog wel 

degelijk (5) 
6. Meestal wordt zo iets pas na iemands 

dood opgericht (10) 
7. Zij wonen in de gemeente van de hop-

feesten (11) 
9. Over zo'n klein plekje om te dansen is 

men het nog niet eens (9) 
11. Het is lastig als je die tijdens lezen, 

praten of luisteren kwijtraakt (5) 
12. Beter worden is hetzelfde als beter zijn 

(7) 
15. Beloning voor werk (4) 
17. Vaas (3) 

OPLOSSING 
OPGAVE 51 
Horizontaal: 2. bas; 4. zij; 6. middelste; 
8. hartedief; 9. genegenheid; 12. reaktie; 
15. ontmoeten; 18. afgelost; 20. Brus
sels; 21. herboren. 

Vertikaal: 1. lam; 3. slede; 4. zestien; 5. 
zelfbestuur; 7. doren; 10. gletsjer; 11. 
drogist; 13. Eiffel; 14. Tijl; 16. tree; 17. 
noest; 19. Elba. 

WINNAAR 
OPGAVE 50 

Tussen onze lezers zitten waarschijnlijk 
veel „puzzelaars". Er komen steeds meer 
kaarten in onze brievenbus. Tussen deze 
vele inzendingen pikten we deze week Jos 
De Jonghe uit. Hij woont te 2870 Putte, aan 
de Schrieksesteenweg 69. 
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SATERDAG 
Vlaamse renners: geen tast... 
...van velopauze. 

Japan voortaan land... 
...van de rijdende zon? 

Broodtekort In Moskou 
Koren op de molen van Jeltsln. 

Björn wil weer tennissen 
...maar eist eerst Borgsom 

Priester kreeg KGB-geld... 
...op kleine schaal? 

Weerman van scherm weg 
Pien is gezien... 

Gordel: franstallgen gooien... 
...Kraainempootjes. 

„Steeds meer mensen 
laten zich verrassen" 
las een verstrooide lezer. 

AHASVERUS 
,, Visoorlog in golf van Biskaje " las 
Ahasverus en zuchtte: „En onze 
vloot is niet thuis...". 
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UIT DE REGIO 

OP DE 
BARR KADE 

Hij had nog kunnen leven... Herman Van
den Reeck (1901-1920). Voor 70 jaar werd hij 
echter te Antwerpen aan de Grote Markt na 
een sporenviering te Borgerhout neerge
schoten. Het was zondag. 11 juli 1920. 
Marnix Gijsen, samen met 2f4 andere dich
ters, schreef een „Tijdzang" voor deze min
der bekende „Rodenbach". Op 9 juli 1922 
werd het grafmonument onthuld met een 
toespraak van Pol de Mont. Van 11 tot 12 uur 
houdt het herdenkingskomitee op 30 sep
tember 1990 een bezinningsronde op het 
Schooriselhof rond dit beeldhouwwerk van 
Couvreur. 

Net zoals Jan Pallach of Maarten Luther 
King — om die twee maar te noemen — blijft 
Herman Vanden Reeck, over de feiten heen, 
velen fascineren. Het misterie van de dood? 
De blijvende vloek rond de aanslag? Deze 
rusteloze, jonge aktivist kan voor onze tijd 
een voorbeeld zijn. Hij zocht en droomde. Hij 

sloeg bruggen over tegenstellingen. Als 
spoorstudent naar de VUB te Brussel vorm
de iedere reis een debatmogelijkheid. Als 
sekretaris van de anti-militaristische Vereni
ging — in 1904 opgericht door Domela Nieu-
wenhuis — wilde hij de wereldvrede verwe
zenlijkt zien... voor altijd! Hij nam politieke 
verantwoordelijkheid op bij het heruitgeven 
van ,,De Goedendag" — een Vlaams-natio
naal vormingstijdschrift. Hij stichtte — lang 
voor de vervlaamsing van het scoutisme — 
„de Vlaamse Padvinders". Het „Plus est en 
Vous" was zeker op hem van toepassing. 

Aan zijn voorbeeld, hoe jong hij ook was, kan 
elkeen die gemeenschapsinzet wil opbren
gen voor Vlaanderen — over de klassieke 
tegenstellingskes heen! — zich optrekken 
en inspireren. 

Herman stichtte destijds — als ateneum-
student — een leesgezelschap waar hij tek
sten van Frederik van Eeden, van August 
Vermeylen enz... liet bespreken. Hij had 
intense kontakten met Lode Zielens, Pol Van 
Ostaijen en Wies Moens. Zijn vader werkte in 
de Volkshogeschool samen met de Joodse 
flamingant Marten Rudelshelm, die niet zo
veel later — bij gebrek aan medische verzor
ging — op 10 september 1920, in de Ant

werpse gevangenis, op 47-jarige leeftijd, zou 
sterven... Ook deze aktivist — alhoewel hij 
niet akkoord kon gaan met dr. Borms' Raad 
van Vlaanderen — was doordrongen van de 
ideeën: zelfbestuur-voor-Vlaanderen en zel
frealisatie-door-vorming, twee hoofdricht
snoeren voor lederen „die wilde leven voor 
Vlaanderen". Wij her-denken beiden in deze 
drukke periode. 

Met ongeveer 40.000 Vlamingen stonden 
we aan de IJzer; met ongeveer 85.000 gor
delden we rond Brussel-19; duizenden trok
ken uit alle Vlaamse jeugdbewegingen tij
dens de voorbije weken op jeugdbivak;.. In 
Tirol bracht Jeka honderden jongeren in 
internationaal verband bij elkaar. De „Hoge 
Rielen" (Lichtaart) liep gedurende een week 
„vol" vanuit Vlaanderen en zovele landen 
met Chiro-leiding en aanverwanten. „Vlaan
deren bestaat!" zou je zeggen. Inderdaad, 
maar diepgang moet dit bestaan, deze 
stroom, voeden. Zoniet wordt dit alles vlug 
tot een herdenkingske, een kampsfeer, een 
dagje Diksmuide of 100 km fietsprestatie-
met-medaille... Dit invullen is de uitdaging 
voor Iedereen die met-zijn-volk „verder" wil! 

Willy Kuijpers, 
algemeen sekretaris 

HET PARTIJBESTUUR DEELT MEE 
Na afloop van het Volksunie-partijbestuur van 

maandag 3 september j.l. heeft algemeen voorzit
ter Jaak Gabriels volgende mededelingen ver
spreid ten behoeve van de pers. 

Het VU-Partijbestuur besprak tijdens haar verga
dering de Golfkrisis na de Iraakse invasie van 
Koeweit. 

De VU is het met de regering eens dat deze 

FRANS-VLAANDEREN BETOOGT 
De Vlaamse Federalistische Partij (VFP) — EVA-lid — neemt het nrxjedige initiatief om 

op zaterdag 20 oktober in Rijsel op te stappen. 
Zij eist: 
— Geen kunstmatige naam „Nord, Pas-de-Calais", wel de historische naam ,,Flandre-

Vlaanderen" 
— Nederlands in de school en op TV 

— Tweetalige bewegwijzering « « 
— Onderwijs in de Vlaamse geschiedenis ^ ^ 
— Bescherming en bevordering van het Vlaams kultureel erfgoed 
Deze betoging moet slagen. Maak er bovendien een kennismaking met Frans-

Vlaanderen van. Tracht op post te zijn want de Franse staat zal zeker de koppen tellen. 
Wat in Baskenland, Korsika, Bretagne, Katalonië, Elzas kan, moet in Frans-Vlaanderen 
ook kunnen. Ook volksnationalisme moet er „punten halen." 

De betoging verloopt op een rustige wijze, enkel achter de Leeuwevlag. Partij- of 
bewegingsvlaggen worden niet toegelaten. De stoet trekt door het centrum van de stad. 

Verdere inlichtingen: VFP-PFF, P.B. 58, F-59155 Faches Thumesnil en bij Bruno 
Lobert, rue Carnot 45, F-59155 Faches Thumesnil. Tel. 00/33/20/53/62.92. 

Afspraak op zaterdag 20 oktober om 16 u Parking Javary (Nord Expo- Foire 
Commerciale/Handelsbeurs) Quartier Saint-André in Rijsel. 

agressieve daad om een reaktie vroeg onder de 
supervisie van de Verenigde Naties. De evolutie in 
de Golf leidt tot een aantal belangrijke Internationa
le konklusles : 

— de reaktie van de PLO op de inval toont aan 
dat de Palestijnse bevrijdingsorganisatie zich moet 
heroriënteren om een belangrijke rol In het vrede
sproces te blijven spelen. De oplossing van de 
Palestijnse kwestie is noodzakelijk voor een stabie
le en vreedzame Arabische wereld. 

— tegelijkertijd dient Israël in het konflikt in toom 
gehouden te worden om een eskalatle te vermij
den. 

— de aanstaande top tussen Bush en Gorbatsjov 
is een goede zaak: bij elke stap In het konflikt 
dienen er met de Sovjet-Unie afspraken gemaakt te 
worden. 

— in leder geval moeten de westerse mogendhe
den vermijden de kaart van de blanke suprematie 
uit te spelen. Ook China en Japan hebben een 
verantwoordelijkheid In het kader van de Verenigde 
Naties. 

— het konflikt toont aan dat de Arabische regi
mes zich moeten hoeden voor teokratie en absolu
tisme. Een demokratlsering van de landen in de 
regio is noodzakelijk. 

De VU legt er verder de nadruk op dat de 
Belgische opdracht vooral op het humanitaire vlak 
ligt. Hulp aan de Arabische en Palestijnse gestran-
den via het Rode Kruis biedt hier een mooi perspek-
tief. Zo'n opdracht is even doelgericht als om het 
even welke militaire aanwezigheid. In die zin zou
den de Benelux-landen en Duitsland, als tegenge-
wicht voor de meer militaire rol van Frankrijk en 
Engeland, als EG-landen hun opdracht moeten 
heroriënteren. Bovendien moet de EG zijn taak 
uitbreiden op het Internationale forum. 
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KIJK, VNOS OP DE 
BUIS 

Op vrijdag 14 september a.s. om 19 uur is de 
Vlaams-Nationale Omroepstichting weer op de 
buis. 

Deze uitzending staat In het teken van Euro
pa en van het ondenvijs. 

„Europa begint hier" was het motto van de 
jongste IJzerbedevaart, de 63ste In de rij. Wij 
brengen een Impressie van de strijdvaardige 
en vernieuwde Vlaamse vredesmanifestatle. 

In Bree werden midden augustus grote Euro
pese verbroederingsfeesten gehouden. Hon
derden mensen uit Katalonië, uit Volpago del 
Mintello en uit Geldem toonden er een week 
lang hun kultureel kunnen. Onder impuls van 
burgemeester Jaak Gabriels werd Bree een 
bruisende Europese stad. Wij brengen er een 
sfeerbeeld van. 

Aan de vooravond van het nieuwe schooljaar 
stelde de VU haar brochure voor,,Marionet of 
meester?". VNOS spreekt met één van de 
opstellers, volksvertegenwoordiger Luk Vanho-
renbeek. 

Niet vergeten: VNOS, vrijdag 14 september 
om 19 uur. 

Opgelet: op BRT 2! 

NATIONALE VUJO-RAAD TE BRUSSEL 
Nu de vakantie er voor de meeste opzit, zijn de 

batterijen van de Volksuniejongeren weer opgela
den en starten ze hun nieuw werkjaar met een open 
nationale VUJO-raad op zaterdag 8 september in 
De Maalbeek te Etterbeek (Hoornstraat 97). 

Sinds de VUJO-raad van 8 april proberen we van 
die dag een aangename, goed voorbereide en 
leerrijke dag te maken, vol afwisseling en voldoen
de ontspanningsmomenten. Op bazis van goed 
voorbereide dokumenten wordt nagedacht over 
onze politieke stellingnamen en mogelijke aktles. 
Een suksesformule: daarover waren alle deelne
mers van 8 april het eens. 

Onze VUJO-raad van 8 september Is nog beter 
voorbereid, zal nog interessanter maar vooral be
langrijker zijn. Het is immers het officiële startpunt 
voor het sleuteljaar '90-'91, een jaar waarin VUJO 
wil uitgroeien tot de sterkste politieke jongerenor
ganisatie in Vlaanderen! 

Het programma ziet er als volgt uit: 

lOu.: onthaal en verwelkoming 
IOu.15: voorstelling en bespreking ontwerptek

sten ,.Vierde wereld", o.l.v. Geert Lambert, DB-lld. 

I lu .30: verslag VUJO's Kosovo-reis en film 

12U.15: lunch, aangeboden door VU-Etterbeek 

13U.30: verrassingsaktle 1 

14U.30: voorstelling en bespreking jaarplanning 
90-91 

15u.: optreden kabaret ,,Oompjes Kinderen", 
deel 1 

15U.30: aktualiteiten, met o.a. onze kijk op de 60-
40 koningsviering 

16U.30: kabaret ,,Oompjes kinderen", deel 2 

17u.: slotwoordt door Walter Muls, algemeen 
VUJO-voorzltter. 

De sterkste politieke jongerenorganisatie worden 
kan natuurlijk niet zonder de steun (en minstens de 
massale aanwezigheid) van de jonge VU(JO)-le-
den. Kom naar deze belangrijke vergadering. Je zal 
blij zijn erbij te horen... 

Tot zaterdag! 

Brugge bezoeken is ook 
kennis maken met het 

Vlaams 
Ontmoetingscentrum 

^ De Gulden Spoor 
't Zand 22 Brugge 
teL 050.34.30.82 

ADVERTENTIE 

Tönissteiner 
is vooral een gezondheidswater! 

Eeuwen geleden spraken dè Romeinen reeds van de buitengewone 
gezondheidseigenschappen van «Tönissteiner Sprudel». 
In latere tijden vestigde de toenmalige mineratenkenners 
herhaaldelijk de aandacht op het bronwater van Tönissteiner. 
Ze prezen het niet alleen aan ais een heerlijk dorsttessend middel, 
miaar ook en vooral om zijn samenstelling met magnesium en 
calcium. Hun lovende rapporten werden zelfs teruggevonden 
tot in... vierhonderd jaar oude oorkonden. 
Bij de bron vindt men oude schriften als «fons sanitatis, effectu 
mirabiiis » ( = gezondheidsbron, wonderbaar in haar inwerking en 
« de beroemdste bron onzer tijdrekening ». 
Tönissteiner Sprudel is speciaal geschikt voor: 
1.' zieWen der urine-afvoerkanalen. 

a) reirvigen der nieren, urinewegen, blaas- «n voorstanderkfier 
(prostatis). 

b) reinigen bij nierstenen; ook fosfaat- en karbonaatstenen. 
chronische'maagsiijmvliesontsteking. Herstelfen na. 
darmontsteking. Zenuw- en funktionele storingen, 
chronische ontsteking dec luchtpijpen (pharyngitis tracheitis, 
chronische spastische bronchitis, allergische huidaffectie), 
ziekteverschijnselen bij de stofwisseling.. 
Urinezuur diathese met haar gevolgen. Jicht. 

Import ABTS - Tiense steenweg 63 - 3040 Bierbeek Korbeek-Lo - Tel. 016/46 0311 
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OOST-VLAANDEREN 
SEPTEMBER 

8 GENT-SINT-PIETERS: Gezellig en feestelijk sa
menzijn in Jeugdhuis „De Vleer", Heerweg-Zuid 
124 te Zwijnaarde Om 15u koffietafel (100 f r ) , 
rond 18u prijsuitreiking zoektocht Vanaf 19u 30 
Noors visbuffet (350 fr) Muziek door Studio Eliano 
Info R Roels (091/22 72 37) Org VU-Gent-St-
Pieters 
9 OVERMERE: Jaarlijkse Barbecue van VU-Lede 
Aan Donklaan 15 te Overmere, vanaf 12u30 
Deelname 350 fr 
14 OPSTAUBUGGENHOUT Kultureel Weekend 
te Opstal op 14,15 en 16/9 Frans-Vlaanderen in de 
kijker, in tent tussen de kerk en het Torenhof op den 
Opstal Op 15/9 om 20u 30 tevens optreden van 
Joel en Kerktje (Fransvlamingen) Org Vlaams 
Knng Buggenhout 
16 KERKSKEN/HELDERGEM: Jaarlijks Eetfestijn 
van VU-Kerksen/Heldergem in zaal Madeion te 
Nederhasselt Van 11u 30 tot 20u 
21 SINT-AMANDSBERG: Gespreksavond met 
Hugo Coveliers over de „bende kommissie Om 
20u in de Raadzaal Oud Gemeentehuis, Antwerp-
sestwg Org VU-St-Amandsberg 
21 DEINZE: 8ste Familiefeest Vanaf 19u 30 in de 
Volkskring, Markt te Deinze Warme Bretoense 
beehesp Eregast is Frans Baert Gezellig samen
zijn Inschrijven bij Herman Maes (91/86 24 53), 
Arsele Renvaert (091/82 68 50) en Maurits Onder-
beke (091/86 29 11) Org VU-Deinze 

28 WICHELEN: Jaarlijks Mosselfestijn, in lokaal De 
Moriaan, Bohemen 35 Vanaf 19u Leden 150 f r , 
met-leden 250 fr Org VU-Groot-Wichelen 
29 WETTEREN: VU-Wetteren naar Frans-Vlaande
ren o I v Walter Luyten Info bij Johan De Smet, 
Mellepontweg 36 (091/52 19 09) 
ZOTTEGEM: 15de Zoektocht der Vlaamse Arden
nen Van 30/6 tot 30/9 Info VW-kantoor, Markt 
Zottegem Org VTB-VAB-Zottegem 

ST.-NIKLAAS STUURT 
MERGER DE LAAN 
UIT 

Sinds de VU in St -Niklaas mee in de bestuurs-
meerderheid zit is er wat met de straatnaamborden 
in de Wase hoofdstad 

En nu lezen wij in Het Vnje Waasland ^at) vnjdag 
j I „Wat wijlen mr Willem Melis die wijd en zijd 
bekende Wazenaar en burgemeester Frantz van 
Dorpe met aandurfden zal nu uiteindelijk toch 
gebeuren door een schepenkollege bestaande uit 
SP, P W en Volksunie te Sint-Niklaas " Wat is er 
aan de hand' 

Een bevoegde stedelijke kommissie heeft met 
een eensluidend advies van de Straatnamenkom-
missie het schepenkollege aangeraden de naam 
van het Kardinaal Mercierplein te veranderen m 
Houtbnel 

De naam van de Belgisch-frankofone geestelijke 
hoogwaardigheidsbekleder is steeds een doorn in 
het oog geweest van de flaminganten Net zoals 
deze van Mgr Stillemans (de Gentse bisschop was 
een tegenspeler van de gebroeders Daens) was het 
naambordje regelmatig het mikpunt voor studenti
koze naamsveranderingen en sneuvelde meer dan 
eens onder het jonge geweld 

De „nieuwe" naam Houtbnel is dan ook weer zo 
nieuw met meer want hij werd reeds gebruikt sedert 
het jaar 1540' 

Gaat St -Niklaas verder op die wijzigende weg? 
Is de volgende stap het invoeren van een Dr 
Bormsstraat, zoals reeds eerder aangevraagd' 

WIJ hopen heti 

VU-LEBBEKE L E E F ! 
Op 1 en 2 september organiseerden de VU-

afdelmgen van Groot Lebbeke — Denderbelle, 
Lebbeke en Wieze — voor de derde maal een 
eetfestijn Ook dit jaar werd dit een reuze sukses 
Meer dan zeshonderd (600) eetlustigen kwamen 
aan hun trekken Voor het opstellen van de tent, de 
inrichting, het bereiden en bedienen van eten en 
dranken, opkuis achteraf en alles wat bij zo'n 
organisatie komt kijken kon de VU-Groot Lebbeke 
een beroep doen op meer dan 40 vrijwilligers 

Aan de aanwezigen en alle helpers onze danki 
VU-Lebbeke leeft' 

(k.v.) 

STAD VILVOORDE 
Samenstelling van een wervings
reserve voor 
BEROEPSBRANDWEERMAN 

geldig voor twee jaar. 
Kandidatuurstelling kan tot 15 
september 1990 bij middel van 
inschrijvingsformulier samen 
met de aanwervingsvoorwaar-
den te bekomen op de Perso
neelsdienst, Stadhuis, 1800 Vil
voorde, tel. 02/251.09.85. 
In opdracht. 
De stadssekretaris 
J. Ceulemans 

L. Moyson 
De burgemeester. 

ADVERTENTIE 

ZOEKERTJE 

— GEZOCHT — 21-jarige juffrouw, graduaat 
konfektie-produktie, met getuigschrift Nederlandse 
daktylografie en bekwaamheidsbrevet Veiligheid 
en gezondheid, ziet uit naar aanvangsloopbaan in 
Oost Vlaanderen of plaats gemakkelijk met open
baar vervoer te bereiken Voor inlichtingen zich 
wenden tot senator dr J Valkeniers, 02/569 16 04 

— GEZOCHT — 27-jarige jongeman, afgestudeerd 
aan de KUL als industrie-apoteker, 3-talig (Ned, 
Frans, Engels) noties Duits, beëindigt begin maart 
1991 zijn dienstplicht als medisch KRO, zoekt werk 
in de farmaceutische sektor Voor inlichtingen zich 
wenden tot senator dr J Valkeniers, tel 
02/56916 04 

— GEZOCHT — 57-jarige lic handels- en financië
le wetenschappen, perfekt 3-talig (Ned, Frans, 
Duits), goede kennis Engels Vertr met informatika 
en aankopen in W Europa, zoekt nieuwe betrek
king na 20 jaar dienst in internationale firma die uit 
België vertrok Voor inlichtingen zich wenden tot 
senator dr J Valkeniers (02/56916 04) 

— GEZOCHT — 21-jarige juffrouw met opleiding 
A2-Elektronika, aktueel RVA-stagiaire in mm 
Vlaamse Gemeenschap, ervaring dfaktylografie en 
tekstvenwerking, wenst degelijke tewerkstelling m 
Oost-Vlaanderen of gemakkelijke verbinding open
baar vervoer Voor inlichtingen zich wenden tot 
senator dr J Valkeniers, 02/569 16 04 

, c f ^ ^ 

l^ 

ï > . l i l .Vr=VF. 

— Inrichting van direktiekantoren 
— Systeemmeubelen 
— Ergonomisch zitkomfort 
— Totaalmrichtingen 

ANTWERPEN: ANTWERPSESTEENWEG 363 - 2500 LIER — 
TEL. 03/480.22.51 
BRUSSEL: TOLLAAN - PLANET I • 101 B - 1940 SINT-
STEVENS-WOLUWE — TEL. 02/725.20.35 
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ANTWERPEN 
SEPTEMBER 

8 EDEGEM: Wieneravond in Drie Eiken, Drie 
Eikenstraat 128 Met Gust Teugels Inschrijven tot 
2/9 bi) Dekeyser (03/499 64 89) voor hapje + 1/21 
witte wijn (150 fr) 
8 NIJLEN Zingen met het Scheldekoor (S*'' > en 
Jan Fossé in Kempeland Vanaf 19u Org "laam-
se Kring Kempenland 
15 STABROEK: Jaarlijkse Barbecue van VU-Sta-
broek-Hoevenen-Putte Grote keus K" nbinaties 
mogelijk Vanaf 17u op Ponderosa te Berendrecht 
Info en inschrijven Patnck Vandevijver 
(664 79 64) 
20 EDEGEM: Om 20u in Kulturele Kring dia
avond met joernalist Robert Houthaeve „Vlamin
gen in Ierland" In One Eiken, Drie Eikenstraat 128 
20 EDEGEM. Met FW naar Delf Inschrijven aan 
1 150 fr tot 13/9 bij J Poppelaar (449 79 01) of J 
Dewit (449 17 66) Org FW-Fdegem 
20 LIER: Toeristische tram St Gummarusroute 
19u Bijeenkomst aan café 't Kruiske (aan Grote 
Kerk) Rondleiding Grote Kerk + bezoek kapel en 
bron in Emblem Prijs 150 fr Inschrijven 
03/480 11 52 of 03/480 96 42 Org FW-Lier-Ko-
ningshooikt 
21 TONGERLO/WESTERLO: Historikus Gerd 
Cuppens stelt zijn veel besproken boek ,,Massa
moord in Malmedy" voor Om 20u 30 " Kapelle-
keshoef te Tongerlo/Westerio Org SMF Kempen-
/Limburg 
23 WILRIJK: Stadswandeling door de wijk Zuren
borg Verzamelen Dageraadplaats om lOu Prijs 
200 fr gids en drankje inbegrepen Wel inschrijven 
voor 10/9 bij Frank Verheijen (03/828 87 22) Org 
VU-Wilrijk I s m Antwerpen averechts 
29 HEIST O/D BERG „Informatiestand" Vlaamse 
Knng in Kultureel Centrum, tot 14/10 Info bij Roger 
Van Dijck (015/24 80 86) Org VU Heist o/d Berg 

LIMBURG 
SEPTEMBER 

14 BREE Zaal Cambrinus Kloosterstraat 3 
spreekbeurt door Walter Luyten „Glimlachen en 
grimlachen in het Belgisch Parlement" Inkom vrij 
Om 20u 30 Org SMF-Limburg 
23 BILZEN: Vanaf 17u Breugeliaans eetfeest in 
de Kimpel, met optreden van Proost en Contra's, 
met aanwezigheid van minister Johan Sauwens en 
fraktieleider Frieda Brepoels Inschrijven bij Ria 
Peters (011/49 35 35) Volw 300 fr -14j 150 fr 
Org VU-Bilzen 

- BINNENHUISINRICHTING 
- SIERSCHOUWEN 
- MEUBELEN - STOFFEN 
- BEHANG 

Kazernestraat 39 
9620 ZOTTEGEM 

091/60.13.37 

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

Het O C M W Antwerpen zoekt voor onmiddellijke indiensttreding 

PAS AFGESTUDEERDE 

VROEDVROUWEN 
PSYCHIATRISCH VERPLEEGKUNDIGEN A1/A2 
ZIEKENHUISVERPLEEGKUNDIGEN A1/A2 
GEZINS- EN SANITAIRE HELP(ST)ERS 
BEJAAROENHELP(ST)ERS 
KINDERVERZORGSTERS 
GEZINSHELP(ST)ERS 

Wie belangstelling heeft kan kontakt opnemen met de 7e Directie/Personeelszaken, 
Lange Gasthuisstraat 39 te 2000 Antwerpen (tel 03/223 57 96) waar alle verdere 
inlichtingen kunnen bekomen worden 

GENK ROUWT 
OPNIEUW 

Kort na het plots overlijden van onze Senator Rik 
Vandekerckhove, waar velen, zowel binnen als 
buiten de partij door aangedaan waren — waaruit 
zijn groot moreel gezal blijkt — moeten wij nu, en 
weeral onverwacht, het heengaan betreuren van 
een van onze dertig bestuursleden 

Piet Lambrechts is op 49-jarige leeftijd plots 
overleden tijdens zijn vakantie in Frankrijk Hij was 
voorzitter van de leraarsvereniging van het kollege 
te Genk en bovendien lid van de Raad van Bestuur 
van het Limburgs Universitair Centrum en van de 
Vereniging voor Wetenschappelijk Onderzoek Lim
burg 

WIJ delen in het verdriet van de nabestaanden 
Ivo Coninx 

WIE WIL MEE 
„RECHT DOOR 
ZEE"? 

Omwille van het overdonderend sukses met 
haar optreden tijdens de jongste IJzerbedevaart te 
Diksmuide, vraagt de koninklijke harmonie Recht 
Door Zee uit Eigenbilzen Vlamingen m/v om haar 
rangen te vergroten, hetzij als bestuurslid of muzi 
kant 

Eventuele sponsors zijn ook welkom 

Allen van harte welkom 

Inlichtingen voorzitter Theo Bessemans Winke-
limstraat 17 te 3745 Eigenbilzen (011/41 17 61) 

ZOEKERTJE 
— GEZOCHT — 19-jarige jongeman vrijgesteld van 
legerdienst, met notie van houtbewerking zoekt 
betrekking in gelijk welke handarbeid Liefst ten 
zuiden van Brussel Voor inlichtingen zich wenden 
tot senator dr J Valkeniers (02/569 16 04) 

H^ 
N.V. ZAKENKANTOOR 

HERMAN STEENHOUDT 
1 STATIONSPLEIN, 

9500 GERAARDSBERGEN 
Tel. (054) 41 30 44 

Woonkrediet 
steeds iets beter! 

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE (VGC) - Brussel 
De Administratie van het College 

werft aan voor haar Centrale Openbare Bibliotheek 
en stelt een wervingsreserve samen van 

1. BIBLIOTHECARISSEN 

Vereiste diploma's einddiploma uitgereikt door een erkende mstelling voor bibliotheekweten
schappen en een akte van bekwaamheid tot het houden van een openbare bibliotheek en, hetzij een 
einddiploma van tenminste 4 jaar universitaire studies, hetzij tenminste 4 jaar ervaring als leidend 
personeelslid m een erkende openbare bibliotheek 

2. BIBLIOTHEEKASSISTENTEN 

Vereiste diploma's hoger secundair onderwijs en een akte van bekwaamheid tot het houden van 
een openbare bibliotheek 

Meer inlichtingen omtrent toelatingsvoorwaarden zijn te verkrijgen bij de VGC Administratie van 
het College, Algemene Dienst-Personeel, Saincteletteplein 30, 1080 Brussel Tel 02/426 99 78 

Sollicitaties voor 30 september 1990 sturen naar bovenstaand adres 
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OOSTENDSE 
SENIOREN VINDEN 
VERKEER 
VERKEERD 

Het Vlaams Verbond voor Gepensioneerden 
kwam bijeen om de ellendige verkeerssituaties in 
Oostende te bespreken Het VWG vindt het ge
woon ongeoorloofd dat fietsers en plankschaatsers 
zowel de zeedijk als de voetpaden onveilig maken 
voor rustig wandelende bejaarden Uit oogpunt van 
de kindvnendelijkheid kunnen hoogstens — onder 
begeleiding wel te verstaan — driewielertjes en 
kleine fietsen met steunwieltjes worden toegelaten 
op voornoemde zeedijk en voetpaden 

Ook het gebrek aan parkeergelegenheid is een 
echte nachtmerrie, aldus het VWG Vandaar dat 
vele senioren dan maar te voet of met de fiets de 
stad intrekken Teneinde voor deze kategorie de 
verkeersveiligheid beter te waarborgen, vraagt het 
VWG dan ook dat de verkeerssnelheid in de stad 
zou beperkt worden tot 40 km per uur Uiteraard 
wordt ook benadrukt dat de afbakening voor de 
fietsers beter zou gerespekteerd worden door de 
automobilisten In dat verband zou het tevens geen 
lukse zijn indien de voorrang van rechts beter zou 
nageleefd worden 

De Oostendse senioren vragen tevens het kor
daat verbieden van wachtende wagens die dan 
maar in ,,dubbele file" parkeren, dit laatste wordt 
tevens geëist voor vrachtwagenchauffeurs-leveran
ciers voor wie desnoods een tijd dient bepaald 
tijdens het lossen en laden 

Ook de motorrijwielen zouden moeten onderwor
pen worden aan een ernstiger toezicht, aldus het 
VWG daar de meeste motoren als razendsnelle 
bolides opgedreven zijn 

GEEF HEN DE TIJD! 
Wat de verkeersinfrastruktuur betreft, wordt aan

gedrongen op een aangepaste verkeerssignalisatie 
en ze vragen dan ook over de nodige ,,senioren-
tijd" te kunnen beschikken om de baan of de straat 
over te steken Aan het kruispunt Leopold) en 
Vindictivelaan raken de meeste bejaarden amper 
tot in de helft van de baan wanneer de verkeerslich
ten reeds terug op groen springen voor gehaaste 
automobilisten Ook betere en meer zichtbare ze
brapaden zouden wenselijk zijn 

Het Vlaams Verbond voor Gepensioneerden-
afdeling Oostende gaf dan ook opdracht aan haar 
vertegenwoordigers in de stedelijke seniorenraad 
deze punten met klem te verdedigen 

NIEUWE TELEFOONNUMERS 
EUROFRAKTIE 

Jaak Vandemeulebroucke/Gilbert Vanover-
schelde 02/284 30 39 
Herman Verheirstraeten 02/284 30 41 
Bart Staes 02/284 23 94 

KEUKENS - SANITAIR 
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 

Assesteenweg 240, TERNAT 
Tel. 582.29.15 

Toonzaal alle dagen open 
van 9-19 u Zondag gesloten 

WEST-VLAANDEREN é^^ LUNOR-BENELUX 

SEPTEMBER 

12 ROESELARE: Knutselen met papier Om 14u 
in H Verrieststraat 4 Meebrengen penseel en 
schilderdoos Deelname 20 fr Org VlanajoWVI 
16 ZWEVEGEM: Gezinsfietstocht '90 Inschrijven 
vanaf I4u lokaal Sportwereld, Otegemstraat 158 
Start om 14u 30 Afstand 30 km Bijdrage 60 fr 
Een halte onderweg en versnajaenngen achteraf 
zijn voorzien Org VU-VUJO-Vlaamse Klub Groot-
Zwevegem 
19 ROESELARE Knutselen met papier Om 14u 
m H Verrieststraat 4 Meebrengen penseel en 
schilderdoos Deelname 20fr Org VlanajoWVI 
19 OOSTENDE: Hugo Coveliers met zijn bevindin
gen over gerecht en politie in ons land Om 20u in 
zaal Vuurtoren, Th \fen Loostraat32, Oostende-
Vuurtoren Inkom 70 f r , wk 50 fr Org VU-
Oostende-Vuurtoren 

ATOOMSCHUILKELDERS 
RAMPENKELDERS 

OOK VOOR ZELFBOUWERS 

Gentsesteenweg 5 
9410 ERPE-Mere 

053/80.54.56 

BEZOEK ONZE KIJKKELDERS 

domus - uionlfigen 
Ruwbouw of sleutelklaar > 

pvba ALG. BOUWBEDRIJF VAN DEN BRANDEN 
Dendermondse Steenweg 29 Hamme Tel. 052-47.88.09 

Met traditionele 
«VAN DEN BRANDEN»kwali teit 

Keuze uit verschillende types. 
Ook voor uyv eigen « schets » - idee 
hebben wij een sleutelklare 
oplossing. 

=tÊjst^ 

BON VOOR INLICHTINGEN 
(OPSTUREN A.U.B.) 

NAAM : 
ADRES: 
TEL. : 
BOUWGROND TE : 
wenst inlichtingen en dokumentatie (types, k)eschnjving, prijzen ) 
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UIT DE REGIO 

BRABANT 
SEPTEMBER 

8 DILBEEK: Natuurwandeling in „De Wolfsputten" 
te Dilbeel<. Afspraak om 14u. aan l<ruispunt van de 
Kamerijklaan en Leopoldlaan voor Kultureel Cen
trum Westrand. Einde omstreeks 16u. Meebrengen 
aangepast schoeisel en evt. verrekijker. Info bij 
Herwig Blockx (02/532.14.41). Deze wandeling 
gaat nog eens door op 9 september, zelfde plaats, 

zelfde uur. Org.: Vlanajo vzw. 
9 BRUSSEL: Vlaams Gemeenschap Brussel richt 
voor de 23e keer een interessante voet-rally door 
Brussel „Ken uw hoofdstad" in. Zeer leerzaam en 
mooie prijzen te winnen. Inschrijving vanaf 13u. in 
lokaal Uilenspiegel, Pletincksestraat38 te Brussel 
(nabij Beurs). 

15 WEMMEL: Spel zonder grenzen tussen zes 

randgemeenten. Op de terreinen van de Horeton-
school. Aanvang: 14u.30. 
17 BRUSSEL: Voordracht „Bedplassen: je kan er 
echt iets aan doen". Om 19u.30 in lokalen van 
Brabantia (1ste verd.), Ninoofsestwg. 288, 1080 
Brussel. Inkom gratis. Info: 523.87.77. Org. Vlana
jo. 
29 KAMPENHOUT: 2de Witlooffeest. Van 17 tot 
21 u in zaal De Beiaard, aan de kerk Ook op 30/9 
van l lu.30 tot 19u. Org.: VU-Kampenhout. 
29 ANDERLECHT: Mosselkermis (tevens Vlaamse 
stoverij), in zaal Credo, Ninoofsestwg 371, 1080 
Anderlecht (onder de kerk). Van 12 tot 21 u. Ook op 
30/9 van 11 u.30 tot 16u. Org.: Vlaamse Werkgroep 
Klimop vzw. 

ADVERTENTIE 

Een dimensie 
meer! 

Voor uitstekende dienstverlening 
tegen competitieve prijzen 

ELECTRABEL 

elektriciteit, aardgas, TV/FM-signalen 
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VERZUILING GRAAG... 
Eens te meer slaat de Volksunie duizen

den mensen in het gezicht met haar rabiaat 
opkomen voor de zogenaamde ontzuiling. 
Begrijpt men dan niet dat zeer velen zich 
opgeofferd hebben voor vele van die vereni
gingen? 

De volgelingen van de fundamentalisten 
van het Humanistisch Verbond en aanhang 
schijnen het in de VU voor het zeggen te 
hebben. Is dit stomme naïviteit of domheid ? 

H. Janssens, Wilrijk 

STEMRECHT 
De VU is bereid stemrecht te verlenen aan 

Europese burgers in Brussel en Vlaams-
Brabant waarmee ze de traditionele partijen 
volgt. 

Het standpunt van onze partij (juni 1990), 
uitgewerkt door senator De Beider, staat vol 
nobele Europese beschouwingen. Dat doet 
me onwillekeurig denken aan het jaar 1963. 
Toen ook werden omwille van een schoon 
principe met één enkele pennetrek grond, 
mensen en posities vrijgegeven: te Komen 
en Moeskroen. Ik kwam er veel om de 
ontsteltenis van de vernederden in de steek 
gelaten Vlamingen vast te stellen. 

Met spijt stel ik vast dat Vlaamse voorman
nen, ook onverdachte flaminganten, perio-
disch geplaagd worden door een overdreven 
neiging tot wat ik „korrekt handelen" zal 
noemen. Daardoor zijn ze gemakkelijk in het 
defensief te brengen door latijnen die dr, als 
het groepsbelangen betreft, helemaal geen 
last van hebben. Ook Duitsers zitten er soms 
mee geplaagd in afwachting dat ze arrogant 
worden. Dat laatste vraag ik natuurlijk niet. 

De vrees dat Vlamingen in Europa als 
bekrompen zouden overkomen, heeft ver
lammend gewerkt. 

Na een gesprek met een paar Europese 
vreemdelingen heb ik de indruk dat de grote 
meerderheid van hen begrip zou opbrengen 
voor het afwijzen van een stemrecht dat al 
onmiddellijk misbruikt zou worden door de 
franstalige Belgen in binnenlandse aangele
genheden. Een enquête onder de Europese 
vreemdelingen zou, zo is mijn stellig vermoe
den, de Vlaamse politici en komitees ijzer
sterke argumenten bezorgen. 

Een kleine inspanning in verhouding met 
de zekere vernedering die ons, Vlamingen 
anders weer wacht. 

Joost Ballegeer, Kortrijk 

IN HET FRANS 
In het nummer 34 van het weekblad WIJ 

las ik het artikel :„ 1936: spelling Ijzerbede
vaarttoespraak was staatsgevaarlijk". 

Op twee bladzijden tekst, waarbij 3 foto's 
telde ik 31 lijnen citaten uit de toenmalige 

franstalige pers, zonder dat nodig bleek deze 
te voorzien van vertaling, of de bedoelde 
citaten zelf in het Nederlands aan te halen. 

Mogelijk zijn al uw lezers tweetalig! Ik dan 
wel uitgezonderd. 

En een lezersbrief in „Gazet van Antwer
pen" van donderdag 30 augustus j. l . heeft 
het over de Italiaans krant „L'Expresso" die 
zijn lezers de raad geeft „spreek nooit een 
Vlaming in het Frans aan". 

De lezersbrief vervolgt: „Kijk, zo denkt 
men in het buitenland over de standvastig
heid van de Vlamingen. Ongelukkig weten ze 
daar niet dat het uitgerekend de Vlaams
nationalisten zijn die (met hun voorzitter) 
steeds bereid zijn in de wandelgangen van 
het Parlement het Frans te hanteren. Vroe
ger waren tweetalige korporaals de schakel 
tussen Vlaamse soldaten en franstalige offi
cieren in het Belgisch leger. Nu zijn we iets 
verder, de korporaals zijn nu ministers." 

S.V.L., Wommelgem 

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, 
naargtang 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 lezersbrieif, is niet noodza
kelijk deze van de redaktie. 

MET RODE KOP 
Vrij trots was ik toen ik vanmorgen uw WIJ-

nummer volledig heb uitgelezen. 

Ik moet toegeven dat ik er heel wat wijzer 
op ben geworden maar in bijna ieder artikels 
kwamen er woorden voor die mij eerder 
Chinees leken. 

Als 16-jarige kollege-studente vind ik het 
spijtig dat WIJ te veel als een louter Intellek-
tueel blad moet beschouwd worden; woor
den zoals ,,clerico-fasciste" en aanhalingen 
in het Frans dragen hiertoe hun steentje bij. 

Ik vraag me dan ook af hoe andere tieners 
en „Jan met de pet" uw artikels volledig 
zouden kunnen begrijpen zonder steeds een 
woordenboek te moeten raadplegen en dan 
nog... 

Ik hoop dat ik in de toekomst met plezier 
WIJ kan blijven lezen en dat ik zonder een 

„rode kop" van uw weekblad verder kan 
genieten. 

Karlijn Van Bree, Overpelt 

FRANS-VLAANDEREN 
BETOOGT 

De Vlaemsche Federalistische Partij, de 
partij van de Frans-Vlamingen, nam het moe
dige initiatief om op zaterdag 20 oktober in 
Rijsel te betogen. Men eist o.a.: geen kunst
matige naam „Nord-Pas-de-Calais", wel de 
historische naam „Vlaanderen-Flandre", 
Nederlands in de school en op radio en TV, 
tweetalige bewegwijzering, onderwijs van de 
Vlaamse geschiedenis, bescherming en be
vordering van het Vlaams kultureel erfgoed. 

Deze betoging moet slagen, ledere Vlaam
se militant moet mee doen. Wat in Basken
land, Bretagne, Korsika, Katalonië, Elzas, 
NIeuw-Caledonië kan, moet in Frans-Vlaan-
deren ook kunnen. Het volksnationalisme 
moet er skoren. Wij moeten onze Frans-
Vlaamse vrienden bijstaan. De betoging ver
loopt enkel achter de Leeuwevlag. Partij- en 
of bewegingsvlaggen worden niet toegela
ten. De stoet trekt door het centrum van de 
stad. 

Afspraak zaterdag 20 oktober om 16 uur 
op de parking Javary van Nord-Expo, Han
delsbeurs in de wijk St.-André. Verdere in
lichtingen bij Bruno Lobert, 45 rue Carnot te 
F-59155 Faches Thumesnil, tel. 
00/33/20.53.62.92. 

Luc Van den Weygaert, 
Antwerpen 

ALKAIM 
De kranten staan vol van het Westers 

petroleumverdriet rond de „Anschluss" van 
Koeweit door de Iraakse diktator Saddam 
Hoessein. Terecht heeft senator Willy Kuij-
pers — en hij alleen — in de Vrije Tribune 
van De Standaard, op de verantwoordelijk
heid gewezen van de vorige Belgische Rege
ring die de Nationale Delcrederedienst waar
borg liet verlenen aan zware Iraaks-militaire 
infrastruktuurwerken. Het fameuze 505 (mili
taire) zeehaven-projekt aan de Araabse Golf 
en het scheikundig mammoetbedrijf Al Kaïm 
zijn er de voornaamste van. Destijds waar
schuwde Kuijpers voor de produktiegevol-
gen van deze scheikundige gigant. Hem 
werd toen door de regering geantwoord dat 
het ging om een producent van scheikundige 
meststoffen... Technici weten echter goed 
hoe gemakkelijk en met slechts kleine ingre
pen, dergelijke fabrieken scheikundige wa
pens kunnen voorbrengen. Daarnaast be
staan er de wapenlevenngen aan Irak, die 
o.m. vanuit Londen over Antwerpen der
waarts vertrokken. De toenmalige vondst van 
een atoomkanon voor Irak bewees het ten 
overvloede. Wie spreekt er buiten de VU nu 
nog over? 

L.V.N., Heverlee 
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AANBEVOLEN HUIZEN 

NV BERT Cars en Trucks 
Assesteenweg 101-103 
TERNAT 

Te l . : 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 
G A S E R W A R M I N G 

Tel. 426.19.39 

PROMO PUZZLE 
Kies zelf het onderwerp 
van uw puzzel 

Daniël Cortier 
02/428.69.84 

nv de winne-fabrisac 

/ migrostraat 128 
-, ,^ 9328 schoonaarde 
'^' dendermonde 
052/42 33 04 -42 39 16 

drukker i j 

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

PVBA 
J. BORREMANS-COCK 

& KINDEREN 
Algemene Bouwondernemingen 

Gentsestraat 238 
9500 Geraardsbergen 

Tel. 054-41.25.89 

Wij bouwen voor u 
sleutel op de deur 

mmï ̂  1 
TE HUUR VOOR UW VAKANTIE 

AAN ZEE: 
moderne app. en villa's 

in alle prijsl<iassen 

Gratis catalogus op aanvraag 

058-51.26.29 
Leopold II laan 205 

8458 OOSTDUINKERKE 

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

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

FRANSSENS OPTIEK: 
Silhouette 
Marwitz 
Rodenstock 

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

Kerkstraat 44, Antwerpen 
Tel. 03-235.64.75 

GELD 
Onmiddellijk te bekomen bij 

FRANS VAN MOORTER 
Vijfhulzen 6, Erpe 
Nieuw telefoonnummer: 

053/80.10.09 

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



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

ERGONOMIE 
Op mensenmaat betÊÊffKÈ, Verzonken kabel-
doorvoer en niet-reflekterênde bovenbladen die 
^<^ '-'e hoogte verstelbaar zijn, Voor elke werksitu-

'is er een ideale oplossin^ 

FLEXIBILITEIT f ^ V f 
Met één enkel orTC^BBIJ^nilen beperkt aantal 
bladen kan je g|Pironten|^ i t bij aanbouw en 
ombouw. En bij middel van een enkel sleuteltje. De 
logistieke egnvoud werkt sterk kostenbesparend. 

VRAAG ONZE FOLDER! 

kantoormeubelen 
kantoorinrichting 

HEIEN Industriezone Noor 
.zolen open van 8 30 u to' 


