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Begin uw reis naar Noord Engeland en Schotland al m Zeebrugge 
ledere dag om 18 uur Om de volgende moî en fit aan te komen m Huil 

Prijs vanaf 4 900 BF H/T per persoon (Nog veel voordeliger 
voor mmi-retours, senioren,studenten, families, groepen, ) Alles 
inbegrepen 2 overtochten met telkens gereserveerde slaapplaats, 

5-gangen diner en uitgebreid (Engels) ontbijt Aan boord tax-free shoppen, van een goede film 
genieten, een avondje uit in de piano bar, de disco, of aan de speeltafels, het kan allemaal 

Vraag uw gratis brochure bij North Sea Femes Leopold II Dam 13 8380 Zeebrugge 
Tel 050/54 34 30 • Fax: 050/54 68 35 Of raadpleeg uw reisbureau J9' l ' " - l4 l | ; KSr.pr NLh 

D E L U X E H O T E L S O V E R Z E E 

Tönissteiner 
is vooral een gezondheidswater! 

Eeuwen geleden spraken de Romeinen reeds van de buitengewone 
gezondiieidseigenschappen van «Tönissteiner Sprudel». 
In latere tijden vestigde de toenmalige mineralenl<enners 
herhaaldelijk de aandacht op het bronwater van Tönissteiner. 
Ze prezen het niet alleen aan als een heerli|k dorstlessend middel, 
maar 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 
mirabilis » { = gezondheidsbron, wonderbaar in haar inwerking en 
« de beroemdste bron onzer tijdrekening». 
Tönissteiner Sprudei fs speciaal geschikt voor: 
1. ziekten der unne-afvoerkanalen. 

a) reinigen der nieren, urinewegen, blaas- en voorstanderktier 
(prostatis). 

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

darmontsteking. Zenuw- en funktionele storingen. 
3. chronische ontsteking der luchtpijpen (pharyngitis tracheitis, 

chronische spastische bronchitis, allergische nuidaffectie). 
4. ziekteverschijnselen bij de stofwisseling. _ 

Urinezuur diathese met haar gevolgen. Jicht. 

Import ABTS - Tiense steenweg 63 - 3040 Bierbeek Korbeek-Lo - Tel. 016/46 03 11 



EERST DIT 

DE WETSTRAAT VOORBIJ 

V
ANDAAG Goede Vrijdag gedenkt de wereld de 
dood van Jezus Kristus, een gebeurtenis die veel 
meer is dan een religieus moment voor gelovi
gen maar een bezinningsdag is voor allen die het 
leed herdenken van mensen die voor hun over
tuiging strijden. 

Overal op de wereld worden onophoudelijk 
mensen mishandeld, vernederd, gekleineerd en 
tekort gedaan voor hun zogenaamde afwijkende 
mening. Onmenselijke regimes, fanatieke gods
diensten, onsociale multinationals, doodseska

ders, blind geldgewin, korruptie en noem maar op zorgen 
dagelijks voor vernietiging van volkeren en enkelingen. 

Het is de plicht van elke politieke partij deze schande te 
bestrijden en onmogelijk te maken en ze te vervangen door 
rechtvaardigheid en vrede. Grote woorden inderdaad, maar 
idealen die elke politieke en sociale ambitie moeten schra
gen. 

Deze inzet is bovendien niet het monopolie van één 
ideologische strekking, zij moet behoren tot de basispricipes 
van elke politieke beweging en in het biezonder van volks-
nationale partijen die het welzijn, de welvaart en de ontplooi
ing van het individu en het volk op het 
oog hebben. 

Voor zijn mening uilkomen levert 
weinig materiële baat op en houdt 
grote gevaren voor onderdrukking en 
lichamelijke schade in. 

Wij moeten daarvoor niet altijd naar 
verre landen in donkere kontinenten, 
ook bij ons loeren diskriminatie en 
geestelijke onvrijheid om het hoekje. 
Hoeveel ambtenaren zijn niet verplicht 
te zwijgen dat ze zweten? 

Als wij de onrechtvaardigheid binnen 
eigen grenzen aanklagen dan kunnen 
wij ook niet voorbij aan de mistoestan
den die zogezegd ver-van-ons-tsed ge
beuren. Want elk onrechtvaardigheid is kortbij omdat wij 
allemaal mensen zijn, kinderen van dezelfde aarde en hoe 
dan ook verantwoordelijk voor wat met onze mensen-broe
ders gebeurt. 

Wij durven met des te meer klem deze aanklachten 
formuleren omdat de Vlaams-nationalisten zelf geleden heb
ben onder de dwang van een gezag dat in de donkertste jaren 
van haar macht geprobeerd heeft de besten van ons volk 
letterlijk en figuurlijk monddood te maken. Hoevelen werden 
niet lichamelijk en geestelijk geknecht, opgesloten, en verdre
ven? 

Vlaams-nationalisten zijn door deze kwade ervaringen 
koppigaards geworden en moeilijk van hun stuk te brengen, 
zeer kritisch en onophoudelijk op hun hoede. 

Aan deze donkere tijden herinneren is geen ouwe koeien 
uit de gracht halen, zij leven verder zelfs vele jaren na datum. 
Verbijsterend is het bericht dat haast een kwart eeuw na de 
doden van Zwartberg een Brussels Hof van Beroep de 

rijkswacht van iedere verantwoordelijkheid witwast omdat zij 
uit wettige zelfverdediging zou hebben gehandeld. Daar waar 
iedereen weet dat mijnwerker Jan Latos in de rug werd 
getroffen... 

Onrechtvaardigheid ons aangedaan mag niet het koeste
ren zijn van het verleden maar moet herinneren zijn en zich 
bezinnen over de ontvoogding en de totale vrijheid van mens 
en volk. 

De inzet van vorige generaties behoort tot ons patrimo
nium, tot onze geschiedenis en dienen als les om niet zelf te 
gaan onderdrukken; hier en elders. De herinnering moet de 
voedingsbodem zijn en blijven voor elke politieke partij om bij 
het dagdagelijkse werk, dat vaak tot kompromissen leidt, de 
grote lijnen niet te vergeten. 

Deze inzet leert ons ook dat volks-nationale bekommernis 
niet eindigt aan de grenzen van het eigen volk maar inter
nationaal is. 

Vlaams-nationalisten hebben nooit getwijfeld om de gren
zen te verleggen naar volkeren die het juk van de verknech-
ting dragen. Selektief zijn bij deze aandacht zint hen niet, 
noch in het volk, noch in de aard van het onrecht. 

Het aanstaande VU-kongres dat het in essentie zal hebben 
over een Vrij Viaanderen en Vrije Men
sen wil ook opnieuw de rol van het 
bevrijdende volksnationalisme bena
drukken, de verzoening tussen de 
mens als individu en de mens als 
gemeenschapswezen. Dat daarbij de 
internationale verantwoordelijkheid 
een rol speelt is voor de Volksunie 
nogal vanzelfsprekend. 

Zo kunnen wij niet onbewogen blij
ven voor de wereldwijde verknechting 
van kleine volkeren en even kleine 
mensen, voor vrouwen die tot de 
schande van de prostitutie worden ge
dwongen, voor kinderen die onteerd 
worden, voor zwakken en ouderen die 

de zorgen niet krijgen waarmee ze dienen omringd te worden. 
Waar halen wij het recht vandaan om het erfdeel vrijheid dat 
iedere boreling is gegeven te beknotten? f̂ êt hetzelfde 
twijfelachtige recht misschien waarmee wij het erfdeel natuur 
mishandelen? 

Wij kunnen niet onbewogen toekijken bij de dood van de 
tientallen joernalisten die het onrecht in woord en beeld 
brachten, net zoals wij niet onbewogen kunnen blijven bij het 
verbijsterende bericht dat maandelijks minstens één zende
ling om zijn/haar overtuiging vennoord wordt. 

Zonder de lezer te willen opzadelen met al het leed van de 
wereld willen wij op deze Goede Vrijdag wijzen op de ware 
bedoeling van het politieke werk: een betere wereld voor alle 
mensen. En dat streven reikt veel verder dan de grenzen van 
de Wetstraat. 

Maurits Van Liedekerke 
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INHOUD 
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Bijna 25 jaar na datum doet 
een Brussels Hof van Beroep 
uitspraak over de dood van 
mijnwerker Jan Latos. De 

rijkswacht treft geen schuld... 

8 
In de Wetstraat werd ei zo na 
een krisis vermeden. Jaak 
Gabriels verwoordde het VU-
standpunt. Twee VU-manda-

tarissen onthielden zich, het waar
om had een emotioneel tintje. 

9 De Vlaamse aktieven betalen 
de sociale zekerheid van de 
Waalse niet-aktieven. Dat 
blijkt uit pas gepubliceerde 

studies. Onze solidariteit kost veel 
geld. 

^ f^ Europees Parlementslid 
I 3 Jaak Vandemeulebrou-
I ^ 1 cke bracht een bezoek 

aan de Sovjetrepubliek 
Armenië. Een verslag over deze 
tocht. 

17 
„WIJ" blikt terug op een 
jaar volksnationale strijd 
in Baskenland. 

^ J ^ Jef Van den Eynde, de 
I % | 3@uwige student, lag mee 
I ^ ^ aan de basis van de ver-

vlaamsing van Leuven, 
nog lang voor de splitsing. Maar 
eerst moest hij beginnen met de 
vervlaamsing van het studentenle
ven. 

21 
In Genk overleed op 76-
jarige leeftijd Jef Olaerts. 
Hij lag mee aan de basis 
van de grote VU-door-

braak. Een In memoriam. 

22 
Wij hebben een Vlaamse 
bisschop in Zuid-Afrika. 
Lieven Demedts had met 
hem een gesprek over de 

toestand in Zuid-Afrika. 

25 
moedt I 

Wat hebben Gustave Ei
fel en het Vlaamse Duffel 
met mode te maken? 
Veel meer dat u ver-

0^ f^ Ook het voetbal wordt nu 
^ % £ opgezadeld met een do-

j j ^ ^ ^ pingaffaire. 
Flandrien jubelt mee met 

Eddy Planckaert, die de helleklas-
sieker won. 
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REDT DE SCHELDE 

De aktie „Red de Schelde" ging van start. Naast de voettocht van aan de 
monding tot de bron van deze vervuilde rivier worden ook plaatselijk akties 
gevoerd. In Breskens droeg de lagere schooljeugd spandoeken mee met niet 
mis te verstane teksten. (foto M. Hendrickx) 

In het Zeeuws-Vlaamse Breskens werd het 
startsein gegeven voor een grote Schelde-
tocht, een protestmars van de monding van 
de zwaarvervuilde rivier naar zijn bron in 
Franl<rijl<. De wandeltocht is mede een initia
tief van de Kruibeel<se burgemeester Antoi-
ne Denert. 

Een zeventigtal fanatiel<e aictievoerders 
zullen de ganse tocht meemal<en. Ondenweg 
kregen zij het gezelschap van vele plaatselij
ke aktievoerders die mee simpatizeerden 
met deze protesttocht langsheen de Schel
de. 

Bij het vertrek trok Denert nog eens van 
leer tegen de vervuiling. De Schelde blijft 
een stinkend potje met pesticiden, zware 
metalen en kankervenwekkende stoffen. Ont
goocheld was hij ook over de resultaten van 
de jongste Noordzeekonferentie. Daar werd 
te weinig aandacht besteed aan de toestand 
van de rivieren. 

De tocht deed reeds Doel en Antwerpen 
aan en trekt verder richting Gent om uitein
delijk op 28 april bij de bron in Frankrijk halt 
te houden. 

ZAND OP STRAND 
Tegen 18 mei moeten de stranden van de 

Vlaamse kust, die bij de stormen van januari 
en februari werden weggespoeld, terug in 
orde zijn. De Vlaamse minister van Openba
re Werken Johan Sauwens heeft zopas de 
aanbestedingen goedgekeurd voor het her
stel en het verhogen van de stranden. 

De badstranden van Sint-ldisbald, West-
ende. Middelkerke en Mariakerke zullen wor
den heraangelegd door een firma uit Gent 
voor 52 miljoen. De werken aan de stranden 
van De Haan, Wenduine en Blankenberge 
werden toegewezen aan een firma uit Sta-
broek voor 39 miljoen 

Deze spoedprocedure moet de Dienst der 
Kust en de aannemers toelaten de vooropge
stelde datum van 18 mei te halen. Dit is geen 
sinecure. Waar men vorige jaren kon vol
staan met het opduwen van het zand, bij 
middel van bulldozers naar de zeedijk toe, 
moeten nu belangrijke hoeveelheden zand 
uit de zee aangevoerd worden. 

Minister Sauwens heeft ook opdracht ge
geven voor de uitvoering van een studie ter 
bepaling van een definitieve kustverdediging 
ter hoogte van de stranden in De Haan. Die 
studie zou over zes maanden klaar moeten 
zijn. 

LITOUWEN 
Walter Luyten heeft de minister van Bui

tenlandse Zaken geïnterpelleerd over de ge
beurtenissen in Litouwen. Hij is verbaasd 
over het stilzwijgen van velen, ook van onze 
regering. 

De gebeurtenissen in Litouwen dreigen 
een wending te nemen waarbij het funda
menteel recht op zelfbeschikking van dit volk 
opnieuw bedreigt schijnt. Australië erkende 
reeds de onafhankeijkheid, Nederland en de 
USA drukten hun bezorgdheid uit in Moskou 
maar tevelen blijven zwijgen. 

Luyten wil van de minister weten of de 
regering reeds een blijk heeft gegeven van 
erkenning en solidariteit met het Litouwse 
volk. Heeft de regering verder al naar Mos
kou toe zijn bezorgdheid uitgedrukt om de 
dekolonizering in Litouwen te respekteren en 
af te zien van elke dwang en geweld tegen
over de natie? Verder wil Luyten vernemen 
of er kontakten zijn met partners in de 
Europese Gemeenschap om gezamelijk op 
te treden en of er stappen zijn ondernomen 
in de O.V.V. (Organizatie Verenigde Volke 
ren) om tegenover Litouwen logisch te blij
ven met de eigen beginselen. 

In 1940 zei de Amerikaanse president 
Roosevelt dat de Litouwse onafhankelijkheid 
slechts tijdelijk opzij werd gezet.,, De tijd zal 
komen dat Litouwen opnieuw vrij zal zijn. Dit 
kan sneller gebeuren dan verwacht. Ook de 
kleinste natie heeft hetzelfde recht van zelf
standigheid te genieten als de grootste, " zei 
Roosevelt. 

Hij vergiste zich in het „spoediger dan 
verwacht." 

75 JAAR GELEDEN 
Er zijn helaas droeve verjaardagen. In 

april, zowat 75 jaar geleden werd voor het 
eerst in de oorlogvoering gebruik gemaakt 
van chemische wapens. In Steenstrate bij 
leper in 1915 werd dit mensonwaardig wa
pen, chloorgas, voor het eerst gebruikt. Van
af 1917 werd vooral in het leperse veelvuldig 
gebruik gemaakt van mosterdgas en yperiet. 

De VU-fraktie van de Westvlaamse provin
cieraad is deze verjaardag niet vergeten. Zij 
bracht een motie naar voor in de provincie
raad die door de ganse raad werd aangeno
men. 

In de motie wordt de eis gesteld dat over 
de hele wereld de produktie en het gebruik 
van toxische stoffen wordt stopgezet. Tevens 
wordt aan de overheid gevraagd werk te 
maken van de bouw van een ontmantelings
installatie voor gifbommen. 

Jaarlijks wordt in de Westhoek 200 ton 
munitie bovengehaald waarvan 20 ton toxi
sche. In het ontmijningscentrum van Hout
hulst ligt een voorraad van 160 ton toxische 
munitie opgestapeld. Daarom doet de fraktie 
een oproep aan alle politieke mandatarissen 
van de streek om nauwlettend toe te zien op 
een snelle afwikkeling van het dossier voor 
de bouw van de ontmantelingsinstallatie. 
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DAVIDSFONDS 
KONGRESSEERT 

Het Davidsfonds hield zijn jaarlijks kon-
gres in de UIA Antwerpen rond het tema 
„Vlaanderen in Europa". Onder de aanwezi
gen werd ook VU-sekretaris Willy Kuijpers 
opgemerkt die een delegatie Litouwers aan
voerde. 

Ook tijdens het kongres drong de jongste 
koningskwestie zich op de voorgrond. Voor
zitter Van Gerven stelde dat het persoonlijk 
optreden van de koning in een demokratisch 
bestel waar de meerderheid regeert, niets 
kan oplossen behalve zijn eigen gewetens
probleem. Toch vond hij dat de beslissing 
van de vorst een grote simbolische waarde, 
naar de toekomst toe, heeft voor de humanis
tische samenleving. Van Gerven stelde ver
der dat de abortuswet inhumaan is. 

Van Gerven ging ook uitgebreid in op de 
uitbouww van een vrij autonoom Vlaanderen 
in een konfederaal Europa. Daarom riep hij 
alle Vlamingen op aanwezig te zijn op de 
manifestatie van 6 mei in Brussel. 

DF-sekretaris Norbert D'Hulst nam minis
ter Dewael zwaar op de korrel.,, Niet zozeer 
aan ontzuiling heeft Vlaanderen nood, wel 
aan ontpolitizering en ont-ekonomizering 
van het denken van zijn minister van Kul-* 
tuur," zegde hij. 

Voordien was het kongrestema ,,Europa 
mee maken, Vlaming blijven" ingeleid door 
Manu Ruys. Hij betreurde de teloorgang van 
elk historisch besef bij de Vlaamse jongeren. 
Voor hem schiet het onderwijs hier op een 
onvergeeflijke manier tekort. Verder stelde 
hij voor de Nederlandstalige kuituur in Euro
pa te bevorderen door de oprichting en 
uitbouw van Nederlands-Vlaamse kultuurin-
stituten in de belangrijkste Europese centra. 

ONTWIKKELINGS
BANK 

Een nieuwe bank is geboren: de BERD. In 
Parijs werd de bank voor ontwikkeling en 
rekonstruktie van Oost-Europa in het leven 
geroepen en deze zal op 30 mei boven de 
doopvont gehouden worden. 

Tijdens de laatste onderhandelingen zijn 
nog enkele verrassingen uit de bus geko
men. Alle kapitaal voor de BERD moet volge
stort worden in ECU, in dollars of in yen. 
Volgens een woordvoerder is het erg belang
rijk dat de Bondsrepubliek, Frankrijk o) 
Groot-Brittannië niet hebben aangedrongen 
op een rol voor hun munt.Dit is dus een 
voorafbeelding van de nieuwe wereld, gere
geerd door drie grote munten. 

Een tweede verrassing betreft de beper
kingen voor de Sovjetunie. Onder druk van 
de antikommunistische lobby in de VS was 
aangevoerd dat de BERD geen instrument 
mocht zijn waarmee het kommunisme kon 

Maandag 31 januari 1966: zwarte maandag in de Limburgse mijnstreek. 
Getuigen vertelden: „mijnwerl<ers werden neergeknald als konijnen". Op de 
foto: de mijnwerker Antoni Arcila werd in de rug geschoten en viel; een 
priester knielde naast een zwaargekwetste; op de achtergrond herlaadde een 
rijkswachter zijn geweer. Bilan van zwarte maandag: twee doden, zeven 
zwaargekwetsten. Een kwart eeuw na datum beweert een Brusselse rechtbank 
dat de rijkswacht handelde uit zelfverdediging... (foto wu) 

25 jaar na het Zwartberg-drama heeft het 
Brusselse hof van beroep uitspraak gedaan 
over de omstandigheden waaronder mijn
werker Jan Latos toen door de rijkswacht 
werd doodgeschoten. De rechter geeft de 
rijkswacht gelijk en het schot in de rug werd 
gepleegd uit zelfverdediging. Wij vroegen 
naar een reaktie van Jaak Cuppens. 

De zeer late uitspraak van het Brusselse 
hof van beroep in de zaak van Jan Latos is op 
zichzelf al een bewijs hoe de rechtstaat in 
België funktioneert. In deze uitspraak wordt 
de rijkswacht, de bevelende SP-minister van 
Binnenlandse Zaken Vranckx en de Belgi
sche staat die op mijnwerkers liet schieten, 
vrijgesproken. De revolterende mijnwerker 
Jan Latos wordt als agressieve schuldige 
aangewezen. Dat bewijst dat de gerechtelij
ke en de top van de Belgische kringen geen 
rekening houden met de zware sociale en 
ekonomische konfliktsituatie die in Limburg 
en vooral in het Genkse was ontstaan na de 
lang verzwegen maar geplande mijnsluiting 
van Zwartberg. 

Dat de Belgische staat niet bereid is om 
een tegemoetkomende daad te stellen te
genover slachtoffers zoals Jan Latos en 
Valere Sclep spreekt boekdelen. Ook deze 
laatste werd op de avond van de zwarte 
maandag aan het hoofd getroffen door een 

onreglementair afgeschoten traangasgra
naat. Hij stierf ter plaatse. 

Dat na zovele jaren van aanslepende ge
rechtelijke procedures ook nu nog niet wordt 
aanvaard dat de mijnwerkers met de rug 
tegen de muur stonden is onbegrijpelijk. De 
mijnwerkers werden in de steek gelaten door 
de traditionele partijen en de vakbonden en 
gingen tot de aktie over uit zelfverdediging 
om den broode. Alleen de VU stond agres
sief mee in de oppositie. 

Vergeten we niet dat in de vroege ochtend 
van 1 februari Jef Olaerts en Rik Vandekerk-
hove namens de VU-Limburg naar de koning 
trokken. Deze zou bemiddelen dat er niet 
meer zou geschoten worden. Maar tevens 
wees de koning erop dat een revolutie in 
Wallonië zou uitbreken indien in Limburg 
geen mijn zou gesloten worden. Een politie
ke sluiting van de mjn in Zwartberg was dus 
noodzakelijk. 

Dit wijst op de sociale en politieke situatie 
waarin het konflikt zich afspeelde. Nu alleen 
Jan Latos en zijn medestanders als de schul
digen aanduiden en de rijkswacht vrijpleiten 
is onbegrijpelijk en onaanvaardbaar. 

Hopelijk wordt nu gewerkt om alle rechts
middelen aan te wenden om waar en hoe 
dan ook recht te laten wedervaren. 

gefinancierd worden. De Sovjetunie mag dan 
ook maar het effektief volstorte kapitaal (één 
derde van het onderschreven kapitaal) opne
men en dat gecjlirende de eerste drie jaar. 

Het kapitaal van de BERD zal 10 miljard 
ECU bedragen, ongeveer 460 miljard in onze 
munt. De EG-landen brengen 5 1 % van het 
kapitaal in. 
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KORTWEG 

• De ramp op de Noorse veerboot 
„Scandinavian Star" heeft het leven gekost 
aan meer dan 200 mensen. De ferry was op 
weg van Oslo naar het Deense Frederiks-
haven. Door een uitslaande brand werden 
heel wat passagiers In hun hutten verrast. 
Brandstichting is de oorzaak van deze 
ramp. 

• Wielerminnend Vlaanderen heeft nog 
eens genoten. Eddy Planckaert zorgde 
In de helleklassleker Parijs-Roubaix voor 
een Vlaamse overwinning. Hij was twee 
centimeter sneller dan Steve Bauer. 

• In de Litouwse hoofdstad Vilnius heb
ben 300.000 mensen gedemonstreerd voor 
onafhankelijkheid. Het leger van de Sovjet
unie strooide vanuit helikopters pamfletten 
uit over de menigte, waarop tegen de 
onafhankelijkheid gerichte uitspraken van 
president Gorbatsjov. 

• In Brussel betoogden meer dan duizend 
Albanezen tegen hef feit dat in de provin
cie Kosovo een massale voedselvergifti
ging wordt gepleegd op schoolkinderen. In 
Kosovo wonen 90% etnische Albanezen. 

• De dierenbescherming heeft vastge
steld dat in minstens twee restaurants in de 
Matongéwijk in Eisene apevlees wordt 
opgediend. In een winkel wordt zelfs ge
droogd en gerookt apevlees verkocht. De 
douanediensten en de luchtvaartmaat
schappij blijven volgens de dierenbescher
ming in gebreke. De bescherming van 
apen wordt geregeld door de Conventie 
van Washington. 

• Een Frans Aids-onderzoeksteam heeft 
een middel gevonden om een signaal te 
blokkeren dat de reproduktie van het aids-
virus binnen de menselijke lichaamscellen 
veroorzaakt. De ontdekking zou adding 
kunnen brengen voor dragers van het virus 
die de ziekte nog niet gekregen hebben. 

• Tijdens de eerste vakantieweek werden 
in de Brusselse Leopold 2-tunnel metingen 
uitgevoerd in verband met de iuclitver> 
vulling. Wagens werden op bepaalde tijd
stippen beperkt toegelaten en ze mochten 
hoogstens 50 km per uur rijden. De eerste 
resultaten worden eind juni verwacht. 

• Hongarije krijgt een centrum-rechtse 
koalitieregering. Jozset Antall werd met 
zijn Hongaars Demoicraiisch Forum de 
overwinnaar van de verkiezingen terwijl de 
regerende socialisten werden afgeslacht. 
Hij sprak reeds de wens uit zo snel moge
lijk aan te sluiten bij de EG. 

• De Wereldbank heeft een waarschuwen
de vinger uitgestoken naar Zaïre. De door
betaling van een lening van 100 miljoen 
dollar werd opgeschort. Hiermee wit ze 
druk uitoefenen op president Mobutu om 
meer geld te besteden aan sociale projek-
ten. Vooral onderwijs en gezondheidszorg 
moet meer middelen krijgen. 

• In Londen heeft de Werelddrugiionfe-
rentie een globale strategie opgebouwd 
voor de oorlog tegen de cocaïne. De strijd 
beperkt zich niet tot de drugproduktie al
leen maar ook tegen het witwassen van 
druggeld en de vraag naar drugs. 

VÜJO RICHT 
UTOUWENKOMITEE OP 

Om de Litouwers te steunen In hun recht
matige aanspraken op volkssoevereiniteit 
heeft de VUJO het initiatief genomen tot de 
oprichting van een Litouwenkomitee. Met de 
andere jongerenpartijen werd kontakt geno
men om tot een gemeenschappelijk aktie-
plan te komen. VUJO kreeg positieve reak-
ties van CVP- en SP-jongeren. 

Met koördinator Bart Somers op zoek naar 
het waarom van dit initiatief. 

• Wat wil het Litouwenkomitee allemaal 
doen? 

„Vooreerst willen we zoveel mogelijk men
sen en organisaties onze platformtekst laten 
ondertekenen. Daarnaast zullen we starten 
met een informatiekamanje en denken we na 
over eventuele akties. Ook werden er reeds 
kontakten gelegd met de 150-mensen sterke 
Litouwse gemeenschap in ons land om te 
kijken wat we gezamenlijk kunnen doen. Via 
hen hebben we reeds voorlopige kontakten 
kunnen leggen met de autoriteiten in Litou
wen." 

• Wie zit er achter het Litouwenkomitee? 

„Het is een feitelijke vereniging van jonge 
Vlamingen maar het staat open voor allen die 
onze bekommernis inzake Litouwen delen. 
Wij simpalizeren met de geweldloze Litouw
se vrijheidsstrijd en ijveren voor de dekoloni-
zatie van deze Baltische republiek." 

• Wat staat er in uw platformtekst te 
lezen? 

„Onze platformtekst bevat naast een aan
tal principiële verklaringen betreffende de 
soevereinitiet van Litouwen enkele konkrete 
vragen aan de verschillende politieke Instel
lingen. Zo wordt aan de Vlaamse Raad en 
aan de Vlaamse Eksekutieve gevraagd dat 
Vlaanderen een kultureel akkoord sluit en 
kulturele betrekkingen aanknoopt met Litou
wen." 

• U zoekt het hoger op... 

„Inderdaad, aan de minister van Buiten
landse Zaken Eyskens vraagt het Litouwen
komitee dat hij konsekwent handelt met zijn 
verklaring in de Senaat. Hij verklaarde daar 
dat België nooit opgehouden heeft met de 
staat Litouwen te erkennen. Het Litouwenko
mitee vraagt dan ook dat hij ambassadeurs 
uitwisselt en slechts met de huidige Litouwse 
overheid akkoorden sluit en afspraken met 
ze maakt over Litouwen. 

Van het Europese parlement, de Europese 
ministerraad en van de Verenigde Naties 
wordt gevraagd duidelijk signalen te zenden 
naar de Sovjet-Unie. De Sovjet-Unie moet 
weten dat een eventuele agressie tegen 

„Sovjet unie?" moet Lenin zich wel 
afvragen bij deze massale volkse be
wegingen... 

Litouwen ekonomische, politieke en diplo
matieke gevolgen zou hebben." 

• Litouwen, het ligt zo ver van ons bed... 

„Op 11 maart 1990 herbevestigde het 
parlement van Litouwen haar onafhankelijk
heid. Na de eerste mm of meer vrije verkie
zingen sinds de tweede wereldoorlog be
haalde Sajudis, de volksbeweging die ijvert 
voor het herstel van de Litouwse soevereini
teit, 78 op 105 zetels. Ook de hervormings
gezinde kommunisten steunen het onafhan
kelijkheidsstreven. 

Als volks-nationale jongeren die naar 
Vlaamse zelfstandigheid streven kan Litou
wen ons niet onberoerd laten. In die zin ligt 
het eigenlijk zeer kort bij ons bed!" 

— Wie geïnteresseerd is in het Litouwen
komitee en er graag aan wil meewerken, 
kan kontakt opnemen met het nat. sekre-
tarlaat van VUJO, Barrikadenplein 12, 
1000 Brussel. (02/219.49.30). 
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KRISIS VERMEDEN 

V
EEL uitwegen had de regering 
niet. Een konstitutionele krisis 
diende hoe dan ook verme
den, en een grondwetsherzie
ning op een drafje leek terecht 
weinig opportuun. Restte 
slechts een spitsvondige kon-
struktie op basis van artikel 82 
van de Grondwet: de onmoge
lijkheid om te regeren. 

Vrij van zonde zal deze 
spitsvondigheid wel niet zijn, maar met de 
Gentse prof. em. Robert Senelle kan rustig 
gesteld: „Van de regering moet worden 
gezegd—zelfs als de uitgetekende konstitu
tionele figuur niet vrij van kritiek is te pleiten 
— dat ze ten overstaan van het gevaarlijke 
konflikt binnen de uitvoerende macht zelf, 
het hoofd koel hield." 

INSTELLING EN 
PERSOON 

in deze zin reageerde ook Jaak Gabriels: 
„Behalve de komplete chaos was er geen 
andere oplossing mogelijk." Als uitgangs
punt stelde hij wel dat „de beslissing die 
door het soevereine volk via haar vertegen
woordiging wordt genomen, geëerbiedigd 
moet worden. "Als instelling kan de koning in 
geen enkel geval langs de wil van het volk 
gaan. 

De voorzitter aarzelde niet. daarbij nog
maals zijn spijt uit te drukken over het koppig 
negativisme van sommige partijen die een 
ruimere konsensus over abortus weigerden. 
Meer en meer blijkt vandaag, dat rond het 
VU-voorstel wel degelijk een gesprek moge
lijk was. Maar gezien de demokratische 
goedkeuring van het iniatief van Herman-
Michielsens en Lallemand kon niet anders 
dan de bekrachtiging hiervan doorgezet wor
den. 

Een en ander neemt niet weg dat tevens 
begrip moet opgebracht worden voor de 
persoonlijke inzichten van de koning. Uitein
delijk bleef de regering slechts de nooduit
gang van artikel 82 van de Grondwet. 

Het debat in de Verenigde Kamers verliep 
sereen. Bondig zetten de frakties hun inzich
ten op een rijtje. De liberalen weken niet van 
hun oppositierol, maar zouden zich toch 
onthouden. Hun pleidooi voor een duurzame 
oplossing via een aanpassing van de Grond
wet klonk in ieder geval erg ongeloofwaardig. 
De enige échte wanklank kwam van het 
Vlaams Blok. Het woordgebruik van woord
voerder Annemans was op z'n zachtst uitge

drukt weinig ,,kies", vooral echter pleegden 
hij en zijn genoten vaandelvlucht door het 
halfrond nog voor de stemming te verlaten. 
Tussen woord en daad... 

Uiteindelijk verliep de stemming zoals ver
acht: 254 leden stemden ja, 94 onthielden 
zich. De beide VU-frakties keurden de reso
lutie van de regering goed. Enkel senator 
Walter Luyten en kamerlid Jan Caudron 
onthielden zich. 

ONVERGEEFLIJK 
De verklaring van Walter Luyten kwam 

recht uit het hart, emotioneel geladen maar 
met begrip voor de koning. „Voor zover wij 

Uitgesponnen over hele blad
zijden deden de Itranten het 
verhaal van de „koninidijke 
weigering". Van uur tot uur 
werd de grondwettelijke thriller 
ontleed. We gaan het hier niet 
overdoen. 
Feit is, dat de koning niet wens
te betrokken te worden bij de 
bekrachtiging van de nieuwe 
abortuswet. („Is het normaal 
dat Ik de enige Belgische bur
ger ben die verplicht Is tegen 
zijn geweten te handelen In zul-
I(e belangrijtce materie?'). Te
gelijkertijd verzocht hij de rege
ring een juridische oplossing te 
zoeken die desondanks de 
goede werking van de parle
mentaire demokratie zou waar
borgen. 

harten en nieren van een regerende koning 
kunnen doorgronden, zijn wij overtuigd dat 
de koning in zijn optreden gehandeld heeft 
naar zijn diepste geweten — wij respekteren 
hem daarvoor ten zeerste, en niet alleen 
wegens onze manier van stemmen rond dit 
probleem. Trouwens, de grondwet zijnde wat 
ze is, geven we hem graag dit recht." 

Vervolgens deed Luyten het verhaal van 
de eksekutie van de kristen-demokraat en 
volksvertegenwoordiger Leo Vindevogel. 
„De terechtstelling is een onvergeeflijk^ fout 
geweest", zou jaren te laat Frans Van Cau-
welaert opmerken. De socialist Kamiel Huys-
mans sprak, eveneens jaren te laat, van 
„een formidabele stommiteit". En in zijn 
boek „De dood met de kogel" deed Valere 

Walter Luyten onthield zich. Een nood
roep om eindelijk de repressie-bladzijden 
om te draaien. 

Depauw in 1951 een indringende oproep tot 
de konng: „...of het met uw koninklijke wil is 
dat de tamtam van de haat nog altijd gerof
feld wordt bij elke poging om enige recht
vaardigheid te laten wedervaren aan al de 
Leo Vindevogels, de duizenden die dan toch 
ook burgers zijn van deze staat, die ongrond
wettelijk werden veroordeeld en wie men 
recht weigert in uw naam?" 

EEN NOODROEP 
Maar nooit, aldus de senator, kregen wij 

een echo op dit vlak. Al voegde hij ffieraan 
zijn overtuiging toe, dat dit niet de schuld van 
de koning was. „Aanvoelende zijn grote zorg 
voor leven en dood betreur ik zelfs dat 
iemand met zijn aanvoelen geen koning was 
na 1945". 

Ten gronde wilde Luyten met zijn onthou
ding, een noodroep zijn om eindelijk die 
bladzijden uit de geschiedenis van deze 
staat om te draaien. De vieringen 60 jaar 
Boudewijn en 40 jaar koning bieden een 
ideale gelegenheid. „Ik hoop dat de koning 
eindelijk steun zal krijgen uit de brede politie
ke kringen over alle grenzen heen." 

O-a.) 
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VLAAMSE AKTIEVEN 
BETALEN WAALSE 

NIET-AKTIEVEN 
E grootste verschillen situeren 
zich bij de vervanglngsinl<omens 
en vooral in de werkloosheidsuit
keringen die gemiddeld 40 % 
hoger liggen In Wallonië dan In 
Vlaanderen. De pensioenuitga
ven liggen In Wallonië nog 26 % 
hoger, maar deze nemen gelei
delijk af. 

VERSCHILLEN 
De Lathouwer geeft drie verklaringen voor 

deze verschillen. Ten eerste Is er de demo
grafische faktor: Wallonië heeft veel meer 
bejaarden. Ten tweede ligt het niveau van de 
uitkeringen in Wallonië hoger. Dit wordt ver
klaard door de hogere pensioenen in Wallo
nië die op hun beurt te verklaren zijn door de 
hogere lonen die daar vroeger uitbetaald 
werden. Meer en hogere pensioenen zorgen 
dus voor een solidariteit tussen de genera
ties van het ene naar het andere gewest. 

Het niveau van de uitkeringen ligt echter 
ook hoger in de sektor van de werkloosheid: 
In Wallonië zijn er meer alleenstaanden en 
alleenverdieners die werkloos zijn. Die ge
nieten van een hogere vergoeding dan de 
samenwonende en deeltijdse werklozen, die 
in Vlaanderen in hoger aantal zijn. Hier 
speelt ook de derde (en belangrijkste) faktor 
mee: de ekonomische toestand In beide 
gewesten. Onder de Waalse bevolking zijn er 
veel meer werklozen en bruggepensioneer
den. 

I^eer en hogere uitkeringen voor niet-
aktleven zorgen dus voor een solidariteit 
binnen de generaties van het ene naar het 
andere gewest. 

Binnen de inkomensstruktuur doen er zich 
ook evoluties voor op het vlak van de leeftijd. 
De Inkomens van de Waalse jonge gezinnen 
liggen een stuk lager dan van de Vlaamse 
jonge gezinnen. Omgekeerd hebben de ou
dere gezinnen in Wallonië een beter Inko
men dan In Vlaanderen. De verklaring ligt 
opnieuw in de verschillende ekonomische 
situaties van Vlaanderen en Wallonië. 

Als globaal besluit stelde De Lathouwer 

dat de bestaansonzekerheld gemeten over 
alle huishoudens In Wallonië groter Is dan In 
Vlaanderen en dit ondanks een grotere doel
matigheid van de sociale zekerheid in Wallo
nië. 

TEVEELISTROP ~ 
Op de studiedag waren ook de grote 

ziekenfondsen paraat, die over veel gege
vens over de regionale verschillen Inzake 
gezondheidszorg bleken te beschikken. Zo 
zouden de Waalse leden van de socialisti
sche landsbond meer gebruik maken van 

Hoewel de sociale zekerheid
suitgaven in het zuiden bijna 30 
procent per hoofd hoger liggen 
dan in het noorden van het 
land, beschikken de Vlaamse 
huishoudens over een hoger 
inkomen dat bovendien nog 
sneller stijgt dan de Waalse. 
Het gemiddeld inkomen uit ar
beid ligt dan ook 20 % hoger in 
Vlaanderen dan in Wallonië, al
dus Lieve De Lathouwer van 
het Centrum voor Sociaal Be
leid (UFSIA). De Vlaamse aktie-
ven betalen dus de sociale ze
kerheid van de Waalse niet-
aktieven (werklozen, brugge
pensioneerden, zieken en inva
liden) en de Waalse bejaarden. 

ziekenhuisvoorzieningen dan de Vlaamse, 
althans Indien het arbeiders, bedlenden of 
ambtenaren betreft. De Vlaamse socialisti
sche werklozen daarentegen verblijven va
ker In een ziekenhuis dan de Waalse. Overi
gens maken In Vlaanderen én Wallonië de 
ambtenaren méér gebruik van ziekenhuis
diensten dan bedienden, en die op hun beurt 
meer dan de arbeiders. 

Deze cijfers werden bevestigd door de 
woordvoerder van de kristelijke landsbond, 
die eraan toevoegde dat het groter geloof 
van de franstaligen In de technische genees

kunde een goede verklaring geeft voor de 
hogere medische uitgaven In Wallonië. De 
vraag is natuurlijk of de patiënt daar automa
tisch beter van wordt. 

Meer technische geneeskunde zorgt ook 
niet voor een betere personeelsomkadering 
in de ziekenhuizen. In diezelfde lijn wordt er 
in Wallonië ook meer kllnisch-blologisch on
derzoek uitgevoerd. 

De vertegenwoordigers van belde lands
bonden wezen op de grote interprovinciale 
verschillen en op de grote verschillen van 
ziekenhuis tot ziekenhuis. Wanneer we ech
ter de grafleken en tabellen grondig doorne
men, valt het toch op dat het altijd Waalse 
provincies en Waalse ziekenhuizen zijn 
(naast de Brusselse akademische ziekenhui
zen die een ruimere aktieradius hebben dan 
de 19 Brusselse gemeenten) die de hoogste 
toppen scheren. 

Samengevat kunnen we de problematiek 
van de federallzering van de sociale zeker
heid als volgt benaderen. 

Langs de uitgavenzijde van het SZ-stelsel 
bestaat er een groot onevenwicht tussen de 
drie gewesten in dit land. Een deel van dit 
onevenwicht Is terug te voeren tot objektleve 
faktoren, nl. demograflische, strukturele en 
ekonomische verschillen tussen beide lands
delen. Wallonië telt meer bejaarden, werklo
zen, invaliden... dan Vlaanderen. Een be
langrijk deel Is echter te wijten aan oneigen
lijk gebruik en situeert zich vnl. in de sektor 
van de ziekteverzekering. Er is de overkon-
sumptle van klinische biologie in Wallonië, 
Walen worden vaker In een ziekenhuis opge
nomen, ze trekken vlugger naar een specia
list,... Sommigen betitelen dit als een ver
schillende kuituur tussen beide gemeen
schappen in dit land. De vraag Is nog maar of 
de Vlamingen dit kultureel verschil moeten 
betalen. 

FEDERALIZERING ~ 
In bepaalde politieke kringen hoopt men 

dat de eis tot federallzering van de sociale 
zekerheid zal stilvallen indien dit oneigenlijk 
gebruik en de verschillende Interpretatie van 
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de beide normen wordt bestreden Aldus zou 
de sociale zekerheid een stelsel van louter 
interpersoonlijke solidariteit worden, waarbij 
het feit of men Vlaming of Waal is van geen 
tel meer is Een Vlaamse zieke zal dan 
precies gelijk zijn aan een Waal met diezelf
de ziekte, een Vlaamse gepensioneerde pre
cies gelijk aan een Waalse met dezelfde 
beroepsloopbaan 

In deze redenenng ziet men een aantal 
dingen over het hoofd Wanneer we de 
ontvangstenzijde van het SZ-stelsel bekij
ken, zien we dat Vlaanderen m verhouding 
veel meer bijdraagt tot het stelsel dan Wallo
nië Je kan als gemeenschap met meer 
uitgeven aan sociale bovenbouw dan je eko-
nomische onderbouw kan dragen Op dit 
moment geeft Wallonië minstens 102 miljard 
meer uit dan zijn ekonomisch draagvlak 
aankan, alleen al aan sociale zekerheid 

Ten tweede zijn sinds de staatshervormin
gen van 1980 en 1988 de gemeenschappen 
bevoegd voor allerlei vormen van hulp aan 
personen (bejaardenbeleid, gezondheidsbe
leid, gezindsbeleid, vorming, ) en de ge
westen voor tewerkstelling, arbeidsbemidde
ling e d m 

Vanuit het oogpunt van een efficiënte 
bevoegdheidsverdeling tussen de verschil
lende overheden ligt het dan ook voor de 
hand dat de deelstaten ook de kontrole 
zouden krijgen over de sociale zekerheid-
suitkenngen en kostenvergoedingen die in
strumenten in handen van een overheid zijn 
om een echt beleid te voeren 

ER ZIJN GRENZEN! 
Verder mag men met vergeten dat er zich 

nog andere transfers van Vlaanderen naar 
Wallonië voordoen in het kader van de wet 
op het bestaansminimum, waarbij de centra
le overheid voor 50 % tussenkomt in de 
bestaansmimma die de OCMW's uitkeren, 
zien we dat men m Brussel en Wallonië meer 
beroep doet op het bestaansminimum dan in 
Vlaanderen (in 1989 Vlaanderen 3,9 be
staansminimumtrekkers op 1 000 inwoners, 
Brussel 6,7 op 1 000, Wallonië 6,6 op 
1 000) De financienngswet voor de deelge
bieden houdt eveneens een solidariteit m 
van Vlaanderen met Wallonië, de Volksunie 
heeft dit nooit ontkend Tot slot zijn er nog de 
materies die tot de centrale bevoegdheid 
blijven behoren en die uit de belastingsop
brengsten gefinancierd worden omwille van 
het hoger regionaal welvaartspeil in Vlaande
ren, de progressieve aanslagvoeten en de 
strengere houding van de Vlaamse geweste
lijke direkties der direkte belastingen betaalt 
ook hier Vlaanderen meer dan zijn deel in de 
nationale solidanteit 

We hebben geen moeite met solidanteit, 
maar er zijn grenzen en de vraag is of 
Vlaanderen met te solidair is 

Waarom moet er naast onze solidariteit in 
het kader van de financienng van de deelge
bieden, die het voordeel heeft tenminste 
doorzichtig en objektief te zijn, ook nog een 

solidariteitsstroom zijn via het ondoorzichti
ge kluwen van de sociale zekerheid' 

De Volksunie pleit daarom voor een fede-
ralizenng van de sociale zekerheid, onder 
voorbehoud van een centraal minimuminko
men, dat op termijn op het Europese niveau 
moet bepaald en uitgekeerd worden 

Interpersonele solidariteit is een dooddoe
ner geworden in handen van de tegenstan
ders van de federalizering en klopt trouwens 
met met de werkelijkheid De sociale zeker

heid IS immers met enkel een verzekenngs-
stelsel, gebaseerd op de solidariteit onder de 
deelnemers aan het stelsel, nl werkgevers 
en werknemers Ook de overheid neemt deel 
aan dat stelsel en pompte er de afgelopen 
jaren flink wat geld in Verder in dit nummer 
kan u de nota lezen van Hugo Schiltz als 
antwoord op de mythe van de bom in het 
stelsel van de SZ, verspreid door de vakbon
den 

Piet Van Schuyienbergh 

1985 
Onivniigstei i 
Uilgavcn 
Saldo 

1986 
Onivangslcn 
Uitgaven 
Saldo 

1987 
OiUvangsien 
Uitgaven 
Saldo 

1988 
Ontvangsten 
Uitgaven 
Saldo 

1989 
Onlsangsteii 
Uitgaven 
Saldo 

VLAANDI iKI 'N 

573,77 
501,27 

H 72,50 

604,84 
527,87 
1 76,97 

1 1 

623,37 
543,25 
1 80,12 

P 

635,35 
55J,57 , 

1 81,78 ' 

651,20 
564,45 
\ 86,75 

WAI LONIL 

250,29 
334,66 

- 84,37 

261,85 
352,19 

- 90,34 

266,66 
361,66 

- 95,00 

271,78 
368,66 

- 96,88 

277,21 
379,23 

- 102,02 

ÜKUSSLL 

112,40 
100 52 

1 11,88 

1 17,68 
104,31 

t 13,37 

120,20 
105,31 

\ 14,89 

122,51 
107,40 
t 15, i r 

125,23 
109,96 

+ 15,27 

Regionale inl<omsten, uitgaven en saldi van het sociaal-zekerheidsstelsel 
(werknemers én zelfstandigen), 1985-1988, in miljarden frank (werkelijke 
prijzen). 

SOLIDARITEIT IN SZ KOST 
VLAANDEREN JAARLIJKS 
MINSTENS 87 MIUARD 

Op een studiedag over „Sociale Zekerheid 
en Federalisme" aan de UFSIA werd nog 
maar eens bevestigd dat de Belgische soli
dariteit Vlaanderen en Brussel jaarlijks han
denvol geld kost Recente studies hebben 
inmiddels aangetoond dat Wallonië vong 
jaar z'n sociale zekerheid (SZ) met een tekort 
van maar liefst 102 miljard frank afsloot Om 

die put te dempen sprongen Vlaanderen en 
Brussel voor respektievelijk 87 en 15 miljard 
frank bij 

Deze cijfers zijn het resultaat van een 
studie die uitgevoerd werd door Michel De-
thee, advizeur bij de Sociaal-Ekonomische 
Raad van Vlaanderen (SERV) Bijgaande 
tabel biedt een overzicht van de evolutie van 
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SOCIALE ZEKERHEID GOED 
VOOR 3/4 AANGROEI 
OVERHEIDSSCHULD 
VANAF 1974 

de regionale ontvangsten, uitgaven en saldi 
van het sociale zekerheidsstelsel (werkne
mers en zelfstandigen) van 1985 tot 1989 

UITEENGROEIEN 
Het groeiend Waals tekort wordt gedekt 

door de overheveling van de groeiende over
schotten van Vlaanderen en Brussel In 
Vlaanderen neemt het saldo toe van 72 
miljard in '85 tot bijna 87 miljard in '89 In 
Brussel steeg het saldo van bijna 12 miljard 
in '85 tot 15 miljard m '89 Het Waals tekort 
steeg van 84 miljard m '85 tot 102 miljard m 
'89 

Op vijf jaar tijd levert dit een gekumuleerd 
Waals tekort van 468,5 miljard op, tegen een 
Vlaams overschot van 398 miljard en een 
Brussels overschot van 70,5 miljard 

Nog anders berekend kan men stellen dat 
in 1989 de ontvangsten van de SZ voor 62 % 
uit Vlaanderen komen, voor 26 % uit Wallo
nië en voor 12 % uit Brussel De uitgaven 
daarentegen gaan voor 53,5 % naar Vlaan
deren, voor 36 % naar Wallonië en voor 10,5 
% naar Brussel 

Wanneer we dit per hoofd berekenen, 
betaalde de gemiddelde Vlaming m 1989 
ongeveer 114 000 fr per jaar aan de RSZ 
(bijdragen plus overheidstussenkomst), de 
gemiddelde Waal 86 000 fr , en de gemiddel
de Brusselaar 129 000 fr Een modale Vla
ming betaalt dus 33 % meer dan een modale 
Waal 

Wanneer we echter nagaan wat de bur
gers in dit land ontvangen uit de sociale 
zekerheid, dan stellen we vast dat een ge
middelde Waal 19 % meer ontvangt (117 000 
fr) dan een gemiddelde Vlaming (99 000 fr) 
Een gemiddelde Brusselaar zit ergens tus
senin met 113 000 fr 

ONDERSCHAT 
Wanneer we de aard van de uitkeringen 

bekijken, dan zien we dat de grote uitschie
ters de ziekte- en mvaliditeitsuitkenngen zijn 
en de uitkeringen voor beroepsziekten Een 
gemiddelde Waal ontvangt een ZlV-uitkenng 
die 76 % hoger ligt dan die in Vlaanderen, en 
een uitkering voor beroepsziekten die zo
maar eventjes 3,6 maal de gemiddelde 
Vlaamse uitkenng bedraagt 

De door Dethée vastgestelde verschillen 
tussen de drie gewesten zijn hoogst waar
schijnlijk nog onderschat Niet voor alle kate-
goneen van uitgaven zijn regionaal opsplits-
bare gegevens beschikbaar 

Voor de pensioenen zijn er zeer nauwkeu-
nge statistieken die aanduiden welke bedra
gen in welke regio betaald worden Voor de 
gezondheidszorg kent men met precies de 
uitgaven per hoofd in de gewesten Dethee 
kon die ten dele afleiden uit de samenstelling 
van de bevolking, doch geeft zelf toe dat de 
verschillen waarschijnlijk onderschat zijn 

Het deficit van Wallonië ligt dus vermoede
lijk heel wat hoger dan 102 miljard 

De sanenng van de sociale zekerheid 
gebeurde door oplegging van inleveringen 
aan de burgers én aan de schatkist De 
sociale zekerheid verhoogde m de periode 
1974-1990 de staatsschuld met 4 857 mil
jard, wat 75 % IS van de stijging van de 
staatsschuld m die periode Wat de vakbon
den vertellen over het ten onrechte afromen 
van bom in het stelsel van de SZ is dus lane, 
aldus vice-premier Hugo Schiltz 

Een en ander staat in een nota die Hugo 
Schiltz deze week aan de pers voorstelde 
We volgen voor u even de berekeningswijze 
mee 

De sanenng van de Sociale Zekerheid 
gebeurde voor een groot deel door de opleg
ging van stille mlevenngen aan de burgers 
De best bekende van die inleveringen is de 
inhouding van 3 indekssprongen van 2 % op 
de lonen van de werknemers 

De opbrengst daarvan gaat naar het Fonds 
voor het Financieel Evenwicht van de Socia
le Zekerheid, het FFE In dit fonds komen 
nog andere mlevenngen terecht, onder meer 
de bijzondere inhouding van 12,07 % op het 
dubbel vakantiegeld 

Een andere stille inlevenng werd opgelegd 
via de afschaffina van de bijdrageplafonds in 
de SZ en gold in feite alleen de burgers met 
een ,,beter" inkomen Het loon waarop SZ-
bijdragen geheven werden, was vroeger be
perkt tot een bepaald bedrag, een ,,pla
fond" Als iemand meer verdiende dan dat 
plafond, dan werden op het gedeelte daarbo
ven geen SZ-bijdragen geheven 

De stijgende SZ-uitgaven in de knsisjaren 
deden die bijdragenplafonds sneuvelen Ho
gere inkomens betalen nu bijdragen op het 
ganse loon 

Via het FFE en via de deplafonering van de 
SZ-bijdragen betaalden de burgers geleide
lijk meer aan de SZ 14 miljard in 1981, en 
190,8 miljard in 1990 

Zónder de maatregelen zouden de burgers 
in 1990 190,8 miljard frank meer als belast
baar inkomen hebben gehad Op dat méerin-
komen zouden ze personenbelasting betaald 
hebben H Schiltz raamt de aanslagvoet op 
50 % en komt zo tot de vaststelling dat de 
schatkist in 1990 onrechtstreeks 95,4 miljard 
aan inkomsten verliest, als gevolg van die 
SZ-inlevenngen van de burgers 

Het gekumuleerd verlies 1981-1990 voor 
de schatkist bedraagt 574,6 miljard 

H Schiltz IS daarbij van mening dat de 
overheid tijdens de knsispenode veel meer 
geld dan „normaal" gaf aan de SZ, door 
verhoogde staatssubsidies 

De minister van Begroting gaat ervan uit 
dat de ,,normale" overheidsbijdrage m het 
SZ-stelsel 3,2 tot 3,4 % van het BNP be
draagt Dat is het gemiddelde voor de perio
de 1967-1973 

De overheidsbijdrage voor 1990 ligt nog 
altijd hoger dan ,,normaal", nl 3,5 % 

Zeventien jaar lang betaalt de overheid al 
meer dan ,,normaal", méér dan 3,4 % van 
het BNP als haar bijdrage m de Sociale 
Zekerheid, stelt Schiltz Hij rekende uit dat 
de overheid in de periode 1974-1990 geku
muleerd met minder dan 1 171 miljard meer 
betaalde aan de Sociale Zekerheid dan wan
neer ze zich, jaar na jaar, zou beperkt 
hebben tot haar,,normale" bijdrage van 3,4 
% 

Schiltz gaat er verder van uit dat de 
overheid elk jaar het bedrag leende dat ze 
boven de 3,4 % van het BNP aan de SZ 
stortte 

De 1 171 miljard die de overheid ,,meer" 
gaf aan de SZ, levert dan een schuld op van 
4 056 miljard 

Diezelfde redenenng past hij toe op de 
minder-ontvangsten van de fiskus ingevolge 
de bijkomende inleveringen die aan de bur
gers werden opgelegd en die gekumuleerd 
574,6 miljard bedragen Bij toepassing van 
dezelfde intrestberekening levert dit een 
aangroei van de rijksschuld van 801 miljard 
op 

Rechtstreeks en onrechtstreeks verhoog
de de Sociale Zekerheid de staatsschuld dus 
met 801 + 4 056 miljard = 4 857 miljard De 
totale stijging van de rijksschuld bedroeg m 
die periode 1974-1990 ongeveer 6 418 mil
jard 4 857 miljard vertegenwoordigt 75 % 
daarvan 

De buitengewone uitgaven die de overheid 
vernchtte voor de Sociale Zekerheid in de 
knsispenode, zijn dus verantwoordelijk voor 
75 % van de aangroei van de overheids
schuld, zo besluit de minister van Begroting 
En dus heeft de overheid het recht om te 
blijven putten uit de ,,overschotten ' van de 
Sociale Zekerheid om het tekort op de staats
begroting te verminderen 

PVS 
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ARMENIË SCHRIJF 
GESCHIEDENIS 

H
ET is 4 uur in de ochtend wan
neer we, na een lange tocht via 
Parijs over Moskou in de Ar
meense hoofdstad Jerevan lan
den. Op dit onmogelijl<e uur 
staan zowaar 200 Armeense au-
tonomisten ons viaggezwaaiend 
hun opwachting te maken. 

Ook Levon Ter Petrossian is 
erbij, de voorzitter van de Ar
meense Nationale Beweging. 

Hij is eminent filoloog, ruilde twee jaar terug 
zijn Oosters studiewerk in voor politieke 
verantwoordelijkheid en hij wordt na de ver
kiezingen van 20 mei wellicht de nieuwe 
premier van de Armeense Sovjetrepubliek. 

DE TRAGE DOOD 
Een uurtje later worden we bij Armeense 

vrienden thuis verwacht. Volgens normen 
van alhier een waar feestmaal, wat op tafel 
staat is immers in geen enkele winkel van de 
hoofdstad nog te krijgen. Want Armenië is 
arm, langs drie zijden ook geïsoleerd door 
Turkije, Iran en Azerbeidjan. Het kristelijke 
Armenië moet van die Islamlanden op weinig 
steun of begrip rekenen. Vooral Azerbeidjan 
speelt de Armeense ekonomie parten sinds 
reeds twee jaar lang de dramatische vervol
ging voortduurt tegen de Armeense minder
heid in Karabach. Armenië heeft slechts één 
bevoorradingsweg en dat is juist de spoorlijn 
die vanuit Azerbeidjan loopt, maar die maan
denlang geblokkeerd werd door de Azeri's. 
Ook nu begon de ekonomische blokkade 
opnieuw. Moskou blijkt dit spel van de blok
kade mee te spelen, maar haalt anderzijds 
alles uit het land wat voor andere Sovjetrepu
blieken nuttig is. Want Armenië bezit een 
schat aan grondstoffen: goud, onyx, mar
mer, graniet, bazalt, perliet en leder. Niets 
van deze primaire materies mag in Armenië 
zelf afgewerkt worden. Moskou eksporteert 
er alles voor de noordelijke republieken. De 
schrale grond laat weinig landbouw en vee
teelt toe, zodat het land voor zijn voeding op 
diezelfde spoorlijn is aangewezen. Wat Ar
menië jammer genoeg wel heeft is een 
kerncentrale, type Tsjernobyl, waarvan na 
heelwat politieke druk de sluiting kon beko
men worden. En er is de Trage Dood, zo 
noemen de Armeniërs spottende het reus
achtige rubberbedrijf Naïrit; want het is ver
antwoordelijk voor de hoogste pollutie in de 
ganse USSR. Deze stankfabriek met 5.500 
werknemers staat uitgerekend midden in de 

hoofdstad. Ook hier waren dertien maanden 
lang stakingen. De Armeense Nationale Be
weging dwong de eigen regering de sluiting 
te eisen, maar Moskou die hierover alleen 
beslist, weigert een alternatieve werkgele
genheid voor de arbeiders op te zetten. Zo is 
Jerevan, met 1 miljoen inwoners, een stuk 
ekonomische teloorgang. Men staat trou
wens urenlang in de rij voor het meest 
levensnoodzakelijke of men probeert zich 
recht te houden via een eigen handeltje. 
Daarbij komt de stroom Armeense vluchtelin
gen uit Karabach en uit het noorden van het 
land waar de aardbeving meer dan 80.000 
doden maakte. 

Europees Parlementslid Jaak 
Vandemeulebroucke bracht 
van 28 maart tot 2 april j.l. een 
bezoek aan de Sovjetrepubliek 
Armenië. Simonne Veil, gewe
zen voorzitter van het Euro
pees iParlement en Nicole Péry, 
vice-voorzitter van het EP, ver
gezelden hem. Ook het Interna
tionaal Komltee Spoedhuip Ar
menië dat, samen met Artsen 
zonder Grenzen, de noodhulp 
koördineert die vanuit de Ar
meens diaspora werd gele
verd, maakte de verre reis mee 
over Moskou naar Jerevan. De 
delegatie bezocht ook Lenina-
kan, het gebied dat in decem
ber 1988 door een zware aard
beving getroffen werd. 
Vandemeulebroucke had er 
heelwat politieke kontakten, 
ook met vertegenwoordigers 
uit de andere sovjetrepublie
ken. Hier zijn verhaal. 

DE SCHANDE VAN 
EEN PUINHOOP 

We trokken naar Leninakan, ooit de twee
de Armeense stad. Op 7 december 1988 
maakte een aardbeving de nieuwe stadsge
deelten met de grond gelijk. Tijdens het 
korrupte Breznjev-tijdperk had de rode 
bouwmafia vele tientallen woonkazernes in 

Een bescheiden monument voor de 
80.000 doden van de aardbeving. Le-
ninakan, werd daarbij haast van de 
kaart geveegd... 

Leninakan neergepoot. Al het bouwmateriaal 
was, na een ketting van steekpenningen, van 
volkomen ondermaatse kwaliteit. Niets van 
dit alles bleef na 7 december nog overeind. 
Vandaag, zestien maanden na datum, is nog 
niet eens het puin geruimd. Hier zie je het 
ware gezicht van de Moskouse diktatuur. 

Sovjetpremier RIchkov beloofde'in mei de 
oprichting van een kommissie voor wederop
bouw en hij zou die ook hoogst persoonlijk 
voorzitten. Tot op heden kwam deze kom
missie niet eens één keer kijken. SOS-Arme-
nië, het Komitee-Aznavour, Artsen zonder 
Grenzen warel wél vanaf de eerste dagen 
aanwezig. Ook de Franse, Duitse en Italiaan
se regeringen brachten materiaal en mensen 
over. Vandaag stelt Moskou dat de noodsi
tuatie voorbij is en zij blokkeert de buiten
landse toevoer van bouwmaterialen. En dit 
keer kan de spoorwegblokkade vanwege de 
Azeri's minder als drogreden worden inge
roepen, want Leninakan beschikt over een 
vliegveld dat er nu volkomen verlaten bijligt. 
Leninakan is één grote puinhoop; tiendui
zenden Armeniërs hokken bijeen in houten 
blokdoosjes tussen de brokstukken. 
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Van de oorspronkelijke 300.000 inwoners 
blijft toch nog de helft in Leninakan wonen. 
Ze zijn wanhopig, smeken ons om hulp, 
roepen het uit dat wij deze situatie in Europa 
moeten bekend maken. De oorspronkelijke 
droom dat er met Gorbatsjov zoveel zou 
veranderen. Is omgeslagen in vertwijfeling, 
haat en opstand. Ook de buitenlandse hulp
verleners klampen ons aan. Een Frans team 
dat al weken op materiaal zit te wachten, 
smeekt om tussenkomst. Verder wil niemand 
van Artsen zonder Grenzen het terrein verla
ten, zolang Moskou niet de garantie geeft dat 
er visa zullen toegekend worden voor hun 
plaatsvervangers. Ze nemen ons mee naar 
een stuk wederopbouw op een goeie kilome
ter hier vandaan. We zagen zelf dat in het 
ganse projekt niets is voorzien voor water, 
gas, elektriciteit. Reeds zestien maanden is 
één derde van de bevolking van Leninakan 
werkloos; niemand van hen krijgt ook maar 
één roebel uitkering, want werkloosheid 
staat officieel niet in het Moskouse woorden
boek. En dat terwijl voor de bouwwerf hon
derden arbeiders werden gerekruteerd uit 
andere Sovjetrepublieken. Want veel Arme
niërs mogen niet eens zelf deelnemen aan 
de heropbouw van hun geteisterde stad. 

„Och", zucht Ter Petrossian, „op die 
manier hoopt Moskou de emigratie van Ar
meniërs naar andere Sovjetrepublieken in de 
hand te kunnen werken"... 

We rijden terug over die eeuwig-enorme 
stenen heuvels van Armenië. Nog vlug even 
halt houden om er een paar okkernoten te 
kopen en appels Want er is geen tijd voor 
een maaltijd: om 21 uur houdt de Armeens 
Nationale Beweging een openluchtmeeting. 

DËTONT 
VAN KARABACH 

Het plein rond het koncertgebouw van 
Jerevan is barstensvol. Tussen 15.000 a 
20.000 aanhangers van de Armeense Natio
nale Beweging luisteren naar Ter Petrossian. 
Hij stelt me voor als de Vlaming die in het 
Europees Parlement de erkenning kon ge
stemd krijgen van de genocide op de Arme
niërs. Minutenlang gejuich en handgeklap. 
Het zijn momenten die je nooit meer vergeet! 
En verder is er telkens de weerkerende 
massakreet: „Miatzum". Hereniging! Want 
daar gaat het reeds twee jaar om: het terug 
verenigen van Armenië met Karabach. Dit 
laatste gebied dat pal in het midden van 
Azerbeidjan ligt, telde in 1921 nog 95 % 
Armeniërs. Lenin scheidde Karabach toen 
van Armenië af, samen met die andere 
historische helft van Armenië dat aan de 
Turken werd toegekend. Lenin hoopte op die 
manier de islamrepubliek Azerbeidjan, Tur
kije en Iran tot vriend te houden. Of wou hij 
zijn marxistische revolutie naar het Midden-
Oosten eksporteren, nadat bleek dat hij in 
Europa had gefaald ? Ook vandaag wil Mos
kou de Islamwereld niet voor het hoofd 
stoten en wil zij elk fundamentalisme vermij
den. 

De EP-delegatie die Armenië bezocht. Van I. naar r. Nicole Péry, Jaak 
Vandemeulebroucke en Simone Veil. 

HET ARMEENSE DRAMA 
IN DATA 

De USSR telt 4.150.000 Armeniërs. Hiervan leven 3.300.000 in de Sovjetrepubliek 
Armenië. De rest is hoofdzakelijk verspreid over de republieken Georgië, Azerbeidjan en 
Rusland. 

Er zijn data die geen enkele Armeniër ooit vergeet: 

— 1895: de uitroeiing van 300.000 Armeniërs in Turkije; 
— 1915: de genocide: meer dan 1.300.000 Armeniërs werden door het regime van 
Ataturk gelikwideerd. (Deze genocide werd op 18 juni 1987 door het Europees 
Parlement erkend op basis van het rapport van Jaak Vandemeulebroucke). 

Vanaf 1915 begon de Armeens diaspora. Vandaag leven 
570.000 Armeniërs in de landen van het Midden-Oosten; 
335.000 in Europa (vooral in Frankrijk); 
600.000 in Noord-Amerika; 
170.000 in Latijns-Amerika; 
50.000 in andere landen. 

— 1921: de vernieling van Armenië: Karabach, het historisch hart van Armenië gaat 
over naar de Sovjetrepubliek Azerbeidjan. 

— 1947: Stalin deporteert meer dan 100.000 Armeniërs naar Siberië. De grote 
meerderheid onder hen waren mensen die uit de diaspora waren teruggekeerd om met 
hun kennis, plannen en middelen Armenië herop te bouwen. 
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De schande van Leninakan in beeld. Zestien maanden na de aardbeving is het 
puin niet eens geruimd. Tienduizenden wonen nog steeds In houten baraldcen. 
De vernielde woonkazernes tonen hoe korrupt de rode bouwmafia wel was, de 
bouwmaterialen waren van ondermaatse kwaliteit. De kommissie voor de 
wederopbouw is nog niet één keer samengeweest. De katedraal ligt nog 
steeds verwoest... 

Het was in Karabach dat de Armeense 
wanhoop tot eksplosie kwam. Reeds jaren
lang voeren de Azeri's immers een demogra
fische politiek om het Armeense overwicht in 
Karabach om te buigen in het voordeel van 

de Azeri's. Toen de Armeniërs in februari 
1988 op straat kwamen, begonnen de Azer-
beidjaanse milities aan een stelsematige 
vervolging. Er vielen honderden doden van 
Soumgaï tot in Baku. Pas na tien dagen 

ANB IN DE EUROPESE 
VRIJE ALLIANTIE 

Europarlementslid Vandemeulebroucke sloot een principieel akkoord af met de 
Armeense Nationale Beweging die het statuut wordt toegekend van waarnemer in de 
Europese Vrije Alliantie. De EVA groepeert thans 20 autonomistische en federalistische 
partijen binnen de Europese Gemeenschap. De ANB is tevens de drijvende motor 
binnen de etnische werkgroep Tribuna in de USSR. De groep Tribuna is een bundeling 
van autonomistische partijen en bewegingen in Armenië, Georgië, Oekraïne, Estland, 
Letland en Litouwen. 

Christian d'Erstepanian wordt de Armeense vaste afgevaardigde in de EVA en hij 
wordt bovendien namens de EVA-partners de bestendige kontaktpersoon met Tribuna. 

Zo wordt de Europese Vrije Alliantie voortaan écht heel-Europees! 

moordpartijen en progroms kwam Moskou 
voor het eerst tussen. De verontwaardiging 
sloeg over naar Jerevan. Een maand later 
betoogden 700.000 mensen in de straten van 
Moskou. Sacharov, gehuwd met een Ar
meense, legde de band tussen de wil tot 
zelfbeschikking en het recht op demokrati-
sche vrijheden in alle Sovjetrepublieken. 

Sindsdien sloeg de vlam voorgoed uit de 
pan: betogingen in Georgië, Oekraïne, Oez
bekistan, Tadjikistan; demokratische revolu
tie in Estland, Letland en Litouwen. De 
Armeense dwerg schreef geschiedenis te
genover het Sovjetimperium. 

•' KOLONISATIE 
Heel politiek Armenië heeft het vandaag 

over het recht op zelfbestuur. „Miatzum" 
betekent niet enkel tiereniging, maar omvat 
een waaier van eisen: dekolonisatie van 
Moskou, demokratie, verkiezingen zonder 
fraude, werk in eigen streek, onafhankelijk
heid. Deze autonomie is totnogtoe vrij ma
ger. Russisch en Armeens zijn gelijkwaardig 
en iedereen kan zelf kiezen of hij zijn kinde
ren naar een Russische of naar een Armeen
se school stuurt. Ekonomisch echter is nau
welijks 5 % Van alle bedrijvigheid intern 
Armeens op elkaar afgestemd en een eigen 
minimaal budget voor ekonomische politiek 
stoot telkens op de bureaukratische muur 
van Moskou. En dan Is er de godsdienst. 

Vandaag zijn opnieuw alle Armeense kerken 
open, alhoewel het religieus besef meer een 
basis is van identiteitsbevestiging, dan wel 
van reële godsdienstpraktijk. Daar zijn trou
wens decennialange infiltraties in de Ar
meense klerus vanwege de KGB mede ver
antwoordelijk voor. Bovendien wordt nog 
altijd een eksamen van atheïsme geëist voor 
al wie toegang wil krijgen tot hoger onder
wijs. Ook in de politieke strukturen zit de 
Moskouse kolonisatie nog stevig ingebak
ken. 

Eerste-minister Marl<ahantz is vriend en 
vertrouwensman van Gorbatsjov en werd als 
Rus gevraagd om de Armeense regering te 
leiden. De tweede sekretaris van de Armeen
se Kommunistische Parij is een Rus, zoals 
dit ook het geval is met de ,,Arrpeense" 
minister van Binnenlandse Zaken, verant
woordelijk voor orde en veiligheid. Ook de 
eerste prokureur van Armenië is een Rus en 
vanzelfsprekend is de chef van de Armeense 
KGB dit ook. 

KP OF ANB? 
Het is niet te verwonderen dat de huidige 

Kommunistische Partij op nog weinig steun 
kan rekenen. Ondervraagd over de situatie 
aan de grens tussen Armenië en Nakhitche-
van (een zuidelijke uithoek grenzend aan 
Iran), antwoordde vice-president Ghazarian 
ons ,,dat daar alles sinds weken volkomen 
rustig is". Zelf bezochten wij evenwel de 
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avond voordien Eraskh, waar wij getuigen 
w/aren van een ware oorlogstoestand De KP-
delegatie wilde al evenmin onze vraag beant
woorden of de partij zich zelfstandiger zal 
opstellen tegenover de Moskouse KP Toen 
ZIJ bovendien ontkende dat de politie het 
vuur geopend had tijdens een meeting van 
de Armeense Nationale Beweging, wat we 
zelf meemaakten, was voor onze delegatie 
het hek helemaal van de dam 

Tegenover deze vermolmde Kommunisti-
sche partij staat het gevaarlijk-ekstreme, 
maar elektoraal zwakke Onafhankelijkheids-
front, geleid door Achot Navrowasdian Het 
front beschikt over militaire brigades in elk 
van de Armeense distnkten en stelt dat 
wapengeweld de enige uitweg is voor het 
afdwingen van een volledig zelfstandig Ar
menië Het Front wil bovendien ook alle 
histonsche gebieden terug die ooit Armeens 
waren, inkluzief vanwege Turkije, waaraan 
desnoods de oorlog moet verklaard worden 
Het onafhankelijkheidsfront rekruteert zijn 
milities veelal in knngen van Armeense 
vluchtelingen en in de gebieden waar de 
aardbeving plaats vond 

De Armeense Nationale Beweging is de 
grote autonomistische partij Het lijkt erop 
dat hij straks de meerderheid van de kiezers 

NAAR DE STEMBUS 
Op zondag 20 mei kiest Armenië 260 volksvertegenwoordigers Twaalf zetels worden 

nu voorbehouden aan Karabach Voor elk distrikt kan slechts één kandidaat verkozen 
worden Kandidaturen zijn enkel geldig als er 200 peters achter een naam tekenden 
(komende uit een bedrijf waar men werkt of uit de wijk waar men woont) 

De Armeense Nationale Beweging mocht aanvankelijk slechts in 50 distnkten een 
kandidatuur indienen Uiteindelijk slaagde de ANB erin in elk van de 260 distnkten op te 
komen, in weenwil van intimidaties en fraudepraktijken 

achter zich krijgt Want deze partij wil een 
onafhankelijk Armenië in etappes realizeren 

De ANB komt op voor sociale rechtvaar
digheid, voor een grondwet waann de funda
mentele rechten en vrijheden worden opge
nomen, voor vrije godsdienstbeleving, voor 
politiek pluralisme Er is een programma van 
ekonomisch herstel, ondermeer door het 
aanleggen van nieuwe verbindingswegen 
met de grensrepubliek Georgië De ANB 
heeft bovendien konkrete programma's uit
gewerkt inzake huisvesting, landbouw, leef
milieu, gezondheidszorg De partij wil zowel 
met Azerbeidjan als met Turkije in dialoog 
treden en wijst geweld als politiek middel af 
Ten slotte wil de ANB zowel binnen de USSR 

als naar Europa toe aktieve kontakten met 
alle autonomistische bewegingen en partij
en Een geduchte challenger dus voor de 
KP 

ARMENIË STAAT NIET 
MEER ALLEEN 

De Armeense Nationale Beweging getuigt 
van de grote dosis pragmatisme De Bewe
ging groepeert trouwens zowel de Armeense 
intelligentsia als de brede volksmassa Hij wil 
over het hele grondgebied van de USSR ook 
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aktief mee betrokken zijn in de basisbewe
ging Tribuna, die opgericht werd door wijlen 
Andreï Sacharov en vandaag onder leiding 
staat van Joeri Afanasiev. 

Boris Jeltsin zit de werkgroep demokrati-
sering en politiek pluralisme binnen Tribuna 
voor. Galina Sterovoltova is de drijvende 
kracht van de werkgroep etnieën. Als lid van 
de Opperste Sovjet in Moskou is Galina in 
permanent kontakt met de Baltische staten, 
met Georgië, Armenië en Oekraïne. We spra
ken met verschillende afgevaardigden van 
de etnische werkgroep van Tribuna. Ieder
een wil het zelfbeschikkingsrecht gekoppeld 
zien aan demokratische vernieuwingen. De 
politieke krachten rond Sterovoltova zijn van
daag nog aan het koorddansen hoog in de 
onzekere lucht en het vangnet van de Pere-
stroika lijkt steeds maar slapper te hangen. 

Neen Armenië staat niet meer alleen, maar 
de Litouwse opstand en de reaktie van Gor-
batsjov bewijzen maar al te goed dat de strijd 
niet gewonnen is. En toch wordt het zelfbe
schikkingsrecht van de 120 volkeren in dit 
grote Sovjetrijk de achillespees voor Gorbat-
sjov en de zijnen. 

Jaak Vandemeulebroucke, 
lid Europees Parlement. 

Inwoners van Nagorno Karabach houden een hongerstaking op de trappen 
van het Armeens parlement. 

Christian d'Erstepanian die Tribuna, 
de bundeling van autonomistische 
partijen en bewegingen in de USSR 
vertegenwoordigt, wordt de vaste Ar
meense afgevaardigde bij de EVA. 

SOCIALISTEN EN GROENEN 
GAVEN LITOUWEN 
GEEN KANS 

Wie gehoopt had dat Litouwen ook op enige steun kon rekenen van Socialisten en 
Groenen in het Europees Parlement, kwam bedrogen uit. Er waren omtrent Litouwen 
initiatieven uitgaande van de Regenboogfraktie (Garaikoetxea en Vandemeulebroucke), 
van kristendemokraten, liberalen en konservatieven. Er werd gepleit voor het zelfbe
schikkingsrecht van het Litouwse volk, voor het aanknopen van kulturele en ekonomi-
sche kontakten vanwege de Europese Gemeenschap. 

Uiteindelijk raakten deze frakties het eens over een gemeenschappelijke basistekst 
die ter stemming werd gelegd. Maar kommunisten, socialisten en groenen verwierpen 
de tekst bij de eindstemming. Zij waren het niet een met de verwijzing naar het Hitler-
Stalinpakt en zij vreesden vooral dat de erkenning op zelfbeschikking van Litouwen 
onrechtstreeks in de kaart zou spelen van Baskenland, Corsika en Noord-lerland. 
Intussen wordt socialistisch hipokriet gehuild over de vrijheid en onafhankelijkheid. En 
voor de groenen bestaat er tussn wijk en wereld blijkbaar nog steeds het Absolute Niets. 
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VOLKEN EN STATEN 

EEN JAAR VOLKSNATIONALE STRIJD (9) 
DE BASKEN, EEN BIEZONDER GEVAL 

Beweren dat het jaar 1989 voor de Baski-
sche strijd als twee druppels water op die van 
1988 en 1987 gelijkt, ware overdreven De 
grote lijnen bleven evenwel ongewijzigd 
ETA ontwapent met, Spanje foltert verder, de 
Basken blijven verdeeld, Frandkrijk en Span
je werken broederlijk samen tegen de Bas-
ken en de wereldopinie trekt er zich allemaal 
mets meer van aan Steun aan de Basken 
was alleen goed zolang men er Franco kon 
mee pesten 

WEER 
ONDERHANDELINGEN 

Op 8 januari kondigt de ETA eenzijdig een 
wapenstilstand aan van veertien dagen De 
bedoeling is, onderhandelingen met de 
Spaanse regenng mogelijk te maken 

Op 21 januari komen 100 000 Basken te 
Bilbao op straat om van Madnd opening van 
onderhandelingen te eisen Het geweld 
houdt inderdaad op Geheime kontakten tus
sen Spanje, Algerije en de ETA hebben als 
resultaat dat de wapenstilstand tot 26 maart 
verlengd wordt 

Voor het eerst — want het is met de eerste 
maal dat onderhandelingen beginnen — is 
de ETA bereid haar eisenpakket m onderde
len te bespreken Voor het eerst ook is de 
Sppanse regenng bereid het politieke karak
ter van het ETA-optreden te erkennen Tot 
dan toe wilde zij gewoon het einde van de 
aanslagen 

Belangrijk is dat voor de onderhandelin
gen een figuur van hoog politiek niveau 
uitgekozen wordt Merkwaardig mag heten 
dat de Baskische deelregenng in dit proces 
volledig achter het optreden van de Spaanse 
overheid staat 

„Stop de folteringen" is een icreet die 
blijft doorzinderen in Basicenland. 
Hier een veelzeggende affiche. 

Ingaande op een eis van de ETA beslist de 
Spaanse regering half februari dat orde
handhaving in Baskenland overgedragen zal 
worden aan de plaatselijke politie De Spaan
se politie en de Guardia Civil zullen geleide
lijk worden teruggetrokken 

Nog vóór de voorziene einddatum van de 
wapenstilstand bereikt wordt, organiseren 
anti-ETA-Basken een vredesbetoging Be
doeling steun aan de onderhandelingen en 
met het oog daarop onbepaalde verlenging 
van de wapenstilstand 

Op 27 maart publiceert de Spaanse rege
nng een mededeling die door de ETA m strijd 
wordt geacht met een belangrijke punt van 
de akkoorden ETA vraagt tevergeefs om 
een rechtzetting en verklaart op 4 april dat 
de strijd opnieuw herneemt 

De Baskische 
politieke 

gevangenen 
worden doelbewust 

verspreid in 
gevangenissen over gans 

Frankrijk en Spanje, want „dicht 
bijeen is warm", en dat zint de 

autoriteiten niet. 

WEER GEVECHTEN 
De eerste aanslagen, in de maand april, 

veroorzaken alleen stoffelijke schade Span
je laat horen dat het, om de ETA te isoleren, 
kan rekenen op internationale steun Frank
rijk (zoals al lang), Groot-Brittanme (dat de 
banden tussen ETA en IRA probeert door te 
knippen), België (waar de ETA aan wapens 
en munitie geraakt) en Algerije (dat ETA met 
langer als „nationale bevrijdingsbeweging" 
beschouvift) 

Ook de Spaanse politie zit met stil Zij 
ontketent dadelijk na het afspnngen der 
onderhandelingen een golf van aanhoudin
gen en gevangenzettingen Opnieuw worden 
foltenngen gemeld h> 
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Einde juni stort niet ver van Bilbao een 
stuk van de kazerne van de Guardia Civil in 
elkaar getroffen door ETA-dinamiet. 

Haif oogst vallen meer dan honderd ge
wonden bij botsingen tussen ETA-gezinde 
jongeren en politie te San-Sebastian. 

HET POLITIEKE FRONT 
Inmiddels zijn er op 18 juni Europese 

verkiezingen geweest. Als vertegenwoordi
ger van het Baskische nationalisme treedt 
Karlos Garaikoetxea het Europese Parle
ment binnen. Zijn partij, Eusko Alkartasuna, 
Is een afscheuring van de oude nationalisti
sche maar stilaan verwaterende PNV. Hij 
neemt naast de VU plaats in de Regenboog-
fraktie. 

In olttober worden in Spanje parlements
verkiezingen gehouden. De Baskische partij
en verschuiven er enkel onderling. Te ver
melden is wel een verhoging van het aantal 
stemmen: 51 ;9 % binnen de vier officieel 
Baskische provincies, tegen 47,7 % in 1986. 

GAL SPRINGLEVEND 
De strijd blijft helaas niet tot parlementaire 

steekspelen beperkt. GAL, de anti-Baski-
sche doodseskaders, slaan plots toe in Ma
drid. In november schieten zij twee Baski
sche volksvertegenwoordigers neer in een 
restaurant. Ene is dadelijk dood, de andere 
in doodsgevaar. Het gaat om leden van Herri 
Batasuna, de politieke arm van de ETA. 
Deze partij, die toch een 200.000 leden telt 
en in oktober nog 15,8 % van de Baskische 
kiezers achter zich kreeg, had pas beslist, 
voor het eerst sedert haar bestaan het parle
mentaire werk niet meer te boycotten. De 
GAL-aanslag is dan ook waarschijnlijk be
doeld om de schuchtere bereidheid tot on
derhandelen in ETA-rangen af te remmen. 

De Spaanse chauvinisten en Franco-aan
hangers achter GAL willen geen oplossing 
van het Baskische vraagstuk. Zij willen de 
onderwerping van de Basken. 

Wij vermelden hier slechts deze ene GAL-
aktie omdat zij politiek zo belangrijk is. Wij 
verzaken aan een opsomming van hun ge
welddaden: meubilair-vernietiging in bars en 
huizen van ETA-simpatisanten, mishande
ling van jongeren, ontploffing van auto's, 
telefonische bedreigingen. 

TAAL TOCH NIET GANS 
HET VOLK 

De felheid van de politieke, zelfs militaire 
weerbaarheid van vele Basken steekt af 
tegen hun taaitoestand. Dat gelijkt wat op 
wat in Ierland gebeurd is. Slechts 23 % van 
de Baskische hoogstudenten kennen Bas-
kisch, slechts 14 % van hun professoren; 22 
% hebben er geen flauw tienul van. Vele 

kursussen kunnen dan ook niet in het Bas-
kisch gegeven worden. Daar komt bij dat de 
administratie van de officiële Baskische uni
versiteit nog in handen is van spaansgezin
den. Het is om tegen deze toestand in te 
gaan dat ook in 1989 een Baskische zomer-
unlversiteit georganiseerd wordt. 

De Baskische provincies In Frankrijk heb
ben het steeds moeilijker om onderdak te 

ADVERTENTIE 

verlenen aan gevluchte ETA-mannen. Hun 
politieke ontvoogding staat nog nergens. In 
1989 maakt hun onderwijs nochtans een 
sprong voorwaarts. Er bestaan nu 26 scho
len waarin 825 leerlingen enig Baskisch 
ondera/ijs krijgen. Daar zijn nu 200 kinderen 
in tweetalige Baskisch-Franse klassen van 
het katoliek onderwijs bij gekomen. 

Karel Jansegers 

DEZE WEEK IN 

knack 
een nieuw dossier 
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JEF VAN DEN EYNDE 
EN DE GENERALE 

D
E schuld voor de teloorgang van 
de Société Générale des Etudi-
ants lag natuurlijk uitsluitend bij 
de Vlamingen die allemaal ek-
stremisten waren. Bij de verkie
zingen voor een nieuw bestuur 
kregen de Vlamingen het erg te 
verduren in de bestaande stu
dentenbladen, o.a. omwille van 
het feit dat Vlamingen in hun 
eigen kringen en onder mekaar 

Nederlands spraken. Pifpaf, Etudiant, Cricir, 
Nos Luttes, Protestation; al die studenten-
krantjes schreven tegen de Vlamingen die 
zelfs geen eigen blad hsdden om op die 
aanvallen te antwoorden. 

LE FLAMINGANT 
Tot plots een antwoord verscheen: Le 

Flamingant: achetez Le Flamingant a 10 
centimes. Het was in het Frans opgesteld, 
geen akademisch Frans, maar dan toch 
Frans met vuisten aan. Het blad verkocht zo 
vlot dat de auteurs er ook nog wat centen aan 
verdienden die ze met hun geestgenoten in 
de Hertog Jan opdronken. Een donderslag in 
de frisse morgenlucht. Amper twee artikels... 

Le Flamingant verscheen maar één keer, 
maar het was de aanloop tot het Leuvens 
studentenblad Ons Leven. De opsteller van 
dat blaadje zou ook de eerste opsteller 
worden: Adelfons Henderickx, student in de 
Rechten, stichter-hoofdopsteller in 1888, 
hoofdsopsteller in 1889 en 1890. Het Vlaams 
studenblad was geboren. Een overkoepelen
de Vlaamse studentengroepering bestond 
nog niet. Op het einde van het akademisch 
jaar werden de statuten van de Société 
herzien. En stel je voor: de Vlamingen eisten 
pariteit in het bestuur. Wat een arrogantie! 
De ruzie tussen Vlamingen en Walen was zo 
erg geworden dat alle studentenbladen ver
boden werden. Het zou in de loop der jaren 
uitlopen op een ,,bestuurlijke scheiding". 
Vanaf 1902 bestond er een Vlaams en een 
Waals studentenverbond en de twee bestu
ren samen vormden het bestuur van de 
Générale, de voorzitter van de Générale zou 
afwisselend een Vlaming van het Verbond en 
een Waal van de „Fédé" zijn. 

MET TIJD EN VLIJT ~ 
Het Vlaams Verbond bestond uit vijf gil

den : Jet Van den Eynde was voorzitter voor 
Oost-Vlaanderen, Octaaf Samijn voor West-

Vlaanderen, Frans Van Cauwelaert voor Bra
bant, Jef Vermijlen voor Antwerpen en Leo 
Spaes voor Limburg. Jef Van den Eynde Is 
door die regeling voorzitter van de Générale 
geweest. Andere strubbelingen tussen Wa
len en Vlamingen zorgden ervoor dat in 
1907-1908 de Générale helemaal opgedoekt 
werd. Intussen was Ons Leven een konstan
te geworden in het Vlaams studentenleven. 

Er bestond in de jaren '80 van 
de vorige eeuw aan de Leuven
se universiteit slechts één 
overltoepelende studentenbe
weging: de Société Générale 
des Etudiants, pas opgericht in 
1878. Vlamingen en Walen leef
den broederlijk naast mekaar 
op voorwaarde dat de Vlamin
gen geen aanspraak maakten 
op gelijke behandeling. Alle on-
dericht aan de Leuvense uni
versiteit was toen uitsluitend in 
het Frans. Toen de Vlamingen 
het eindelijk aandurfden om, in 
het kader van de Générale, per 
akademisch jaar, één Vlaams 
feest in te richten, gingen de 
poppen aan het danken. Dat 
was een ekstremistische eis 
waarop niet kon ingegaan wor
den. De Walen weigerden te 
Leuven elke vorm van enige 
tweetaligheid. Gevog: Vlaam
se bestuursleden namen ont
slag. De Walen vormden zelfs 
Waalse gouwgilden met als 
programmapunt: het weigeren 
van enige toegeving aan de 
Vlamingen. 
De Générale stortte in me
kaar... 

Hoofdredakteurs na Adelfons Henderickx 
waren: Hendrik Priem van '90 tot '92; Jules 
Storme, '93-'94; /Care/ Vanden Bussche, '94-
'96; Karel Heynderickx, '96-'99; Frans Mets, 
1899-1900; Lodewijk Dosfel, 1899-1900; Je/ 
van den Eynde, 1900-1908; Stanislas Ser-
neels, 1909 en Ernest Claes. 

Het Vlaams Verbond was de werkkring van 
Jef Van den Eynde; zes jaar lang was hij 
hoofdredakteur, twee jaar voorzitter van het 
Verbond en verantwoordelijk voor het blad. 

Jef van den Eynde vond dat het stu
dentenleven ook nog iets anders 
diende te zijn dan ,,drinken en zui
pen" . 

Hij werd op 21 december 1879 te Olsene 
geboren. Zijn vader, die notaris was, en zijn 
moeder stierven kort daarna en Jef werd 
opgenomen in het gezin Galens-Pijpaert te 
Deinze, bij de zuster van zijn moeder. Zijn 
oom werd later burgemeester te Deinze en 
beheerde het kapitaal dat Jef van zijn ouders 
geërfd had. Zijn studententijd begon hij in het 
enig stukje Vlaams leven aan de Leuvense 
universiteit. „Met Tijd en Vlijt". Van den 
Eynde wou het peil van het Vlaams studen
tenleven optrekken. Niet het drinken noch 
het zuipen mochten hoofddoel van het amu
sement zijn, wel beschaafde omgangsvor
men, verfijning van het gezelschap, vormen 
en ontwikkeling van de kunstzin moesten 
gestimuleerd worden. Daarom richtte hij 
voordrachtavonden in waarop vooraanstaan
de kunstenaars werden uitgenodigd om voor 
de studenten te spreken. Zelf schreef hij 
muziekkritiek over Tinels Godelieve en over 
Benoits Schelde. IVIuziek lag hem aan het 
hart. Tijdens de zomervakantie trok hij naar 
Bayreuth voor de Wagneropvoeringen. Hij 
richtte liederenavonden in waar Hullebroeck 
of Meulemans kwamen, of waar de latere 
Deinse burgemeester Van Risseghem kwam 
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Zingen of de Deinse musici Nachtergaele of 
van Styvoort, leraar aan de Deinse muziek
school die pas opgencht was Zelfs de hele 
Antwerpse opera bracht hij naar Leuven, ook 
de KNS van Antwerpen kwam op zijn uitnodi
ging naar Leuven spelen Zelf komponeerde 
en dichtte Van den Eynde heel wat studen
tenliederen en vertaalde er ook uit het Duits 
Zo komponeerde hij het Lied van de Wase 
Klub, op tekst van student August Borms uit 
Sint-Niklaas Andere bronnen beweren dat 
het K De Cock uit Kruibeke was die dat lied 
zou gedicht hebben Jef Van den Eynde 
voerde ook de Leuvense studentenpet in en 
organiseerde een lichtstoet En waar de kas 
te kort schoot legde hij uit eigen zak bij Op 
de duur zo vaak en zo veel dal zijn fortuintje 
op was geraakt 

n MENEER DEBIE' 
Door de vele aktiviteiten had Van den 

Eynde ZIJP studies verwaarloosd Hij was 
begonnen met geneeskunde maar schakel
de na de tweede kandidatuur over op rech
ten Daar raakte hij tot in het tweede dokto-
raat maar moest de studie opgeven en begon 
te Brussel met een kunsthandel, waann hij 
zijn laatste centjes verloor Minister Helleput-
te bezorgde hem dan een betrekking aan het 
ministene van Spoorwegen „De Jef" gaf 
intussen ook kulturele voordrachten in het 
Brusselse en verhuisde van Deinze naar 
Sint-Joost-ten-Node 

Tijdens de oorlog 14-18 geraakte Jef be
trokken bij het aktivisme wat hem later een 
veroordeling tot 20 jaar opsluiting opleverde 
Zijn oom, een geneesheer en burgemeester 
van Deinze, die zelf geen kinderen had, wou 
zijn erfenis op Jef overdragen maar een 
Belgische patnotische notaris te Deinze 
slaagde enn dat te voorkomen, Jef erfde 
nietsi 

Door tijdig naar Maastncht uit te wijken 
kon Jef internenng vermijden, daar leefde hij 
armtierig en onder de naam van ,,meneer 
Debie" Om het breder te hebben gaf hij 
pnvate lessen Engels Frans, Duits en piano 

In 1929 werkte voor hem de klementie-wet 
en maakte hij zich klaar om op 12 april van 
dat jaar terug te keren naar zijn geliefd 
Vlaanderen maar de dood stak daar een 
stokje voor 

Leuvense studenten trokken met de Ver-
bondsvlag, nog een geschenkje van Jef, 
naar Maastncht Willem Melis sprak er een 
lijkrede uit namen de studenten, dr Speleers 
namens de studiegenoten Dr Albert Van
den Dnessche van Smt-Niklaas en Ernest 
Claes hebben over de figuur van Jef Van den 
Eynde uitvoeng gepubliceerd 

Zijn stoffelijk overschot werd m 1955 door 
de studenten van Leuven naar Vlierberg 
overgebracht, waar hij begraven werd 

Deze ,,eeuwige student", na Rodenbach 
wellicht de grootste bezieler van het studen
tenleven, heeft op zijn manier bijgedragen tot 
de bewustwording van het Vlaamse volk 

Herman Maes 

INTERNATIONALE 

Het zou een boeiende doch helaas 
lastige karwei zijn een repertorium aan te 
leggen van de titels waarmee de pers 
sinds maanden bencht omtrent de met-
aflatende stroom van gebeurtenissen die 
de regime-krisis van de kommunistische 
wereld begeleiden Soms zijn het bizarre 
pennevruchten, die klinken als de echo's 
van de voorlichting die jarenlang te be
luisteren viel langs de Beierse zendmas
ten van het Amenkaanse leger Soms zijn 
het echter uitspraken die oog hebben 
voor aspekten, waaraan het Westen nau
welijks diepgaande aandacht schenkt, 
bijvooi beeld de menselijke konsekwen-
ties van de USSR-leegloop in Oosteuro-
pese staten, geïllustreerd door het ver
trek van de Sovjetsoldaten Uiteindelijk 
worden die nu weggezonden als de 
hoorndragers van een ideologie oie ver
gat de rode draad — jawel — op te 
nemen van Karl Marx' ekonomische teo-
rieen, namelijk dat voor alle mensen het 
primum vivere deinde philoscphan geldt 

De Internationale klonk als een begra-
fenislied, schreef een Standaard-verslag
gever toen het Rode Leger ruim een 
maand geleden wegtrok uit Tsjechoslo-
wakije De zeldzame Tsjechen die aan

wezig waren bij dit afscheid hebben het 
lied in de eigen oren misschien wel laten 
klinken m zijn oorspronkelijke teneur als 
de revolutionaire tnomf van het herrijzen 
uit het mislukt ekspenmenteren met het 
socialistisch gedachtengoed 

De Internationale ontstond honderd
twintig jaar geleden na de mislukking van 
de Kommune van Parijs Het lied werd 
ruim vijftien jaar later getoonzet door de 
naar Rijsel uitgeweken Gentse arbeider 
Pieter DeGeyter De Nederlandse dichte
res en kommunistische aktiviste Hennet-
te Roland Holst zorgde ervoor dat ook de 
socialistische beweging van de Lage 
Landen het lied in de eigen taal kon 
zingen 

Men zal dit lied overigens blijven zin
gen, van Amsterdam tot de Oeral, van 
Oost naar West en van Noord naar Zuid 
Want dat de Sovjets het decennia lang 
dienden te zingen als hun eigen hymne is 
een van de vele misverstanden waarmee 
de wereld heeft leren leven Misschien 
zal het slechts een sekonde vormen in de 
geschiedenis van het socialisme 

Frans-Jos Verdoodt 
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JEF OLAERTS OVERLEDEN 
Slechts van een uiterst beperkt aantal 

mensen herinnert men zich precies, wan
neer en hoe men ze heeft leren kennen. 
Mijn eerste ontmoeting met Jef Olaerts 
gebeurde in dergelijke dramatische om
standigheden, dat ieder détail ervan mij 
na een kwarteeuw nog haarscherp voor 
de geest staat. Het was op het hoogte
punt van de Zwartbergkrisis. Op maan
dag 31 januari 1966 waren bij de mijn van 
Waterschei twee mijnwerkers — Jan La-
tos en Valeer Schep — doodgeschoten 
door de rijkswacht en een zevental ande
ren gekwetst. Tijdens de nacht die daar
op volgde heerste in de Limburgse mijn
streek een pre-revolutionair klimaat. De 
daarop volgende ochtend kwam het VU-
partijbestuur in spoedvergadering bijeen 
op het partijsekretariaat. Deze vergade
ring werd al na korte tijd onderbroken 
door de komst van een kleine delegatie 
Limburgers waaronder Jef Olaerts en Rik 
Vandekerckhove, toen allebei nog bur
gers zonder politiek mandaat. Gealar
meerd door het klimaat van geweld in de 
mijnstreek waren ze met een drietal an
dere Limburgers 's ochtends vroeg naar 
het koninklijk paleis gereden om een 
dringend beroep te doen op de vorst. Dit 
geïmproviseerd onderhoud lag wellicht 
mee ten grondslag van de beslissing die 
in het latere verloop van de dag werd 
genomen: de vervanging van rijkswach
ters in de mijnstreek door para-komman-
do's. Op het ogenblik dat Jef Olaerts en 
Rik Vandekerckhove naar de vergade
ring van het VU-partijbestuur kwamen, 
kenden zij dit rezultaat nog niet. Zij 
brachten een uitvoerig relaas van de 
gebeurtenissen in Limburg en verzoch
ten de partijleiding al haar invloed aan te 
wenden om de gemoederen te helpen 
bedaren. De belangrijkste woordvoerder 
van de delegatie was Jef Olaerts: lijk
bleek, uiterst bewogen en emotioneel, 
bijna patetisch in zijn betoog voor rust en 
geweldloosheid. 

Alhoewel mijn vele latere ontmoetin
gen met Jef Olaerts nooit meer gepaard 
gingen met dergelijke dramatische om
standigheden, ben ik de man van dat 
eerste ogenblik altijd blijven herkennen: 
diep menselijk en sociaal bewogen, over
tuigd en overtuigend, vastberaden en 
toch humaan relativerend, snel overglij-
dend van zijn poëtische kijk op het leven 
naar heftige verontwaardiging bij onrecht 
of bij het kwetsen van beginselen die 
hem dierbaar waren. 

Jef Olaerts (°Genk 18 januari 1914) 
studeerde in 1934-38 Ekonomische We
tenschappen aan de Leuvense universi
teit. Van 1939 tot 1941 was hij leraar aan 
het Limburgs Handelsinstituut te Genk 
waar hij de priester-ekonomist Karel 

Pinxten als kollega en prefekt had. Zowel 
de AKVS-geest als de vasthoudendheid 
waarmee Pinxten zijn wetenschappelijke 
kennis ten dienste stelde van Vlaanderen 
en Limburg hebben een diepe stempel 
gedrukt op het denken en voelen van Jef 
Olaerts die van 1942 tot 1944 burge
meester was van Genk, een der jongste 
zoniet de jongste oorlogsburgemeester 
in Vlaanderen. Ook deze jaren in het toen 
bijzonder woelige Limburg, waar terreur 
en tegenterreur overhands toenamen, 
hebben hem mee getekend. Als VNV-
burgemeester had hij een onafhankelijke 
en soms eenzame koers op eigen gewe
ten gevaren. Zijn oorlogservaringen 
maakten hem tot een overtuigd pacifist 
en tot een bestrijder van alle onrechtma
tig gezag. In deze overtuigingen lag de 
kiem van zijn opvattingen over demokra-
tie en maatschappij, die hij geordend 
wilde zien in een integraal federalisme 
dicht-bij-de-mens. 

Na de oorlog en de repressie die hem 
tot 1949 in de gevangenis hield bouwde 
Jef Olaerts voor zich en zijn kinderrijk 
gezin een nieuw bestaan op als hande
laar te Genk. Voor zijn handel in stoven 
en haarden voerde hij een originele publi
citeit: bij zijn aankondigingen in de rekla-
mebladen schreef hij kursiefjes die ge
tuigden zowel van artistieke kwaliteit als 
van een originele en volkse kijk op het 
leven. Voor zover de oud-burgemeester 
nog naam en faam moest maken in zijn 
gemeente deed hij dat als Stove-Jef. 

Jef Olaerts was nauw betrokken bij de 
elektorale doorbraak van de Volksunie in 
1968: hijzelf en Evrard Raskin werden 
toen volksvertegenwoordiger en Fons 

Jeurissen senator. Hij zetelde als kamer
lid tot in 1977. In de fraktie en de partijlei
ding was hij als mens een bindteken en 
een vriend, als politikus een eenling die 
nooit schuwde zijn opvattingen met 
kracht te verdedigen. Hij bepleitte het 
integraal federalisme en behartigde met 
passie het dossier van de Kempense 
mijnen en de Limburgse toekomst. Zijn 
nooit banale tussenkomsten in fraktie en 
partijbestuur werden steeds aandachtig 
beluisterd. Desnoods dwong hij tot aan
dacht door ook in beperkte vergaderin
gen recht te staan om zijn mening te 
verkondigen. Hij gebruikte daarbij graag, 
en waarschijnlijk met een binnenpretje, 
een aantal Limburgismen: zo verving hij 
het woord „ondanks" stelselmatig door 
,,trots". ,,Trots uw scepticisme, beste 
vrienden, zal alleen het integraal federa
lisme...": ik zal het hem altijd horen 
zeggen, ook nu nog. 

Nadat hij uit de Wetstraat verdwenen 
was, bleef hij een bindteken voor zijn 
collegae en politieke vrienden. Enkele 
keren bood hij op zijn buitentje te Zuten-
daal zomerse gastvrijheid aan de leden 
van frakties en partijbestuur. Hijzelf en 
zijn zeer lieve echtgenoten Maria-Celina, 
bijgestaan door Jan Maasen als kok, 
bouwden die ontmoetingen uit tot hoog
standjes van streekgastronomie maar 
ook en vooral tot onvergetelijke momen
ten van vriendschap en ontspanning met 
vispartijtjes aan de vijver, petanque vol
gens de strenge en onortodokse spelre
gels van de gastheer en een gezellige 
babbel waar, voor één keer familienieuws 
of poëzie een terechte voorrang kregen 
op politieke beslommeringen. 

Jef Olaerts heeft waarschijnlijk nooit 
geweten hoeveel waardering ik voor hem 
had, en dat spijt mij nu. Hij was een 
gevoelig mens, broos en kwetsbaar, wat 
hem waarschijnlijk aanzette tot enige 
afstandelijkheid, ook in volle vriend
schap. Hij heeft me nooit ook maar éen 
sekonde ontgoocheld: het beeld van de 
eertijke, oprechte, bewogen man dat ik 
zag die ochtend na Zwarte Maandag heb 
ik altijd bevestigd gezien als zijn wezenlij
ke aard en persoonlijkheid. Met heel veel 
eerbied en simpatie bied ik, ook namens 
de redaktie, mijn oprecht medeleven aan 
mevrouw Olaerts-Geurts en heel het ge
zin. 

Toon van Overstraeten 

De uitvaartliturgie heeft plaats nu za
terdag 14 april om 10u.30 in de parochie
kerk O.L.V. van Fatima, Bretgelieren te 
Genk. 

Gelegenheid tot groeten, vrijdag 13 
april tussen 15 en 17 uur in het funera-
rium Remans te Genk. 
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ONTWIKKELING 

DANIEL VERSTRAETE, 
EEN VLAAMSE BISSCHOP 

IN ZUID-AFRIKA 
ONSEIGNEUR VER
STRAETE had aanvankelijk 
de bedoeling naar het Hoge 
Noorden te trekken, naar de 
streek waar pater Vander-
steene (door Willem Ver-
mandere zo prachtig bezon
gen in zijn lied over Steen
tje) een brokje Vlaamse his
toriek achterliet. Maar moe
der Verstraete zei: „Jongen 

toch, ge zult het daar altijd zo koud hebben. 
Ga toch naar een warmere streek...". Het 
werd uiteindelijk Zuid-Afrika. 

VREES VOOR 
BLOEDIG GEWELD 

WIJ: Het wordt warm, zeg maar „heet" 
in Zuid-Afrika? 

IMgr. Verstraete (lachtend): „Oh neen nie, 
als IK seffens terugkeer wordt het winter in 
Zuid-Afrika. Het zal er baje koud worden. Of 
bedoelt u soms de politiek?... Dat wordt een 
heet hangijzer, dat Is duidelijk, en ik vrees 
zelfs voor bloedig geweld." 

WIJ: En toch leek het er op dat een 
vreedzame oplossing in zicht was na de 
vrijlating van Nelson Mandela? 

Mgr. Verstraete: „Dat heeft iedereen ge
hoopt. Ik ben verheugd dat de politici Nelson 
Mandela hebben vrijgelaten. Het is nooit 
gezond dat mensen in een gevangenis moe
ten verblijven. Wat fvlandela betreft, hij zou 
ooit het geweid hebben gepredikt... Ais dat 
waar is, dan was dat natuurlijk af te keuren. 
Maar l^andela blijkt uiteindelijk niet de boe
man te zijn die men van hem heeft ge
maakt. " 

WIJ: In het maart-nummer van het 
maandblad „Beelden" (een publikatie van 
de Zuidafrikaanse ambassade) lezen we 
dat Zuid-Afrika zich moest schamen om 
deze man zolang in de gevangenis te 
hebben gehouden... Is Nelson IMandela 
opeens „de verloren zoon"? 

Mgr. Verstraete: „Nee. Zo wordt Nelson 
Mandela door ons niet beoordeeld. Jammer 
genoeg wordt hij nu door sommige van zijn 
eigen mensen beoordeeld als een verrader. 
Ik heb respekt voor Mandela. Hij heeft inge
zien dat men met geweld niets verandert." 

WIJ: Moet de zwarte dan altijd, zoals 
Martin Lüther King het stelde, zijn rechten 
geweldloos afdwingen? 

Mgr. Verstraete: „Je kan van mij, als 
priester, niet venvachten dat ik geweld zou 
goedkeuren." 

Een Vlaamse bisschop in Zuid-
Afrika. IVIen zou liet bijna niet 
meer voor mogelijk houden. 
Monseigneur Daniel Verstrae
te, 65 jaar geleden geboren op 
de Oostrozebeekse wijk de 
Ginste, is inderdaad sedert 
meer dan tien jaar bisschop 
van Klerksdorp. 
Onlangs was hij voor een 
vluchtige veertiendaagse In 
Vlaanderen, met ommetjes 
naar Nederland en West-Duits
land. Lieven Demedts, WlJ-me-
dewerker en burgemeester van 
Oostrozebeke, zocht hem op 
en bracht volgend gesprek 
mee. 

WIJ: Niettemin vreest u voor bloedig 
geweld? 

Mgr. Verstraete: „Helaas, ja. En ik denk 
niet dat zelfs Nelson Mandela daar iets zal 
kunnen tegen inbrengen. Ik geef een voor
beeld. Het ANC heeft op een gegeven ogen
blik de jongeren in haar mars gekregen met 
de slogan: „Education after Liberation", Op
voeding na de Bevrijding... 

Welnu, dat hield in dat de jongeren niet 
meer naar school hoefden. Dat slaat natuur
lijk geweldig aan bij de scholieren. Maar het 

resultaat is een „verloren generatie". Nelson 
Mandela heeft daarvoor gewaarschuwd. Dat 
venvijt men hem nu. Het is gemakkelijk aan 
straatterrorisme te doen en Mandela te beti
telen als verrader." 

WIJ: U gebruikt Mandela bijna als 
schild? 

Mgr. Verstraete: „Wee.' Mandela heeft 
duidelijk Ingezien dat er een generatie rond
loopt die nooit op de schoolbanken heeft 
gezeten. Hij heeft daarvoor gewaarschuwd. 
Het is jammer dat men hem als een verrader 
gaat beschouwen." 

WIJ: Een Zuidafrikaanse Jakob van Ar-
tevelde? 

Mgr. Verstraete: „Zonder bepaalde grote 
figuren, die misschien zelfs van franskiljonse 
huize waren, zou de Vlaamse beweging ook 
nooit geworden zijn wat ze werd. Mandela is 
zo een grote figuur. Hij meent het goed met 
zijn volk. Hopelijk zal zijn volk hem begrij
pen. " 

DE KLERK 
WIJ: Mandela gaat praten met president 

De Klerk? 

Mgr. Verstraete: „Met Frederik Willem 
De Klerk waait een nieuwe wind door Zuid-
Afrika. Ik heb de indruk dat met Mandela én 
De Klerk twee gelijkgestemde en gelijkgezin
de figuren mekaar op een historisch ogenblik 
ontmoeten. Ze moeten praten... Er kan een 
prachtige oplossing voor Zuid-Afrika uit 
voortkomen." 

WIJ: Gelooft u echt in De Klerk? 

Mgr. Verstraete: „Eengrootpolitikus met 
grote politieke problemen. Dat is zijn lot. 
Maar ik geloof er in, al herhaal Ik mijn vrees 
voor bloedig geweld. Bovendien heeft De 
Klerk af te rekenen met twee faktoren: ek-
streem-rechts dat stelt „no power-sharing", 
het niet delen van de macht met de zwar
ten. " 
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ONTWIKKELING 

Mgr. Daniël Verstraete, rechts op de foto, tijdens een viering op zijn geboortewijlc de Ginste. 

WIJ: Een soort „Blok"? 

Vgr. Verstraete: „No comment. De Belgi
sche politiek is mij niet bekend. En wat Zuid-
Afrika betreft, is er ook een linkerzijde die 
niet direkt fioopgevend is voor de toekomst. 
Het Pan-African Congress is de jongste tijd 
weer zeer militant geworden en wenst geens
zins naar „de tafel" (onderhandelingen) te 

WIJ: Wat Is de Impakt van president 
Frederik Willem De Klerk? 

Mgr. Verstraete: „Hij heeft een groot 
voordeel. Botha moest destijds binnen zijn 
eigen partij én naar links én naar rechts 
kijken. De Klerk hoeft dat niet te doen. Hij 
kan recht door zee gaan want de partij werd 
onlangs nog sterk gezuiverd." 

WIJ: Is De Klerk een Zuidafrikaanse 
Gorbatsjov? 

Mgr. Verstraete: „Ik zou het niet weten. 
Hij heeft heel wat macht en het is duidelijk 
dat we thans belangrijke wijzigingen in de 
goede zin meemaken. Het is opvallend dat, 
op een ogenblik dat het kommunistische 
Oostblok in omwenteling is en ineenstort, het 
Westen zich haast om met het wierookvat te 
zwaaien. Als er In Zuid-Afrika veranderingen 
komen, zwijgt men In het Westen als ver
moord." 

WIJ: Gelooft u dat Zuld-Afrika uiteinde

lijk een multlraclale demokratische sa
menleving zal worden, met gelijke rechten 
voor iedereen en zonder apartlieid? 

Mgr. Verstraete: „Ik geloof dat we de 
goede richting zijn ingeslagen. Vooral de 
vrees voor het internationale kommunisme 
zette onze leiders zwaar onder druk. Nu dat 
gevaar blijkbaar verminderd is, stijgen de 
kansen op een vreedzame oplossing voor 
Zuid-Afrika." 

200 TON VOOR 
MOTHER TERESA 

WIJ: Sinds kort bent u ook verantwoor
delijk voor Wereldmissieliulp? 

ADVERTENTIE 

Mgr. Verstraete: „Eigenlijkzetten wij een 
beetje het werk voort van de Spekpater, 
Werenfried Van Straeten. Oostpriesterhulp 
heeft op een zeker ogenblik besloten de 
goederenaktie, spullenhulp, klederen opha
len enzovoorts, stop te zetten. Dat werd 
weldra ervaren als een gebrek en samen met 
enkele mensen heb ik dan vzw Wereldmis
siehulp opgestart." 

WIJ: Niet alleen met het oog op het 
Oostblok? 

Mgr. Verstraete: „Toch nog wel voor een 
groot deel. Onze mensen zijn momenteel 
hard aan het werk in Roemenie Maar we 
verzamelden bijvoorbeeld ook reeds 200 ton 
klederen voor Mother Teresa. Da's toch 
mooi, hé?" 

L. Demedts 

BLOEMEN ROUWKRANSEN 
BRUIDSTUILEN 
ZAALVERSIERING 

r ETRA PVB.A 
V l ^ HEIHOEFSEWEG 1 
J f f g ^ 2520 EDEGEM 
^kS^ Tel.: 03/457.23.89 

WILLY 
MICHIELS 

MAKELAAR IN VERZEKERINGEN 
TorleylaanSI • 1511 HUIZINGEN 

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

Waar Vlamingen méér dan thuis zijn 
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BOEKEN 

IS ER DAN NIETS MEER HEILIG? 
In februari 1989 sprak de toenmalige gees

telijke leider van Iran, Ayatollah Khomeini, 
het doodvonnis uit over de schrijver Salman 
Rushdie. De roman De duivelsverzen be
zorgde Rushdie op slag wereldroem maar de 
keerzijde van de medaille was beduidend 
minder fraai: de schrijver moest als een 
opgejaagd wild dier van het ene onderduik
adres naar het andere vluchten. 

Eenjaar later is het doodvonnis nog steeds 
van kracht. Ayatollah Khomeini is overleden 
maar Salman Rushdie leeft nog. En hij laat 
ook opnieuw van zich horen... 

N GOED VERTROUWEN 
Zopas verscheen bij de Nederlandse uit

geverij Veen de vertaling van twee korte 
werkjes van Rushdie, waarin hij terugblikt op 
het woeligste jaar uit zijn leven. In het eerste 
werk, In goed vertrouwen. Een antwoord op 
één jaar kontroverse verduidelijkt Rushdie 
dat hij nooit de intentie heeft gehad om de 
Islam of de Profeet te beledigen. „De dui
velsverzen is in de eerste plaats een visie op 
de wereld door het oog van een migrant", 
stelt de schrijver die meteen scherp uitvalt 
tegen racisten en fundamentalisten: ,,De 
felste tegenstanders van mijn roman zijn van 
mening dat vermenging met een andere 
kult uur onvermijdelijk zal leiden tot verzwak
king en verval van de eigen kuituur" (biz. 11). 

Rushdie houdt voor dat De Duivelsverzen 
integendeel een lofzang is op de vermenging 
en de onzuiverheid. Hij stelt dat de wereld 
juist een grote unieke kans krijgt door massa
migratie. De roman verzet zich niet tegen het 
recht van mensen op hun geloof, „ook al ben 
ik zelf dan niet gelovig". ,,Hij verzet zich 
evenzeer tegen hindo-sektarisme, het soort 
Sikh-terrorisme dat vliegtuigen opblaast, en 
de stompzinnigheid van de kristelijke schep
pingsleer, als tegen de meer bekrompen 
definities van de Islam" (bIz. 16). Hij ver
werpt verder de verwering dat hij een ,.afval
lige" zou zijn, ,,omdatiknooitin mijn volwas
sen leven enig geloof heb beleden, en als je 
iets niet hebt beleden, kun je ook niet afvallig 
worden" (bIz. 32). 

Hoewel het werkje ,,in goed vertrouwen" 
op de toekomst is geschreven, duikt plots 
toch de angst op. „Jorge Luis Borges, Gra
ham Greene en andere schrijvers hebben 
hun gevoel beschreven dat er op de wereld 
onder hun naam een Ander rondloopt. Er zijn 
momenten dat ik bang ben dat mijn Ander 
me misschien wel geheel zal weten te vernie
tigen" (biz. 33). Hij spaart voorts zijn kritiek 
niet op het Westen: „Er is getolereerd dat in 
de straten van het land werd aangezet tot 
moord" (Groot-Brittannië) (bIz. 35). Hij ver
volgt door te beweren dat boeken eigenlijk 
hun auteurs kiezen en troost zich met de 
gedachte dat hij niet de eerste schrijver in de 
moderne tijd is die wordt vervolgd door het 

De vogelvrijverklaarde Salmon Rushdie verkoopt weltiswaar aardig wat boe
ken, maar veel plezier zal hij momenteel niet aan de opbrengst van die verkoop 
hebben... tenzij hij er een schuilkelder van bouwt. (foto Reuter) 

islamatisch fundamentalisme. „De grootste 
namen zijn er al het slachtoffer van gewor
den, zoals de Iraanse schrijver Ahmad Kas-
ravi, doodgestoken door fanaten, en de 
Egyptische Nobelprijswinnaar Naguib IVIah-
fouz, vaak bedreigd, maar gelukkig nog altijd 
onder ons" (biz. 44). 

Rushdie eindigt met een oproep naar de 
moslims toe: ,,Er is een grote golf van 
vrijheid over de wereld gespoeld. Wie die 
weerstaat — in China, in Roemenië — be
landt in een bloedbad. Ik zou de moslims 
willen vragen — die grote massa van gewo
ne, fatsoenlijke, weldenkende moslims tot 
wie ik me in gedachten hoofdzakelijk heb 
gericht in dit stuk — om te besluiten met die 
golf mee te gaan; nee te zeggen tegen het 
bloedvergieten" (bIz. 47). 

Als men dat in Teheran niet als een nieuwe 
provoka'ie zal beschouwen... 

EERBIED VOOR BOEK 
EN BROOD 

Het tweede werkje, Is er dan niets meer 
heilig? Over religie en literatuur is eigenlijk 
de tekst van de Herbert Read l^emorial 
Lecture 1990. Gezien de Britten de veiligheid 
van Salman Rushdie niet konden garande
ren, werd de tekst van Rushdie voorgelezen 
door Harold Pinter. 

Rushdie begint zeer vlot en anekdotisch: 
„Ik groeide op met het kussen van boeken 
en brood. Wanneer bij ons thuis iemand een 

boek liet vallen of een chapati of „sneetje" 
— ons woord voor een driehoekig stuk ge
zuurd brood met boter erop — moest het 
gevallen oorwerp niet alleen worden opge
raapt, maar ook gekust, als voor van veront
schuldiging voor die daad van lompe oneer
biedigheid" (bIz. 51). Brood en boeken, 
voedsel voor lichaam en geest. Zeer boeiend 
is het onderscheid dat Rushdie maakt tussen 
godsdienst en literatuur. „Terwijl de gods
dienst er op uit is één taal te bevoorrechten 
boven alle andere, één stel waarden boven 
alle andere en één tekst boven alle andere, 
gaat het in de roman altijd over de manier 
waarop verschillende talen, waarden en ver
halen met elkaar twisten, en over hun wisse
lende relaties, die machtsrelaties zijn" (bIz. 
60-61). 

Rushdie waarschuvrt voor de gevaren van 
de godsdienst en stelt zelfs vast: „A/u we het 
kommunisme zien sterven in midden-Euro
pa, moet het ons wel opvallen dat velen die 
daar revoluties teweeg brengen gedreven 
worden door een diep religieuze geest" (bIz. 
64). Zijn pleidooi voor een vrije literatuur 
besluit dan ook bondig en gevat: „Overal ter 
wereld waar het kamertje van de literatuur is 
afgesloten, zijn vroeg of laat de muren inge
stort". 

Is er dan niets meer heilig? is een verras
send, vlot lezend werkje dat een beter iniicht 
verschaft in de wondere wereld van een 
groot maar terdoodveroordeeld schrijver. 

L. Demedts 

— Is er dan niets meer heilig? Salman Rushdie. 
Uitg. Veen, 1990. 79 bIz. 
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JARTELLES, 
EN 
DUFFELCOAT 

Na een jarenlange voorbereiding ver-
sclieen bij Lannoo De grote Mode-encyclo
pedie, een prestigieus projel<t waaraan een 
internationaal team van specialisten heeft 
meegewerl<t. Het is een uniel<e uitgave over 
een fascinerend onderwerp geworden. 

De grote Mode-encyclopedie groeide uit 
tot een gedetailleerd en overzichteljl< alfabe-
tiscfi naslagwerk over de mode van vandaag. 
In bijna 700 trefwoorden staat alles over de 
wereld van de grote couturiers en ontwer
pers, maar ook over de mode die elke dag op 
straat te zien is. 

Een overvloed aan gegevens, alfabetisch 
en aantrekkelijk gepresenteerd, gemakkelijk 
terug te vinden door de handige indel<s 
achteraan. In de illustraties werd niet zoer 
gezocht naar de allerlaatste kollekties als wel 
geprobeerd een modetrend of de stijl van 
een couturier te laten zien. 

Het modeboek is volledig in Vlaanderen 
geproduceerd maar heeft een internationale 
uitstraling; het is het eerste boek in zijn soort 
dat volledig in kleur werd gedrukt; het is ook 
het eerste modeboek met een encyclopedi
sche inslag op de eigen, de Nederlandse en 
de Franse markt. 

Dit naslagwerk is niet alleen onmisbaar 
voor vakmensen, het is ook een heerlijk kijk
en snuffelhoek voor iedereen die geïnteres
seerd is in modetrends, de grote namen van 
de haute couture en alledaagse mode. 

LEUK OM WETEN 
Een handig naslagwerk, inderdaad. Maar 

niet alleen wat betreft de grote chique. Ook 
prangende vragen die menigeen slapeloze 
nachten bezorgen kunnen met dit boek in de 
hand worden beantwoord worden. 

Zo leer je bijvoorbeeld dat de „Jartelles" 
een uitvinding zijn van niemand minder dan 
Gustave Eifel, die dus blijkbaar ook nog wat 
anders te doen had dan Eifeltorens neer te 
poten. Je leest dat de „Jeans" of spijker
broek tot een legende werd gemaakt door 
een berooid klerkenzoontje uit Beieren dat 
omstreeks 1852 goud kwam zoeken in Cali-
fornië. Wie wist er dat er ooit een Britse 
minister van defensie gewaagd heeft de 
,,Kilt" (de korte Schotse rok, aanvankelijk 
voor heren) af te schaffen bij de krijgers van 
de Schotse regimenten? In een pantalon 
zouden deze soldaten er namelijk veel krijgs-
haftiger uitzien! Groot verzet bij de Schotse 
hogere officieren, de minister van defensie 
kon afdruipen. 

f 1 
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De ,,Borsalino", het hoedje van de maffio
si kwam opnieuw in trek door toedoen van 
filmgoden als Belmondo en Delon. Naar het 
schijnt bestaat er in Allessandria (Italië) een 
heus Borsalinomuseum. Onder de letter L 
van lingerie tref je uiteraard ook „Beha", 
afkorting van bustehouder, aan. Dit gareel 
voor vrouwenborsten bestaat al van in de 
Romeinse tijd, in Pompei'vind je bijvoorbeeld 
een duidelijke afbeelding van een vroegere 
bikini. Wie de uitvinding van de moderne 
beha op z'n palmares mag schrijven is een 
punt van diskussie, verschillende versies 
doen de ronde. 

Hoeveel mannen sukkelen nog altijd met 
het knopen van hun das? Geen nood, de 
Grote Mode-Encyclopedie geeft alweer ant
woord (onder de letter D van stropdas). 

Een boeiende historie is ook het verhaal 
van de wereldberoemde ,,Duffelcoat". Wel
licht weinig inwoners van dit stadje aan de 
Nete hebben weet van dit verhaal. De duffel-
coat (in Noord-Nederland meestal houtje
touwtje-jas of Monty-coat genoemd) dankt 
zijn naam aan de gemeente Duffel. Tijdens 
de 15de en 16de eeuw telde Duffel bijna 
10.000 ,,sarge- en lakenwevers". Zij vervaar
digden een grove wollen stof, de ,.duffel" 
waarvan Spaanse Sargiën (dekens) werden 
gemaakt. Deze dekens waarvan het woord 
,,induffelen" is afgeleid, waren wereldwijd 
bekend om hun warmte, stevigheid en dege
lijke afwerking. Wanneer op 10 augustus 
1680 Michael de Pauw het State Island in de 
VS (toen nog gewoon Noord-Amerika) op
koopt, betaalt hij de Indianen onder andere 
met Duffelse dekens. In zijn boek ,,The 
Belgian first settlers in New York" schrijft 
Henry G. Baker: „The duffel is a kind of 
shaggy woolen fabric, refferring to Duffel, a 
Belgian city where such cloth is made". 

En wij die dachten dat we alles wisten? 

(ts) 

— De Grote Mode-Encyclopedie. Ultg. Lannoo-
Tlelt. 1990. 240 biz, 1.680 fr. 

KIJK, DAAR 
IS DE TIJD 

In de Euro-Artgallery, in het Commnicatie 
Centrum van het Brusselse Noordstation 
loopt tot en met 27 april de tentoonstelling 
van de Nederlandse kunstenaarsgroep „Au-
guralis". De Agur was in het oude Rome een 
priester die uit het gedrag van de vogels de 
gunst van de goden moest aflezen. „Augura-
lis" was het gastmaal dat de Agur gaf bij de 
aanvaarding van zijn ambt. Het „banket" dat 
de kunstenaarsgroep aanbiedt is van een 
enigszins andere orde. Het bestaat uit een 
verscheidenheid aan benadering van het 
fenomeen ,,tijd". Giel langeveld, Truus van 
der Veld, Frans van der Veld en Frans 
Erkelen stellen tentoon onder de titel,,Kijken 
naar Tijd". 

Kunnen we ooit begrijpen wat tijd is? Tijd 
lijkt ongrijpbaar. Kunnen we tijd voelen? 
Kunnen we dat gevoel verbeelden? Deze 
vragen zijn het bindmiddel dat de kunste
naars van de groep bijeenhoudt. Ze kozen 
het fenomeen tijd als inspiratiebron. Zij stel
len zich de vraag „Kijken naar tijd" kan dat? 
De kunstenaar draagt het visuele materiaal 
aan, maar daar is de toeschouwer die voor 
zichzelf het kijkproces afmaakt. Ze moeten 
het dus samen doen, de schepper en de 
toeschower, samen bepalen of er sprake kan 
zijn van „Kijken naar tijd". 

DE WAARHEID ~ 
Het werkterrein van de kunstenaar, ook als 

het om een begrip als tijd gaat, is de mense
lijke beleving: het vormgeven en het oproe
pen van belevenissen. De wetten die hier 
gelden onttrekken zich nogal eens aan logi
sche permissen en konklusies. Dat is het 
verschil met de wetenschap. De „waarheid" 
van een kunstwerk ziet men, voelt men, 
zonder dat er woorden aan te pas komen. 
Men kan een kunstwerk niet narekenen. En 
voor wie met woorden probeert door te 
dringen tot wat kunst tot kunst maakt, geldt al 
snel de uitspraak van „Agstinus": ,,Als nie
mand het vraagt weet ik het". Dat is de 
kracht én het misterie van de kunst. 

Het tentoongestelde werk is zeer verschei
den. Zowel wat gebruikte materialen (olie
verf, gouache, brons, graniet...) betreft, als 
de plastische oplossingen die de kunste
naars ons bieden. 

,,Kijken naar tijd" loont de moeite om even 
wat tijd uit te trekken. De tentoonstelling is 
toegankelijk maandag en vrijdag van 10 tot 
18 uur en de overige dagen van 14 tot 18 uur. 
Zatterdag en zondag is de galerij gesloten. 

(ts) 
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VLAKBIJ & ELDERS 

VAN MIJN VOETEN 
De voet is zoals elk lichaamsdeel voor de 

komplete, gezonde mens onmisbaar En 
toch wordt er aan voetverzorging relatief 
w/einig, zeggen we maar té weinig, aandacht 
besteed In de mm of meer erotische roman
tiek komt de voet veelvuldig aan bod Den
ken we maar aan het muiltje dat alleen 
Assepoester paste Of aan het tragische 
sprookje van Het meisje met de rode schoen
tjes, dat, omdat ze altijd wil blijven dansen, 
haar voeten moet kwijt raken Praktischer wil 
een minnaar de grond wel kussen waarop 
zijn geliefde loopt of zelfs haar voeten zelf 

Zuiver fiziek gezien zijn de voeten ware 
krachtpatsers Nauwelijks enkele tientalten 
centimeters groot torsen zij een last van vele 
tientallen kilo's Maar er is meer, wie beseft 
dat de voet een uiterst gevoelig instrument 
IS, waann al onze organen bij betrokken z i jn ' 
De Chinezen wisten 5000 jaar geleden al wel 
dat door druk uit te oefenen op bepaalde 
plaatsen van de voet tal van ziekten konden 
genezen worden 

GEVOELIGE PLEKJES... 
In de westerse wereld werd deze terapie 

ontdekt omstreeks het midden van de vonge 
eeuw, waarschijnlijk in samenhang met de 
ontdekking van de reflekszoneterapie De 
eerste voetkaarten werden toen gemaakt 
door een Amenkaanse arts en een Ameri
kaanse fysioterapeute De reflekszonetera
pie gaat er, evenals de akupunktuur, van uit 
dat het lichaam een groep kanalen (mendia-
nen) bevat, die lichaamsdelen en organen 

met elkaar verbindt En daarom kan een 
infektie of ziekte van een orgaan geheeld 
worden, door druk uit te oefenen op een of 
meerdere plekken elders op het lichaam 
Hoewel men deze ruim 300 plekken kent, is 
het bestaan van de meridianen medisch al 
wel aanvaard maar nog met wetenschappe
lijk bewezen, al lijkt men daar met meer ver 
af te zijn 

Volgens de reflekszoneterapie wordt heel 
ons lichaam weerspiegelt in onze uiterst 
gevoelige voetzolen Zo staan de longen m 
verbinding met de onderkant van de voor
voet, de geslachtsklieren met de binnenkant 
van de hielen Onder de inplanting van de 
tweede en de derde teen kan men invloed 
uitoefenen op de ogen, onder deze van de 
vierde en vijfde teen op de oren De verbin
dingen die de reflekszoneterapie volgt lopen 
via het hormonenstelsel en het vegatatief 
zenuwstelsel Dit laatste regelt onze automa
tische funkties zoals hartslag en ademhaling 
Door deskundig drukken op de voetzool zijn 
deze rechtstreeks te beïnvloeden In feite 
kan heel ons lichaam zo ten goede bereikt 
worden Zelfs migraine is snel te verhelpen 
door druk onderaan de grote teen 

Maar laten we met beide voeten op de 
grond blijven Goede fysioterapeuten met 
voldoende ervaring in de reflekszoneterapie 
zijn zeldzaam Een centrum voor natuurge
neeswijzen kan u desbetreffend raad geven 
In de grote Vlaamse steden bestaat er wel 
zo'n centrum 

(NvB) 

MET BEIDE VOETEN OP DE GROND 
Onze gezondheid kan dus aanzienlijk posi

tief beïnvloed worden door druk op de voet
zolen, maar ook onze lichaamshouding is fel 
afhankelijk van onze voeten Zonder goede 
voeten in goede konditie is een goede li
chaamshouding kwasi uitgesloten En ook 
deze heeft haar invloed op de gezondheid 
Een slechte houding kan de oorzaak zijn van 
ademhalingsstoormssen, van rug- en knie
klachten, uiteindelijk zelfs van een verkeerde 
heupstand of scheve schouders 

Eeltknobbels en pijnlijke likdoorns zijn re
latief simpel te bestrijden Een bezoek aan 
de pedikure volstaat doorgaans en ook de 
meeste apotekers hebben wel middeltjes 
tegen deze kwaaltjes Een verkeerde stand 
van de voet of kleine misvormingen of ver
zwakkingen van de voetzool vergen een 
oordeelkundig gekozen inlegzooltje en kun
nen met aangepaste oefeningen soms defini
tief gekorrigeerd worden Zorg er in elk geval 

steeds voor goede schoenen te dragen die 
de voet wel omvatten en steunen, maar toch 
ruim genoeg zijn Het beste is eigenlijk 
blootvoets te lopen, maar ja, dat kan zelden 

ZWEETVOETEN 
Een hinderlijke kwaal, die evenwel mets 

met de lichaamshouding te maken heeft, zijn 
zweetvoeten Deze vinden veelal hun oor
zaak in het te lang dragen van sokken en 
schoenen In het transpiratievocht zitten hak
tenen die zich op de binnenkant van de 
schoenen en de sokken installeren, omdat ze 
nu eenmaal van hun vertrouwd en warm 
milieu houden Op hun beurt zorgen zij ook 
weer voor allerlei afvalstoffen 

De bestrijding van zweetvoeten is eenvou
dig viermaal per dag de voeten wassen en 
altijd schone sokken dragen Voor wie vier

maal een voetbad wat veel is, kan het toch 
altijd tweemaal en dan zeker dagelijks prope
re sokken en vaan van schoenen wisselen 
Er ook voor zorgen dat sokken en schoenen 
altijd droog blijven Nee, zalfjes helpen met 
Een zalf op een vieze voet heeft hetzelfde 
nul-effekt als een voedende crème op een 
ongewassen gelaat 

Ter voorkoming van zweetvoeten vermijdt 
u ook het dragen van schoenen in imitatiele-
der, dat zuurstof afsluit en een broeikast-
effekt veroorzaakt Met beide voeten op de 
grond dus in droge, schone sokken en lede
ren schoenen die met knellen En nu, stap
pen maar 

Voetkosmetika heeft dezelfde funktie als 
lichaams- en gezichtskosmetika hoewel 
die natuurlijk minder noodzakelijk is maar 
het gebruik is plezieng 

(NvB) 
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MENGELWERK 

HERSENBREKER 
OPGAVE 35 

HORIZONTAAL 

2 Bedrog (6) 
7 Zo te horen zijn dat liederen waar vader 

van houdt (12) 
9 Opvoeren van de temperatuur (9) 

10. Onverwachte gebeurtenis van een 
meestal aangename soort (10) 

13 Tijdschrift uit de plantenwereld (4) 
15 Kwaal van oudere mensen (15) 
17 Weerbarstig beest (8) 
18 Zulke zegels zijn te groot om op een 

bnefomslag te plakken (9) 
19 Inwoner van Zwitsers dorp nabij de 

Schelde (8) 

VERTIKAAL 

1 ZIJ beheersen de helft van de aardbol (8) 
3 Die vrouw kan best een man zijn (5) 
4 Element dat bij verlichting een rol speelt 

(4) 
5 Professor m het parlement (13) 
6 Die komt uit de streek van Eekio (13) 
8 Dit toiletartikel kan te pas komen voor 

wie iets van het lichaam wil verwijderen 
(10) 

11 Helemaal hetzelfde (8) 
12 Onnozel en vochtig geleuter (7) 
13 Bekentenis die vanouds in een klem 

hokje moest worden afgelegd (6) 
14 Die warme plek kennen we uit een mees

terwerkje van Stijn Streuvels (3) 
16 In klem formaat zit dit dier op een 

politiemotor (5) 

OPLOSSING OPGAVE 34 
Horizontaal: 3 Lanaken, 5 betaal-
ster, 7 kousebanden, 8 tussenwerp
sel, 10 melkdieven, 13 kroonjuwelen, 
16. weer, 17 draak; 18 das 

Vertikaal: 1 waslijn, 2 deur, 4 Ant
werpen, 5 bouwsel, 6 tierend, 7 kat, 
9 weerwerk, 10 Martens, 11 ellende, 
12 snoes, 14 oord, 15 Judas 

WINNAAR 
OPGAVE 33 

De paasklokken komen ook deze keer bij 
Jos Arys-Schmits, m de Okaaistraat 15 te 
1780 Teralfene Alleen zullen het deze keer 
geen eieren zijn 

17 

35 S^'^PE 
SATERDAG 

Hlstorlkus: Cleopatra was 
niet mooi 
Wij zijn bij de neus genomen. 

En ais het een korte 
gemeenteraad is... 
...een schietgebedje? 

Koningskrisis zorgde voor... 
...ongestelde lichamen. 

Oproer in Kosovo: met al 
de Albanezen... 
...maar niet met den deze! 

Niet gaan eten In Matonge 
Ze verkopen er apekuren. 

GIjzeldrama in Midden-Oosten: 
Geen Aboe-Niemendalletjel 

„Je kunt de lente voelen: de 
lucht ruikt naar lucht." 

R. Sylvester 
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ONVERMIJDELIJKE 
KAAKSLAG 

J
ARENLANG heeft men in onze 
voetbalmiddens met een doodern-
stig gezicht verklaard dat „doping-
praktijken" in voetbal zoniet on
denkbaar dan toch totaal zinloos 
waren. 

Bedoelde sportdiscipline stelde 
zulke hoge eisen op het vlak van de 
koördinatie van lichaam en geest 
dat elk „opjagingseffekt" nutte
loos, ja schadelijk was. 

„GEPREPAREERD"-
Wie het topvoetbal kent, weet natuurlijk 

beter. Aan de medische begeleiding wordt in 
het voetbal het hoogste belang gehecht. 
Topvoetballers worden ,,geprepareerd" voor 
de beslissende veldslagen. We venwijzen 
nog eens naar de onthullingen van Tom 
Schumacher in 1987. De beste keeper van 
Duitsland vertelde toen onverbloemd verha
len over de voorbereidingspraktijken van de 
Mannschaft (de Duitse nationale ploeg). De 
Duitse bondsverantwoordelijken reageerden 
boos, zwaaiden met schorsingen, beschul
digden Schumacher van figuurlijk natrappen 
maar... wisten niets te weerleggen. 

Men maakt zich dan ook beter geen illu
sies. Schrooten was wel degelijk positief en 
we kunnen maar moeilijk geloven dat zijn 
klub ,,van de pnns geen kwaad wist"... 

Schrooten wacht nu een onvermijdelijke 
schorsing. Hij is de ongelukkige die betrapt 
wordt en die de rekening moet betalen. Ook 
dat is topvoetbal vandaag. 

Onze voetbalbond reageerde natuurlijk 
ook,,geschokt'. Voorzitter D'Hooghe die met 
de ijver van een plechtige kommunikant blijft 
verkondigen dat voetbal „een feest" is, 
meldde onmiddellijk dat de bond een ont
werp klaar heeft om de dopingproblematiek 
in het voetbal te overmeesteren. Daarin zou
den de verantwoordelijkheden worden uitge
breid — het gaat inderdaad met op dat 
klubdokters en bestuurders hun handen in 
onschuld kunnen blijven wassen — en zou
den ook sankties worden voorzien. Het is 
niets te vroeg. 

Want laten we wel wezen: met topvoetbal 
is zoveel geld gemoeid, staan zoveel belan
gen op het spel dat,,fundamenteel wantrou
wen" op zijn zachtst uitgedrukt „verant
woord" is. 

GEEN OVERSCHOT 
Op het puur sportieve vlak viel er de 

voorbije dagen niet zoveel te melden. Ander-
lecht blijft voorlopig kandidaat voor de lands
titel. De Brusselaars overleefden de moeilij
ke verplaatsing naar Gent. Maar ze hadden 
wel weer geen overschot. Superieur spelver-
toon mag men dezer dagen van de de Mos-

Het was een harde én rake klap 
die de Uefa uitdeelde: Antwerp-
speler Patrick Schrooten werd 
positief bevonden bij de do-
pingtests die na het Europese 
bekertreffen tegen de 1.FC 
Koln werden uitgevoerd. In een 
eerste reaktie pleitte de betrok
kene vanzelfsprekend onschul
dig. In zijn urine werden sporen 
van efedrine-derivaat gevon
den. Het gekende neusdrup-
pelsverhaal van zoveel koe-
reurs werd nog maar eens ver
teld. Nadien volgde het ontwa
ken. In verbittering. 
Schrooten sprak onomwonden 
over spuitjes die de Antwerp-
speiers kregen toegediend. Vi
tamines om nog sterker op de 
benen te staan. De klub rea
geerde verward, onsamenhan
gend, verdacht. 
Wij willen hier geen oordeel 
vellen. Daartoe zijn we niet be
voegd. Maar we mogen wel 
eens glimlachen. 

brigade niet verwachten. Anderlecht voetbalt 
hijgerig, moeizaam en verkrampt. Het cham
pagnevoetbal van voor nieuwjaar is hooguit 
nog een herinnering. Niemand kan maan
denlang pressievoetbal spelen en tegen de 
beresterke Roemenen van Dynamo Boeka
rest schakelde Sporting zelfs over op de 
„individuele dekking", een speelwijze die 
regelrecht indruist tegen de tradities van de 
klub en die hooguit tijdelijk geduld zal wor
den. Op voorwaarde dat ze dan ook nog 
resultaat oplevert. Zoniet... 

Anderlecht dreigt in de Roemeense hoofd
stad trouwens onderuit te gaan. De vroegere 

Patrick Schrooten werd na de wed
strijd tegen Keulen aan een doping-
kontrole onderworpen. Resultaat: 
eerste test en tegenexpertise posi
tief. Er hangt hem een zware sanktie 
boven het hoofd. (foto VUM) 

klub van de gevreesde Securitate liet een 
bijzonder soliede indruk na. Veel talent, veel 
jeugd, veel discipline. Op zichzelf niet zo 
verwonderlijk natuurlijk. In het oude sisteem 
mochten de topklubs overal in het land de 
meest begaafden wegplukken. Vandaar de 
sterkte van Dynamo. 

Aad de Mos spekuleert op een Anderlecht-
se goal in Roemenië. Kan natuurlijk. Maar hij 
moet er wel rekening mee houden dat Dyna
mo ook drie doelpunten kan maken... Verder 
is de Mos ook van oordeel dat de medische 
staf van Anderlecht zich moet overtreffen om 
Charly Musonda, inderdaad een moeilijk te 
vervangen pion, en Adri Van Tiggelen tijdig 
speelklaar te krijgen. Waarmee de cirkel 
rond is en we weer aan het begin van ons 
verhaal van deze week staan... 

Flandrien 
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SPORT 

ZOLANG ER NOG KASSEIEN ZIJN 
De kleine uit Nevele heeft Parijs-Roubaix 

gewonnen en daarmee heeft hij ons geteis
terd wielerblazoen enigszins opgepoetst. 
Het l(an gel< klinken maar het is niet anders: 
in de koninginneklassieker rijden onze koe-
reurs jaarlijks „hun" wereldkampioenschap; 
op de Vlaamse kasseien van de Franse hel 
weegt geen inspanning hun te zwaar. 

Dat Planckaert won maakte het eigenlijk 
allemaal nog mooier. Zijn Pallieterkop, zijn 
vrije taal, zijn onvoorspelbaar rijgedrag en 
zijn ongegeneerd vallen én opstaan zijn de 
bouwstenen van zijn boeiende persoonlijk
heid. 

Eddy Planckaert reed vorige zondag een 
koers naar ons hart. Hij trad vroeg in de 
wedstrijd op het voorplan, hij liet snel zijn 
bedoelingen blijken, hij streed de ganse 
finale door met open vizier. Dat hij uiteinde
lijk met misschien maar één centimeter ver
schil won, maakte het allemaal nog mooier. 

Planckaert hotste en botste met scherpe 
tanden over de kasseien van de hel. Hij wilde 
ploegleider Post wat bewijzen en hem tegelij
kertijd misschien ook nog wel bedanken. 
Want zo zit de kleine in elkaar natuurlijk. Het 
wedervaren van ,,zin" ptoeg Lambert heeft 
van hem nog maar eens een ander mens 
gemaakt. Goedhartigheid en goedgelovig
heid lonen niet altijd. Vandaar wellicht zijn 
toegenomen grimmigheid. Al was Eddy weer 
de eenvoud zelve toen hij na zijn triomf in de 
mikro's praatte. 

NIEUWE BEZIELING ^ 
Planckaert eiste in Roubaix dus opnieuw 

de status op van toprijder. Over kampioenen 
wil hij eigenlijk niet meer horen praten. Die 
zijn er naar zijn zeggen niet meer. Vandaar 
dat afwachtend koersen niet meer loont. 
Niemand is nog bekwaam een wedstrijd van 
begin tot einde te kontroleren. Elke aanval 
kan daardoor de beslissende, de goede zijn. 
Eddy wilde deze keer niet afwachtend ten 
onder gaan en daarom lokte hij zelf de 
beslissing uit. De logika zelf natuurlijk. 

Nog andere van onze renners voelden zich 
thuis op hun kasseien die er droog bij lagen 
en daarom ook minder schade aanrichten. 

Jean-Marie Wampers bewees dat hij vorig 
jaar niet toevallig won op de best bekende 
wielerbaan van Frankrijk. Edwig Van Hooy-
donck verraadde een groeinde vorm al 
schijnt de lange uit Gooreind ons nog altijd 
veel te vlug tevreden. 

Ploegleider Roger De Vlaeminck brandde 
de jonge Kurt Van Keirsbuick vooruit in de 
hel. Roger bezielde zijn poulain met zijn 
eigen vechterstemperament. Verliezen mag 
maar niet zonder gestreden te hebben. De 
Vlaeminck heeft al vaker gepredikt dat het 
verschil tussen goede en grote koereurs niet 
met de benen maar met het hart en het 
karakter wordt gemaakt. 

^-."W)!^'^ «"^wsjSÈ^siaatiKswfï „.^.««A.-

Planckaert rammelt nog na van de helse rit op de kasseien, maar hij is een 
gelukkig man. Hij poetste ons geteisterde Vlaams wielerblazoen een weinig op 
met z'n overwinning in Parijs-Roubaix. (,oto AFP) 

Volledigheidshalve vermelden we ook nog 
dat Herman Prison de waaierkoers Gent-
Wevelgem won. Deze wedstrijd was nooit 
een echte klassieker. Buiten onze grenzen 
veroorzaakte ze nog nooit opwinding. Maar 
wie in het Westvlaamse stadje zegeviert 
beschouwt zijn voorseizoen doorgaans als 
geslaagd en verder vond Eddy Merckx de 
koers belangrijk genoeg om ze driemaal te 
winnen. Overigens kan Gent-Wevelgem te

rugvallen op een erelijst om „ U " tegen te 
zeggen: Kint, Schotte, Impanis, Van Looy 
(driemaal), Foré, Anquetil, Van Springel, 
Merckx, Godefroot, Maertens, Hinault, Mo-
ser. Raad en Kelly. Om over Benoni Beheyt, 
Vanderaerden en Bontempi maar te zwijgen. 
Geef toe dat de vreugde van Prison en zijn 
ploegleider Willy Teirlinck gerechtvaardigd 
was. 

ADVERTENTIE 

- BINNENHUISINRICHTING 
- SIERSCHOUWEN 
- MEUBELEN - STOFFEN 
- BEHANG 

Kazernestraat 39 
9620 ZOTTEGEM 091/60.13.37 

1 Kostuums naar maat 

ri • » \x 

N HERENKLEDING 

A:!:- iiii^^m 
s 1 Steenhouwersvest, 52 
y ANTWERPEN 

\ 
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LEPEL & VORK 

^eataurant «"Slttl» 

Wij vieren onze derde verjaardag 
en bieden U een uitstekend menu aan 
è 875 fr. 
Aperitief gratis 

Assesteenweg 74 
1740 Ternat 
Tel.: 02/582.31.14 

Woensdag gesloten 
Zaterdag open vanaf 18.00 uur 

Restaurant TUL 

Herberg Viking 
Sinds 15 jaar Vlaams-Natio
naal trefpunt In het hartje van 
Brussel. 

Guido Dosogne 
Arduinkaai 5 (KVS) 
1000 Brussel 
02/218.01.27 

RESTAURANT 

KT^asseAtbet^ p p 
NIEUWE LAAN 47 - 1860 MEISE " " * 
Op S km van de Heyssl, baan Plententuin 

LUNCH-TIME MENU 
900 F p.p. 
4 diensten 

MARKTMENU 
1.300 F p.p. 
5 diensten 

BanKetzaaltje gratis voor al uw feesten Tel. : 02/269.70.45 

Hoerenhof 
CAFE-RESTAURANT-FRITUUR 

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

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

RESTAURANT 
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 

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

ten 
Overelnde 8 AS 

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

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 

Brood- en 
banketbakkerij 

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

SPECIALITEIT VAN ALLE 
GELEGENHEIDSGEBAK 

Hostellerie 

y^ttttg 
Oerenstraat 13 8190 Alveringem 

tel 058/288 007 

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

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

Voor gratis informatiepakket nopens onze mogeli}kheden Tel . 0 5 8 / 2 8 . 8 0 . 0 7 

Hostellerie Petrus, Oerenstraat 13, 8190 Alveringem. 
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MISS DAISY IN DE ZEVENDE HEMEL 
Jessica Tandy (1909); de in Engeland 

geboren allround aktrice, Is sinds mensen
heugenis de vrouw van Hume Cronyn (1911), 
een Kanadees teater- en filmakteur. Samen 
stonden ze in The Seventh Cross (44), The 
Green Years (46), The world according to 
Garp (82) en Cocoon (85). Zij vergaarde haar 
grote bekendheid echter met haar rollen in 
romantische kostuumfilms zoals Dragon-
wyclf (46) en Forever Amber ('iS). In 1963 zat 
ze in The Birds en het zou tien jaar duren 
vooraleer haar een nieuwe filmrol werd aan
geboden. Gelukkig voor haar was het de 
schandelijke komedie Butley, waarmee to
neelschrijver Harold Pinter zijn debuut als 
filmregisseur maakte. Het was moeilijk om 
een plaatsje op het scherm te krijgen, want 
een sublieme Alan Bates, die hier zijn rol uit 
de teaterproduktie van 1971 nog eens over
deed, had er alles aan gedaan om de rest 
van de sokken te spelen. 

Ze was opnieuw terug van weggeweest 
met Cocoon, film waarin een stel oudere 
mensen de eeuwige jeugd ontdekken, door 
hun kennismaking met buitenaardsen. En 
toen werd haar de teaterrol aangeboden van 
Daisy Werthan, in het toneelstuk Driving 
Miss Daisy, een komedie-drama in één akte 
door Alfred Uhry, waarin ze een oudere 
Joodse weduwe speelt, in het Amerikaanse 

In Putte bij Mechelen werd een borstbeeld 
van Alice Nahon onthuld. Het initiatief ging 
uit van de direktie en vriendenkring van de 
Alice Nahonschool in Putte. 

Alice Nahon werd in 1896 in Antwerpen 
geboren en overleed in 1933. Ze verbleef 
tijdens de schoolvakanties regelmatig in Put
te bij familieleden. Vandaar ook dat deze 
gemeente zich nog verbonden voelt met 
deze dichteres. 

Het zopas onthulde borstbeeld is van de 
hand van Liliane Van Lierde. De beeldhouw
ster verdiepte zich vooraf in het leven en 
werk van Alice Nahon. Ze ontdekte dat er 
meer in die persoonlijkheid en in dat werk zat 
dan men tot nog toe dacht. Ze aanvaardde 
de opdracht omdat ze vanuit haar visie op 
het leven en werk van Alice Nahon een beeld 
wilde kreëren dat de persoon en de tijd 
waarin de dichteres leefde zou pogen te 
vatten. 

Het bronzen borstbeeld kreeg een plaats 
in de voortuin van de school. Bij de onthulling 
werd de gelegenheidstoespraak gehouden 
door letterkundige Karel Jonckheere. 

Tot nu toe werd nergens een standbeeld of 
borstbeeld voor Alice Nahon opgericht. Ge
velplaten, herinnerend aan de geboorte
plaats en de verblijfplaats van de dichteres 

Zuiden, die een vriendschappelijke relatie 
onderhoudt met haar zwarte chauffeur. 

Het ging op 16 april 1987 in New York in 
première en de kritieken waren laaiend en-
toesiast. Geen wonder dus dat Hollywood 
zich al dadelijk aanbood. Maar het was 
natuurlijk niet in de laatste plaats omdat de 
rol van de zwarte chauffeur Hoke Colburn, 
op een sublieme wijze vorm gegeven werd 
door Morgan Freeman (die we enkele weken 
geleden hier in het zonnetje zetten). 

Toen producers Richard D. Zanuck en Lili 
Fini Zanuck, auteur Alfred Uhry benaderden, 
wilde deze wel graag de touwtjes in handen 
houden, opdat zijn Pulitzerprijs winnend stuk 
de vertaling naar het grote scherm zou 
overleven. Maar met de Australische regis
seur (de grote vergetene van de Oscarnomi
naties) Bruce Beresford, die reeds pareltjes 
als Breaker Morant (80), Tender Mercies (82) 
en Crimes of the heart (86) op zijn palmares 
ziet prijken, was het stuk in goede handen en 
hetgeen goed teater was, werd een nog 
betere film. Trouwens heel de film is bewe
ging en daarvoor is teater niet zo'n uitgele
zen plaats. Beresford had in het verleden ook 
bewezen dat hij sentimentele vallen kon 
ontwijken, en dat is erg gevaarlijk in dit soort 
film. 

De plaats is Atlanta, waar zelfs vóór de 
losbarstende zwarte strijd voor gelijke bur
gerrechten een ietwat lossere sfeer tegen
over zwarte bedienden heerste, want men
sen waarmee je een heel leven samenwoont, 
kun je niet behandelen als een stuk vuil. Het 
is Boolie Werthan (Dan Aylfroyd in zijn beste 
rol ooit) die chauffeur Hoke Colburn inhuurt, 
dit tegen de zin van zijn moeder Daisy, en de 
hele film heeft hij al zijn diplomatieke gaven 
nodig om dit tweetal uit eikaars haren te 
houden. Dat is gedurende een periode van 
25 jaar (1948-1973). 

En nu kreeg Jessica Tandy een Oscar voor 
haar innemende en ouwe, een tikje sikke
neurige joodse dame. Ze leeft in haar eenza
me huis en moet het opnemen tegen chauf
feur Hoke Colburn, wanneer deze haar huis
houdster en andere hulp gaat tiranniseren. 
Maar de vele jaren van zich aanpassen aan 
blanke grillen hebben die bijna een filosofi
sche kijk op het leven gegeven en hij kan — 
ongemerkt dan — de blanke soms erg ge
amuseerd bekijken. Morgan Freeman moet 
nog even wachten en hopen dat rollen zoals 
deze (en die in Glory!) zich opnieuw aandie
nen om dan ooit eens op het Oscarschavotje 
te geraken. 

Willem Sneer 

ALICE NAHON KRIJGT BORSTBEELD KRIJGT BORSTBEELD 
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TELEVISIE 

ZATERDAG 14 APRIL ZONDAG 15 APRIL MAANDAG 16 APRIL 

BRT1 

10 30 1.0 op zaterdag; 16 00 De ellendelingen, 
film, 17 55 Nieuws; 18 00 Tik tak; 18 05 Plons; 
18 10 Schoolslag, spel, 18 50 Kilimanjaro, jeugd-
nieuws, 19 20 Lotto- en jokertrekking; 19 30 
Nieuws. 
20 00 Vrouwenharten, mannendromen, serie 
20 25 Magie moments, TV-film 
22 00 Ongelooflijk, maar Bardi, mentalist 
22 30 Nieuws 
22 45 Sport op zaterdag 
23 15 De janusmoordenaar, triller 

BRT 2 

18 40 Nieuwskrant, 18 45 Lentekriel)els, toer 
magazine, 19 30 Nieuws 
20 00 Panorama, aktualiteiten 
20 55 Lava, humor 
21 25 Mijn moederspraek, Vlaamse liedkunst 

VTM 

16 00 Ducktales, serie, 16 30 Transformers, se
rie, 17 05 VTM-Super 50, hitparade, 18 00 
Nieuws; 18 05 Flying doctors, serie, 19 00 
Nieuws 
19 30 Dag Coco, dierenmagazine 
20 00 Mini-Playbackshow 
21 00 Hollywood Wives, miniserie 
22 40 Nieuws 
23 10 Born to be sold, TV-film 
00 50 Nieuws 

Ned1 

13 00 Nieuws; 15 44 Drieluik, filmprogr , 1 6 30 
Kijk op interieur, info, 17 ÖO Passage, info 17 30 
Nieuws; 17 40 Passage; 18 29 U zij de glorie, 
religieuze muziek, 19 00 l^lieuws; 19 20 De Cosby 
show, serie 
19 50 Er kan weer Pasen gevierd worden. Roe
menie 
20 20 Romance on the Orient Express, TV-film 
22 07 Rondom tien, diskussieprogr 
23 00 Nieuws 
23 10 Paaswake 

Ned. 2 

13 00 Nieuws; 16 00 Transformers, serie, 16 20 
Take five, info, 17 25 Trawl Club, Joegoslavië, 
17 50 Mijn eerste keer. Uitgaan, 18 15 Family 
Ties, serie, 18 40 Hart voor dieren; 19 05 25 jaar 
top 40; 20 00 Nieuws. 
20 27 25 jaar top 40 
21 55 Veronica Sport 
22 30 Something is out there, film 
00 05 Nieuws 
00 15 Something is out there, film 

Ned. 3 

09 00 Nieuws; 18 00 Van de trap gevaNen, over 
mishandeling; 18 30 Sesamstraat; 18 45 Jeugd-
joernaal ekstra; 19 10 Hollander voor de eeuwig
heid, dok , 19 40 Stenen en toonsporen, teken
films, 20 00 Nieuws. 
20 21 Maguy Marin & Groosland, Franse koreo-
grafe 
20 44 Groosland, ballet 
21 13 Vladimir Ashkenazy, portret 
22 24 Studio sport 
23 00 Nieuws 

BRT1 

09 00 Yakarl, serie, 09 05 Tom en Tina, tekenfilm, 
09 10 Seabert, serie, 09 35 Dommel, serie, 10 00 
Protestantse eredienst, 1100 Eucharistievie
ring; 12 00 Urbi et Orbi, pauselijke zegen, 12 30 
Paaskoncert; 14 00 Huizen kijken, info, 14 30 3 
uur Jessie, gevarieerd progr, 17 30 Leven... en 
laten leven, dok , 17 55 Nieuws; 18 00 Tik tak; 
18 05 Leven... en laten leven, kwis, 18 45 Sport
weekend I; 19 30 Nieuws. 
19 45 Sportweekend II 
20 15 Matlock, serie 
21 05 Het el van Christoffels, reportage 
21 50 Korte film 
22 00 I.Q., kwis 
22 30 Nieuws 
22 50 Abdijen der Lage landen, dok serie 

BRT 2 

14 45 Luik-Bastenaken-Luik, wielrennen 

VTM 

14 00 Quo Vadis, film, 16 55 De kinderakademie, 
18 00 Nieuws; 18 10 De NIjl, dok , 19 00 Nieuws. 
19 30 VTM-Sport 
20 00 Walters verjaardagsshow, spelprogr 
21 40 Sanseveria, merkwaardige verhalen 
22 10 Nieuws 
22 40 My six loves, film 
00 00 Nieuws 

Ned. 1 

1015 Te gast bij God; 10 25 Paasfeest in Rome; 
11 55 Urbl et Orbi, Pauselijke zegen, 12 35 Toe
komst voor een rijk verleden, dok , 1515 Vara 
matinee; 16 16 Howard's way, sene, 17 06 Een 
klas apart, serie, 17 30 Nieuws; 17 36 Kassa, 
konsumentenrubnek, 18 10 Vara's kindermenu; 
19 00 Nieuws. 
19 07 Flying doctors, serie 
19 53 Twaalf steden, dertien ongelukken, sene 
20 27 Per sekonde Wijzer, spelprogr 
21 03 Achter het nieuws, aktualiteiten 
21 32 De Octopus, serie 
23 06 De schreeuw van de leeuw, cabaret 
23 46 Museumschatten 
00 05 Nieuws 

Ned. 2 

09 00 Knipperdeknap 09 10 De woelige droom, 
tekenfilm, 09 15 Broodje Bras, kinderprogr, 09 35 
Futiliteltenmuseum, jeugdprogr, 09 50 Planken
koorts, kursus akteren, 10 00 Terug van wegge
weest, Disney, 10 30 Gophers, serie, 11 00 Reizi
ger in muziek; 13 00 Nieuws; 19 00 Bij Lobbith, 
praatshow, 20 00 Nieuws. 
20 10 Van Kooten en de Bie, satire 
20 32 DIoqenes, venster op de wereld 
21 32 Paul Haenen en het Betty Asfalt compleks, 
humor 
22 13 Aan de voet van de heuvel, Hongarije 
00 14 Nieuws 

Ned. 3 

09 00 Nieuws; 11 00 Eredienst; 11 30 Omroep 
Fryslin; 12 00 Het Capitool, nieuwsanalyse, 
12 45 Open universiteit, info; 14 45 Studio sport; 
18 00 Werk zoeken, werk vinden, kursus, 18 30 
Sesamstraat; 18 45 Het lied van de aarde, poë
zie 20 00 Nieuws. 
20 10 In de oorlog was in nog een kind, portretten 
20 31 Kunstminiatuur, portretten 
20 40 Twee winters verder, dokudrama 
21 30 Ischa, praatprogramma 
22 00 Kenmerk, aktualiteiten 
22 25 Bericht van de wilde ganzen 

BRT1 

15 55 Oorlog van de vliegende tapijten, film, 
17 30 Sinja Mosa, serie, 17 55 Nieuws; 18 00 Tik 
tak; 18 05 Plons; 18 10 Draaimolen, kinderprog , 
18 20 Liegebeest, sene, 18 30 De terugkeer van 
de antilope, sene, 18 55 Puur natuur; 19 00 
Uitzending door derden, 19 30 Nieuws. 
20 00 De drie wijzen, kwis 
20 40 Maria Van Damme, sene 
21 35 In-grid! In-grid, sportkwis 
22 05 Een stralende toekomst, verrassende ver
telling 
22 35 Nieuws 
22 50 Help klassiek! muziekprog 

BRT 2 

18 40 Nieuwskrant; 18 45 Rin, serie, 19 00 Bu
ren, sene, 19 30 Nieuws. 
20 00 Modem-magazine: Intelsat en Prostaatbe
handeling 
20 40 Van Pool tot Evenaar, Japan 
21 30 S3ste Nationaal Zangifeest, reportage 

VTM 

17 00 VTM-KInderklub; 17 30 Lassie, sene, 18 00 
Nieuws; 18 05 Cijfers en letters; 18 30 Santa 
Barbara, serie, 19 00 Nieuws; 19 30 Rad van 
fortuin. 
20 00 DIerenplezier, kwis 
20 30 MacGyver, serie 
21 30 Family Ties, serie 
22 00 Nieuws 
22 30 Vroemtuigen, info 
23 00 Master of the Game, serie 
23 50 Nieuws 

Ned. 1 

13 00 Nieuws; 16 20 Rai Koncert 1989, 17 05 
Neighbours, sene, 17 30 Nieuws; 17 40 Kro 
Kresj, 18 25 Ik geloof je wel, jeugdsene, 19 00 
Nieuws; 1910 Mozart In Japan, pianokoncert 
20 20 De getemde feeks, teater 
22 00 De edelsmidse Brom en de geest Gods, 
dok 
22 50 Bertus Aatjes, sprookje 
23 00 Nieuws 
23 10 Street Legal, serie 

Ned. 2 

13 00 Nieuws; 15 20 Sylvester, film; 17 00 Post, 
17 03 Thundercats, serie, 17 30 Toppop gold; 
18 05 Home, serie, 18 30 Wordt vervolgd, teken
films en stnps, 19 00 Avro sportpanorama; 19 25 
Clao Italia, sportkwis, 20 00 Nieuws. 
20 27 Avro's 12 provinciën spel 
21 25 Avro's televizier 
22 15 L.A. Law, serie 
23 05 Ontdek je plekje. Hoorn 
23 20 Nieuws 

Ned. 3 

09 00 Nieuws; 15 00 Deutsch direkt, kursus, 
18 00 Uit respekt voor het leven, dok , 18 30 
Sesamstraat; 18 45 Studio sport; 20 00 Nieuws. 
20 10 RVU/Milieuberlcht 
20 15 Cum laude. Zure regen 
21 05 Eigenaardig, column 
21 10 Muziek in de Nederlanden, kursus 
21 45 Myte en bewustzijn, kursus 
22 45 Nieuws 
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TELEVISIE 

DINSDAG 17 APRIL WOENSDAG 18 APRIL DONDERDAG 19 APRIL 

BRTI 

16.00 My little pony, serie, 16 20 Duel In de 
diepte, serie, 17.30 SInja Mosa, serie; 17.55 
Nieuws; 18.00 Tik tak; 18 05 Plons; 18.10 Op het 
terras, seniorenmag.; 19.30 Nieuws. 
20 00 Moeders mooiste, serie 
20 20 Saffloer over de vloer, praatprogr 
21 15 TIen voor taal, taalstrijd 
21 55 Mobiele mensen — auto, automagazine 
22 30 Nieuws 
22 45 Aan de rand van de Ijsvelden, dok. 

BRT 2 

18 40 Nieuwskrant; 18 45 RIn, sene, 19.00 Bu
ren, serie, 19 30 Nieuws. 
20 00 lemandsland, Rioja 
20.40 Een computer ook in jouw klas, info 
21 10 Sprechen Sie Deutsch, l<ursus 
21.40 Uitzending door derden 
22.25 Hulzen kijken, info 

VTM 

17 00 VTM-Kinderklub; 17 30 Lassie, serie, 18.00 
Nieuws; 18 05 Cijfers en letters; 18 30 Santa 
Barbara, serie, 19 00 Nieuws; 19 30 Rad van 
fortuin. 
20.00 Medisch Centmm West, serie 
21 05 Return to Eden, serie 
22 00 Nieuws 
22 30 The New MIke Hammer, serie 
23 15 Nieuws 

Ned. 1 

13 00 Nieuws; 15 55 Rondom TIen, diskussie-
progr , 16 41 Ja natuurlijk ekstra, natuurdol< , 
17 05 KIssy Fur, sene, 17 30 Nieuws; 17 40 
Disney parade; 19.00 Nieuws; 19 20 Bull's eye, 
spelprogr ,19 51 Roseanne, sene. 
20.21 Een tijd van oorlog, sene 
21 58 Hier en nu, aktualiteiten 
22 20 Tussenspel, klassiek 
23 00 Nieuws 
23.10 Mariene Dietrich in Koncert 
23.41 Huizen van Oranje 

Ned. 2 

13 00 Nieuws; 16 00 Beifieur, vrouwenmaq , 
17 07 Het erfgoed Guldenburg, serie, 17 50 Het 
luchtruim overwonnen, dok sene, 18 50 Tik tak; 
18 55 Kijk TV, pop wetensch mag , 19 20 Tros 
kieskeurig, konsumenteninfo; 20 00 Nieuws. 
20.27 Once upon a time m America, film 
22 34 De TV-dokter, advies 
22 35 Tros aktua 
23 09 De TV-dokter, advies 
23 10 Te kunst en te keur, kunstprogr 
00 10 Nieuws 

Ned. 3 

09 00 Nieuws; 15 05 Teieac; 18 00 Medelanders, 
Nederlanders; 18 30 Sesamstraat; 18 45 Jeugd-
joernaai; 18 55 Het klokhuis, jeugdinfo, 19 10 
Wildspoor, dok ; 20 00 Nieuws. 
20 33 Sport studio 
21 04 De dienstuitgang, dok 
22 00 NOS-laat, achtergrondinfo 
22 45 Klassieke mechanica, kursus 
23.15 Nieuws 

BRT1 

16 00 9 B, jeugdfilm, 17 30 Sinja Mosa, sene, 
17 55 Nieuws; 18 00 Tik tak; 18 05 Plons; 18 10 
Kameleon; 18 30 Bassie en Adriaan, serie, 18 55 
Meesters van de animatiefilm, dok, 19 30 
Nieuws. 
20 00 Tatort, serie 
21 35 Stijl, antiekmag 
22 30 Nieuws 
22 45 Even diep ademhalen, serie 

BRT 2 

16 00 Dynamo Boekarest-Anderlecht, voetbal; 
18 40 Nieuwskrant; 18 45 Rin, serie, 19 00 Bu
ren, sene, 19 30 Nieuws. 
20 00 Sportavond 

VTM 

16 00 The Ewoks, sene, 16 30 The real Ghost-
busters, sene, 16 50 Schuif af, kinderprogr , 
17 30 Cijfers en letters; 18 00 Nieuws; 18 05 
VTM-Super 50; 19 00 Nieuws; 19 30 Rad van 
fortuin. 
20 00 De André Van Duin Show 
21 00 Edward & Mrs. Simpson, sene 
22 00 Nieuws 
22 30 Star 
23 10 Wolf, sene 
00 00 Nieuws 

Ned. 1 

10 00 Vrouw zijn, mag , 10 45 De muzikale fruit
mand; 13 00 Nieuws; 15 00 De wereld van jonge 
dieren, dok ; 15 50 De laatste rein naar Cortez, 
TV-western, 17 00 Kinderkrant, jeugdmag ,17 30 
Nieuws; 17 40 Tijdsem 1, aktualiteiten, 18 28 
Avonturenbaai, serie, 19 00 Nieuws; 19 20 
Ronduit Radar, jongerenmag 
19 56 The Campbells, serie 
20 25 Bunkeren, alternatieve kijk 
20 35 Een prachtige bergwijde, dok 
21 05 Paaskoncert 1990 
22.05 Tijdsein 2, aktualiteiten 
22 35 Wit begint, zwart wint?, toenemende wel
vaart 
23 00 Nieuws 
23 10 Wilma, portret Sunnaamse vluchtelinge 

Ned. 2 

13 00 Nieuws; 16 00 30 jaar Veronica, gevar 
progr , 18 00 The edge and beyond, sporten, 
18 05 B.O.O.S, kinderprog , 1 8 35 Countdown, 
pop, 19 25 Tour of duty, sene, 20 00 Nieuws. 
20 27 Crime story, sene 
21 20 Nieuwslijn, aktualiteiten 
21 50 Rur, praatprogramma 
22 35 Married with children, sene 
23 05 Tweede lijn, aktualiteiten 
23 30 Pin Up Club, erotiek 
23 50 Cash, beleggingsspel 
00 15 Nieuws 

Ned. 3 

08 55 Nieuws; 18 00 Hollandse nieuwe. Rappers, 
18 30 Sesamstraat; 18 45 Jeugdjoernaal; 18 55 
Het klokhuis, jeugdmfo, 19 10 Van gewest tol 
gewest, info, 19 49 Politieke partijen; 20 00 
Nieuws. 
20 20 Socutera, voorfichting 
20 25 Houd de trein in het oog, film 
22 00 NOS-laat 
22 50 Studio sport 
23 20 Nieuws 

BRT 1 

16 00 My little pony, serie, 16.25 Duel In de 
diepte, serie, 17 30 Sinja Mosa, sene, 17 55 
Nieuws, 18 00 Tik tak; 18 05 Plons, sene, 18 10 
Draaimolen, kinderprogr , 18 20 Jacobus en Cor-
neel, sene, 18 35 De tovenaar van Oz, sene, 
19 00 Puur natuur; 19 05 Uitzending door der
den; 19 30 Nieuws. 
20 00 Het Capitooi, serie 
20 20 Felice!, spelprogr 
20 55 De Prehistorie, muziekprogr 
21 25 Panorama, met o m Jan Caudron 
22 30 Nieuws 
22 45 Première, nieuwe films 

BRT 2 

18 40 Nieuwskrant; 18 45 Babel, voor migranten, 
19 00 Buren, sene, 19 30 Nieuws 
20 00 Wie schrijft, die blijft, lit magazine 
20 50 Zot, dwaas, boosaardig, zo ben ik, James 
Ensor 
21 45 7de Sumfonie van Van Beethoven, klassiek 

VTM 

17 00 VTM-Kinderklub; 17 30 Lassie, sene, 18 00 
Nieuws, 18 05 Cijfers en letters; 18 30 Santa 
Barbara, sene, 19 00 Nieuws; 1<)30 Rad van 
fortuin. 
20 00 Tien om te zien, show 
21 00 Flamingo Road, serie 
22 00 Nieuws 
22 30 Teie-facts, aktualiteiten 
23 10 Soap, sene 
23 35 Nieuws 

Ned. 1 

13 00 Nieuws; 16 30 Museumschattten; 16 41 
Neighbours, sene, 17 04 Pugwaii, jeugdsene, 
17 30 Nieuws, 17 41 Cult, kult jongerenprogr , 
18 06 Vara's kindermenu; 19 00 Nieuws; 19 22 
De baas in huis, serie, 19 46 Anita and the kids of 
United Europe, sene 
20 18 LIngo, woordspel 
20 52 Fantastico, amusement 
22 05 Achter het nieuws, aktualiteiten 
22 29 Op 't scherp van de snede, sene 
23 00 Nieuws 
23 10 Impact, Roets in Rotterdam 
23 55 Natuurmonument 

Ned. 2 

13 00 Nieuws; 15 30 Avro service salon; 17 00 
Post, voor de jeugd, 17 03 Runaway Island, 
jeugdsene, 17 30 Toppop gogo; 18 00 Ontdek je 
plekje. Hoorn, 18 10 Van huisschaker tot klub-
schaker, TV-kursus, 18 30 David de kabouter, 
sene, 19 00 Pauze TV, jongerenmag , 19 25 Pre
ferenties, spelprogr , 20 00 Nieuws. 
20 27 Die Ehe der Maria Braun, film 
22 30 Tussen kunst en kitsch, antiek 
23 20 Karel, praatprogr 
00 00 Nieuws 

Ned. 3 

09 00 Nieuws; 18 00 De waslijn, immigranten, 
18 15 Stadskronkels, dok , 18 30 Sesamstraat; 
18 45 Jeugdjoernaal; 18 55 Het klokhuis, jeugd
mfo, 19 10 Press gang, sene 19 35 Vogels kij
ken, dok , 20 00 Nieuws. 
20 20 Lopend vuur, mediarubriek 
21 09 De bezetting, dok 
22 00 NOS-laat, aktualiteiten 
22 45 Gemeentewijzer, info 
23 15 Nieuws 
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EEN FILM PER DAG 

VRIJDAG 20 APRIL 

BRT 1 

16.00 My little pony, serie; 16.20 Vondeling, 
jeugdfilm, serie; 17.30 Sinja Mosa, serie; 17.55 
Nieuws; 18.00 Tik tak; 18.05 Postbus X, serie; 
18.35 David de kabouter, serie; 19.00 Uitzending 
door derden; 19.30 Nieuws. 
20.00 Een man die zichzelf zoekt, film 
21.35 Voices festival, hoogtepunten 
22.00 Filmspot, achtergrondinfo 
22.30 Nieuws 
22.50 Tijd is geld, ei<on. mag. 
23.00 Onderzoek inzake passie, film 

BRT 2 

18.40 Nieuwskrant; 18.45 Babel, voor migranten; 
19.00 Buren, serie; 19.30 Nieuws. 
20.00 WO II, Het minste l<waad 
21.00 Het Europa van het Gulden Vlies, dol<. serie 

VTM 

17.00 VTM-kinderklub; 17.30 Lassie, serie; 18.00 
Nieuws; 18.05 Cijfers en letters; 18.30 Santa 
Barbara, serie; 19.00 Nieuws; 19.30 Rad van 
fortuin. 
20.00 A rumor of war, film 
23.15 Nieuws 
23.45 Crime story, serie 
00.35 Nieuws 

Ned. 1 

13.00 Nieuws; 15.55 De juwelier, TV-film; 17.30 
Nieuws; 17.40 100 jaar tekenfilm, dol< reeics; 
18.10 Kruispunt TV, mag.; 19.00 Nieuws; 19.20 
Hints, spelprogr. 
19.55 Deze man... deze vrouw, serie 
20.55 Glad ijs, serie 
21.20 Brandpunt, al<tualiteiten 
22.05 Als ik jou was..., praatprogr. 
23.00 Nieuws 
23.10 Ver van mijn bed special 
23.40 Pervola, film 

Ned. 2 
13.00 Nieuws; 16.00 Gloss, serie; 16.48 Dieren 
van de Middellandse Zee, dol<.; 17.16 Tros 
jeugdstation; 17.25 Heathcliff & Co, serie; 17.47 
Alf op Melmac, serie; 18.10 Bassie en Adriaan, 
serie; 18.20 Tros popformule; 18.55 Tik tak; 
19.00 Linda, life-style; 20.00 Nieuws. 
20.27 Once upon a time in America, film 
22 29 De TV-dokter, advies 
22.20 Jongbloed en Joosten, praatprogr. 
22 59 De TV-dokter, advies 
23.00 Tros sport 
23.00 Een thuis ver van huis, dol<. 
00.00 Nieuws 

Ned. 3 

09 00 Nieuws, 18.00 Paspoort, voor migranten; 
18.30 Sesamstraat; 18.45 Jeugdjoernaal; 18.55 
Het klokhuis, jeugdinfo;; 19.10 Bamboe, het 
wondergras, dok; 19 35 Love stories, serie; 
20.00 Nieuws. 
20.20 Langs de kant van de weg, dol<. 
21.20 Cinema 3, filmnieuws 
21.31 Jimmy's, serie 
22.05 NOS-laat, aktualiteiten 
22.45 Islamitische omroepstichting 
23.15 Nieuws 

Patricia Laffan en Peter Ustinov in het historisch drama 
Zondag 15 april op VTM om 14u. 

,Quo Vadis". 

ZATERDAG 14 APRIL 

LES MISERABLES 
Amerik. film uit 1935 met Fredric March, 
Charles Laughton en Cedric Hardwicke. 
Na 5 jaar dwangarbeid komt Jean Vaijean 
vrijgelaten. Hij v/ordt in bescherming ge
nomen door monseigneur Myriei... (BRT 
TV 1, om 16u.) 

ZONDAG 15 APRIL 

QUO VADIS 
Pseudo-historische spektakelfilm (1951) 
gebaseerd op het boek van Henryk Sien-
kiewicz over de kristenenvervolging in het 
oude Rome onder het bewind van Nero. 
(VTM, om 14u.) 

MAANDAG 16 APRIL 

SYLVESTER 
Amerik. avonturenfilm uit 1985 met Ri
chard Farnsworth, Constance Towers en 
Pete Kowanko. Het 16-jarige weesmeisje 
Charlie slaagt erin om met veel geduld 
een wild paard te temmen en het op te 
leiden tot renpaard. (Ned. 2, om 15u.30) 

DINSDAG 17 APRIL 

ONCE UPON A TIME 
IN AMERICA 
Sergio Leone schetst in deze füm uit 1983 
een deel van de geschiedenis van de 
Verenigde Staten. Het verhaal omspant 
ongeveer 50 jaar. Met Robert de Niro, 
James Wood en Elizabeth McGovern en 
muziek van Ennio Morricone. (Ned. 2, om 
20U.27) 

WOENSDAG 18 APRIL 

L'ADDITION 
Bruno is door een stom toeval in de, 
gevangenis beland. Het verblijf in de cel 
valt hem niet zo zwaar omdat hij weet dat 
hij bij zijn vrijlating zat opgewacht worden 
door Patty. Maar ongewild raakt hij be
trokken bij een ontsnappingspoging. 
Franse film uit 1984 met Richard Berry, 
Richard Bohringeren Victoria Abril. (RTL-
TVi, om 21U.10) 

DONDERDAG 19 APRIL 

UN AMOUR DE SANN 
Frans-Duitse film uit 1983 met Jeremy 
Irons, Ornella Muti, Alain Delon en Fanny 
Ardent, gebaseerd op een roman van 
Marcel Proust. 24 uren zullen beslissend 
zijn in het leven van Charles Swann, de 
lieveling van de Franse adel. Hij wil im
mers trouwen met een meisje uit de 
„mondainere kringen" en dat zou heel 
wat kwaad bloed kunnen zetten bij zijn 
adellijke vrienden. (RTBf 1, om 20u.3O) 

VRIJDAG 20 APRIL 

FIVE EASY PIECES 
Robert Dupea, een getalenteerde kon-
certpianist, geeft zijn karrière op om te 
gaan werken in een oliemaatschappij. Zijn 
nonchalante houding tegenover zijn mak
kers en zijn vriendin maken hem tot een 
weinig geliefd man. Amerik. film uit 1970 
met Jack Nicholson, Karen Black en Su
san Anspach. (BRT TV 1, om 20u.20) 
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UIT DE REGIO 

OP DE 
BARRIKADE 

Op 2 april schreef ik aan mevrouw gravin 
Tessa de Broqueville te Sint-Genesius-Rode 
volgende brief: 

„Voor enkele dagen ontving ik prof. graaf 
Xavier de Hemptinne (Blanden) die in uw 
naam mijn maandaatsaandacht vestigde op 
uw aktie om de taalwetgeving inzake onder

wijs te herzien t.a.v. het tweede taalonder
richt in ons land. 

Met hem stelde ik vast niettegenstaande 
wat sommigen vooropschuiven, in Vlaande
ren de meertaligheid er nog steeds zeer 
groot blijft en dat deze Europees te noemen 
ingesteldheid, heel wat minder aanwezig is 
in de ons omringende regio's of er zelfs 
ontbreekt. 

Zo belandden we met deze beschowing in 
de destijds (1657) door het Frans imperialis
me bezette Zuidnederlands taalgebied, he
den beter bekend als Zuid- of Frans-Vlaande-
ren. 

Ontegensprekelijk bleef dit gebied zowel 
landschappelijk, als architekturaal en met 
haar bewoners het Vlaamse omgangs- en 
levenskarakter bewaren. 

Door het Jakobijnse, Parijse centralisme 
verloor de betrokken bevolking echter voor 
een overgroot deel haar taal. Er bestaat in 
het Zuidvlaams openbaar leven een steeds 
groter wordende simpatie t.a.v. Vlaanderen 
en het Nederlands. Alleen de wetgeing en de 
middelen ontbreken er om op een gepaste 
wijze het Nederlands, dat er in wezen de 
eerste taal is, te onderwijzen en te gebrui
ken. 

Wanneer per 1 januari '93 de toevallig-
heidsgrenzen ook tussen Vlaanderen en 
Frans-Vlaanderen zullen ,,wegvallen" zal de 
Vlaamse ontmoetings- en belangstellings
graad in dit deel van het Nederlands taalge
bied nog verhogen. 

De wederzijdse belangen van deze ge
biedsdelen zouden er wel bij varen door een 
eerste en/of verhoogde kennis van het Ne
derlands. 

Graag vernam ik nu of u, ter verbreiding 
van het Nederlands in dit Vlaamse gebied, 
een passende aktie met ons mandaat wil 
opzetten, ten einde zoveel mogelijk perso
nen te verenigen die deze idee genegen zijn. 
Daarna zouden we met zijn allen in een 
gezond nabuurschap bij de Franse staatso-
verheid tussenbeide kunnen komen om in dit 
met historische rechten bekleed gebied, een 
Europees te achten N-F tweetaligheid op 
gang te brengen. 

U dankend voor uw beleidsaandacht, 
waarmee u en de leden van uw vereniging, 
dit voorstel willen behartigen, groet ik u met 
hoogachting." 

Willy Kuijpers, 
Senator. 

HET PARTIJBESTUUR DEELT MEE 
Na afloop van het Volksunie-Partijbestuur 

van maandag 9 april j . l . heeft ondervoorzitter 
Annemie Van de Casteele volgende mede
delingen verspreid ten behoeve van de pers. 

Het Partijbestuur van de Volksunie heeft, 
naar aanleiding van de diverse studies die 
rond de federale aspekten van de sociale 
zekerheid werd uitgevoerd, een uitgebreide 
bespreking gewijd aan de struktuur en de 
federalisering van onze sociale zekerheids
stelsel. 

Uit recent studiemateriaal blijkt dat de 
Walen in 1989 minstens 102 miljard meer uit 
de sociale zekerheid ontvingen dan ze ertoe 
bijdroegen. Dit deficit werd voor 87 miljard 
gedelgd door Vlaanderen. De VU stelt vast 
dat deze overdrachten jaar na jaar toenemen 
en acht dit niet lang meer houdbaar. 

Een zekere solidariteit tussen de gemeen
schappen op basis van objektieve kriteria is 
aanvaardbaar maar wordt nu reeds binnen 
het financieringsstelsel van onze federale 
staatsstruktuur geregeld. In het geval van de 
sociale zekerheid gaat het niet meer om een 
solidariteit maar om een sociale hold-up die 
elke Vlaming per jaar zowat 17.000 frank 
kost. 

De VU realiseert zich dat de tegenstand 
tegen een federalisering van de sociale ze
kerheid nog steeds bijzonder groot is. Aan de 
andere zijde van de taalgrens kan deze nog 
begrijpbaar zijn. Veel minder is dit het geval 
voor de Vlaamse traditionele partijen en 
vakbonden die voortdurend deze transferten 
trachten te vergoeilijken. Ook nu weer wor
den de regionale verschillen geminimali

seerd en wetenschappelijk ,,verklaard". De 
simbolische, principiële of puur partijpolitiek 
tegenstand kost echter nu reeds 87 miljard 
per jaar aan de Vlaamse sociale belastingbe
taler. Dit geld zou ook in Vlaanderen goed 
aangewend kunnen worden om de sociale 
noden te lenigen. 

DOELMATIG HERVORMEN 

Fundamenteel meent de VU dat de ge
meenschappen in dit land het recht hebben 
een eigen sociaal beleid te voeren, ook voor 
wat de sociale zekerheid betreft. In de logika 
van de staatshervorming dient deze per
soonsgebonden materie bij uitstek, aan de 
gemeenschappen te worden toegewezen. 
Beide gemeenschappen dienen echter ook 
financieel verantwoordelijk te zijn voor de 
gevolgen van dit beleid. Dit is de beste 
garantie om overkonsumptie en misbruiken 
binnen het sociale zekerheidsstelsel tegen te 
gaan. 

Dit wordt nu reeds aangetoond voor die 
bevoegdheden waarvoor de eigen financiële 
verantwoordelijkheid van gewesten en ge
meenschappen ten volle speelt. Het zal ook 
de voorwaarden scheppen om het stelsel in 
een meer doelmatige richting te hervormen, 
zodat de aandacht voor de kansarmen op de 
eerste plaats komt. 

Naar de toekomst toe dient voor de VU 
uitgegaan van een sociaal charter op Euro
pees vlak waarbij de regio's, bovenop de 
Europese sociale minimumnormen, aanvul
lende sociale maatregelen moeten kunnen 
nemen. 

De Volksunie wenst zich op dit ogenblik te 
houden aan de bepalingen van het regeerak
koord. De federalisering van de sociale ze
kerheid werd immers niet verworven aange
zien er geen politieke meerderheid voor 
bestond. Toch meent de Volksunie dat alle 
Vlaamse partijen er goed aan doen deze 
federalizering niet a priori af te voeren. Een 
volledige en korrekte uitvoering van de derde 
faze van de staatshervonning is bovendien 
een noodzakelijke voorwaarde om een goe
de verstandhouding terzake te bevorderen. 

VRIJ VIMNDEREN 
VRIJE MENSEN 
LEUVEN 12&13MEI 1990 
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UIT DE REGIO 

VOLKSUNIE-KONGRES 
De kongreswerkzaamheden lopen op kruissnel

heid De ontwerpteksten werden verzonden naar 
de VU-kaderleden en worden besproken in de 
afdelingen en arrondissementen De debatten over 
dit kongres kunnen op heel wat interesse rekenen 
In de arrondissementen Bmssel en Antwerpen, 
waar de besprekingen op arrondissementeel ni
veau reeds werden aangevat, verliepen deze ge
animeerd en diepgaand Een goede start dus en 
een bijkomende aansporing voor iedereen om dit 
kongres mee op te bouwen 

Ondertussen werd ook reeds een schema vast
gelegd om de debatten op het kongresweekend 
zelf in goede banen te leiden In vier sekties die 
telkens voorgezeten en ingeleid worden door leden 
van de kongreskommissie, worden de grote thema 
van de kongresteksten besproken 

Sektie 1 behandelt de basisprincipes van het 
volksnationalisme, en zal voorgezeten worden door 
Patrick Vankrunkelsven Inleider en tevens verslag
gever IS Walter Peeters In sektie 2 wordt ons 
iprogramma over de politieke kuituur, welvaart en 
welzijn, en leefmilieu voorgelegd Voorzitter is Jaak 
Cuppens, inleider-verslaggever Annemie Van de 
Casteele Sektie 3 bespreekt de internationale 
dimensie, pluralisme, pacifisme, ondenwijs en we
tenschap Hiervoor leidt Hans De Belder de debat
ten en staat Herman Lauwers in voor de inleiding 

VRIJ VLAANDEREN 
VRIJE MENSEN 
LEUVEN 12&13MEI 1990 

en de verslaggeving Sektie 4 tenslotte gaat op de 
politiek-strategische toer en heeft het over onze 
politieke pnoriteiten en de aktualiteit Het duo 
Frieda Brepoels-Hans Bracquené zit de vergade
ring voor, leidt ze in en brengt ervan verslag voor 
het kongres 

Het laatste woord is echt aan de stemgerechtige 
Volksunie-kaderleden, die zaterdagavond en zon
dagochtend het definitieve fiat geven aan de reso
luties van dit belangrijke kongres 

VUJO VERGADERDE EN WANDELDE 
TE KRAAINEM 

Op zondag 8 april II organiseerden de Volksunie-
jongeren hun driemaandelijkse kaderdag te Kraai-
nem Het thema van deze bijeenkomst was de 
woon- en bouwpolitiek in de Vlaamse gemeenten 
rond Brussel Natuurlijk bleven ook de gebeurtenis
sen van de voorbije week in het koninkrijk met 
onbesproken I 

BIJ het binnenkomen kregen de aanwezigen een 
verzorgde map met teksten over Bio-ethiek, over 
Litouwen, over het nieuwe VUJO-elan, over onze 
gedroomde Vlaamse republiek, over de werking 
van het nationaal sekretariaat, over de 6-mei mani
festatie te Brussel en een overzicht van de persme
dedelingen van VUJO van de laatste maand Al 
deze punten kwamen in de vergadering aan bod 

De vergadering begon met een minuut stilte ter 
nagedachtenis van Daan Vervaet, die normaal de 
VUJO'ers de politieke aktualiteit zou toelichten Hij 
werd vervangen door VU-ondervoorzitster Annemie 
van de Casteele, die voortreffelijk uiteenzette waar 
de VU, de regenng, het parlement mee bezig 
waren Even laaide het republikeinse vuur dat in 
VUJO-kringen toch opgeld maakt, hoog op men 
vond het immers fijn even burgers van een repu
bliek te zijn (geweest)i 

Onder grote belangstelling werd een groots plan 
uitgewerkt om VUJO terug meer in de (politieke) 
belangstelling te brengen en om meer studiewerk 
te verrichten Het entoesiasme doet het beste 
verhopen voor de toekomst van VUJO en er waren 
jongelui genoeg die aan de slag wilden in de 
verschillende werkgroepen De VUJO-stafmede-
werkers werden voor hun inzet van de laatste 
weken gefeliciteerd 

De VU-gemeenteraadsleden van Kraainem, Luk 
van Biesen en Enk Willemen, gaven een inleiding 
op de wandeling van 's namiddags Tijdens de 
middag waren er gratis broodjes, aangeboden door 
VU- en VUJO-Halle-Vilvoorde! 

De wandeling zelf was een kombinatie van stu
die- en protestwandeling Luk en Enk leidden de 
deelnemers in een 9 km lange tocht, als volleerde 

gidsen door de verminking van Kraainem en We-
zembeek-Oppem Met de verminking wordt dan 
bedoeld de verfransina en verstedelijking van hun 
twee mooie Vlaams-Brabantse gemeenten De 
grond- en huizenprijzen swingen er de pan uit zodat 
de oorspronkelijke bewoners, de Vlamingen, a h w 
verdreven worden door de opdringerige en kapi
taalkrachtige franstaligen en "eurokraten" Alle 
kavels, die in de woonzone liggen van het gewest
plan waren te koop Dat was duidelijk te zien tijdens 
de wandeling "Te Koop", "A vendre", "For 
Sale", waren tientallen keren te zien in deze 

gemeenten met een toch bescheiden oppen^lakte 
ie Vlaamse Raad werd dan ook opgeroepen het 

voorstel van dekreet Vervaet-Suykerbuyck zo snel 
mogelijk aan te nemen en te doen naleven (dat 
laatste is vooral het probleem in de Vlaamse rand 
rond Brussel ) Dat dekreet op het wonen en 
bouwen in deze gemeenten zou moeten mogelijk 
maken dat die gemeenten inderdaad Vlaams blij
ven (of terug worden ) 

Alle aanwezigen waren het eens ze beleefden 
een leerrijke, interessante en "entoesiasmerende" 
dag aan deze VUJO-aktiviteit te Kraainem Volgen
de keer zullen er nog meer Volksuniejongeren 
komen opdagen, dat staat nu wel vasti 

BDN 
ADVERTENTIE 

H^ 
N.V. ZAKENKANTOOR 
HERMAN STEENHOUDT 

1 STATIONSPLEIN, 
9500 GERAARDSBERGEN 

Tel. (054) 41 30 44 

Woonkrediet 
steeds iets beter! 

RODENBACHFONDS: 
MONARCHIE 
HERDENKEN 

Het FVK-Rodenbachfonds heeft vanuit zin plura
listische opstelling en zijn respekt voor het individu, 
begrip voor de persoonlijke opvattingen van het 
staatshoofd, maar betreurt dat een instelling, zoals 
de monarchie, de soevereine wil van het volk naast 
zich neerlegt 

Voor het FVK-Rodenbachfonds bewijst deze 
mini-koningskwestie hoezeer ons parlementair be
stel verziekt is België is geëvolueerd naar een 
monarchie van twee onafhankelijke republieken 
zonder dat de fundamenten van de traditionele 
Belgische staatsstruktuur werden hervormd of zelfs 
nog maar in vraag werden gesteld 

Vlaanderen en Wallonië hebben weliswaar een 
verregaande autonomie venworven maar of ook de 
burger hiervan beter wordt blijft zeer de vraag 
Zolang de Belgische strukturen de groei naar meer 
autonomie blijven belemmeren is een betere demo-
kratische organisatie van onze samenleving een 
utopie 

De verschillende politieke partijen hebben zich 
uitgesproken om de rol van de monarchie te 
herdenken 

Het FVK-Rodenbachfonds hoopt dat het met bij 
intentieverklaringen blijft en dat de Vlaamse partij
en grondige hervormingen uitwerken met als enig 
doel Vlaanderen, echt vrij i 

BRT-REPORTAGE 
VLAAMS-NATIONAAL 
ZANGFEEST 

Het 53ste Vlaams Nationaal Zangfeest, dat op 25 
maart j I plaatsvond in het Antwerpse Sportpaleis, 
werd door de BRT-televisie integraal gekapteerd 

Producer Herman Pauwels, regisseur Guy De 
Cocker en joernalist Fred Janssen monteerden 
hieruit een sfeerreportage van ongeveer één uur 
Deze reportage zal op paasmaandag 16 april om 
21 u 35 op het tweede net worden uitgezonden U 
kunt kijken en luisteren naar de optredende arties
ten en koren Verder bevat de reportage beelden 
van de dansgroepen en de jeugdmuziekkapellen 
en brengt ze gesprekken met de optredende arties
ten en met verschillende medewerkers en enkele 
organisatoren 

De rede van Richard Celis, voorzitter van het 
ANZ, komt eveneens aan bod, alsook de vele 
volksliederen die door de aanwezigen werden mee
gezongen Aldus wil de reportage een beeld geven 
van het Zangfeest vóór én achter de schermen 

— BRT 2, maandag 16 april op 21u.35. 

Houtzagerij 

DE ROOSE N.V. 
Algemene hout- en platenhandel 

Schaverij 
AFD NINOVE - 9400 

Steenvi/eg 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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UIT DE REGIO 

OOST-VLAANDEREN 
APRIL 

16 BAARDEGEM: 10de Eierworp en paasfeest. 
Om 15u, bij Maxens te Baardegem. Met gooche
laar, paaseieren, paashaas, paasl<oel<en en paas-
bier. lnl<om gratis. Org.: VU-Baardegem-Herder-
sem-Meldert-Moorsel. 
17 SINT-AMANDSBERG: Bezoel^ aan NAVO en 
Japanse toren per bus. \/ertrel< om 8u. Gemeente
huis. Terug rond 18u. Richtprijs: 300 fr. (bus), 100 
fr. (Japanse toren). Zo vlug mogelijk inschrijven bij 
L. Jolie (091/51.49.81 of S.. Van Bocxstaele 
(091/22.87.63. 
19 DEINZE: Informatie- en gespreksavond over 
Aktiekomitee Vlaanderen '90. Gastspreker: Koen 
Baert, sekretaris IJzerbedevaartkomitee. In de kel
ders van de Openbaere Stadsbiblioteek, Markt te 
Deinze. Org.: Vlaamse Vriendenkring Deinze. 

20 GERAARDSBERGEN: Informatie-avond met 
Hugo Coveliers over het Belgisch gerecht. Om 20u. 
in het Vlaams Huis, Stationsplein 22 te Geraards-
bergen. Org.: VU-arr. Aalst. 

21 ERPE-MERE: Eetfestijn VU-Erpe-Mere van 12 
tot 19U.30, zaal Zanzibar, Dorp in Erpe. 300 fr. p.p., 
kindermenu 150 fr. 
21 ZELE: FVV naar Belsele. Toneelgroep De 
Klokkenlappers voeren op: Muis in de oven. Aan-
ang 19u.30. 
25 DEINZE: Vice-eerste-minister Schiltz op de 
rooster. In De Volkskring, Markt 73 om 20u. Vragen 
staat vrij. Org.: VU-Deinze. 

27 ZOTTEGEM: Praatkaffee met Hugo Coveliers 
over ,,De Bendekommisöie". Om 20u. bij Braems, 
Stationsplein te Zottegem. Org.: VU-Zottegem. 
27 BERLARE: Om 20u. in feestzaal De Zwaan, 
Veerstraat 14 te Uitbergen: Jaak Gabriels over „De 
deelname van de VU aan de regering en de 3de 
faze van de staatshervorming. Welkomstdrink en 
koud buffet aan 750 fr.p.p. Info 052/42.33.29 of 
052/42.43.33. Org.: VU-Groot-Berlare. 
28 GENT; Gentse kabaretavond met „Moereloe-
re". In Centrum Reinaert, Reinaertstraat 26. Optre
den om 20u. Deuren open vanaf 19u. Iedereen 
welkom. Inkom 100fr. tel 091/26.63.53. Org.: VU-
Gent-Brugsepoort. 

MEI 
1 LEDE: Geleid bezoek aan de Voerstreek. Ver
trek om 8u. bij firma De Ras. Terug rond 20u. 350 fr. 
p.p., -14j. 250 fr. Mogelijkheid tot piknik of middag
maal aan 495 fr. Inschrijven tot 27/4 bij E. Grysouil-
le (80.37.58) of h. Matthijs (80.05.53). Org.: VU-
Lede. 
5 ZELE: Bal van burgemeester Jozef De Bruyne, 
in zaal De Zeven, met Danny en Conny Fabry. 
Eerste dans om 21 u. 
6 DEINZE: Op naar Brussel met de bus. Vertrek 
om 8u.30 stipt op de markt te Deinze. 200 fr. per 
persoon, drinkgeld chauffeur inbegrepen. Inschrij
ven bij Mare De Vulder (091/86.72.84) of Maurice 
Waelkens (091/86.34.15). 

DEBAT OVER 
MIDDEN-EUROPA 

Het FVK-Rodenbachfonds Gent-Eekio organi
seerde op 1 april j . l . een aperitiefdebat rond het 
tema ,,Heeft het kommunisme nog een kans in 
Europa?". Ronkende namen als gastsprekers: 
prof. dr. J. Kruithof (RUG), prof. dr; Y. Vanden 
Berghe (UIA). Dr. F.-J. Verdoodt (ADVN) modereer
de het debat. Twee vraagstellingen kwamen aan de 
orde: gaat het in Midden-Europa om een regime-
krisis, wat met het kommunisme in Europa mor
gen? 

Er ontstond een goed gefundeerd gesprek waar
bij een klare kijk werd gegeven, niet alleen op 
Midden-Europa, mmar ook op de krachtverhoudin
gen tussen en de beeldvorming oer de machtsblok
ken. Dat de ekonomische ontwikkelingen de politie
ke strategie beïnvloeden is duidelijk. Het kapitalis
me, met de verheerlijking van de liberale visie op de 
vrije markt, is niet zaligmakend. Onze leefomge
ving wordt er onder meer aan opgeofferd. Daarom 
moet het kapitalistisch model worden bijgestuurd. 
Die rol kan volgens prof. dr. Vanden Berghe ge
speeld worden door de Groenen. Prof. dr. Kruithof 
legt die taak we voor de socialisten — niet te 
verwarren met de socialistische partij die volgens 
prof. dr. Kruithof tot de sociaal-demokratische dok-
trine behoren. In dat socialistisch ideeëngoed zou
den Groenen en nationalisten elkaar kunnen vin
den. 

Het aperitiefdebat stond op een hoog niveau en 
werd door de aanwezigen positief geëvalueerd. 
Dergelijk initiatief is voor herhaling vatbaar. 

I. Van Oriessche 

MARCEL DE BOE WORDT HERDACHT 
Tijdens het laatste weekeinde van april wordt 

Marcel De Boe te Zwalm herdacht, daartoe werd 
een herdenkingskomitee opgericht. 

De Boe was de bezieler van het kleintoerisme in 
de Zwalmstreek maar ook een strijder tegen de 
vervuiler van de bronnen en van de Zwalm. Als dr. 
juris kloeg hij de misbruiken aan in de gerechtelijke 
wereld en zette zich in voor een meer open magis
tratuur. 

Deze herdenking in het voNe van de lente is haast 
spreekwoordelijk voor een man die zijn hele leven 
ten dienste heeft gesteld van de bescherming van 
de natuur en van ons erfgoed. 

Een eerste blijvende herdenkingshulde zal ge
bracht worden aan de Zwalmmolen tijdens het 
weekeinde van 28 en 29 april a.s. 

PROGRAMMA 

Zaterdag 28 april om 17u.: onthulling van bron
zen gedenkplaat aan de Zwalmmolen. Marcel De 
Boe wordt herdacht als Vlaams-nationalist door 
senator Walter Luyten, als bezieler van het Zwalm-
toerisme door gewezen senator Germain De Rouck 
en als mens door dr. Fernand Van Nieuwenhove. 

Bij deze onthulling zal de Zwalmfanfare hulde 
brengen aan zijn medestichter. 

18U.30 en 19u.30: Audio-visuele montage over 
Marcel De Boe als bezieler van het Zwalmtoerisme 
gerealiseerd door het Vlaams Klank- en Beeldsen
ter voor Europa. 

Zondag 29 april 1990:15u., 16u. en 17u.: Audio
visuele montage. 

Doorlopend zaterdag en zondag: Famllaal wan

del-weekend waarbij voor deze gelegenheid een 
kleine brochure speciaal wordt samengesteld en 
gratis aangeboden aan de wandelaars met twee 
wandelingen, (vertrek en aankomst aan de Zwalm
molen). 

Tentoonstelling met foto- en dokumentatiemate-
riaal over de realisaties van Marcel De Boe. 

Bezoeken aan het Zwalmmuseaum (landbouw-
alaam uit Zuid-Vlaanderen). 

Tot slot doet het herdenkingskomitee Marcel De 
Boe nog een oproep aan vrienden en kennissen om 
foto's of ander dokumentatiemateriaal ter beschik
king te stellen. Eén van de volgende doelstellingen 
van het herdenkingskomitee is immers een hulde-
boek samen te stellen over leven en werk van 
Marcel De Boe. Financiële bijdragen zijn welkom 
op rek. nr. 737-5141135-81 van het Herdenkingsko
mitee Marcel De Boe (Bijdragen vanaf 1.000 fr. 
kunnen vermeld worden in de wandelbrochure). 

Het Sekretariaat is gevestigd bij Koenraad Beau-
fays, Neerstraat 25 te 9630 Zwalm (055/49.82.16). 

DEBAT TE GENT 
Op dinsdag 20 februari werd door VUJO-RUG in 

samenwerking met Agalev-studenten Gent een 
debat georganiseerd over federalisme-nationalis-
me. Het panel bestond uit Vic Anciaux, vertegen
woordiger van de volksnationalistische beweging 
en Ludo Dierickx, vertegenwoordiger van de inter
nationalistische federalistische en ekologistische 
stroming. 

Gehandeld werd over onder andere de eenma
king van Duitsland, het Europa zoals beiden dat 
wilden zien, het doel en de zin van hun respektieve 
bewegingen, en uiteraard over de nog aan gang 
zijnde staatshervorming. 

Het bestuur van VUJO-RUG wenst iedereen te 
bedanken die hun steentje hebben bijgedragen tot 
het welslagen van dit debat. Vic Anciaux en Ludo Dierickx in een levendig debat. 
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VU-WETTEREN 
„BRUSSELT" 

Onder uitzonderlijk gunstige weersomstandighe
den en met een prima belangstelling, trok op 
Initiatief van de Wetterse VU-afdeling een uitgebrei
de groep Wetteraars naar Brussel. 

's Ochtends werd ontbeten op het kabinet van 
Vic Anciaux, waarna een rondgang volgde door het 
kabinet. 

In de voormiddag werd het nationaal en Vlaams 
parlement bezocht onder leiding van een deskundi
ge gids. Kamer, senaat, kommissiezalen, salons, 
alles passeerde de revue onder grote belangstel
ling van de deelnemers. 

's Middags werd een restaurantje op de Grote 
Markt aangedaan en na de middag volgde een 
bijzonder interessant bezoek aan de St.-Michiels-
katedraal onder leiding van de archivaris van de 
katedraal, Paul De Ridder. Nadien volgde een 
geleide wandeling door kultuurhistorisch Brussel 
en door de Marollen, opnieuw o.l.v. Brussel-kenner 
Paul De Ridder. De wandeling werd afgesloten — 
hoe kan het anders — met een Vlaamse pint in een 
Vlaams caféke in het hart van Brussel. De dorsti-
gen gelaafd en eenieder tevreden... terug naar 
Wetteren: afwezigen hadden eens te meer onge
lijk. 

VU-ARR. AALST: 
GEEN NIEUWE 
INDUSTRIE
TERREINEN 

De Volksunie van het arr. Mis t is van oordeel dat 
vooraleer over te gaan tot wijziging van de gewest
plannen, eerst de bestaande industrieterreinen 
maksimaal moeten benut worden. 

De VU-arr. Aalst kant zich tegen nieuwe indus
trieterreinen zowel te Erpe-Mere als in de Anderen
broek. Het kan niet dat ons arrondissement als 
opvanggebied moet dienen voor Brusselse bedrij
ven. 

Veelal houden die bedrijven hun sociale zetel om 
de voor ons bekende redenen (taal- en belasting
sredenen) in het Brusselse; het landelijk karakter 
van ons arrondissement kan daar niet tegen optor-
nen én als demokratische partij kan de Volksunie 
niet anders dan rekening houden met de mening 
van de plaatselijke bevolking. 

RIJKSWEG N45 

Wat de Rijksweg N45 vak Denderhoutem-Ninove 
tot aansluiting te Ninove (Appelterre) aangaat 
meent het arrondissementeel bestuur van de Volks
unie dat ook hier rekening moet gehouden worden 
met de wil van de plaatselijke bevolking. 

Arr. voorzitter W. De Saeger; ,,Wij weten dat 
politieke instanties en tal van verenigingen zich 
uitgesproken hebben voor een snelle regulansatie, 
daarentegen menen wij te weten dat de nieuwe 
volstrekte meerderheid van Ninove zich tegen de 
regularisatie kant. Wij zullen als bestuur onze 
houding bepalen en het door ons ingenomen stand
punt bij de minister van Openbare Werken indie
nen, na de beslissing van de Ninoofse gemeente
raad." 

De Wetterse deelnemers aan de VU-uitstap op de trappen van het parlement 

WEST-VLAANDEREN 
APRIL 
13 IZEGEM: Vlaams huis vanaf 20u. Tweede 
kaarting. Ook op 15/3 vanaf 10u. Org.; Kaarters-
klub De Vlaamse Vrienden. 
18 OOSTDUINKERKE: informatieve avond over 
„Rechten en plichten van jongeren", om 20u. in 
Hotel Artan, IJslandpleln. Gastsprekers: Jan Loon-
es en afgevaardigde van JIAC. Org.: FVV-Dune-
blomme. 
21 IZEGEM: Terrein Stadio 4, om 16u.: Voetbal
match Vlaams Huis-Uilenspiegel. Org.: Voetbal-
klub Vlaams Huis. 
23 OOSTENDE; Sensibilizeren van de publieke 
opinie over de aidsproblematiek. In Jeugdherberg 
De Ploate, Langestraat 82 te Oostende. Om 
19U.30. Org.: FVK-Rodenbachfonds W.VI. 
25 OOSTDUINKERKE: Aerobic in zaal De Witte 
Brug, om 20u.30. Org.: FVV-Duneblomme. 
26 IZEGEM: Bar auditorium om 20u.: prof. Paul 
Van de Meerssche over de Japanse Maatschappij. 
Toegang 50 fr.; abonnees gratis. Org.: Vlaamse 
Studie- en Vormingskring (VSVK). 
27 ASSEBROEK: Open Hoorzitting met vice-
eerste minister Hugo Schiltz. Om 20u.30 in zaal 't 
Leitje, Assebroek. Vrije toegang. Iedereen welkom. 
Alle vragen worden beantwoord. Org.: VU-arr. 
Brugge. 
28 NOORDPEENE: (Frans-Vlaanderen). 14de 
Zwijgende Voettocht van de Peene. Vertrek om 
15u. aan de kerk. \ferdere info bij Raf Seys, 
Ringlaan 1 te 8280 Koekelare. 

MEI 
2 OOSTDUINKERKE: Aerobic in zaal De Witte 
Brug, om 20u 30. Ook op 9,16 en 23/5. Org.: FVV-
Duneblomme. 

DAMME: ZAAIEN OM 
TE OOGSTEN 

Een nieuwe lente, een nieuw geluid. Het VU-
partijbestuur van onze stad laat niets onverlet om 
wantoestanden aan te klagen. En er zijn er heel 
wat, zowel op moreel, financieel als op milieterrein. 

,,Wie niets doet maakt geen fouten behalve de 
kolossale fout niets te doen". Dit kon je horen op 
het jongste Vlaams-nationaal Zangfeest in Antwer
pen waar we met een hele schare Damse za.igmin-
nenden aanwezig waren. Welnu, deze slagzin is 
voor het partijbestuur een stimulans om verder te 
bouwen aan een nieuwe etiek: onze verantwoorde
lijkheid blijven nemen om ondoordachte beslissin
gen van een oppermachtig CVP-bestuur om te 
buigen in opbouwende, eerlijke en verantwoorde 
beleidsopties. 

Daarom werd huis-aan-huis een Damse ,,Goe
dendag" gebust met een neerslag van 1 jaar 
Gemeentelijk Opbouwwerk zodat de burgers kun
nen getuigen dat wij geen oppositie voeren om de 
oppositie maar frisse ideeën willen lanceren t.v.v. 
alle inwoners. 

Op kerstavond '89 vroegen wij de CVP-mandata-
rissen wat de plannen waren i.v.m. de steun aan 
het geadopteerde Roemeense dorp. Na heel wat 
speurwerk wist men op het stadhuis welk dorp dit 
was en werd een ,,rekeningnummer" geopend. De 
brave burger die zijn gul hart wil openen moet nog 
steeds vergeefs zoeken naar het nummer want een 
objektief gemeentelijk berichtenblad kennen we 
alhier niet. We zijn benieuwd hoeveel frank reeds 
werd gestort? Of zijn dit vijgen na Pasen en wast de 
godsvrezende partij de handen in onschuld en is 
Pilatus nog altijd onder ons? 

VU-HARELBEKE 
ROUWT OM ETIENNE PATTEEUW 

Op 4 april overleed, na een slepende ziekte, onze 
oud-afdelingsvoorzitter Etienne Patteeuw. Hij werd 
67 jaar Etienne was voorzitter van Harelbeke van 
1983 tot eind 1988. Onder zijn impuls kwam de 
Volksunie uit de vergeetboek. Onze overwinning bij 
de jongste gemeenteraadsverkiezingen was voor 
een groot deel mede aan hem te danken. 

Hij bezat de unieke gave veel te kunnen relative
ren. Hij legde mede de fundamenten voor het te 
voeren gemeentebeleid. Etienne was een stille, 
doch beginselvaste Vlaams-nationalist, die bij 
vriend en tegenstrever bewondering en waardering 
opwekte. Zolang trij enigzins kon, bleef hij aktief 

binnen het bestuur. Wij waren er welkom voor onze 
bestuursvergaderingen, toen hij zelf nog moeilijk 
naar buiten kon. 

Etienne hield van Vlaanderen, met hart en ziel. 
Hij wist wat haalbaar was en hield niet van ekstre-
men. 

De Volksunie verliest opnieuw één van haar 
pioniers. We hebben hen nochtans zo broodnodig. 
Wij zijn U dankbaar Etienne, om het vele en stille 
werk dat je voor de afdeling deed. De Volksunie 
Harelbeke biedt aan de reeds zo diep beproefde 
familie hun blijken van innige deelneming aan. 

Bart Swaenepoel 
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APRIL 
17 EDEGEM: Vlamat In Drie Eiken, van 20u.30 
tot 21U.30. 
18 DESSEL: Brusseldag van VUJO-Dessel. 
19 MOL: Studieavond over streel<pers, in zaal 
Malpertuus om 20u.30. org.: VU-Mol. 
20 TONGERLO-WESTERLO: Om 20u.30 in Ka-
peilekeshoef: VIce-eerste minister Hugo Schilts 
over de Toekomst van Vlaanderen. Org.: SMF-
Kempen-Llmburg. 
20 SCHOTEN: Voordracht door Grete Siemens-
Moortgat over Cliinese filosofie. Om 20u. In Kultu-
reel Centrum, Kasteel van Scfioten. Inkom FVV-
leden, CC, 100 fr., niet-leden 150 fr. Org.: FVV-
Scfioten. 
21 EDEGEM: Kaartavond in Drie Eiken, om 20u. 
Inschrijven op voorhand. Org.: VNS-Edegem. 
21 WOMMELGEM: Muzikale Europa-reis met 
zang, dans en muziek door gemengd koor Orto
laan. In zaal Familia, A Mortelmansstraat 18, om 
20u. Kaarten 150 fr bij bestuursleden KK Jan 
Puimège of tel op nr. 03/353.37.76 (Rik Hertogs). 
25 KONTICH: .iongerendebat/happening in zaal 
d' Ekster om 20u. Org.: VU-Kontich. 
25 EDEGEM: Dia-avond over Zuid-Afrika. Om 
20u. in Drie Eiken. Met L Van Gramberge. Org.: 
FVV-Edegem. 

26 MERKSEM: Tema-avond over ,,Meer autono
mie en betere demokratie" om 20u. in lokaal 
Vlanac, Bredabaan 360. Org.: Vlanac Merksem. 
26 KAPELLEN: Kennismaking met Anton Van 
Wilderode. Diamontage door Lieve en Rom Du-
prez. In de Oude Pastorie om 20u. Org.: FVV-
Kapellen i.s.m. DF-Kapellen. 
26 BERCHEM: Naar de Arenbergschouwburg 
voor Tine Ruysschaert met ,,Ruzie voor Begin
ners". Kaarten aan 250 fr. op tel. 321.73.60 van 
FVV-Berchem. 

28 EDEGEM: 8ste Volkszangavond ,,Kom zing 
met mij". Alg. leiding: Gust Teugels. Gastvedette: 
Connie Neefs. Om 20u. in zaal Elzenhof, Kerkplein 
Edegem-Elsdonk. Inkom 150 fr. Kaarten 
03/457.11.51 (na 18u.) Org.: VNSE. 
29 LIER: Pannekoeken- en appelbeignetsdag. 
Iedereen welkom vanaf 14u. In het VNC Berlarij 80 
te Lier. Org.: FVV-üer-Koningshooikt. 

MEI 

1 STABROEK: Poppenspel en kinderanimatie 
met Pierrot en nonkel Amadee. In Kasteel Raven-
hof (Oud Broek 4). Aanvang: 14u. 50 fr. voor 
drankje + verrassing. Org.: FVV-Stabroek. 
4 KONTICH: VU-bal. Tropische nacht met Bart 
Kaell. In de Magdalenazaal. 

De kwis van VU-Arrondissement Mechelen was een sukses. Een ijverig rekenende jury 
zorgde voor een korrekte puntendeling. 

MUZIKALE EUROPA-REIS TE WOMMELGEM 
In Wommelgem zijn er twee verenigingen aange

sloten bij het FVK-Rodenbachfonds: de Kulturele 
Kring Jan Puimège en de Reisklub Tyrol. En naast 
de plaatselijke Heemkundige kring ,,De Kaeck" 
slagen zij er in een brede waaier aan suksesvolle 
aktiviteiten te ontplooien, waarbij we kunnen stellen 
dat de Kulturele Kring vooral het,,kulturele" aspekt 
beoogt, ten^ îjl de Reisklub Tyrol voor het aspekt 
,,ontspanning" zorgt. 

Het was zeer goed te voorzien dat dit vroeg of 
laat tot enige samenwerking moest leiden. Nu, in 
april 1990, is het voor de eerste maal echt zover 
Kulturele Kring Jan Puimège en Reisklub Tyrol 
organiseren samen een in Wommelgem enigszins 
unieke aktiviteit, in die zin dat het reeds lang 
geleden is dat het gevraagde Wommelgemse koor 
— in die samenstelling — nog in Wommelgem zelf 
optrad. 

Op zaterdag 21 april 1990 verzorgen beide 
verenigingen een Muzikale Europa-reis, met zang, 
dans en muziek, en gebracht door het Gemengd 
Koor Ortolaan. 

In 1979 ging een muzikale Europa-reis in premiè
re, met liederendansen, en instrumentale muziek 
uit 13 Europese landen, gebracht in onginele 
klederdrachten. (Het is dit programma — een 
beetje aangepast — dat de Kulturele Kring Jan 
Puimège en Reisklub Tyrol op zaterdag 21 april 
1990 aanbieden). 

Deze reis werd 12 maal ten tonele gebracht, 
waaronder 4 maal op een suksesvolle toernee 
doorheen Duitsland en Oostenrijk. 

Het 30-jarig jubileum werd bekroond met de 
uitvoenng van de ,,Krc)ningsmesse" voor soli, koor 
en orkest van W.A. Mozart. 

De Muzikale Europa-reis gaat door in zaal Fami
lia, A Mortelmansstraat 18 te Wommelgem.. De 
avond vangt aan om 20 uur, de inkom bedraagt 150 
fr. Kaarten zijn te bekomen bij de bestuursleden, of 
telefonisch op het nummer 353.37.76 (Rik Hertogs, 
Reisklub Tyrol), of op het sekretanaat van de 
Kulturele Kring Jan Puimège, Godshuisweg 60 te 
2220 Wommelgem, tel. 353 07.73. 

KWIS ARR. 
MECHELEN WERD 
GROOT SUKSES 

Vrijdag 23 maart organiseert VU-arrondissement 
Mechelen voor de eerste maal een kwis in zaal Sint-
Maartensberg te Rijmenam, waaraan zowel alle 
afdelingen uit het arrondissement als Vlaamse 
kringen konden deelnemen. Voor deze primeur 
schreven met minder dan 15 ploegen van elk 5 
spelers in, wat op zichzelf reeds als een sukses 
mocht beschouwd worden. 

Liefst 100 vragen over ondenwerpen van algeme
ne aard, zoals aardrijkskunde, geschiedenis, kunst, 
literatuur, sport, muziek, Vlaamse beweging, ak-
tualiteit, film en TV dienden te worden beantwoord. 
Dat de strijd zeer spannend was werd bewezen 
door het feit dat, met nog één reeks vragen voor de 
boeg, nog een vijftal ploegen in de running waren 
voor de eerste plaats. Uiteindelijk behaalde VU-
Mechelen een erg nipte, maar verdiende ovenwin
ning en kondeen zij de wisselbeker, geschonken 
door provincieraadslid Etienne Servaes, voor een 
jaartje mee naar huis nemen. Driemaal deze kwis 
winnen betekent dat je deze beker definitief mag 
houden. 

De uiterst korrekte jury, waaronder senator Wal
ter Luyten, en met koördinator Luk Vlaminckx aan 
het hoofd, zorgde ervoor dat alles in loede banan 
werd geleid. 

Voor de volledigheid nog even de uitslag met het 
aantal behaalde punten: 

1. VU-Mechelen 
2. Ie Dien II 
3. VUJO 
4. VU-Klein-Brabant 
5. VU-Bonheiden 
6. De Eendjes 

Helst o/d Berg 
7. De Zwaantjes 

Heist o/d Berg 
8. VU-Hooikt 
9. vu-Putte 

10. vu-Lier 
11. Ie Dien 1 
12. VI. Vriendenknng 

Bonheiden-RIjmenam 
13. VU-Berlaar 
14. vu-Duffel 
15. Brood en Spelen 

Bonheiden 

159 ptn 
155 ptn 
153 ptn 
153 ptn 
141 ptn 

136 ptn 

135 ptn 
125 ptn 
123 ptn 
123 ptn 
116 ptn 

115 ptn 
96 ptn 
92 ptn 

87 ptn 

Vermeldenswaardig is nog dat er voor alle deel
nemers een mooie prijzenpot was voorzien. Zo 
kregen de eerste ploegen uit de rangschikking een 
aantal prachtige reizen en/of dagekskursies aange
boden en was er voor de laatstgerangschikte ploeg 
ook nog een met onaardig prijzenpakket wegge
legd. Kortom, een initiatief waarop zowel het arron
dissement Mechelen als inrichter en alle deelne
mende ploegen met tevredenheid kunnen terug
blikken en zeker voor herhaling vatbaar is. 

Freddy Jansegers 

TOMBOU\-HOVE 
Uitslag winnende nummers van de steuntombola 

van het Lentebal van de Volksunie-Hove: 418 — 
081 - 032 - 224 - 071 - 365 - 363 - 230 -
413 - 3 4 0 - 215 - 226. 

De prijzen kunnen afgehaald worden bij voorzit
ter Didier Thijs, Elzenstraat 67 te Hove, tel 
03/455.49 82. 
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BRABANT 

PASSIE AAN DE SCHELDE 
Met de Goede Week voor de deur pakt Mariekerke-aan-de-Schelde uit met haar 

driejaarlijkse passiespel: Kristus aan de Schelde. Mariekerke heeft zich als passiedorp 
in binnen- en buitenland een stevige reputatie opgebouwd. 

Het passiespel, op tekst van Bert Peleman, in een regie van Guido Van Doorslaer en 
met de inwoners van Mariekerke is een eigentijdse hertaling van het lijdensverhaal van 
Kristus, waarbij op unieke wijze gebruik wordt gemaakt van het natuurlijke dekor van de 
Scheldeboorden. Het werk brengt zeventig akteurs op de scène. 

De achtste uitgave ging vorig weekeinde van start met drie opvoeringen op de 
kerkberm van Mariekerke. Vrijdag 13, zaterdag 14 en zondag 15 april vinden nog 
opvoeringen plaats telkens om 21 u. Reservaties in het kultureel centrum Ter Dilft tel. 
03-889.75.63. (foto P. Van den Abeele) 

DR. JOZEF WEYNS KRIJGT GEDENKSTEEN 
In het openluchtmuseum van Boknjk werd een 

gedenksteen ter ere van Dr Jozef Weyns onthuld 
Weyns is de stichter en eerste konservator van het 
openluchtmuseum In 1953 begon hij met de uit-
bouv^ van dit uniek museum Tot aan zijn overlijden 
m 1974 bleef hi] konservator 

Gedreven door zijn ongeëvenaard vakmanschap 
en door zijn bezieling als historikus inzake Vlaamse 
volkskultuur wist Jozef Weyns Vlaanderen en in het 
biezonder Limburg te overtuigen van de opnchting 
van een openluchtmuseum Met zijn wetenschap
pelijk levenswerk heeft hij een belangrijk deel van 
het bedreigde kultuurpatrimonium gered en de 
waarde ervan aan het publiek getoond 

Jozef Weyns werd ook de gangmaker en bezieler 
van het Verbond voor Heemkunde dat nu 250 
aangesloten kringen telt met liefst 75 000 leden 

De gedenksteen bestaat uit een zware zwerfkei 
waarop een koperen plaat werd aangebracht met 
volgende tekst „Bokrijk Levend Verleden" en „Dr 
Jozef Weyns Eerste Konservator Openluchtmu
seum 1953-1974" 

LIMBURG 
APRIL 
20 NEERPELT: Brussel-bezoek, kanton Neer-
pelt Vertrek 8u Bezoek parlement, Barrikaden-
plein, oude stad Brussel, kabinet minister Sau-
wens Info Linda Vissers (011/64 43 14) 
24 BREE: Bestuursvergadering VU-Bree in Cafe 
De Kroon, om 20u 30 
28 TESSENDERLO: Familieuitstap naar Nijvel 
en Villers-la-Ville Info en org f^V-Tessenderlo 

MEI 
3 BREE; Om 20u 30 in het Ontmoetingscentrum 
Bree ,,De toekomst van de Volksunie" door Willy 
Kuijpers 

Jozef Weyns gehuldigd, (toto stockmans) 

ZOEKERTJE 
— GEZOCHT — 21-jarige jongeman wenst betrek
king ten westen van Brussel Opleiding Hoger 
Sekundair,,Bouwtechnieken" Legerdienst beëin
digd Aktueel tijdelijke betrekking in gemeentelijke 
dienst Voor inlichtingen zich wenden tot senator 
dr J Valkeniers, tel 02/56916 04 

APRIL 

22 LENNIK: Tot 22/4 tentoonstelling van Baline
se en Thaise kunst in Huize Zwartenbroek, Zwar-
tenbroekstraat 127 Dagelijks open van 14 tot 21 u 
Org FVK-Rodenbachfonds Brabant 
22 DIEGEM: Jaarlijks spagettifestijn, vanaf 12u 
in zaal Gildenhuis, Kosterstraat 1 te Diegem Org • 
VU-Diegem 
24 LENNIK: Om 20u in raadzaal Gemeentehuis 
Lennik gespreksavond over Tsjechoslowakije, 
door Ene Vandeweyer Toegang is gratis Org 
Vorming en Gemeenschap Lennik 
27 LENNIK: Vorming en Gemeenschap Lennik 
organiseert geleid bezoek aan tentoonstelling „En 
toch was ze rond Middeleeuws mens- en wereld
beeld" In de gebouvren van de Univ Fak Sint 
Aloysius, Vrijheidslaan 17 te Brussel. Toegangs
prijs 50 fr Verzamelen om 13u.30 Grote Markt te 
Lennik. 
28 WEERDE; Grote kaartavond (boomke wies) in 
zaal Alcazar, Damstraat 96. Waardevolle prijzen 
o a. prachtige hesp, koffiezetapparaat enz Aan
vang 20u Org VU-Weerde 
28 LINKEBEEK: Spaghetti-festijn uitgesteld naar 
latere datum 

AKWARELKURSUS 
TE LENNIK 

De vereniging Vlanajo (Vlaanderen Natuur Jon
geren) organiseert onder het motto „Schilder uw 
eigen streek" een akwarelkursus voor adolescen
ten (vanaf 16 jaar) en volwassenen De kursus richt 
zicht vooral tot beginners maar ook mensen met 
ervaring zijn van harte welkom 

Deze akwarelkursus gaat door op weekdagen 
van 9 tot en met 13 juli 1990 van 9 tot 17u De 
begeleiding is individueel 

Voor zover het weer het toelaat, zal zoveel 
mogelijk ,,in de buitenlucht" gewerkt worden 

Inschrijvingen en inlichtingen bij Herwig Blockx, 
,,Huize Zwartenbroek", Zwartenbroekstraat 127 te 
1680 Lennik (02/532 14 41) 

VU-LENTEBAL 
KAMPENHOUT-BERG 

De uitslag van de tombola van het VU-lentebal 
van Kampenhout-Berg is als volgt nr 564 wint de 
fiets, nr 708 een leeuwevlag, nr.578 een fles sherry 
en nr 884 wint een kantwerK 

De prijzen zijn af te halen voor 1 juni bij Georges 
Verstraten, Bergstraat in Kampenhout-Berg 

' Ca//- Z^ Jfof'i' 
' C^mt>mu$' 

ktaoitttrstnuit 3 3Ó90 AiW 

SL J D 
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AANBEVOLEN HUIZEN 

NV BERT Cars en Trucks 
Assesteenweg 101-103 
TERNAT 

Verdeler 
VOLKSWAGEN 

Tel. 02/582.13.12 
02/582.04.10 

AUDI - PORSCHE 924-944 
Diensten: verhuring lange termijn: D'IETEREN LEASE 

l<orte termijn: AVIS 
Personenwagens, vrachtwagens en carrosserie 

DE PRIJSBREKER 
van het goede meubel 

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

Guido NUYTTENS 
Longtinstraat 126 

1090 Brussel 

SANITAIR - ZINK 
ROOFING 

LOODGIETERIJ 
GASERWARMING 

Tel. 426.19.39 

PROMO PUZZLE 
Kies zelf het onderwerp 
van uw puzzel 

Daniël Cortier 
02/428.69.84 

% 

nv de winne-fabrisac 

migrostraat 128 
9328 schoonaarde 

dendermonde 
052/42 33 04 - 42 39 16 

drukkerij 

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

DEVRIESE > 
woonverlictitino 

baron ruzttttlaan "8 
«320 brugfir 4 

w 

PVBA 
J. BORREMANS-COCK 

& KINDEREN 
Algemene Bouwondernemingen 

Gentsestraat 238 
9500 Geraardsbergen 

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

TE HUUR VOOR UW VAKANTIE 
AAN ZEE: 

moderne app en villa's 
in alle prijsklassen 

Gratis catalogus op aanvraag 

058-51.26.29 
Leopold II laan 205 

8458 OOSTDUINKERKE 

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

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

FRANSSENS OPTIEK: 
Silhouette 
Marwitz 
Rodenstock 

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

GELD 
Onmiddellijk te bekomen bij 

FRANS VAN MOORTER 
Vijfhulzen 6, Erpe 
Nieuw telefoonnummer: 

053/80.10.09 

Freddy en Cecile 
Vermeersch-Vaesen 
Sint-Aarnoutstraat 12 
8260 Aartrijke-Zedelgem 
w 050/20.08.50 
algemene decoratiewerken — 
schilderen — behangen — 
vloerbekledingen — parket — 
louverdrape — luxaflex — .... 
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BOUDEWIJN (1) 
Volgens de CVP-voorzitter H Van Rompuy 

in De Zevende Dag van zondag j I mag de 
macht van de koning met uitgehold vî orden 

Het huidig Belgisch staatshoofd mag wel, 
uit persoonlijke overtuiging, de wil, de stem, 
evenals de wet, die zelfs door de CVP-
vertegenwoordigers gesteund werd, nege
ren 

Het voorbeeld in landen zoals Zweden, 
Engeland, Italië, Frankrijken dergelijke, mag 
geenszins nagevolgd worden Het staats
hoofd zou destijds beter zijn vorstelijke in
vloed hebben doen gelden tegen de onwetti
ge heerschappij van de frankofonen in de 
Brusselse randgemeenten 

Is dat demokratie' Is het dan nog nodig 
dat we naar verkiezingen geroepen worden? 

De huichelarij van de CVP-mandatanssen, 
van hoog tot laag, is met van vandaag, 'k heb 
in m'n familie ook met een paar voorvechters 
van die partij dergelijke staaltjes van katolie-
ke huichelarij ondervonden 

Vlaams-nationalisten en andere federalis
ten, opgepast voor de unitaire dwarsliggers! 

J. De Dier, Erembodegem 

BOUDEWIJN (2) 
Dat VU-er Caudron na de late 1-apnlgrap 

van Boudewijn met zomaar terug ,,ja" knikte 
tijdens de stemming in de Verenigde Ka
mers, IS lovenswaardig en oprecht 

Dat de koning bezwaren had inzake de 
voorgestelde abortus-wet, is zijn goed recht 
Maar een volksraadpleging in dit delikaat 
dossier is er (weer) met geweest, dus moet 
de stemmentelling van kamer- en senaatsle
den fundamenteel aanvaard worden Deze 
meerderheid van stemmen gaf dan ook de 
trend aan van onze bevolking Waar de 
koning het moeilijk had met zijn geweten, 
dan vraag ik mij toch af waar datzelfde 
geweten was tijdens de begrafenis van Hiro-
hito (de massamoordenaar van o a kinderen 
en zwangere vrouwen) 

Tevens blijkt tot op heden het woord am
nestie uit de grote Van Daele van „het hof" 
nog steeds geschrapt te blijven 

Caudron heeft met die blankostem m i 
een houding aangenomen zoals velen onder 
de bevolking over deze eerste week van de 
apni-show denken n 

J. Van Nieuwenhove, 
Erembodegem-Aalst 

BOUDEWIJN (3) 
De gewetensgeschiedenis van Boudewijn 

zal met de jaren wel historisch uitgekiend 
worden Voor Vlaanderen is dat zaakje van 
minder belang Maar is het met opvallend dat 
moeilijkheden gezocht worden om de derde 
faze af te remmen ' 

Hier gaat het met om eender welk gewe
ten, maar om de centen Ten minste toch 
voor een deel van de mandatarissen, wier 
zorg met bij de Vlaamse toekomst ligt 

Als Brussel-Hoofdstad reeds zijn recht
streeks verkozen mandatarissen heeft, waar
om zouden Vlaanderen en Wallomé moeten 
wachten op de hunne? 

Is het dan zo moeilijk om het nationaal 
parlement en onze senaat te vervangen door 
één politiek en beperkt orgaan, verkozen per 
gemeenschap en met per gewest "̂  

En die restbevoegdheden voor de gewes
ten en gemeenschappen zou Boudewijn II 
daar bezwaar tegen hebben? Of de neo-
unitaristen' Of de bankiers? Of de CVP, die 
nu heeft vastgesteld dat de VU geen broertje 
van haar i s ' 

Al honderden keren heeft de geschiedenis 
bewezen dat onze ontvoogdingskansen ge-

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

vaar hepen Nu Europa erger dan kokende 
lava beweegt moet zeer vlug onze buit wor
den binnengehaald een zo volmaakt moge
lijke deze faze 

J.E. Torfs, Oostende 

DE SOCIALE ZEKERHEID 
Met duidelijke cijfers op wetenschappelij

ke basis wordt de miljardenstroom van 
Vlaanderen naar Wallonië inzake sociale 
zekerheid ontmaskerd Voeg daarbij de, als 
Waal begrijpelijke houding van minister Bus-
quin, om de SZ nooit te federaliseren, en we 
weten waar we staan 

Op deze klare cijfers en op de arrogante 
houding van Busquin past een eensgezind 
antwoord van alle Vlaamse partijen splitsing 
van de sociale zekerheid, liefst vandaag nog 
Vlaamse regering, waarop wacht je om dit 
pnontair te stellen' 

Wilfned Rosiers, Neeroeteren 

BISKAJE 
Gehoord m het nieuws n a v het incident 

met de MS Bounty in de Golf van (hou je 
vasti) Gascognei 

Iedereen weet ondertussen en zegt Golf 
van Biskaje of Biscaya Gebruikt de BRT-
meuwsdienst nog atlassen van vóór 1914' 
Of apen ze de franstaligen na die Gascogne 
blijven gebruiken' 

P. De Graef, Wommelgem 

ABONNEMENTEN
SLAG '89-'90 

WERVERS 
1 Ward Herbosch, Wommelgem 32 
2 Pierre Vos, Riemst 29 ( + 5) 
3 Luk Van Biesen, Halle-Vilvoorde 24 
4 Wim Duys,Broechem 22 

Rob Geeraerts, Laakdal 22 
6 Bert Anciaux, Brussel 15 
7 Liske Vanhorenbeek, Hofstade 14 (+1) 
8 Walter Storms, Lovendegem 11 (+2) 
9 Anny Lenaerts, Wilrijk 9 

10 Jan Strynckx 8 
11 Willy Kuijpers, Herent 7 

Patnck Minnaert, Gent 7 
13 Georges Raes, Ledegem 6 

Cecile Vens-Demuynck, Izegem 6 (+1) 
VU-Haacht 6 

16 Willy Putzeijs, Lummen 5 
Jacques Vander Haeghen, 
Oudenaarde 5(+1) 
Bert Verleysen, Munsterbilzen 5 

19 Rita Borremans Geraardsbergen 4 
Maurits Passchyn, Meise 4 
Nieke Stradiot, Sint-Lievens-Esse 4 

ARRONDISSEMENTEEL 

Nieuwe 
% t.o.v. 

streefnorm 

1 Tongeren-Maaseik (1) 
2 Haiie-Viivoorde (2) 
3 Turnhout (3) 
4 Roeselare-Tielt (4) 
5 Dendermonde (5) 
6 Brussel (6) 
7 Antwerpen (7) 
8 Sint-Niklaas (8) 
9 Mechelen (9) 

10 Oostende-Veurne 
Diksmuide (10) 

11 Gent-Eekio (11) 
12 Leuven (12) 
13 Hasselt (13) 
14 Kortrijk (14) 
15 Brugge (15) 
16 Aalst (16) 
17 Oudenaarde (17) 
18 leper (18) 

Totaai 

54 
93 
39 
38 
24 
27 

116 
23 
33 

28 
56 
44 
22 
20 
20 
25 
6 
5 

673 

57,4 
45,6 
43,8 
43,7 
39,3 
39 1 
36 
34 3 
317 

30,1 
29,5 
27,9 
22 4 
24 1 
23,3 
17,9 
176 
143 

. . 33,7 

(*): piaats vorige week. 
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\ ^ HYDRO SOIL SERVICES 

Met het wettelijk statuut van innovatiemaatschappij is het Belgische 
aannemingsbedrijf Hydro Soil Services aküef in de volgende domeinen 
in binnen- en buitenland 

Giout injecties 

Grondonderzoek 

Boorbathyscaaf Directional drilling 

D geologisch en geotechnisch grondonderzoek op het water o.a voor 
havenwerken evenals het uitvoeren van milieugericht en chemisch 
bodemonderzoek, 

n renovatie en versteviging van oude havenkonstrukties (kademuren, 
steigers, enz), 

D telegeleide ondergrondse boortechnieken o a voor het plaatsen van 
kabels, leidingen, optische vezels, zinkers onder kanalen, rivieren, 
hindernissen, 

D het uitvoeren van boringen onder water o a vanuit een boorbathyscaaf 
ten behoeve van verankeringswerken, draineringen en injecties, 

D het toepassen van springstoffen onder water bij natte afbraakwerken, 
grondverdichtingswerken, rock blasting 

\2i 
HYDRO SOIL SERVICES N.V. 

Oude Markt 1 - B-2480 Dessel - Tel: 014/37.76.84 
Fax: 014/37.15.22 - Telex: 33189 Smetb B 



KWALITEIT 
Vervaardigd in de duurzaamste moterialen: vol
kunststof, staal, aluminium. De af\A/erl<ing draagt 
het label van de Belgische fabrikant nr. 1 van het 
betere kantoormeubilair, . 

ERGONOMIE 
Op mensenmaat b e d | | ^ ^ ^ Verzonken kabel-
doorvoer en niet-refl | | | |m||| |p bovenbladen die 

-i-^jde hoogte verstelbaar zijn, Voor elke werksitu-
te is er een ideale oplossir^ 

VRAAG ONZE FOLDER! 

BUL0 kantoormeubelen 
kantoorinrichting 

FLEXIBILITEIT 
Met één enkel onderstel en een beperkt aantal 
bladen kan je alle kanten uit bij aanbouv^/ en 
ombouw. En bij middel van één enkel sleuteltje. De 
logistieke eenvoud werkt sterk kostenbesparend. 

Toonzalen open van 8 30 u tot l?.; 
BRUSSEL Montoyerstraot 10 t€ "' 
Toonzalen open van 8.30 u t 


