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AANBEVOLEN HUIZEN 

NV BERT Cars en Trucks 
Assesteenweg 101-103 
TERNAT 

Tel . : 02 /582 .13 .12 
02 /582 .04 .10 

Verdeler 
VOLKSWAGEN - AUDI - PORSCHE 944 

Diensten: verhuring lange termijn: D'IETEREN LEASE 

Personenwagens, vrachtwagens en carrosserie 

DE PRIJSBREKER 
van het goede meubel 

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

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 
/B 9328 schoonaarde 

dendermonde 
052/42 33 04-42 39 16 

drukkerij 

typo - offset - repro 
enveloppen - rx enveloppen 
kettingformulieren 
boekdruk - direct mail 
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PVBA 
J. BORREMANS-COCK 

& KINDEREN 
Algemene Bouwondernemingen 

Gentsestraat 238 
9500 Geraardsbergen 

Tel. 054-41.25.89 

Wij bouwen voor u 
sleutel op de deur 

'[BI 
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 
Vijfhuizen 6, Erpe 
Nieuw telefoonnummer: 

053/80.10.09 

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



EERST DIT 

SOCIALE PARTNERS? 

D
E herhaalde stakingen van het spoorwegperso
neel hebben voor groot ongenoegen gezorgd bij 
de publieke opinie. Haast drie werkdagen na 
mekaar was het raak, gehele of gedeeltelijke 
werkonderbrekingen hielden de treinen in de sta
tions. En de brave pendelaar mocht het stellen met 
wat scheve informatie en veel gekibbel in TV-
debatten. Vakbondsafgevaardigden, naar ieders 
smaak en goesting, gaan met mekaar en met de 
baas van de NMBS, Etienne Schouppe in de 
konfrontatie. Het was geen fraaie vertoning, zo 

min als de hele staking zelf. 
Er valt over deze spektakulaire staking heel wat te zeggen 

want er is natuurlijk veel meer dan financieel ongenoegen. 
Laat ons zeggen dat het konflikt slechts het topje van de 
problemenberg is. 

En problemen bij het spoor zijn er genoeg. De IJzeren Weg 
is een ouderwetse instelling geworden. Hij was het produkt 
van de eerste industriële revolutie en heeft gedurende meer 
dan 150 jaar zijn nut en dienstbaarheid bewezen. 

Eigenlijk kunnen wij alleen maar verliefd zijn op de spoor
wegen, maar zij zijn ziek, zwaar ziek. Het is alsof zij hun tijd 
hebben gehad en van dag tot dag wat 
meer de loef worden afgestoken door 
het snellere en krachtiger wegverkeer. 

De spoonwegen hebben die afgang 
mee bespoedigd. Zij waren steeds de 
jachtvelden van sindikaten en politieke 
partijen die niet verder keken dan hun 
grijpgrage handen. De spoonwegen heb
ben als overheidsdienst ook te gulzig 
gebruik gemaakt van openbare gelden. 
Zij werden groot en bleven overeind dank 
zij overheidsgeld dat grotendeels uit de 
zakken van de belastingsbetaler komt. 
Het gaat daarbij om tientallen miljarden. 
Mag de burger ab wederdienst daarvoor 
niet op een zo voortreffelijk mogelijk open
baar treinvervoer rekenen? 

In plaats van een frisse, vrolijke maatschappij te zijn is de 
NMBS een kleurloze, oudenwetse, slordige bedoening. Een 
overheidsdienst in de slechtse betekenis van het woord. 

Het enige wat nog overblijft van die grandeur is het fraaie B-
logo dat aan architekt Horta wordt toegeschreven, maar dat 
stamt dan ook uit een tijd dat spoor en trein nog een betekenis 
hadden; vooral een sociale betekenis. Want de trein was het 
vervoermiddel van jan en alleman, ook ai stopte men de 
gebruikers in drie goed afgebakende klassen. 

Wij zeggen het niet graag, maar stellen vast dat alles wat 
met de trein te maken heeft — stations, overgangen, taluds, 
bruggen, gronden en de treinen zelf — slordig, vuil en 
onverzorgd is. Het is alsof met de trein bestendig mizerie en 
droefheid meereizen. Herhaalde pogingen om het treinen als 
een beetje feest te verkopen klinken ongeloofwaardig. 

Het aantal verbruikers ging er op achteruit en in plaats van 
tijdig op deze noden in te spelen werd alles nog kleurlozer. 

Mede schuldig aan deze verloedering zijn de opeenvolgen
de ministers van Verkeer die door een onsamenhangend 
beleid de afgang van het spoor in de hand hebben gewerkt. 
Wij denken hier aan de kapriolen van Herman Decroo met de 
sluiting van stations, het inkrimpen van verbindingen, het 
herschikken van bestemmingen, enz. Ook de vakbonden 
hebben niet tijdig voor alternatieven gezorgd. 

Met de komst van Etienne Schouppe aan de NMBS-top 
groeide de hoop op een nieuwe aanpak. Maar de manager die 
zijn politieke (CVP) en sindikale (ACV) komaf niet kan 
vergeten is blijkbaar meer bezorgd om zijn optredens in de 
Zevende Dag. Bovendien ziet hij er geen graten in dat een 
overheidsmanager nog burgemeester is van een middelgrote 
gemeente. 

Als vanzelf ontsproot aan deze puinhoop een onafhankelij
ke vakbond, eerst Loco en nu de OVS. Telkens pogingen om 
los te komen van de vastgeroeste sindikratie die de boel maar 
liet draaien. De onafhankelijken pakten de zaken wel radikaal 
aan door om de haverklap naar het stakingsmiddel te grijpen. 
Omdat zij als niet-erkende vakbond niet mogen meespelen 
willen zij al stakend een stoel aan de onderhandelingstafel 
veroveren. 

De reaktie van de officiële vakbonden kon niet uitblijven, zij 
wilden zichzelf bewijzen door de grote staking van verleden 
week vrijdag. 

Ondertussen bestaat de dreiging dat OVS de jaarlijkse 
treln-tram-busdag gaat kelderen en zwaait de NMBS-top met 
sankties. Dit wordt een verhaal zonder einde op de kap van de 
verbruiker en van de schatkist. Koren op de molen ook van zij 

die de auto als uw vrijheid blijven 
verkopen en van degenen die het 
spoor verder willen afbouwen. Meer en 
meer krijgt men het gevoel dat men 
daar op aan stuurt. Ondertussen rukt 
vanuit Parijs de aanleg van de SSTrein 
op ons af... 

Specialisten in internationaal ar
beidsrecht hebben gewezen op de 
kwalijke rol van de NMBS-top en de 
federale minister van Verkeer J.L De-
haene. De maatschappij doet alsof er 
bij de spoorwegen geen vuiltje aan de 
lucht is en weigert elk gesprek met de 
OVS. De twee grote vakbonden dulden 
geen derde naast zich en verhinderen 
elke vorm van vrije vakvereniging. 

België werd in het verleden reeds herhaaldelijk door 
internationale arbeidsorganismen gewezen op het onwettige 
monopolie van de vakbonden, maar legde de vermaningen 
otppHc n33st zich nssr. 

De toestand bij de NMBS is een voorbeeld van de sindikale 
scheefgroei in dit land. De traditionele partijen en de vakbon
den die bij hen aanleunen houden mekaar in stand en in 
evenwicht, daar waar zij mekaar zouden moeten bijschaven. 

Als ongebonden en vrije partij heeft de Volksunie deze 
politiek-sindikale wildgroei steeds aangeklaagd. Vakbonden, 
de zogenaamde sociale partners, hebben hun vertegenwoor
digers in regering en parlement, in de Nationale Bank. Zij 
zitten vervlochten met partijbesturen, verweven met financië
le instellingen en ziekenfondsen. Zij vormen trusts die het 
voor het zeggen hebben en zonder wie blijkbaar geen regeren 
meer mogelijk is. 

De vakbonden hebben zich zo stevig in de politieke 
instellingen genesteld dat zij schaamteloos aan het beleid 
deelnemen. 

Het is hoog tijd dat hun rol en invloed tot de ware proporties 
worden teruggebracht. Zij moeten het beleid aan de politieke 
demokratie teruggeven en weer sociale partners worden I 

Maurits Van Liedekerke 
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INHOUD 

9 
WIJ voelt zich geroepen om 
objektief te reageren op publi-
katies die een loopje nemen 
met de waarheid. Heerst er bij 

sommigen gebrek aan kennis of is 
het kwade wil.? 

M 0^ Vandaag, vrijdag, wordt 
T I 1 het dossier van de derde 

I ^J fase op de regeringstafel 
gegooid. Waarover gaat 

het ook weer? 

11 Minister Sauwens instal
leerde een werkgroep die 
het probleem van minder
validen en openbaar ver

voer onderzoekt. Het rapport geeft 
heel wat richtlijnen en aanbevelin
gen om het openbaar vervoer aan te 
passen. 

^ f^ Het Hoger Onderwijs bui-
I M ten de Universiteiten kent 
I ^ ^ een eksplosieve ontwik

keling. De toekomstkan
sen van het HOBU moeten dan ook 
geoptimaliseerd worden. 

M p i Frederik Janssens van de 
I | i ^ vormingsdienst van Aga-
I ^ J lev brengt een ,,antwoord 

aan de Vlaamse Bewe
ging" naar aanleiding van een reak-
tie van VU-kamerlid Lauwers. 

^ • • Ook in het Europese Par-
I g lement werd gedebat-
I g teerd over de Golfkrisis. 

De Regenboogfraktie 
wijst op de internationale hipokrisie. 

f\ ^ '45 jaar geleden werd ka-
M I merlid en burgemeester 

^ ^ I van Ronse, Leo Vindevo-
gel, terechtgesteld. Een 

terugblik op leven en dood van deze 
figuur. 

f\ f\ Flandrien geeft kommen-
M %£ taar bij de eerste wedstrij-

^ ^ ^ J den voor het Europees 
voetbalkampioenschap. 

Aandacht ook voor de mindere kom-
petitiestart van Anderlecht en de 
oorzaken hiervan. 

(omslagfoto ISO-PRESS) 
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HAPPART 
Waar blijven toch de zekerheden in het 

Vlaamse leven, als zelfs Happart Nederlands 
begint te spreken? Alle gekheid op een 
stokje zijn nieuwe verzoeningsvoorstel kon 
op niet veel steun rekenen, met in het eigen 
Waalse gewest, zeker niet in Vlaanderen. De 
Vlaamse partijvoorzitters van de meerder
heid namen in de meest strenge bewoordin
gen afstand van Happart's ideeën over een 
biregionaal Voeren. 

Happart krijgt het blijkbaar echt benauwd 
in Voeren. Zijn voorstel zegt eigenlijk de 
Retour a Liège zegt. Een en ander duidt op 
het beginnend sukses van de Vlamingen in 
Voeren. Dat was al duidelijk na de jongste 
gemeenteraadsverkiezingen, en wordt ook 
nu aangetoond door het stijgend sukses van 
het Nederlandstalig ondenwijs in de Limburg
se gemeente. Het is nu de beurt aan de 
Vlaamse regering om haar beleid in Voeren 
verder konkreet en snel uit te bouwen. De 
Voercel, een voorstel van VU-kamerlid Frie
da Brepoels, vormt hiervoor een eerste stap 
(zie ook Het partijbestuur deelt mede) 

VREDESDIVIDEND 
Volgens de afdeling militairen van de so

cialistische vakbond ACOD moet het vredes-
dividend besteed worden aan de sociale en 
ekonomische begeleiding van militair perso
neel dat moet terugkeren naar het burgerle-
ven en aan de terugkeer van Belgische 
militairen uit de Bondsrepubliek. Onder het 
zogenaamd vredesdividend worden de bud
gettaire middelen verstaan die zullen vrijko
men op defensie ten gevolge van de ont
spanning tussen oost en west en de hereni
ging van Duitsland. 

Over dat vredesdividend is al heel wat te 
doen geweest. Volgens sommigen moest het 
aangewend worden voor ontwikkelingssa
menwerking, anderen vinden dat het ge
bruikt moet worden om het leefmilieu te 
saneren, en nog anderen zien er het geschik
te middel in om de staatsfinancièn verder te 
saneren. Het ACOD verwacht van minister 
van Landsverdediging Coème dat hij rond 
deze problematiek spoedig een ruim debat 
op gang brengt. 

BLOKJONGEREN... 
De Vlaams Blok Jongeren zitten met een 

groot probleem verveeld: ze hebben naast 
voorzitter-kamerlid Dewinter immers bijna 
geen leden. De VBJ menen daar iets op 
gevonden te hebben; op slinkse wijze kreeg 
men de adressenlijst van de VU-jongeren in 
handen. Althans zo beweren de VBJ tenmin
ste. De VBJ willen nu een bnef naar al die 
(meer dan 5.000) VU-jongeren sturen, waann 
ze hen trachten te overhalen aan te sluiten 
bij de Vlaams Blok Jongeren. De VBJ lijken 
er nog van overtuigd ook dat dit zal lukken. 

Luciano Pavarotti heet de man. En hij zou een toontje hoger kunnen zingen 
dan de meeste mannen. In het Antwerpse Sportpaleis treedt hij op voor twee 
keer 18.000 fans. Genoeg voor een regelrechte Pavarotti-mania. De grootste 
Italiaanse tenor is immers meer dan een zanger. Het is een superstar zoals we 
die totnogtoe alleen in de populaire muziek kenden. 

VUJU is er, namens een persmededeling 
van voorzitter Walter Muls en sekretaris 
Wilfied Remy gerust in dat de schurken
streek van de VBJ geen invloed zal hebben 
op de VUJO-leden. De Volksuniejongeren 
weten waarvoor ze staan: een zelfstandig, 
vredelievend en door-en-door demokratisch 
Vlaanderen. Ze weten ook dat het Vlaams 
Blok Vlaanderen en de Vlaamse Beweging 
geen dienst bewijzen door Vlaamse simbo-
len en gerechtvaardigde eisen te verbinden 
met rassenhaat en uit een donker verleden 
stammende ideologie. 

Muls en Remy nemen de verdediging op 
van de VU: We denken dat ieder zinnig 
Vlaming niet kan verwachten datje met 13% 
van de Vlaamse stemmen 100% van je 
programma kunt waarmaken. Dewinter en co 
krijgen tenslotte helemaal de wind van vo
ren: de wortels van VUJO liggen bij de 
sociale bewogenheid van Daens en bij het 
pacifisme en pluralisme van de Frontbewe
ging, niet bij Verbeelen... 

...MET KGB-
METODEN 

VU-sekretaris Willy Kuijpers reageerde 
met een open bnef op de platvloerse praktij

ken van het klubie rond Dewinter. Kuijpers 
beklemtoont dat de VU steeds via de kracht 
van de argumenten het federalisme heeft 
nagestreefd. Precies daardoor zijn de opeen
volgende staatshervormingen mogelijk ge
worden. Precies daardoor ook vond het fede
ralistisch pnncipe ook bij de traditionele 
politieke families navolging. 

Dit alles gebeurde weliswaar met kompro-
missen. Maar het alternatief is volgens Kuij
pers even onwerkelijk als verwerpelijk: het 
vernietigen van België en het opleggen van 
het vlaamsnationalisme door dwang, via de 
harde hand, door een kleine minderheid. 

Die omschrijving heet diktatuur. Kuijpers 
tekent als Vlaamse, zich vrij en geestelijk 
ongebonden voelende demokraat. En geeft 
Dewinter nog een oude Vlaamse volkswijs
heid mee: gestolen goed gedijt niet. 

Ronduit vernietigend voor Dewinter was 
tenslotte een kommentaarstukje van Luc 
Neuckermans in De Standaard: Het is een 
nieuwe eskalatie in onze felbeproefde politie
ke zeden dat een partij zonder enige gêne 
openlijk prat gaat op de bemachtiging van de 
ledenlijst van de konkurrentie en bovendien 
aankondigt dat ze daarvan misbruik zal ma
ken. Het incident bevestigt nogmaals de 
brute en weinig demokratische metodes van 
een jong volksvertegenwoordiger die niet 
aan zijn proefstuk toe is 
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DOORDEWEEKS 

ATLANTA 
Het Internationaal Olimpisch Komitee ken

de de Olimpische Spelen van 1996 toe aan 
de Amerikaanse stad Atlanta, de hoofdstad 
van de zuidelijke staat Georgia. In 1996 zal 
het net honderd jaar geleden zijn dat de 
moderne Olimpische Spelen voor het eerst 
georganiseerd werden. Dat was toen in de 
bakermat van de olimpische gedachte, Athe
ne. 

De Griekse hoofdstad had gehoopt na 
honderd jaar opnieuw de spelen te kunnen 
organiseren. Maar de zin voor traditie vorm
de voor het lOK een minder sterk argument 
dan de kommersiële perspektieven die het 
rijke Atlanta biedt. Het was dan ook biezon-
der schijnheilig van het lOK om politieke 
instabiliteit, verkeersproblemen of de slechte 
toestand van het Atheense leefmilieu in te 
roepen als ekskuusjes voor het niet kiezen 
van Athene. 

De stad staat in de VS zowat simbool voor 
het achterlijke zuiden dat hogerop wil en 
daar ook in lukt. Atlanta, één van de snelst 
groeiende polen in de VS, dankt zijn nomina
tie aan een agressieve kampanje. Daarvoor 
werd 300 miljoen frank uitgegeven, haalde 
men 75 van de 88 lOK-leden naar Georgia, 
en werden alle lOK-leden op drie na persoon
lijk in eigen land bezocht. De enige 2 scha
duwzijden aan Atlanta's keuze zijn de ver
keerschaos op de autowegen rond Atlanta, 
en de misdaadcijfers van de stad. Die zijn de 
hoogste van de VS, en dat wil wat zeggen. 

POLITISERING 
OPENBAAR AMBT 

Volgens een doktoraatsstudie van Annie 
Hondeghem heeft de politisering zich in het 
loopbaansisteem van de overheid geïnte
greerd, maar dit sisteem niet fundamenteel 
veranderd. Nochtans blijft er voor de advoka-
ten van meer politieke kuituur nog heel wat 
werk aan de winkel. 

Uit een onderzoek bij nationale ambtena
ren van nivo 1 blijkt dat het aantal parac/iutó-
ges van ambtenaren, die van buitenaf en met 
politieke steun in een ambt worden gedropt, 
beperkt blijft tot 1 procent in het middenka
der en 6% in het hoger kader. Nochtans 
noemen de ambtenaren politiek en andere 
steun de belangrijkste faktor in hun loop
baan. 

Politieke en sindikale relaties zouden in 
het huidige bevorderingssisteem van groot 
belang zijn. Al de benoemingen van nivo 1 
zijn gepolitiseerd omdat ze, met uitzondering 
van deze op het ministerie van Financiën, 
besproken worden in de zgn. kommissie 
Mangeleer, zegt Hondeghem. Reorganisa
ties zijn volgens haar zelden neutrale opera
ties, maar eerder een dekmantel om bepaal
de mensen te kunnen benoemen. Het ge
beurt bovendien dat bevorderingsvoonwaar-
den aangepast worden aan de mogelijkhe
den en kapaciteiten van de kandidaat
ambtenaar. 

Dansende Zoeloes in traditionele kleding zingen oorlogsliederen ter ere van 
hun koning. In Zuid-Afrika blijft de strijd tussen de Inkatha Zoeloes en ANC-
aanhangers bloedig. Er vielen al meer dan 800 dodelijke slachtoffers. Met de 
operatie IJzeren Vuist wil de Zuidafrikaanse politie harder optreden om de 
slachtingen te stoppen. Er zijn sterke aanwijzingen dat een „derde macht" 
van rechts-ekstremistische beroepsvechters in het spel is. (foto ap) 

SPOORSTAKING 
De treinreizigers kregen het deze week 

serieus op de heupen. Het sindikaal opbod 
bij de spoorwegen zorgde voor heel wat 
narigheid. Eerst staakten de erkende vak
bonden, na het weekend deed de onafhanke
lijke vakbond OVS er nog een schepje bo
venop. De Onafhankelijke Vakbond van het 
Spoora/egpersoneel heeft hetzelfde eisen-
bundel als de traditionele kristelijke en socia
listische bonden, maar wil bovendien erkend 
worden om mee te onderhandelen met de 
spoora/egdirektie. 

Voor NMBS-direkteur-generaal Schouppe, 
ACV-er van afkomst en CVP-burgemeester 
van Liedekerke, kan daar geen sprake van 
zijn. Ondanks een uitspraak in kortgeding 
die hem verplicht OVS bij de onderhandelin
gen te betrekken, weigert hij de onafhankelij
ke spoormannen de toegang. 

Volgens gewezen VU-senator en specialist 
in het arbeidsrecht professor Roger Blanpain 
slaan zowel de NMBS als voogdijminister 
Jean-Luc Dehaene bij dit machtsspel op de 
rug van de gebruiker van het openbaar 
vervoer de bal volkomen mis. Volgens Blan
pain ligt België zelfs volledig overhoop met 
de internationale reglementering op de sindi
kale vrijheid. De Belgische wetgeving over 
de representativiteit van de vakbonden moet 
aangepast worden. Schouppe en Dehaene 
weten dat maar al te goed, zegt Blanpain, 
maar ze doen niets. 

Blanpain is ervan overtuigd dat indien bij 
de NMBS de sindikale vrijheid ten volle had 

kunnen spelen, heel waf sociale konflikten, 
en dus heel wat ongemakken bij de reizigers, 
hadden vermeden kunnen worden. 

VU-
VOORBEELDFRAKTIE 

De Volksunie-fraktie in de Vlaamse Raad 
is (volgens een CVP-studie!) een waar voor
beeld voor de anderen. Volgens De Stan
daard, die de CVP-cijfergegevens aanvulde 
met wat ekstra telwerk, nam de VU een kwart 
van de goedgekeurde resoluties voor haar 
rekening, liet de VU liefst 63 van de 196 
voorstellen van dekreet uit de periode tussen 
februari '88 en juli '90 drukken (bijna één 
derde!), schreven de VU-raadsleden (toch 
een meerderheidspartij) liefst 20% van de 
interpellaties bij elkaar, en zijn ze eveneens 
de kampioenen van de mondelingen en ak-
tuele vragen, met 28% van het totaal. 

Opvallend in de nota is verder dat de 
oppositiepartijen Agaiev en de PVV een 
bedroevend figuur slaan. Ze houden zich 
vooral bezig met vragen en interpellaties, 
maar formuleren zelf praktisch geen voor
stellen. En het Vlaams Blok presteert hele
maal ondermaats: haar vertegenwoordigers 
komen amper tussen (nog geen procent van 
de vragen) en formuleren nauwelijks voor
stellen (3,5% van het totaal). De hele fraktie 
van Paul Van Grembergen verdient onze 
gemeende gelukwensen! 
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KORTWEG 

• De dlreWeur van VTM, !.«> Neels, 
schrok er niet voor terug om na de 
werkuren de „geheime bakjes" in de 
komputers van zijn nieuwsredaktie 
open te breken. Daar zouden teveei 
onbenuliigheden en vulgaritetten in
zitten, o.m. over waarnemend hoofd-
redakteur Gaby Feyaerts. Hoe recht 
Neels juridisch ook in zijn schoenen 
mag staan, het duldt toch op een 
bedenkelijke vorm van vertrouwen 
tussen VTIM-redaktie en -direktie. Dit 
werd enkeie dagen nadien bewezen 
door het (gedwongen?) ontslag van 
Joemaiist Terry Verbiest. 

• Albanië heeft gevraagd om deel te 
mogen nemen aan de Konferentle 
voor Veiligheid en Samenwerking in 
Europa, de zgn. Heisinki-konferentie. 
Albanië is het enige Europese land 
dat nog niet aan de KVSE deelneemt. 

• De Vlaamse zanger en liedjes
schrijver Wim De Craene (40) 
pleegde zelfmoord. 
• Het verpleegkundig personeel dat 
aangesloten is bij de kristelijke vak
bond wil tegen 1995 een 32>uren* 
week. 
• Uit de Antwerpse gevangenis 
ontsnapte een man via een gat dat hij 
zelf in zijn celmuur had gemaakt. De 
gevangene had het gat met een bord 
voor de cipiers verborgen gehouden. 
Met zijn aaneengeknoopte lakens be
reikte hij de begane grond. Daar vond 
hij een ladder waarmee hij over de 
muur kroop. Het lijkt wel Kuifle. Al
leen de reden voor zijn aanhouding 
wijkt af van de stripverhalen: dood
slag op een bejaarde man. 

• Het eerste slachtoffer in de Goifkri> 
sis heet Michael Dugan. De bevel
hebber van de Amerikaanse lucht
macht werd ontslagen toen hij ver
klaard had dat In geval van oorlog in 
de Golf de VS de Iraakse hoofdstad 
Bagdad zouden bombarderen en 
Saddam Hoessein trachten te treffen. 
Volgens defensieminister Cheney 
was Dugan niet bevoegd om dergeith 
ke uitspraken te doen. 

• Het voorstel van Vlaams Verkeers
minister Sauwens om de snelheid op 
de ekspresswegen tot 90 kilometer 
per uur te beperken, wordt naar een 
werkgroep verwezen. Dit gebeurt 
vaak met goede voorstellen waar 
meerdere ministers hun zegje menen 
over te hebben: dan moeten ze „glo
baal" bekeken worden, en moet een 
„inventaris" gemaakt worden van al
les en nog wat. 

• De Verenigde Staten gaan hun bui
tenlandse basissen drastisch in
krimpen. Over heel de wereld zullen 
150 Amerikaanse basissen gesloten 
worden. 94 daarvan bevinden zich In 
Duitsland. 

VANDEMEULEBROUCKE 
OVER DE ZETEL VAN HET EP 
• De zes traditionele partijen namen 
langs hun europarlementsleden bij en met 
premier Martens een gemeenschappelijk 
standpunt In over de zetel van het Euro
pees Pariement. Was U niet uitgenodigd? 

„Neen; het was een initiatief uitgaand van 
wat zij zelf noemen de „drie politiel<e fami
lies". Een Belgisch onderonsje. Zelf heb ik 
vruchteloos kontakt gezocht met de initiatief
nemer de Donnea om bij het initiatief betrok
ken te worden. Als dit niet lukt, ga je niet 
staan bedelen voor de deur van de premier " 

• Diplomatiek sprak premier Martens in 
de zetelkwestie voor het eerst harde taal. 
Mogen we ons aan reaktie van de Fransen 
verwachten, of gelooft U dat de boot nu 
binnen is? 

„De reaktie van Martens en van de kolle
ga's-Europarlementsleden komt erg laat op 
gang. Reeds een jaar terug pleitte ik voor 
een agressievere politiek ten aanzien van de 
zetel in Brussel. Het offensief ten voordele 
van Straatsburg is reeds lange tijd in groei
ende mate aanwezig. Bijzonder ergerlijk is 
het feit dat in Straatsburg een nieuw halfrond 
wordt gebouwd, met daar bovenop 2.600 
bureaus, 2 perscentra, 2 keer dertien verga
derzalen, enzomeer. Nu wordt én voor Brus
sel én voor Straatsburg gekozen. De kool en 
de geit worden gespaard. Het resultaat is 
een ergerlijke geldverspilling waarbij de bur 
gers twee keer zullen mogen betalen voor 
een parlement met twee zetels dat steeds 
maar groeit in komfort en lukse." 

• Is de Volksunie het eens met de keuze 
van Brussel als hoofdstad van Europa? 
Zou bvb. Berlijn geen betere keuze zijn? 

„Mij maakt het in principe helemaal niet uit 
waar het Parlement gevestigd is op voor
waarde dat het vergadert waar zijn andere 
Europese instellingen aanwezig zijn en dat is 
nu eenmaal Brussel. Indien de Europese 
Raad en de kommissie niet in Brussel, maar 
bijvoorbeeld in Straatsburg zouden geves
tigd zijn, zou ik de eerste geweest zijn om te 
pleiten voor de zetel van het parlement in die 
stad. Het is een kwestie van efficiënt parle
mentair werk, in plaats van rondreizend cir-
kus te spelen met daar bovenop een onaan
vaardbare geld- en tijdverpilling." 

• Om verschillende redenen willen Aga-
lev en Vlaams Blok dat Brussel beter niet 
de hoofdstad van Europa wordt. Zijn de 
bekommernissen om de druk van de Eu-
rokraten op Vlaams-Brabant en omliggen
de en de leefbaarheid van de Vlaamse 
hoofdstad en haar randgemeenten niet 
terecht? 

„Agaiev is gewoon tegen meer Europese 
bevoegdheden en pleit daarom voor Straats
burg. Het Vlaams Blok gaat weer eens terug
grijpen naar een voorbijgestreefde prikkel-
draad-reaktie. Nu reeds zijn 20.000 Euroge
zinnen in Brussel gevestigd (de ambtenaren 
van de Europese kommissie en van de 
Raad). Er zouden eventueel 3.600 gezinnen 
bijkomen, waarbij lang met zeker is of, afge
zien van de Vlaamse en Nederlandse ambte
naren, iedereen zich in Vlaams-Brabant zou 
vestigen. Waar het nu op aankomt is dat de 
Vlaamse Eksekutieve eindelijk haar rol zou 
gaan spelen, deze mensen in Vlaanderen 
venvelkomen, hen Vlaanderen leren kennen 
in al haar facetten. Zo'n aktieve politiek zou 
respekt voor onze eigenheid afdwingen. Al
leen onverschilligheid, zoals die nu gevoerd 
wordt, is totaal nefast voor ons randgebied 
en voor Brussel. Daarom verzocht ik de 
voorzitter van de Vlaamse Eksekutieve om 
nu eindelijk eens een positief antwoord te 
formuleren om de Vlaamse gemeenschap in 
Brussel ten aanzien van deze internationale 
organen duidelijker en positiever te gaan 
uitdragen." 
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PERSSPIEGEL 

Klown Happart buitelt weer bin
nen in de opvoering van deze 
weeic. Zijn nieuw nummer, met 
de l(ommentaren erbij. 
BeJangrfjIcer voor Vlaanderen 
zijn de diepzinnige beschou
wingen die prof. Brugmans in 
Brugge naar voor bracht. En 
ondertussen hopen we dat ons 
blad u zal bereiken ais er weer 
geen nieuwe spoorwegstaidng 
Is... 

ONS LEVEN 
In het blad van het Leuvense KVHV 

brengt oud-praeses Jaak Van Passel hul
de aan onze overleden fraktieleider Rik 
Vandekerckhove, die in de jaren '50 
hoofdredakteur was van het geroemde 
studentenblad. Wij citeren uit een artikel 
dat over hem geschreven werd bij zijn 
afscheid In Leuven. 

„We hoorden Rik spreken tijdens de IJzer
bedevaart, we zagen hem meer dan eens het 
woord voeren voor een stampvolle aula, 
steeds wist hij de massa aan te wakkeren als 
er een nieuw belangrijk initiatief moest ge
lanceerd worden en toen Uilenspiegel te 
Leuven Collard terroriseerde was het weer 
Rik die aan het hoofd van het jeugdkomltee 
voor beroep op het volk de touwtjes in 
handen had. Voor niets of niemand vervaard, 
aan niemand liet hij zich gelegen en dat is 
steeds zijn grootste deugd gebleven. 

Ik heb een voorgevoel dat hij In de studen-
tenanalen als een legendarische figuur zal 
blijven leven. Dan vind ik het alleen maar 
spijtig en ongelooflijk dat zo iemand nu 
volgend jaar doktoor moet gaan spelen en 
heel kalmpjes en vaderlijk aan de mensen 
hun body moet gaan werken." 

GAZET VAN ANTWERPEN 
Happart stuit op een onverbiddellijk 

„njet" in alle Vlaamse kranten. Dit van 
deze krant kan volstaan om duidelijkheid 
te scheppen. 

„Hoe dan ook, wat voor Happart geldt, 
geldt sowieso voor alle Franstaligen in Vlaan
deren. Zij zijn er welkom, zij mogen er wonen 
en zij zullen er genieten van de Vlaamse 
gastvrijheid. Maar zij moeten zich aanpassen 
aan het demokratische beginsel, dat wie van 
taaistreek verandert zich aan de taal van de 
streek aanpast. Weigeren zij dat, dan moe
ten ze maar verhuizen. 

Happarts voorstel is onaanvaardbaar en 
onder geen beding bespreekbaar. Eenzelfde 
houding nemen de Vlamingen aan jegens 
het zogeheten „stemrecht", waarop de 
Franstaligen in het kader van de diskussie 
over de derde faze thans aandringen. Voor 
het overige moet men in Vlaanderen niet 
wakker liggen van het „Nederlands" kabaal 

van Happart. Dat maakt deel uit van zijn 
politieke zwanezang in Voeren. Dat hij het 
gezichtsverlies bij zijn Waalse aanhang wil 
beperken, weze hem gegund." 

LE SOIR 
Zelfs de oude vrienden van dit blad 

beginnen hem door te hebben. Hier gaat 
hun kommentaar. 

„Van de frankofone kant, uitgezonderd 
zijn vrienden (zoals Robert Collignon) die het 
beleefd heeft over: „interessant maar moei
lijk realiseerbaar", trekt men een marmeren 
gezicht naar het idee van de Europarlemen
tariër. Zelfs anderen zijn vlakaf ongerust. 
Neem de ,,reisgezellen" van het FDP. Zij 
venwittigen voor de risiko's van een geschei
den onderhandeling van Vlaamse Gemeen
schap-Waals Gewest, die terzelfdertijd een 
arrangement zouden vinden rond Voeren bij 
Luik en het lot van de frankofonen van de 
Brusselse rand. Verwachtte Happart zich 
aan iets anders? Zijn redevoering die leeg
liep als een ballon, zijn struis doen naar de 
sinistere minister van Binnenlandse Zaken 
en naar de goeverneur van Limburg en zijn 
dreigingen met moeite omzwachteld om on
middellijk de weg naar het maquis terug in te 
slaan, kunnen alleen de thesis van de onge
loofwaardigheid versterken." • 

De Standaard 
De merkwaardige redevoering van oud-

rektor prof. Hendrik Brugmans bij de uit
reiking aan hem van de eerste Taalunie
penning, geeft Gaston Durnez volgende 
bedenkingen over de Taalunie: 

„Na de hoopvolle oprichting is het mode 
geworden er schimpscheuten zoniet giftige 

pijlen op af te schieten. Er is zeker heel wat 
op te zeggen: een al te ingewikkelde boven-
struktuur, een (van België geërfde) partijpoli-
tizering, een budget dat amper voldoende is 
om in leven te blijven. Moeten wij herinneren 
aan het soms hoogoplopende debat dat 
daarover de jongste tijd is gevoerd? 

„Er had een andere Taalunie kunnen 
zijn", zei Ludo Simons. „Er had ook géén 
Taalunie kunnen zijn", antwoordde sekreta-
ris De Wandel. God (en wijlen Johan Fleer-
ackers) zij dank, zij bestaat. Wij moeten 
alleen de politieke wil opbrengen om haar de 
middelen voor haar grote taak te geven. Die 
politieke wil is tot nog toe niet veel meer dan 
een Belgenmop." 

^ T BELANG YAM LINBURC M 

En ondanks het studentenlledje „Lim
burg, Limburg allein, daar Is geen statie, 
daar rijdt genen trein" heeft Mark Platel 
beschouwingen bij de lawine van spoor
wegstakingen. 

„Voor zover bekend, zijn de spoorwegen 
in ons land gemeenschapsgoed, bestaan en 
overleven diezelfde spoorwegen enkel en 
alleen dankzij het belastinggeld van de bur
gers die in ruil aanspraak mogen maken op 
een zo goed mogelijke dienstverlening. Het 
kan dus niet dat groepen naar hartelust hun 
grillen kunnen botvieren op diezelfde spoor
wegen. Uiteraard betwist niemand het recht 
van het personeel in overheidsdienst om 
eigen, terechte sociale verzuchtingen te ver
dedigen. 

Daarbij kunnen de ontevredenen des
noods naar het stakingswapen grijpen, maar 
dan wel als het allerlaatste van de mogelijke 
argumenten. Dienstverlening aan de ge
meenschap, zeg maar aan de klant van de 
overheidsdienst, heeft immers absolute 
voorrang op alles." 

TOEGEVINGEN!? 
NEDERLAAG!? VERRAAD!? 
„Uit ons onderzoek bleek dat aan de eisen van de Vlaamse Beweging - eenheid van de 
Vlaamse instellingen, eenfieid van het Vlaamse grondgebied en eenheid met Brussel-
behoorlijk werd tegemoet gekomen. De Vlaamse Beweging zou bijgevolg in grote mate 
tevreden kunnen zijn." 
(Rapport van de „Club van Leuven", bekroond met de „Van de Guchf'-prtjs). 

„Wat men ook over de tweede fase van de staatshervorming moge denken, het staat als 
een paal boven water dat het Brusselse luik van die fase op konstitutioneel vlak biezonder 
vernuftig en evenwichtig kan worden genoemd en in zijn geheel genomen positief uitvalt 
voor de Vlaamse Gemeenschap". 
(Prof. em. Robert Senelle, „Brussel, stuk van ons?", in: De Standaard, 3 september 
1990). 

„ Wanneer men vaststelt dat ongeveer 40% van het totale budget van de Belgische staat 
overgeheveld is naar de gemeenschappen en gewesten, is er inderdaad reden om te 
zeggen dat „Vlaanderen bestaat", zoals een sympathiek ogend leeuwenwelpje ons 
vanop te muren verkondigt". 
(Prof. Eric Ponette, voorzitter Verbond der Vlaamse Academici, „Heeft de Vlaamse 
Beweging nog zin?"'m: Vivat Academia, berichtenblad WA, september-oktober 1990). 
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HET VLAAMSE HEIR 

Er zijn er zo die het blijkbaar 
lastig hebben met elke stap 
naar een volwaardig Vlaams 
zelfbestuur. Haast automatisch 
plaatsen zij ieder Vlaams licht
punt onder de korenmaat. 
Haast automatisch luiden zij bij 
elke Vlaamse verworvenheid 
de alarmbel van toegeving, ne
derlaag en verraad. 
Gaat het om een gebrek aan 
kennis? Of zit er kwade trouw 
achter? Feit is - en dat leert ons 
ook de geschiedenis - dat er zo 
zijn die „Vlaams belang" ver
warren met wrok ten opzichte 
van de VU. WIJ reageerde hier 
steeds rustig, onderkoeld op. 
Wanneer evenwel die „wrok^', 
die „jaloersheid" zich wil op
dringen tot tolk van de Vlaamse 
Beweging dan acht WIJ zich 
wel geroepen om objektief één 
en ander recht te trekken. 

(j.a.) 

VAN HOREN ZEGGEN, 
Het is niet onze gewoonte om met 't 

Pallieterke in polemiel< te treden. Het Ant
werpse weekblad zingt zoals het gebekt is, 
WIJ trouwens ook. Maar wanneer het iets te 
gortig wordt kunnen wij het niet laten. 

Onder de titels „Schiltz en Geens zijn 
goede Belgen" en „VU ontevreden over 
haar ministers" haalde het weekblad uit naar 
het werk van beide ministers in de federale 
regering dat het niet schoon meer is. 

Voor Schiltz zou de VU nog nauwelijks 
bestaan en „hij zou zijn schouders ophalen 
voor het hele partijgebeuren". 

Het weekblad weet verder te vertellen dat 
hij zijn kabinet heeft volgestoken met „haast 
uitsluitend figuren van buiten de partij of die 
als ze dan misschien al leden zijn, toch geen 
banden hebben met het partijbestuur." 

En 't Pallieterke haalt als voorbeeld Erik 
Van Lerberghe aan, volgens het weekblad 
Schiltz' politiek kabinetschef. 

Toch even een paar bedenkingen. Het Is 
juist dat Hugo Schiltz, om zijn taak van 

DE SOFISMEN 
VAN MARK GRAMMENS 

Wie op zoek is naar een straf staaltje van 
drogredeneringen neme het jongste nummer 
van „Journaal", de huiskrant van Mark 
Grammens. 

Zoals steeds taalkundig en journalistiek 
goed verpakt wil Grammens de Vlamingen 
nu wijsmaken dat de rechtstreekse verkie
zing van het eigen Vlaams Parlement en het 
toekennen van het verdragsrecht eigenlijk 
onbelangrijk, onbenullig zijn, ja zelfs uitslui
tend in het voordeel van de Franstaligen 
werken. Origineel is deze stelling wel, maar 
dit doet niets af aan het feit dat dit alles een 
wat vies aandoende drogreden is. Natuurlijk 
sleurt Grammens er de reeds tot in den 
treure herhaalde en weerlegde dooddoeners 
bij over de zogenaamde Vlaamse nederla
gen in de eerste en de tweede fase van de 
staatshervorming, die op rekening van de VU 
worden geschreven. Dat zijn haat tegen onze 
partij echter zover gaat dat hij nu zelfs bij 
voorbaat een eventuele suksesvolle derde 
fase tracht af te schrijven grenst aan het 
onverklaarbare dat best aan de diepte-psy-
chologie wordt overgelaten. 

Het Vlaamse Parlement vindt hij onbelang
rijk omdat het toch bevolkt zal worden met 
dezelfde mensen als het Belgisch Parle
ment. Dat echter de Vlaamse kiezer zich heel 
wat duidelijker over zijn Vlaamse verkozenen 

zal kunnen uitspreken dan in Belgische ver
kiezingen, wordt door Grammens al dan niet 
moedwillig verzwegen. 

Potsierlijk wordt het echter waar hij het 
venwerven van het verdragsrecht afwijst als 
uitsluitend in het voordeel van de Franstali
gen. Motivering: de Vlaamse Regering 
maakte tot nu toe te weinig gebruik van de 
bestaande mogelijkheden op internationaal 
gebied! 

Het is best mogelijk dat de Vlaamse Rege
ring op dit vlak méér zou kunnen doen. Dit is 
trouwens ook onze wens. Maar durft de heer 
Mark Grammens beweren dat bij Belgische 
verkiezingen (en het is via deze weg de 
Vlaamse Raad tot stand komt) dit falen als 
argument in de verkiezingsstrijd kan gebruikt 
worden ? 

Kom nou! Voor eens is héél Vlaanderen 
eensgezind om te stellen dat rechtstreekse 
verkiezingen van de eigen Raad en het 
ondubbelzinnig toekennen van verdrags
recht belangrijke sluitstenen zijn in de orga
nisatie van ons zelfbestuur. 

De VU vecht daarvoor. Dit is voor Gram
mens blijkbaar voldoende om er laatdunkend 
over te doen. Dit alles onder het mom van 
intellektuele orginaliteit. 

Pietluttig ja, en strijdig met het welbegre
pen Vlaams belang. 

begrotingsminister naar behoren te vervul
len, zich heeft laten omringen door deskundi
gen uit de sektor. Dat het bekwame mensen 
zijn was voor Schiltz inderdaad van groter 
belang dan dat zij een VU-lidkaart op zak 
hebben. Wat is het belangrijkste? Of moeten 
het, zoals op de meeste kabinetten het geval 
is, slechts partijdige partijfiguren zijn? Wij 
laten het antwoord aan de lezer over... 

Wat nu dhr Van Lerberghe betreft zou de 
steller moeten weten dat deze kabinetchef 
reeds op 1 juli 1989 naar de administratie 
van de Vlaamse Gemeenschap is terugge
keerd... 

SLECHT KARAKTER 
Vervolgens wordt minister André Geens 

aangepakt en de steller weet te vertellen dat 
„het op het Barrikadenplein klachten re
gent" over de minister van Ontwikkelingssa
menwerking. Wie zoiets beweert moet zeker 
zijn van zijn informatie en als dat niet het 
geval is moet steller, ofwel zich gemakkelijk 
iets op de mouw laten naaien, ofwel te 
kwader trouw zijn... 

'ervolgens wordt het liedje gezongen als 
André Geens te veel in het buitenland 

._..oeven. Is het verkeerd dat een minister 
van Ontwikkelingssamenwerking de projek-
ten, waarvoor hij de politieke en financiële 
veranwoordelijkheid draagt, ter plekke ziet 
en kan beoordelen? Dat hij de mensen die 
onder zijn verantwoorlijkheid uitgestuurd 
zijn, hoort en spreekt? Is dat verkeerd? 

Maar niet alleen Schiltz en Geens gaan 
over de hekel, Johan Sauvi/ens bezit een 
zekere mate van populariteit, Anciaux roept 
veel weerstanden op en kreeg het advies niet 
te veel in Vlaanderen te gaan spreken... 

Jaak Gabriels is een brave Limburger en 
Willy Kuijpers heeft van het algemeen VU-
sekretariaat één grote chaos gemaakt... 

Mensen toch, waar zijn wij mee bezig? 
Waar halen kommentaarschrijvers het recht 
vandaan om politici die aan de weg timme
ren, zo onbehouwen aan de schandpaal te 
spijkeren? Bovendien met argumenten die 
als enige bron „van horen zeggen" hebben. 

Zelden werden politici zo onheus beje
gend, en met weinig of geen steekhoudende 
argumenten aangepakt. Slechts met de be
doeling om pijn te doen? Om verwarring te 
zaaien? Om te schaden? 

Het spijt ons te moeten vaststellen dat 't 
Pallieterke meer en meer een weekblad 
wordt voor mensen ,,met een goed hart", 
maar gemaakt door mensen „met een slecht 
karakter"... 
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DOSSIER DERDE FASE 

I
N het regeerakkoord werd overeengeko
men dat de nu aan de gang zijnde 
staatshervorming in drie fazen zou verlo
pen. In de eerste fase kregen Vlaanderen 
en Wallonië een hele reeks bevoegdhe
den er b i j . In de tweede fase werden de 
financiële middelen - nodig om de be
voegdheden uit te oefenen- overgedra
gen, de Brusselse instellingen in het 
leven geroepen en de bevoegdheden van 
het Arbitragehof geregeld. 

De derde fase houdt in : de hervorming 
van de instellingen ( met inbegrip van de 
afschaffing van het dubbelmandaat en de 
rechtstreekse verkiezing van de raden), het 
verdragsrecht en de restbevoegdheden. 
Hieraan gekoppeld zijn de aanpassing van 
de kiesomschrijvingen, een rechtvaardiger 
verdeling van de Europese zetels en de 
splitsing van het kiesarrondissement Brus-
sel-Halle-Vilvoorde. 

KRIJTLIJNEN 
De hervorming die het meest merkbaar zal 

zijn is de rechtstreekse verkiezing van een 
eigen Vlaamse parlement. 

In het regeerakkoord werden reeds enkele 
krijtlijnen getrokken rond de hervorming van 
de parlementaire instellingen. 

Zo voorziet de tekst in de afschaffing van 
het dubbelmandaat en de rechtstreekse ver
kiezing van de leden van de raden. Hierbij 
stelt zich de vraag naar de hervorming van 
de Senaat. Het is wenselijk dat een Senaat 
met beperkte bevoegdheden en samenge
steld uit de rechtstreeks verkozen leden van 
de gemeenschappen voorzien wordt. Vlaan
deren en Wallonië moeten ook op het federa
le niveau een volwaardige inbreng hebben in 
die wetten die hen rechtstreeks aanbelan
gen. Bovendien ligt het behoud van een 
tweekamerstelsel in de lijn van een federale 
traditie. 

De interne herstruktering moet ook zicht
baar gemaakt worden in de relaties van 
gemeenschappen en gewesten met andere 
landen en internationale instellingen. Daar
om moeten Vlaanderen en Wallonië het recht 
krijgen om op internationaal vlak zelfstandig 
op te treden. De kommissieleden van de 
Gemengde Parlementaire Kommissie zijn 
het er over eens dat de Gemeenschappen en 
Gewesten verdragen moeten kunnen sluiten 
inzake de materies waarvoor ze bevoegd 
zijn. De Gemeenschappen en Gewesten 
zouden de federale overheid wel op de 
hoogte moeten brengen van de verdragen 
die zij gaan sluiten. 

Het niet uitvoeren van Europese richtlijnen 
door de Gewesten verschaft nog een pro
bleem. 

Verder is er de toekenning van de restbe
voegdheden aan Vlaanderen en Wallonië. 
Stap na stap werden bevoegdheden van de 
centrale overheid overgeheveld naar de Ge
meenschappen en Gewesten. De deelgebie
den mogen echter slechts regelend optreden 

Oeze week buigt de regering 
zich over de derde fase. Tij
dens de valuntiemaanden wer
den voorstellen uitgewerkt bin
nen de regering. Deze voorstel
len liggen, samen met de ver
slagen van de Gemengde Par
lementaire Kommissie, binnen 
het iUinisterieel Komitee voor 
institutionele Hervormingen ter 
diskussie. Omdat het doorheen 
alle uitspraken de voorbije 
maanden over hele, halve, 
mini-en slechte derde fazen 
niet meer duidelijk is waar het 
precies om gaat, dit geheugen
steuntje. 

op die terreinen die hen uitdrukkelijk werden 
toegewezen, tenwijl de nationale overheid tot 
op heden alles mag wat haar niet werd 
afgenomen. Bijgevolg omvatten de restbe
voegdheden alle bevoegdheden die niet uit
drukkelijk aan een bepaald bestuursniveau 

zijn toegewezen. Ze omvatten ook de domei
nen waarvoor er nog geen wetgeving is. Het 
regeerakkoord voorziet in twee bewegingen. 
Vooreerst moeten de exklusieve bevoegdhe
den van de federale overheid, net zoals die 
van Gewesten en Gemeenschappen uitdruk
kelijk worden omschreven. Ten tweede moet 
de „rest" onder de bevoegdheid komen van 
de Gemeenschappen en Gewesten. 

De hervorming van het tweekamerstelsel 
en de rechtstreekse verkiezing van de raden 
vergt een aanpassing van het kiesstelsel en 
de herindeling van de kiesarrondissemen
ten. Dit kan door grotere kiesomschrijvingen 
of één grote kiesomschrijving voor Vlaande
ren, gekoppeld aan de wijziging van het 
apparenteringssisteem. In dit verband stelt 
zich tevens de vraag naar de splitsing van 
het kiesarrondissement Brussel-Halle-Vil-
voorde. Tot slot is er de Vlaamse eis voor een 
rechtvaardiger verdeling van de Europese 
zetels, gebaseerd op de bevolkingsaantal
len. 

De VU wil alvast dat het regeerakkoord 
loyaal wordt uitgevoerd. De derde fase is 
evenwel geen definitief sluitstuk. Zo kan de 
VU zich perfekt terugvinden in de eis van de 
Waalse socialisten om het landbouwbeleid te 
federaliseren. Ook de sociale zekerheid, de 
ontwikkelingssamenwerking enz. staan nog 
ingeschreven in het Vlaams eisenbundel.. In 
eerste instantie telt evenwel datgene wat 
zwart op wit werd afgesproken. 

(ge) 

WIJ - 21 SEPTEMBER 1990 10 



SOCIAAL 

OPENBAAR VERVOER 
AANPASSEN AAN 
MINDERVALIDEN 

N de werkgroep zetelen vertegenwoordi
gers van de NMBS, de Maatschappijen 
voor Interkommunaal vervoer, het Insti
tuut voor Verkeersveiligheid, de Vlaamse 
Hoge Raad voor Mindervalide Personen 
en de Vlaamse Hoge Raad voor de Derde 
leeftijd In de loop der jaren werden door 
diverse organizaties initiatieven geno
men om het openbaar vervoer voor valide 
en mindervalide reizigers toegankelijker 
te maken Deze lovenswaardige pogin

gen beperkten zich echter vaak tot lokale 
ekspenmenten die in verspreide orde tot 
stand kwamen Minister Sauwens wil echter 
dat de overheid over de problematiek een 
globale visie ontwikkelt en dat een koherente 
aanpak van de problemen wordt gestimu
leerd 

EEN OP VIER 
Opvallend is dat het probleem van de 

toegankelijkheid van ons openbaar vervoer 
heel waf mensen raakt Het probleem be
perkt zich met tot de rolstoelgebruikers al
leen Vlaanderen telde eind vong jaar vol
gens het Nationaal Instituut van de Statistiek 
naast 670 000 mindervaliden (6,8 % van de 
Vlaamse bevolking) jonger dan 65 jaar ook 
nog 791 343 vijfenzestig-plussers (13,96%) 
Daarbij dienen nog de tijdelijke zwakke weg
gebruikers gerekend (gewonden, moeders of 
vaders met kinderen m buggy's), zodat mag 
gerekend worden dat een op vier Vlamingen 
minder mobiel is 

Minister Sauwens heeft benadrukt dat het 
studiewerk met onder het stof zal verdwijnen, 
maar dat er onmiddellijk werk van gemaakt 
zal worden De begroting voor 1991 laat het 
investenngskrediet voor openbaar vervoer 
groeien van 1,2 miljard naar 2,4 miljard zodat 
er ruimte is om de nodige aanpassingen te 
doen De meeste van de voorgestelde maat
regelen veroorzaken geen bijkomende kos
ten indien zij van m de ontwerpfase voorzien 
worden Voor andere zijn er dan weer wel 
financiële gevolgen 

Uit de problememnventaris van de zwakke 
weggebruiker werden dertien eisen inzake 
de kwaliteit van het openbaar vervoer naar 
voor gebracht Deze zijn terug te brengen tot 

drie groepen voorstellen tot betere informa
tie, voorstellen om het komfort te verbeteren 
en voorstellen om meer juridisch houvast te 
geven aan de zwakke weggebruiker 

LAGE DREMPELS ~~ 
Het aanpassen van alle autobussen en 

trams m Vlaanderen zal enige tijd en geld 
vergen De ontwikkeling van de lagevloert-
ram en -bus wordt van zeer nabij gevolgd, 
zodat op elk ogenblik bij de bestelling van 
nieuwe voertuigen rekening kan gehouden 

Gemeenschapsminister voor 
Openbare Werken en Verkeer 
Joiian Sauwens, verantwoor
delijk voor het stads- en streek
vervoer, heeft verslag uitge
bracht over de werkzaamheden 
van de werkgroep „Gehandi
capten en openbaar vervoer." 
Het rapport bevat heel wat 
voorstellen en aanbevelingen 
en de minister zal de aanbeve
lingen waar mogelijk spoedig 
in konkrete richtlijnen omzet
ten. De VU-mInister zorgt hier
mee voor een primeur, want in 
het verleden kreeg de groep 
mindervaliden maar weinig 
aandacht binnen het openbaar 
vervoer. 

worden met hetgeen de konstrukteurs op dit 
gebied aanbieden Voor de autobussen 
wordt ernaar gestreefd om vanaf 1 januari 
1993 op bepaalde lijnen lagevloerbussen in 
te zetten Voor de trams vergen de aanpas
singen meer tijd, daar het technisch met 
eenvoudig is de trams om te bouwen Deze 
aangepaste trams zouden er pas komen in 
1995 

Ook zal werk gemaakt worden van het 
verminderen van obstakels ondenweg, kom-
fortverbetering aan haltes, perrons en wacht-
huisjes Zonder grote kosten kunnen allerlei 
hindernissen op de voetpaden weggewerkt 

worden Heel wat verkeers- en andere bor
den kunnen aan gevels bevestigd worden 
De bouw van verhoogde perrons voor tram-
voertuigen wordt onverminderd verdergezet 
Er wordt gewerkt aan de uitbreiding van de 
bevoegdheden van beëdigde agenten om op 
te treden tegen foutparkeerders bij bus- en 
tramhaltes 

Minder mobiele reizigers gaan ook meer 
tijd krijgen om hun kaartje te betalen Er 
wordt zelfs gedokterd aan een vereenvou
digd sisteem van taneven en betalingen 
Vanaf 1 januari wordt de begeleiderskaart 
voor blinden en zwaar gehandikapten veral
gemeend ZIJ mogen doorheen Vlaanderen 
gratis een meereizende begeleider meene
men Voor blindenen personen met een 
handikap worden 10% van de zitplaatsen 
voorbehouden 

Minister Sauwens heeft al onmiddellijk 
opdracht gegeven om de verkeerslichten 
aan te passen in het voordeel van de voet
ganger Tot nu toe zijn in ons land de groene 
oversteeklichten berekend op een wandels-
nelheid van 1,5 meter per sekonde of 5,4 km 
per uur Dat wordt voortaan 1 meter per 
sekonde of 3,6 km per uur Bij nieuwe 
installaties zal dat meteen gebeuren Voor 
bestaande verkeerslichten wordt de aanpas
sing gespreid over een jaar en zal dat gebeu
ren tijdens de jaarlijkse onderhoudsbeurt De 
stedelijke agglommeraties krijgen voorrang 

Alle groepen van mindervalide reizigers 
hechten ook groot belang aan het optreden 
van het personeel van het openbaar vervoer 
Van de meer dan vierduizend chauffeurs van 
het stads- en streekvervoer wordt gevraagd 
begrip op te brengen voor de moeilijkheden 
van de mindervaliden Een welwillende hou
ding heeft een geruststellend effekt waar
door deze reizigers meer ontspannen en 
veiliger per openbaar vervoer kunnen reizen 
Tijdens de opleiding gaat het personeel ses
sies krijgen waarbij de kontaktvaardigheid 
met mindervaliden wordt bijgebracht 

Het rapport „Voorzieningen voor de 
mindervalide reiziger" lean uitsluitend op 
schriftelijke aanvraag gratis bekomen 
worden op het Kabinet van de Gemeen
schapsminister van Openbare Werken en 
Verkeer, Trierstraat 92, 1040 Brussel. 
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ONDERWIJS 

HET HOGER ONDERWIJS 
BUITEN DE UNIVERSITEIT 

IN VLAANDEREN 
AN NUHO naar HOBU, het is 
een naamsverandering die 
niet helemaal zonder beteke
nis is. Wie enigszins met het 
onderwijsgegeven vertrouwd 
is, weet immers dat zich bin
nen het voortgezet onderricht 
een latent verlangen aftekent 
om dichter bij de universitaire 
opleidingen aansluiting te vin
den. 

Met name binnen het HOLT, het Hoger 
Onderwijs van het Lange Type, dat door
gaans uit een vierjaarlijkse opleidingsciklus 
bestaat, wordt immers met recht en reden op 
een opwaardering gemikt. Des te meer nog 
is dit het geval daar sinds kort het zogenaam
de HOKT of het Hoger Onderwijs van tiet 
Korte Type aan de Europese normen werd 
aangepast door in alle opleidingsvormen 
(vgl. bijvoorbeeld de normaalscholen en de 
regentaten) een driejaarlijkse ciklus verplicht 
te maken. 

N VOLLE OPGANG ~ 
Een specifieke behandeling van het hoger 

onderwijs buiten de universiteit, zeker waar 
de langere opleidingen bedoeld zijn, is overi
gens om tal van redenen te verklaren. Verge
leken met de universiteiten, waarmee ze 
nochtans in menig opzicht overeenstemmen 
ook al bieden ze dan een meer praktisch 
georiënteerde vorming, worden ze immers 
benedenmaats behandeld en gesubsidieerd. 
Veel verandering lijkt daarin, naar de nabije 
toekomst toe, niet te zullen optreden. Het 
ontwerpdekreet ten aanzien van de universi
teiten, waaraan thans volop gewerkt wordt 
en dat normaal gezien de volgende maanden 
zal afgerond worden, gaat immers zo goed 
als volledig aan de mogelijke interakties met 
het HOBU voorbij. Het is een spijtige vast
stelling, des te meer daar mocht verwacht 
worden dat met de federalisering van het 
Onderwijs voor geëigende oplossingen en 
maatregelen zou gezorgd worden. 

Een baziskenmerk van het onderwijsland
schap in Vlaanderen, dit in tegenstelling met 
Wallonië, is nu eenmaal het feit dat jongeren 
er massaal in het HOBU participeren terwijl 

ze dat beduidend minder doen in universitai
re opleidngen. Gemiddeld genomen is het zo 
dat in Vlaanderen zo'n 12,5 % van de 
achttienjarigen aan een universitaire oplei
ding beginnen, ca. 20 % opteren daarente
gen voor het HOBU. In Wallonië daarente
gen zijn ongeveer evenveel jongeren in de 
universiteiten als in het HOBU ingeschreven. 

Tevens is het zo dat de rekrutering van de 
universiteiten nagenoeg tot stilstand is geko
men terwijl de studentenbevolking in de 
diverse HOBU-richtingen nog steeds in volle 

Deze week is het inderdaad zo 
ver. Het onderwijstandschap 
werd namelijk verder geakti-
veerd en opengegooid met het 
heropstarten van het Hoger 
Onderwijs Buiten de Universi
teit. 
Zoals het maar al te zeer ge
bruikelijk is in onderwijsmid-
dens, duldt men deze omvat
tende sektor met het letter
woord HOBU aan. Het is recen
telijk in de plaats gekomen van 
wat vroeger ais het NUHO werd 
omschreven, namelijk het Niet 
Universitair Hoger Ónderwifs. 

Herhaaldelijk kwamen studenten van 
het hoger onderwijs buiten de univ. 
op straat. Mikpunt was... (foto VUM) 

TABEL 1 

Evolutie van de leerlingenbevolking in Vlaanderen 
Absolute cijfers en Indices (1906 = 100) 

I960 
1965 
1970 
1975 
1980 
1985 
1990 
1995 
2000 

BAZIS 

805.744 = 100 
848.665 = 105 
872.878 = 108 
806.612 = 100 
700.199 = 87 
661.320 = 82 
615.900 = 76 
577.400 = 72 
545.200 = 68 

SEKUNDAIR 

255.426 = 100 
343.429 = 134 
418.382 = 164 
476.581 = 187 
487.435 = 191 
469.352 = 184 
417.700 = 164 
416.700 = 163 
390.300 = 153 

HOBU 

20.624 = 100 
31.725 = 154 
37.156 = 180 
43.219 = 209 
58.772 = 285 
70.242 = 340 
82.600 = 401 
83.500 = 405 
99.200 = 481 

UNIV. 
(hoofd-

inschrijvingen) 

12.196 
20.582 
34.697 
42.845 
51.260 
51.159 
54.712 

(55.500) 
56.600 
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opgang is. Naar alle verwachtingen zal zich 
dit voor de komende jaren nog blijven door
zetten. Het is dus een reden te meer om het 
HOBU met ekstra aandacht te volgen en te 
behartigen in plaats van het — zoals maar al 
te zeer gebruikelijk is — stiefmoederlijk te 
willen behandelen. 

AANTREKKINGSKRACHT 
Op bijgaande tabel (1) komen het dinamis-

me en de specificiteit inzake de uitbouw van 
het hoger onderwijs zeer goed tot uitdruk
king. Vrij vertaald kan men immers stellen 
dat het, voor wat de evolutie van de leerlin
gen betreft, zowat het paradepaard is van het 
onderwijs in Vlaanderen. Geen enkele on-
denwijsssektor geniet immers een grotere 
aantrekkingskracht. 

Bijzonder leerzaam is bovendien de verge
lijking met het aantal (hoofd)inschrijvingen 
aan de universiteiten (tabel 2). Tot en met het 
midden van de jaren zeventig was het zo dat 
Vlaamse jongeren zich net als in Wallonië 
evenzeer tot de universiteiten aangetrokken 
voelden, hetgeen ertoe leidde dat omzeg
gens een evenwaardige participatie geno
teerd werd. Een totaal gewijzigde tendens 
tekent zich daarentegen af sinds 1975, met 
een spektakulaire opgang van het HOBU 
tegenover een vertraagde groei van het aan
tal universiteiten. Terwijl de verhouding HO-
BU/universiteiten in 1975 nauwelijks 101/100 
bedroeg, is diezelfde verhouding in 1990 tot 
151 /100 opgelopen. Verwacht wordt zelfs dat 
die evolutie zal blijven doorzetten om tot ca. 
175/100 op te lopen tegen het einde van de 
eeuw. 

Dit gunstig relaas moet evenwel helemaal 
anders ingekleurd worden wanneer de mid
delenbesteding voor het HOBU nader beke
ken wordt. Meteen vallen dan zowat alle 
positieve beschouwingen weg. Bijzonder 
frappant is alvast de ongelijke financiering 
/an het hoger ondenwijs buiten de universi-
.eit tussen Vlaanderen en Wallonië. Aan de 
vooravond van de federalizering, namelijk in 
1985-87, werd in het HOBU in Vlaanderen 
128.000 fr. per leerling ingezet tegenover 
180.000 fr. (of een verschil van 52.000 fr. per 
leerling) in Wallonië. 

Dergelijke kommunautaire vergelijkingen 
gaan voortaan echter niet langer op, nu 
iedere gemeenschap autonoom zijn beleids
visie kan uittekenen. Beperken we ons der
halve tot de begroting van het Nederlandsta
lig onderwijs, dan frappeert ook nu nog 
steeds de benedenmaatse behandeling van 
het HOBU. Voor een leerling in het sekundair 
onderwijs besteedt Vlaanderen gemiddeld 
169.500 fr. (= 1989), voor een student in het 
HOBU nauwelijks 140.000 fr. (of zo'n 15 % 
minder). Daartegenover staat dan weer dat 
een universiteitsstudent met een voorziening 
van 338.000 fr. liefst 2,3 maal meer kost! 

De ongelijkheden inzake de behandeling 
zijn derhalve immens en vragen om een 
dringende bijsturing. Hierin werd tijdens de 
voorbije begrotingsronden nauwelijks voor
zien. Wel is het zo dat, in reële termen en per 

leerling uitgedrukt, sinds 1985 iets meer 
middelen in het hoger ondenwijs buiten de 
universiteit werden voorzien. Het belet aller
minst dat de middelenvoorziening hoogst 
ontoereikend blijft en bovendien weinig effi
ciënt wordt ingezet. 

TABEL 2 

Vergelijking van het aantai studenten in 
het HOBU t.o.v. de universiteiten 

1960 
1965 
1970 
1975 
1980 
1985 
1990 
1995 
2000 

169/100 
154/100 
107/100 
101/100 
115/100 
130/100 
151/100 
151/100 
175/100 

BIJSTUREN NODIG 
De realiteit blijft wat ze is. Terwijl het 

HOBU veruit als de meest ekspansieve sek-
tor in Vlaanderen geldt, dient evenzeer ge
steld dat de ontplooiingskansen onderbenut 
blijven. In menig opzicht en dit als een 
klassiek uitvloeisel van de verzuiing, kwam 
de voorbije jaren een ware wildgroei aan 
instellingen tot stand. Globaal genomen telt 
Vlaanderen immers zo'n 350 (!) HOBU-in-
steilingen, met alle gevolgen vandien op het 
vlak van doublures en kleinschaligheid. Een 
globaal budget van 12 miljard laat zich aller
minst over een dergelijk aantal instellingen 
op een zinvolle manier uitsplitsen. Door het 
toch te doen in plaats van te rationalizeren 
waar het kan en moet, kreëert men zowat 
overal onbehagen. Bovendien remt men 
hierdoor de meest ekspansieve ondenwijs-
sektor af in plaats van op een degelijke 
manier te stimuleren en van de nodige wer
kingsmiddelen te voorzien. 

Een meer doordacht onderwijsbeleid, 
waarin de toekomstkansen van het HOBU 
geoptimalizeerd in plaats van gemarginali-
zeerd worden, is hoe dan ook een noodzaak. 
Tevens zal dit moeten leiden tot een meer 
rationele uitbouw van de sektor, inkluzief een 
afbouw van de gangbare wildgroei naast een 
regionale versterking van mogelijke groeipo
len. Met name het feit dat bijvoorbeeld het 
ekonomisch hoger ondenwijs van het lange 
type niet eens in West-Vlaanderen vertegen
woordigd is, illustreert alvast hoezeer op dit 
vlak nog voor bijsturingen kan gezorgd wor
den, chr. Vandenbroeke 

ADVERTENTIE 

Deze week 
in Knack Magazine 

Leven met Alzheimer 

De ziekte van Alzheimer kan niet worden genezen. Bekend is eigenlijk alleen dat 
ze zware dementie veroorzaakt. Hoe ver staat het onderzoek en hoe moeten 

patiënten worden opgevangen en begeleid? Deze week in Knack. 

De derde faze 
De regering buigt zich van deze week 
af over de derde faze van de staatsher
vorming. Het sleutelwoord daarbij is: 
de senaat. Wat denken de senatoren 
zelf dat er met hun instelling moet ge
beuren? Deze week in Knack. 

De CIA en de Golf 
Uit informatie die de CIA liet lekken, 
kan precies worden samengesteld hoe 
Washington en Moskou over het Golf-
konflikt hebben overlegd. De Golf, van 
dag tot dag, deze week in Knack. 

Karl May 
Net voor het te laat was, kreeg Karl 
May, de vader van Winnetou en Old 
Shatterhand, nog eerherstel in Oost-
Duitsland. De Saksische Siegfried, zo
als hij werd genoemd, was slechts een 
gekwelde bedrieger. Deze week in 
Knack. 

En meer... 
• Bankwezen: Luc Onclin over de 
grand slam van het Gemeentekrediet • 
Gijzelaars: Frank Reed en de streepjes 
op de muur • Voetbal: Lusten de Ame
rikanen het wereldkampioenschap wel ? 
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NOORD-ZUID 

ANC-KONGRES VERWACHT 
U-BOCHT VAN HEDY D'ANCONA 

Op 2 april van dit voorjaar werd in het 
Brusselse Kongressenpaleis het 40ste Alge
meen-Nederlands Kongres geopend. On
derwerp van de zitting was de vraag hoe 
Vlaanderen en Nederland samen beter en 
doeltreffender kunnen optreden in het Euro
pa van na 1992. Tal van vooraanstaanden uit 
Vlaanderen en Nederland waren aanwezig 
en wisselden van gedachten onder het voor
zitterschap van Kees Middelhoff, u weet wel 
die bekende Hollandse stem in het BRT-
radionieuws. 

AGENDA-TECHNISCH~" 
Grote afwezige op de zitting was de Neder

landse minister van Welzijn, Volksgezond
heid en Kuituur, Hedy d'Ancona. Mevrouw 
de minister liet er zich vervangen door de 
heer W.S. van Neusden, een topambtenaar. 
De minister verschoonde zich om agenda-
technische redenen, luidde de officiële ver
sie. Eigenlijk — zo bleek achteraf — verbleef 
zij om privé-redenen in Parijs. 

De toespraak die de direkteur Kunsten er 
namens zijn minister voorlas zorgde voor 
een stevige storm. Hij wees namelijk op de 
kulturele verschillen tussen Vlaanderen en 
Nederland en verklaarde dat zijn minister wel 
gewonnen is voor samenwerking maar niet 
voor integratie. Deze stelling werd terecht 
door de meeste aanwezigen niet gepruimd. 

Zelfs de kongresvoorzitter liet zijn onge
noegen blijken. „ Wij zijn blijkbaar wel voor 
de Europese integratie, maar niet voor de 
Nederlandse," haalde hij vernietigend uit 
naar zijn landgenote. De rest van de spre
kers gooide het over een andere boeg en 
getuigde van een verregaande bereidheid 
om samen te werken. 

De uitvallen in de Vlaamse en de Neder
landse kranten logen er niet om. De uitspra
ken van d'Ancona werden zwaar gegipst. In 
kommentaren, lezersbrieven en vrije tribu
nes werd scherp gereageerd. 

„Een l<oude douche" en „arrogantie van 
het officiële Nederland..." om deze twee 
Vlaamse reakties maar te noemen. De nagel 
op de kop sloeg de Nederlandse korrespon-
dent in Brussel Jo Wijnen:,,Waf maar niet 
tot onze Hollandse kaaskoppen wil doordrin
gen IS dat de Vlaming zich een soort natio
naal bestaan heeft moeten bevechten en dat 
hij daarom niet alleen gedwongen is geweest 
grenspaaltjes om zijn eigen taal te slaan, 
maar dat hij, bij zijn strijd kultureel overeind 
te blijven, de blik hoopvol op Nederland 
gericht houdt. Nergens is men zich zo be
wust van de kwetsbaarheid van het toch al 
kleine Nederlandse kultuurgebied als in 
Vlaanderen. Wij Nederlanders voeren intus-

laar 1992 voeren" iS*^, 
o--=r Ast J ' / ' M . d'A-( 
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sen agenda-technische redenen aan om de 
Vlamingen in hun eigen vet te laten gaarko
ken." 

En vervolgens :„ Jawel, wij zijn vervuld van 
een bijna arrogante en wereldwijde zen
dingsdrift, behalve als het onze taal en kui
tuur en dus om onze Vlaamse buren gaat. 
Die buren hebben ons nodig, zo goed als wij 
hen nodig hebben." 

U-BOCHT 
Op de vooravond van de slotzitting van het 

kongres verklaarde de ANC-sekretaris Wil-
fried Vandaele dat er dankzij het incident 
d'Ancona de jongste maanden aanzienlijke 
vooruitgang is geboekt in de Vlaams-Neder
landse dossiers. 

Een paar voorbeelden. Premier Lubbers 
riep zijn ministers d'Ancona en Ritzen (de 
minister van Ondera/ijs die voorstelde om de 
Nederlandse universiteiten te verengelsen) 
tot de orde en haalde persoonlijk de banden 
aan met zijn Vlaamse kollega Gaston Geens. 
De Vlaamse en de Nederlandse Euro-parle
mentsleden ondertekenden onder impuls 
van Jaak Vandemeulebroucke een grens
overschrijdend kultureel samenwerkingsak
koord en houden regelmatig overleg. En 
vorige week installeerde de tien jaar jonge 
Taalunie de kommissie die binnen twee jaar 
voor een eenduidige spelling van het Neder
lands moet zorgen. 

Mevrouw d'Ancona, die om morgen in 
Brussel het woord te kunnen voeren haar 
verblijf in Portugal onderbreekt, staat nu voor 
de verantwoordelijke taak om die vooruit
gang van de afgelopen maanden te bevesti

gen met een daadwerkelijk positieve hou
ding van Nederland tegenover de Neder
lands-Vlaamse samenwerking. 

Dat is niet zo eenvoudig, want het tMtekent 
dat de Amsterdamse bewindsvrouw in veige-
lijking met april j . i . een politieke IMxKlit 
moet maken. 

Wllfried Vandaele daarover:„£ito dkig 
staat vast, ze zal niets zoggen waar vanlavo-
ren niet goed is over nagedacht." 

500 BLZ DENKWERK 
De uitnodiging tot de stotzitting van het 

40ste Algemeen Nederlands Kongres van 
morgen zaterdag speelde vizueel sterk in op 
de houding van d'Ancona. Zij staat samen 
met haar Vlaamse kollega Dewael afgebeeld 
tussen een mooie verzameling persknipsels 
die naar haar betwiste standpunten verwij
zen. 

Het kongresprogramma ziet er veelbelo
vend uit. 

Om 9u.45 verwelkomt kongresvoorzitter 
Kees Middelhoff, waarna Gaston Geens het 
woord neemt, gevolgd door een boodschap 
van Jacques Delors, voorzitter van de Euro
pese kommissie. 

Om IOu.15 starten de sektievergaderin-
gen over Media, Buitenlands kultuurbeleid 
en Volkskultuur. Een uur later deze van 
Boek.Franse Nederlanden en Toerisme. 

Na de lunch beginnen de sektievergade-
ringen Grensverkeer, Medische samenwer
king, Migrantenpolitiek, Universiteit en We
tenschap. 

Om 14U.15 deze over Leefmilieu, Over
heidsbeleid, Ondenwijs en Permanente vor
ming en Studenten. 

De plenaire slotzitting hoort vanaf 15u.45 
de ministers d'Ancona en Dewael waarna 
algemeen ANC-voorzitter Remi Piryns af
sluit. De kongresgangers kunnen dan na-
kaarten tijdens een receptie. 

Het 40ste ANC-kongres gaat door nu za
terdag 22 september in de Universitaire 
Fakulteiten St.-Aloysius, Vrijheidslaan 17 te 
Brussel, vlakbij de basiliek van Koekelberg. 
De deelname is gratis. Het verslagboek van 
het kongres, de rapporten van de werkgroe
pen en de ruime inventaris van 5 jaar samen
werking kost 500fr. Een onmisbare doku-
mentatie voor iedereen die met kennis van 
zaken over de Vlaams-Nederlandse proble
matiek wil praten en nadenken. 

Dit pakket van 500blz. wordt verkregen 
door storting op rek 000-0132934-44 van 
ANC, Gallaitstraat 80 te 1210 Brussel. 

(ofp/mvl) 
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OPINIE 

GROEN ANTWOORD AAN 
DE VLAAMSE BEWEGING 

B
ESTE Herman, erg bedankt voor 
jouw eerlijke en opbouwende 
reaktie op mijn Vrije Tribune over 
De Groenen en hun solidariteit 
met Vlaanderen. Je geeft me de 
kans een en ander te preciseren, 
want die tribune heeft aanleiding 
gegeven tot heel wat misverstan
den. Verschillende lezersbrieven 
getuigen daarvan. 

Eerst en vooral: ik ben wel een 
beetje geschrokken van de vele boze reak-
ties. Vele Vlaams-nationalisten heb ik blijk
baar op de ziel getrapt, vooral dan door dat 
inderdaad wat „stoute" maar ware zinnetje 
dat ik niet (meer I) naar de IJzerbedevaart ga. 
Ik heb blijkbaar een pijnplek geraakt, waar
van ik geen vermoeden had. 

Ik voel me wel gepakt op dat éne zinnetje. 
Alsof er in mijn stuk niets anders staat! De 
lezersbrieven gaan niet over de ,,rislko-maat-
schappij", alleen over het ,.gekwetst zijn". 

Ik zal in mijn repliek twee kwesties aansnij
den: 

1. Hebben Groenen geen gemeenschaps
gevoel? 

2. Simbolen en rituelen! 
Wat l<westie 1 betreft, ga ik met je mee; 

ons meningsverschil zit 'm in kwestie 2. 

HEBBEN GROENEN 
GEEN GEMEENSCHAPS
GEVOEL? 

Misschien moet ik beginnen met te vertel
len dat ik in mijn tienertijd ettelijke keren naar 
de IJzerbedevaart ben gegaan, ik weet dus 
waarover ik het heb. Langs moederzijde kom 
ik uit een door en door Vlaamsvoelend gezin. 
Mijn grootvader, Werner Hoebanx, leraar 
Latijn en Grieks aan het Koninklijk Ateneum 
te Antwerpen, heeft in de Eerste Wereldoor
log dr. August Borms gehuisvest/verstopt. 
Dat was in 1919 aanleiding om hem te 
„zuiveren". Samen met de families Bra
bants, Smets en Borms is de familie Hoe
banx uitgeweken naar Nederland. Mijn moe
der, ooms en tante zijn in die kontekst 
grootgebracht, en ik heb dan ook het 
Vlaams-nationalisme met de moedermelk 
binnengekregen. Zet ik me nu daartegen af? 
Neen! Ik weet dat Vlamingen onrecht is 
aangedaan, en dat de Vlaams-nationale ont-
voogdingsstrijd terecht was. Alleen... ik voel 

me nu niet meer „onderdrukt" als Vlaming, 
andere motieven zetten mij nu in beweging! 
Ik engageer mij dan ook in de vredesbewe
ging, de derde wereldbeweging, AGALEV... 
Maar ik zou mezelf dus nooit een ,,Vlaam-
songevoelige-groene" noemen! 

Ik zal eens wat verklappen over een 
diskussie binnen AGALEV. Bij partijgenoten 
als Ludo Diericl<x proef ik zeer vaak een 
gebrek aan begrip voor de Vlaams-nationale 
strijd. Voor Ludo is het,,nationalisme" onge
veer het ergste wat er is. Hij associeert 
nationalisme automatisch met xenofobie. 

Op donderdag 23 augustus j.l. 
publiceerde De Standaard een 
Vrije Tribune gesclireven door 
Frederik Janssens, direkteur 
van Ploeg (de AGALEV-vor-
mingsdienst). 
De tekst droeg de titel De Groe
nen en hun solidariteit met 
Vlaanderen. 
Herman Lauwers antwoordde 
in WIJ van 31 augustus j.l. met 
een open antwoord aan AGA
LEV. Het wederwoord van het 
VU-kameriid was bij de Groe
nen stof tot diskussie, in die 
mate dat Frederik Janssens het 
nodig achtte te reageren. 
De redaktie vindt het debat 
boeiend genoeg en publiceert 
de groene reaktie die de titel 
Open brief aan Herman LMU-
wers en vla hem aan de Vlaam
se beweging meekregen. 
Wij hopen dfat de WiJ-lezer er 
zijn voordeel meedoet. 

groepsegoïsme, fascisme, genocide... enge 
dingen. Ik vind Ludo éénzijdig, en heb al 
geprobeerd om uit te leggen dat je volgens 
mij onmogelijk ,,internationalist" kunt zijn, 
zonder ook ,,nationalist" te zijn: gelokali
seerd in een bepaalde kuituur, op een be
paalde plek, binnen de geschiedenis. Als het 
over de beoordeling van de,,nationalistische 
opstoten" in de Sovjet-Unie gaat, bij voor
beeld, ben ik de eerste die de emancipaton-
sche dimensie van die bewegingen zal on
derstrepen. Ook Groenen kunnen ,,nationa
listische energieën" gebruiken om de groot-

15 

„Ik weet dat Vlamingen onrecht is 
aangedaan, en dat de Vlaams-natio
nale ontvoogdingsstrijd terecht 
was." 

schaligheid van de Sovjet-Unie op te bouwen 
en te decentraliseren, vind ik. Mensen uit de 
school van Ludo Dierickx wijzen vooral op de 
gevaren van die nationalistische bewegin
gen, het fanatisme, de onstporingen! Mijn 
stuk was dus ook voor de groene achterban 
geschreven, precies om iets meer begrip 
voor de terechte wortels van het Vlaams-
nationalisme te bepleiten. 

Wees dus gerust: Vlaanderen beschouw 
ik evident als een mogelijke „solidariteits-
kring". (Maar ik beschouw het VEV niét als 
een bevrijdingsbeweging.) 

Maar Herman, Ik heb het gevoel dat je in 
jouw „open antwoord" meer reageert op wat 
je aan anti-nationalisme vermoedt bij de 
Groenen, het scherpst verwoord door Ludo 
Dierickx, dan op mijn artikel. Ik kan dus echt 
een heel eind meegaan met jou, omdat ik 
jouw kritiek op het rabiate anti-nationalisme 
bij sommige Groenen gewoon deel. 

Met mijn Vrije Tribune wilde ik juist een 
ander geluid vanuit de groene hoek over de 
Vlaamse beweging laten horen. Daarom dat 
ik het schandaal van de Frontsoldaten in 
herinnering bracht, en de oorsprong van de 
leuze AVV-VVK. Ik heb meegeleefd met de 
Vlaamse beweging en weet wat ik eraan te 
danken heb. Niemand heeft dit blijkbaar uit 
mijn tekst opgepikt, wat gedeeltelijk ook wel 
aan mijn tekst te wijten is. De titel De 
Groenen, en tiun solidariteit met Vlaanderen 

> 
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IS met ironisch Mijn punt is nu staande op 
de schouders van vele Vlamingen voor mij, 
word ik in 1990 gekonfronteerd met nieuwe 
problemen, nieuwe uitdagingen Het is met 
meer de frankofome die mij bedreigt, er zijn 
nu „moderne risiko's" die mij uitdagen 
ekologische risiko's, beheersrisiko's, inter-
nationalisenngsnsiko's De Duitse socioloog 
Ulrich Beek heeft voor het eerst de term 
„nsiko-maatschappij" gebruikt om onze mo
derne samenleving te kenmerken Wat kon-
stateer i k ' 

Deze tema's dringen nauwelijks door tot 
het beleid Onze Vlaamse beleidsmensen, ik 
noem ze Flandrokraten in mijn stuk, zijn 
euforisch over ,,de modernisering van de 
Vlaamse bedrijven", „hef invoeren van de 
nieuwe technologieën" 

In zijn 11 juli-boodschap noemt Gaston 
Geens Vlaanderen „de motor van dit land" 
en ,,koploper in Europa" Hij meldt entoe-
siast dat ,,onze ekonomie de hoogste toppen 
scheert" Welnu, in dit discours ontbreekt 
volstrekt elk inzicht in het feit dat een ver
snelde groei van de ekonomie en een gefor
ceerd invoeren van nieuwe technologieën 
vooral de problemen en risiko's doet toene
men Blijkbaar zijn Geens en co blind voor de 
schaduwkanten van hun vooruitgangsopti
misme, wat ons allen in de toekomst zuur zal 
opbreken' Dit totale „onbewustzijn" bind ik 
beangstigend i 

Als „bewogen Vlaming" probeer ik uit
drukking te geven aan datgene waarvoor ik 
stal Vanuit een vanzelfsprekend Vlaams 
zelfbewustzijn, kaart ik inhoudelijk nieuwe 
tema's aan Ik hoef met te herhalen wat 
zoveel koren Vlamingen reeds jaren herha
len In plaats van het „proces-tema" over de 
noodzaak van een autonoom Vlaanderen, 
snij ik „nieuwe inhouden" aani Dat is de 
enige manier waarop ik solidair met Vlaande
ren kan zijn, en trouw aan mezelf Volgens 
mij mogen deze nieuwe tema's met opgeslo
ten blijven in de kleine knngen van de 
„nieuwe sociale bewegingen", ze moeten 
ook de „oude sociale bewegingen" beroe
ren Het konciliair proces voor vrede, gerech
tigheid en heelheid van de schepping heeft 
bewezen dat zelfs kerken, doorgaans met de 
meest progressieve strukturen, in staat zijn 
om zich (hier en daar) te ,.bekeren" 

Mijn Vnje Tribune was een poging om de 
Vlaamse beweging over de tema's van de 
risiko-maatschappij eens aan de mouw te 
trekken Want mijn probleem met de Vlaam
se beweging is ik word er met meer door 
bewogen En de Vlamingen rondom mij, die 
ik in beweging zie komen, hebben mets met 
de Vlaamse beweging te maken Er bestaat 
een kloof tussen de ,,bewegende Vlamin
gen" en de „Vlaamse beweging" Je kan 
mijn artikel zien als een poging tot verhelde-
nng van deze kloof en een kontaktnamei Dit 
alles heeft met kwestie 2 te maken 

Herman, misschien moeten we eens even 
stilstaan bij het Vlaanderen van 1990 Ter 
gelegenheid van de 11 juli-vieringen dit jaar 
werd gekonstateerd dat „Vlamingen er beter 
voor staan dan ooit tevoren sinds de Belgi

sche onafhankelijkheid Ze bepalen voor 
zichzelf grote delen van het overheidsbeleid 
Vlaanderen is al lang de rol van underdog 
ontgroeid" Zo voel ik het ook Een beetje 
potsierlijk vind ik dan ook de ,,strijdende 
taal" van „bewuste Vlamigen", alsof ze nog 
steeds in die underdog-positie zitten Oude 
pijn blijft knagen (Ondertussen hebben 
Franstaligen het steeds vaker over „l'etat 
Belgo-Flamand") Kan je je inbeelden dat er 
een Engelse beweging zou zijn, of een Fran
se beweging "̂  Wel een Ierse, natuurlijk, of 
een Bretoense — zelfs een Vlaamse bewe
ging in Noord-Frankrijk' Op dit moment heb 
ik het gevoel dat de in de geschiedenis 
gegroeide Vlaamse retonek, romantiek en 
simboliek het zuiver waarnemen en onder
kennen van de reële problemen vandaag 
belemmert 

„LEVEN IN WAARHEID" 
In WIJ waarin jouw open brief staat gaat 

het er ook over ,,De IJzerbedevaart is nu 
eenmaal een historisch gegroeid gebeuren, 
zwanger van simbolen, en met iedereen is 
altijd even gelukkig wanneer er aan deze 
simbolen wordt gepeuterd " Hierover heb ik 
het Ik moet zeggen dat ik wel merk dat 
Lionel Vandenberghe zijn best doet om „te 
aktualiseren" Zijn uitspraken over de Golf-
krisis vind ik trouwens zeer verfrissend in 
vergelijking met de oorlogszuchtige taal van 
Eyskens en Tobback (Wat hebben trouwens 
de VU-mimsters met dit verhaal gedaan, de 
volgende maandag in de regering') Ik wil 
dus echt wel nuanceren Maar de druk van 
de achterban om met de mobilizerende my-
ten van vroeger te blijven vendelzwaaien, is 
blijkbaar zeer groot Denk ook bij voorbeeld 
aan de verlegenheid die mensen hebben 
uitgedrukt in een polemiek in De Standaard 
als ze stil stonden bij de brallenge rambo-
tekst van de Vlaamse Leeuw En het verzet 
van anderen dan weer daartegen 

Deze vakantie heb ik Poging om in de 
waarheid te leven van Vaclav Havel gelezen 
(Van Gennep, 1986) Daarin vertelt Havel 
over de groenteboer die tussen de uien en de 
worteltjes een kaart plaatst waarop staat 
,,Proletariers aller landen, verenigt u i " Het 
plaatsen van dat kaartje is met meer dan een 
ritueel, waarmee de groenteboer zijn loyau-
teit aan het sisteem bevestigt Heel de Tsje-
cho-Slovaakse samenleving, waarover Havel 
schrijft, hangt samen van dit soort ntuelen 
Tot er op een dag iets knapt in onze groente
boer en dat hij met meer, enkel en alleen om 
zich in te dekken, die slogans in zijn etalage 
zet HIJ begint zelfs te zeggen wat hij denkt 
en spreekt zijn solidariteit uit met mensen die 
hij volgens zijn geweten moet steunen Door 
dat verzet stapt de groenteboer het leven in 
de leugen uit HIJ wijst het ritueel af en 
doorbreekt de spelregels Zijn daad is een 
poging tot leven in de waarheid, en natuurlijk 
krijgt hij op zijn donder Maar hij doet wat hij 
moet doen, hij leeft verantwoordelijk 

Misschien vind je dit wat patetisch van mij. 

maar ik vind dat boekje van Havel, en dat 
idee van „leven in de waarheid" erg inspire
rend 

Er zijn natuurlijk gigantische verschillen 
tussen het Tsjecho-Slovaakse kommumsme 
en het Vlaams-nationalisme, maar één ding 
IS duidelijk wat jarenlang „waar" was, blijft 
met eeuwig en drie dagen „waar" Als Vla
mingen zich met meer geknecht voelen, dan 
kan een leger professoren met ekonomische 
analizes nog proberen aan te tonen dat er te 
veel geld naar Wallonië vloeit, de veront
waardiging zal beperkt blijven i Simbolen en 
rituelen geven zin en betekenis aan mensen
levens Ik vind het wezenlijk dat over dit soort 
rituelen en simbolen blijvend wordt nage
dacht Als simbolen uit de tijd zijn, moeten er 
nieuwe in de plaats komen Het lijkt me 
verkeerd om rituelen zonder doorleefd waar
heidsgehalte te herhalen Ik nam mijn verant
woordelijkheid op en schreef wat ik vond 

Natuurlijk is het pijnlijk om dierbare simbo
len bekritiseerd te zien ofte moeten loslaten 
Zo verklaar ik de heftige reakties op mijn 
stuk Misschien leidt de pijn ook tot dieper 
inzichf Simbolen en rituelen als uitdrukking 
van een doorleefde solidariteit zijn met per 
definitie voorbijgestreefd, we hebben ze no
dig als brood Ik snak naar nieuwe solidan-
teitsbanden, die de hedendaagse individuali
seringsprocessen — ook al kenmerkend 
voor onze tijd — counteren i Solidariteit tus
sen regionalisten en ekologisten, bij voor
beeld, laten we er werk van maken Maar ik 
vrees dat je met simbolen, geënt op pijn van 
gisteren, geen jongeren van morgen kunt 
verzamelen 

POGING 
Weetje, Herman, misschien ben ik ook wel 

gewoon een beetje jaloers De IJzerbede
vaart verzamelt 40 000 mensen Wel, dat is 
veel Dat is 20 x het ledenaantal van AGA-
LEV Dat vind ik soms om moedeloos van te 
worden, als ik bedenk welke de gigantische 
taken zijn, die we ons stellen Taken die veel 
verder reiken dan wat het Vlaams-nationalis-
me zich voornam Het lijkt me echt buiten 
proportie het volk dat in Diksmuide samen 
te brengen is, en het handvol mensen waar
mee WIJ moeten werken Toch is onze invloed 
met gering, al noemde Herman Van Rompuy 
in De Zevende Dag AGALEV nog „margi
naal" Maar dat alle partijen nu milieu-hoofd
stukken in hun programma's opnemen is 
maar een eerste stap We moeten in veel 
bredere lagen het kulturele debat over de 
risiko-maatschappij aansnijden Als er een 
ekologische omwenteling komt, zal die moe
ten gedragen worden door een brede bazis, 
ook door die mensen die op de IJzerbede
vaart de oude wonden komen likken 

Vandaar mijn „vrije tribune", als een po
ging om in de waarheid te leven en de echte 
tema's van vandaag, zoals ik ze waarneem, 
naar voor te schuiven 

Frederik Janssens 
DIrekteur PLOEG, vormingsdienst 

van AGALEV. 
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OMSLAGVERHAAL 

REGENBOOGFRAKTIE 
WIJST OP INTERNATIONALE 

HIPOKRISIE 

A
LLE frakties in het EP veroor
delen de inval van Irak in Koe
weit. Niemand erkent de an-
neksatie en iedereen pleit voor 
de onverwijlde invrijheidsstel-
ling van de gijzelaars en de 
terugtrekking van de Iraakse 
troepen. Daarover gaat het de
bat dus niet. 

Het debat ging over de wijze 
waarop gereageerd werd en 

over de maatregelen die wel of juist niet 
genomen werden. En wat de Europese Ge
meenschappen betreft gaat het in de eerste 
plaats over de wijze en de snelheid waarmee 
ze het probleem benaderen. 

HIPOKRISIE! 
In zijn fel gesmaakte tussenkomst — 

meerdere malen onderbroken door applaus 
op verschillende banken —• kloeg Volksunie-
Europarlementslid Jaak Vandemeulebrou-
cke de hipokrisie van zowat de hele Wester
se wereld, de VS voorop aan. Toen Irak Iran 
binnenviel kon de nu duivelse Sadam Hoes
sein meteen op de steun rekenen van het 
Westen. Miljoenen werden gespendeerd aan 
de ondersteuning van het Iraaks regime. En 
de zo geplaagde Koerden konden op weinig 
of geen begrip rekenen toen de wereld 
vernam dat verschillende staten, waaronder 
Irak, een regelrechte genocide uitvoerden op 
het Koerdische volk. Zo zijn er nog wel 
voorbeelden in de wereldgeschiedenis. Van-
demeulebroucke wees ook op het initiatief 
van zijn Korsikaanse kollega Max Simeoni 
begin 1990. Simeoni probeerde toen alle 
frakties achter een ontwerp-resolutie te krij-« 
gen die een militair-ekonomische boykot ten 
aanzien van Irak uitsprak. Toen gaven alle 
grote frakties niet thuis... 

We mogen niet vergeten dat de EG in haar 
geheel verantwoordelijk is voor een aantal 
materies die ze bij deze krisis niet als werkin
strument gebruikte. Wat baat het om in koor 
„meer Europa" te eisen als je van de huidige 
bevoegdheden nog niet eens gebruik maakt 
om orde op zaken te stellen, zo vervolgde 
Vandemeulebroucke zijn argumentatie. 

Twee voorbeelden maar: de wapenhandel 
enerzijds, de spekulatie en woekerwinsten 
van oliemaatschappijen anderzijds. 

Een aantal landen gingen onverminderd 
door met het leveren van wapens aan Irak. 
Dit Parlement stemde vorig jaar het verslag 
Ford over de wapenhandel. Tijdens de vorige 
zitting interpelleerden we kommissie en 
Raad over de opvolging van onze aanbeve
lingen. Dit konflikt toont aan dat het hoog tijd 
wordt om een gedragskode te ontwerpen 
inzake wapenleveranties, inzake de aan
maak van ABC-wapens en inzake de over
dracht van technologie. De Regenboogfrak-
tie vindt het daarbij nuttig dat de EG in het 

Vorige week trok het Europees 
parlement een volledige week 
uit om te debatteren over de 
situatie In de Golf. AndreotO, de 
huidige voorzitter van de Raad 
van Ministers verdedigde er 
het optreden van de Europese 
Gemeenschap, terwijl kommis-
sievoorzitter Delors het vooral 
had over de ekonomische kon-
sekwenties van de Gotfkrtsis. 
De Regenboogfraktie legde on
der impuls van de Deen Ib 
Christenen en Jaak Vandemeu-
lebroucke een alternatieve ont
werpresolutie aan de plenaire 
vergadering voor. 

kader van de VN de organisatie van een 
wereldkonferentie over de wapenhandel pro
pageert. 

ONDERHANDELINGEr 
Ook de spekulatie in de oliesektor moet 

doeltreffend worden bestreden. We beschik
ken daarbij over een aantal middelen, date
rend uit de periode van de allereerste oliekri-
sis. Ook daar bleef de Gemeenschap tot op 
heden in gebreke. 

Het snelle optreden van de VS stopte 
natuurlijk de mogelijk Iraakse anneksatie van 

Dit kaartje van de regio bewijst hoe 
olie-gevoelig de Golf-krisis wel is... 

andere Golfstaten. Maar we mogen ook niet 
vergeten dat de militaire ontplooiing met het 
erbij passend verbaal geweld ook de deur 
sloot voor ernstige onderhandelingen. 

Tegen deze achtergrond is het jammer dat 
Europa vrij kritiekloos het initiatief aan de 
Verenigde Staten overliet. 

Namens de Regenboogfraktie vroeg Van
demeulebroucke kommissie en Raad een 
strategie van overleg te volgen waarbij het 
gehele Nabije- en Midden-Oosten dossier ter 
sprake moet komen. De Regenboogfraktie 
gaf ook het kader aan waarbinnen militaire 
aktie ondernomen mag worden: uitsluitend 
door de VN en enkel en alleen in het kader 
van de tenuitvoerlegging van het embargo. 
Alle militaire troepen moeten onder VN-kom-
mando worden geplaatst. Of de VS en Groot-
Brittannië dat nu willen of nieti 
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Vertrouwd geworden beeld van de Perzische Golf: oorlogsbodems in het vaarwater van olietankers. (foto AP) 

Het hele gebeuren leerde ons evenwel dat 
de Europese Politieke Samenwerking heel 
wat te wensen overlaat. Groot-Brittannië 
teerde op zijn bevoorrechte relatie met de 
VS. Frankrijk wierp zich op als een „einzel-
ganger". De kleinere landen volgden schoor
voetend het militaire optreden van de VS en 
het voorzitterschap zelf aarzelde. Het was 
eigenlijk alleen maar kommissievoorzitter 
Delors die snel en met een eigen profiel tot 
een Europees handelen probeerde te ko
men. 

FEDERALE 
WERKMETODE 

Probleem is natuurlijk dat de EPS slechts 
één van de vele konsultatienivo's — naast 
o.a. de handelsverdragen, de associatieak
koorden, de WEU en de NATO — is om een 
buitenlands beleid tot stand te brengen. En 
in de EPS kamp je dan nog met verschillende 
stijlen en doelstellingen van de respektieve 
lidstaten. Die twee faktoren bemoeilijken 
natuurlijk uitermate de totstandkoming van 
een gemeenschappelijk buitenlands- en vei
ligheidsbeleid. 

Ais we iets geleerd hebben is het dat de 
EG in de kortste tijd haar positie zal moeten 
bepalen enerzijds ten opzichte van de groot
machten en een aantal sluimerende regiona
le konflikten alsmede zal moeten bepalen 
welke haar rol is in het grote Europa. De 
regionale fraktie vindt dat de federale werk-
metode daarbij een bijzonder nuttig werkin
strument kan zijn. Elke regio moet in se een 
vredesbrenger zijn. Zo kan je de verzoening 
tussen West-, Oost- en Midden-Europa tot 
stand brengen. Het denken in kringen leert 
ons dat we op een hoger nivo het grote 
Europa met gepaste strukturen en een eigen 
vredes- en veiligheidskoncept tot stand zul
len moeten brengen. Uiteindelijk moeten we 
ook komen tot een wereldfederatie, waar de 
huidige Verenigde Naties een embrio zijn 
van een federale wereldordening. 

Ten aanzien van de Verenigde Naties zou 
het bovendien nuttig maar vooral simbolisch 
belangrijk zijn dat zowel Groot-Brittannië als 
de Franse Republiek zouden afzien van hun 
veto-recht in de veiligheidsraad en het zou
den overdragen aan een vertegenwoordiging 
van de Europese Gemeenschap. De Tweede 
Wereldoorlog is binnenkort immers voor
goed voorbij. Winnaars en verliezers zijn er 
niet meer. 

TOT BESLUIT 
Niet een militair,,cowboy "-optreden zal de 

door Irak veroorzaakte problemen oplossen. 
Uiteindelijk moeten we komen tot onderhan
delingen waarbij ook andere problemen, 
waaronder de Palestijnse kwestie, een oplos
sing moeten vinden. 

De EG zelf heeft nog heel wat werk voor de 
boeg. Waar ze verantwoordelijk was, bleef ze 
in gebreke. Haar buitenlands en veiligheids
beleid verloopt ongekoördineerd, op vele 
nivo's en weinig kordaat. Het komt er nu op 
aan de plaats van de EG ten opzichte van de 
grootmachten en ten opzichte van Europa 
zelf te bepalen. Uiteindelijk toont dit alles ons 
nogmaals aandat een aktief vredesbeleid tot 
stand moet komen in fora als de Verenigde 
Naties en wat Europa zelf betreft in de KVSE 
(Konventie voor Veiligheid en Samenwerking 
in Europa) te Helsinki. 

Bart Staes 
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OP NAAR EEN 
KOUDERE OORLOG? 

V
OOR alle waarnemers is het 
konflikt in de Golf een bewijs 
te meer dat de wereld nu een
maal niet draait voor mooie 
principes en weledele interna
tionale konventies. Waar het 
om gaat is macht, en meer en 
meer vertaalt zich die macht in 
ekonomische belangen. Als 
die belangen geschaad wor
den, kan je je aan een reaktie 

venwachten. 

Zo verging het Irak, dat wel ongestraft — 
neen, het werd daar zelfs voor gesteund I — 
Iran mocht binnenvallen, maar nu, na de 
Invasie van het onooglijke Koeweit plots de 
hele wereld voor de deur krijgt. 

GROTE SATAN 
De Iraakse diktator Saddam Hoessein 

werd door de Sjri'etische fundamentalisten in 
Iran indertijd voor de inval in hun land 
beladen met alle zonden van Israël. De 
belangrijkste zonde was nog wel dat hij 
knecht speelde voor de Grote Satan, de 
Verenigde Staten. Maar de jaren doen soms 
sneller vergeten dan je voor mogelijk houdt: 
de 90.000 Iraanse gesneuvelden uit de oor
log met Irak, de honderdduizenden gekwet
sten en verminkten, gevluchten, en de dui
zenden die onder de genadeloze repressie 
vielen leggen uiteindelijk weinig gewicht In 
de schaal als de heersers daar maar van 
overtuigd zijn. Zonder schaamrood op de 
moslimwangen klagen Iran en Irak voortaan 
samen het Amerikaanse imperialisme aan. 

En intussen kreeg het aartskonservatieve 
Saoedi-Arabië, niet gerechtvaardigd door 
welkdanige vorm van demokratie ook, zo
maar van de VS een wapenlevering van 
twintig miljard dollar kado. Het is nuttig in dit 
verband even in herinnering te brengen dat 
vooraleer de Iraans-lraakse oorlog uitbrak 
Irak over een leger van 220.000 man, 1.700 
tanks en 300 gevechtsvliegtuigen beschikte. 
Nu telt het Iraakse leger 1 miljoen soldaten, 
5.500 tanks en 550 gevechtsvliegtuigen. In 
de jaren 80 leverden de Sovjet-Unie en 
Frankrijk niet minder dan driekwart van de 
totale wapenaankopen van Irak. 

Biezonder ironisch is dat een groot deel 
van de Iraakse wapenaankopen niet eens 
cash betaald werden. Frankrijk bvb. heeft 
60% van al zijn wapenleveringen aan Irak 
zelf betaald. Irak heeft dan ook een enorme 

buitenlandse schukl van naar schatting 70 
miljard dollar. De helft daarvan betreft onbe
taalde fakturen voor wapens en munitie. 
Tussen haakjes: in de periode '78 tot '87 was 
meer dan de helft van de Belgische wapen-
uitvoer (55%) voor de Arabische landen 
bestemd. 

Met de heropleving van de wapenhandel in 
het Midden-Oosten kan het scenario zich in 
de toekomst blijven herhalen. Want wat als 
de huidige Saoedische heersers het loodje 
leggen en de nieuwe regering in plaats van 
gewoon uit een konservatief, uit een funda
mentalistisch vaatje begint te tappen en de 
jihad (heilige oorlog) uitroept? 

Aan de westerse reakties na de 
iraakse invasie van Koeweit 
kleeft heei wat hipokrisie. in 
zijn redevoering voor iiet Euro
pees parlement wees VU-euro-
parlementslid hier ten over
vloede op. De krisis in de Perzi
sche Golf dreigt echter boven
dien de voorbode te worden 
van een groter konflikt: dat van 
de Arabische wereld tegenover 
de westerse. Onaangepaste 
reakties kunnen het kruitvat 
Midden-Oosten doen omslaan 
in een nieuwe koude oorlog: 
die van „zuideiijke" ontwikke
lingslanden tegen rijke geïn
dustrialiseerde landen uit het 
„noorden". 

De bewapening van de Saoedi's bezorgt 
alvast VS-bondgenoot Israël slapeloze nach
ten. En soortgelijke verhalen kunnen deze 
dagen opgedist worden over Syrië, of over de 
landen die het meest lijden onder het VN-
embargo tegen Irak. Want moet de miljar-
densteun die bvb. Jordanië, Egypte of Tur
kije zullen ontvangen niet deels uitgelegd 
worden als een afkoopsom voor steun aan de 
westeriingen ? 

Het blijft een vraag hoe lang deze steun zal 
blijven duren. De Arabieren aan de top 
denken immers een tikkeltje anders dan de 
Arabieren in de straat. Het is reeds gebleken 
dat er niet eens een schot hoeft te vallen 
vooraleer deze Arabische mannen en vrou
wen, ouderiingen en kinderen luidkeels de 

(foto Reuter) 

zijde kiezen van Saddam, en hun trouwens 
meestal niet gelegitimeerde leiders tot wat 
meer pan-Arabische solidariteit dwingen. De 
knellende wurggreep van een hermetisch 
embargo, gekombineerd met goed-georche-
streerde TV-beelden van hongerende kinde
ren, kunnen de kruik doen barsten. 

De VN keurden wel een resolutie goed die 
humanitaire voedsel- en medicijnenhulp als 
uitzondering op het VN-embargo toestaat, 
maar verwierpen een tegenresolutie van 
Cuba en Jemen waarin de toegang tot le
vensmiddelen en medische steun een funda
menteel mensenrecht werd genoemd. De 
jongste evolutie laat vermoeden dat Irak nu 
ook nog een luchtembargo aan zijn broek zal 
krijgen (zie kaderstuk). 

NOORD-ZUID-
KONFLIKT? 

Het westen mag nog het gelijk van de 
Verenigde Naties aan zijn kant hebben, een 
volk uithongeren klinkt in het Midden-Oosten 
niet anders dan hier. Dat klinkt onrechtvaar
dig. Saddam Hoessein mag een diktator zijn, 
hij mag alle internationale rechtsregels aan 
zijn laars lappen, hij mag machtswellustige 
ekspansieve dromen over een groot Irak 
koesteren, het zou wel eens kunnen gebeu
ren dat het geheugen van de Arabieren zeer 
kort blijkt te zijn. De verontwaardiging is 
immers zowel in het westen als bij de mos
lims selektief. 

> 
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Staan de troepenversterkingen die het 
westen (maar ool< bvb. Egypte en Syrië) na 
de „inval" in hun Koeweitse ambassades 
naar de Golf stuurden in verhouding met het 
nieuwe misdrijf van Saddam Hoessein? Het 
lijkt er veeleer op dat Groot-Brittannië, Frank
rijk en andere oorktgstaal slakende landen 
gewoon op een ekskuus wachtten om de VS 
toch maar niet alleen de kastanjes uit het 
vuur te laten halen. We zijn eens benieuwd 
welke beloning Nederland zal krijgen voor 
het eskader F-16-gevechtsvliegtuigen waar
mee Lubbers „zijn nek behoorlijk" uitstak. 

Volgens de kartoen die Gorbatsjov aan 
Busti kado gaf, zou de Koude Oorlog versla
gen zijn. Als er niet opgepast wordt, maken 
we in de Golf misschien de geboorte van een 
nog koudere oorlog mee. Een aaneenscha
keling van Noord-Zuid-konflikten, waarbij de 
geschiedenis uiteindelijk partij zal kiezen 
voor het zuiden. 

In het licht van de militaire machtsontplooi-
ing in de Golf is het eveneens nuttig de 
povere resultaten van de VN-Konferentie 
over de Minst Ontwikkelde Landen in Parijs 
(zie ook WIJ van 14 september jl.) in herinne
ring te brengen. Daar weigerden de Verenig
de Staten een konkrete doelstelling voor de 
omvang van hun ontwikkelingshulp te aan
vaarden. In 1981 reeds stelden de VN een 
jaarlijkse hulpdoelstelling van 0,15% van het 
BNP van de rijke landen voorop. Anno 1990 
bedroeg die hulp gemiddeld slechts 0,09%. 
Om maar te zeggen dat de VN er niet voor 
iedereen is. 

De schulden van de 41 armste landen van 
de wereld bedragen momenteel 70 miljard 
dollar, evenveel als de buitenlandse schuld 
van Irak. De bedeltocht van de Amerikaanse 
minister van Buitenlandse Zaken Baker in 
negen landen van het Midden-Oosten, de 
Sovjet-Unie en West-Europa bracht verleden 
week alleen zo'n 20 miljard dollar op. 

De Amerikanen geven op dit ogenblik 
reeds anderhalf miljard frank per dag uit voor 
hun operatie Desert Shield, en dit bedrag 
stijgt nog met elke bijkomende tank. Verle
den week bevonden zich zo'n 80.000 Ameri
kaanse soldaten in het krisisgebied, en er 
zitten er nog zo'n 40.000 op schepen in de 
Golf. Nog een paar tienduizend American 
boys zijn onderweg. Momenteel wordt het 
Amerikaanse prijskaartje voor de verdedi
ging van Saoedi-Arabië voor volgend begro
tingsjaar op 15 miljard dollar geraamd. Zo 
schijnt de wereld nu eenmaal in elkaar te 
zitten. 

40.000 DODE KINDEREN 
PER DAG 

Wanneer de geldverspilling in de Golf tot 
een hopelijk vredelievende oplossing geleid 
heeft, wordt het de hoogste tijd om eens 
andere prioriteiten te stellen: in het Midden-
Oosten, waar bvb. de Palestijnen uit de 
Bezette Gebieden ook door VN-resoluties 
geruggesteund worden, maar net zo goed In 
de rest van de wereld. 

In het zand bijten doen alvast de duizenden vluchtelingen die voor de 
oorlogsdreiging de wijk namen... 

Eind september grijpt in het VN-hoofd-
kwartier te New York een Unicef-wereldtop 
voor de Kinderen plaats, waar alle wereldlei
ders met naam en een goed gevulde beurs 
de eerste banken zullen bezetten. Koning 
Boudewijn zal er België vertegenwoordigen. 
Hij zal o.m. naast T/ja/c/jer zitten, naast von 

Weizsacker, naast Mitterand, Lubbers, An-
dreotti,... Eens kijken of 40.000 kinderen die 
per dag van honger en ondervoeding omko
men, evenveel gewicht in de schaal leggen 
als de bedreiging van de westerse olie-
invoer. 

(Pdj) 

WEU OP OORLOGSPAD 
Toen Irakese soldaten enkele westerse 

ambassades in Koeweit een bezoekje 
brachten, vonden een aantal Westseuro-
pese landen hierin een prachtige aanlei
ding om de westerse vuurkracht in de 
Golf nog gevoelig op te drijven. We zullen 
wellicht nooit weten in hoeverre de drei
ging in de ambassades werkelijk was, 
maar dit doet nu niets meer ter zake. 

Alsof ze erop gewacht hadden, waren 
Frankrijk en Engeland er als de kippen bij 
om bijkomende troepen te sturen. Tus
sen haakjes: zonder op overleg binnen 
de EG of de Westeuropese Unie (WEU) 
te wachten. Italië volgde, en later vonden 
zelfs onze noorderburen dat ze meer 
moesten doen dan represaillemaatrege
len tegen de Iraakse diplomaten in West-
Europa. Nochtans had dat de enige logi
sche reaktie mogen zijn. 

Op de vergadering van de WEU klonk 
de oorlogstaal al wat harder, hoewel ze 
op het eerste gezicht weinig resultaten 
opleverde. Naar verluidt onder zeer zwa
re Amerikaanse druk besloot de WEU in 
de Verenigde Naties een luchtembargo 
tegen Irak te eisen. België speelt dat 
spelletje mee. Erger nog: wanneer de VN 
een luchtembargo tegen Irak zouden uit
spreken — een kwasi-zekerheid, maar 
momenteel nog het geschikte afleidings-
maneuver — zal ons land, zo verklaarde 
Buitenlandminister Eyskens „zi jn ver
antwoordelijkheid" opnemen. Dit 
houdt, als we de geruchten mogen gelo
ven, in dat ook België gevechtsvliegtui
gen naar het krisisgebied zou sturen. 

Hierover kan reeds beslist zijn op het 
moment dat U dit leest. 
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DE TERECHTSTELLING 
VAN LEO VINDEVOGEL (D 

L
EO VINDEVOGEL werd op 14 
december 1888 te Petegem (O.VI) 
geboren. Net als zijn broer Alfred 
studeerde hij voor onderwijzer en 
geraakte aldus in 1907 verbonden 
aan een katolieke school te Ron-
se. Onderwijzer was Vindevogel 
beroepshalve niet zo lang, maar 
naar de geest zou hij het heel zijn 
leven blijven. Dan wel in de zin 
van de vroegere „meester", die 

leefde voor „zi jn" leerlingen en die niet beter 
vroeg dan hen iets te „leren". 

Ronse: een taalgrensgemeente (nu 
Vlaams) waar in die tijd de franskiljons de 
plak zwaaiden. Tegelijkertijd ook speelde 
een deel van hen een belangrijke rol in de 
plaatselijke tekstielnijverheid en op sociaal 
gebied waren zij zeker geen zachte meesters 
voor hun weerloos, afgestompt werkvolk. 

Dit alles stuitte de Vlaamsgezinde, sterk 
sociaal bewogen Vindevogel tegen de borst. 
Wanneer in 1907 te Ronse de Christen 
Volksbond opgericht wordt, blijkt Vindevogel 
al vlug de spilfiguur te zijn van deze overkoe
pelende vereniging van sociale organisaties. 

GERMANOFIEL 
Letten we hierbij even op het jaartal 1907. 

Op 14 juni van dat jaar overleed de tragische 
priester Adolf Daens, die als eerste het 
katoliek geweten had wakker geschopt en 
hiervoor zwaar moest boeten. Vindevogel 
zelf heeft altijd een grote eerbied en bewon
dering voor priester Daens getoond en, al
hoewel moeilijk zwart op wit te bewijzen, 
kunnen we gerust stellen dat Vindevogel in 
de geest een aanhanger van priester Daens 
was. 

De intelligente Vindevogel was een ge
ducht tegenstander, een koele redenaar, die 
het zelfs waagde zoals in 1910 op een 
socialistische meeting niemand minder dan 
Enfiile Vandervelde van repliek te dienen. 

Met zijn scherpe pen, geen tegenstander 
uit de weg gaande, was Leo Vindevogel vlug 
bekend als een man waar rekening moest 
mee gehouden worden. Heel zijn leven zou 
hij er voor uitkomen dat hij germanofiel was. 
Vindevogel bewonderde en hield van Duits
land en van het Duitse volk, maar dit was 
voor hem helemaal geen reden om een 
Duitse overrompeling te wensen. Wanneer 
de oortog 1914-1918 uitbreekt, neemt hij 
dienst als vrijwilliger en blijft vier jaar lang 
aan de IJzer als telefonist, seiner en ciclist. 

Dat hij een goed soldaat was bewijzen 
o.m. de acht frontstrepen, het oorlogskruis 
waarmee hij naar huis kwam. Ook aan het 
front kwam zijn Vlaamsgezindheid tot uiting, 
waf leidde tot een incident naar aanleiding 

„Ze weten wie ze hebben moe
ten". Dat was het kommentaar 
van FHip De PHIecijn toen op de 
avond van 25 september 1945 
een binnengesmokkeld briefje 
in het hechteniskamp van Lo-
keren, Valere Depauw bereik
te -
Diezelfde dag werd Leo Vinde
vogel kamerlid en burgemees
ter van Ronse te Gent terecht
gesteld. Volgende week dins
dag is dat precies 45 jaar gele
den en voor WIJ een reden om 
het leven en de dood van Leo 
Vindevogel in herinnering te 
brengen. Historica Mlja Proost 
herlas de vele boeken die rond 
de figuur van Vindevogel zijn 
uitgegeven en had tevens een 
vraaggesprek met Valere De-
pauw die reeds in 1949 onder 
de schuilnaam B. Van Goor het 
proces en de terechtstelling 
van zijn vriend en stadsgenoot 
had beschreven. Maar het was 
vooral zijn boek Oe dood met 
de l(ogei (1979) dat de diepste 
indruk maakte op het brede 
publiek. 
Dat de figuur van Vindevogel 
tot op de dag van vandaag 
jonge mensen bezighoudt mag 
blijken uit de recente publikatie 
van de eindverhandeling Het 
proces Leo Vindevogel door 
Guy Ghils (° Ronse '52) aan de 
Ekonomische Hogeschool te 
Brussel. 

van een brief aan Frans van Cauwelaert in 
het neutrale Nederland. 

Na de oorlog keert Vindevogel terug naar 
Ronse waar hij zijn werk in de Christen 
Volksbond terug opneemt en tevens een rol 
gaat spelen in de gemeentepolitiek. Boven-

Leo Vindevogel was een moedig en 
eerlijk man, maar ook koppig en 
rechtlijnig. Soms impulsief-venij-
nig... 

dien stelt hij in 1921 zijn kandidatuur voor de 
Kamer op de katolieke lijst. Het is van dat 
ogenblik af dat het gevecht met de fransikil-
jonse, katolieke groep Patria begint, en voor
al met de leider ervan: Henri Lagache. 

KOPPIGAARD 
In 1926 wordt Leo Vindevogel volksverte

genwoordiger. Wanneer in 1929 de konsrva-
tieve katolieken komen aanzetten met kandi
daat advokaat A. de Vleeschauwer, sluit de 
Christen Volksbond een akkoord met de 
Vlaams-nationalisten (beter bekend als de 
Fronters) en wint Vindevogel gemakkelijk 
tegen de Vleeschauwer. 

Later (1932,1936 en 1939) wordt Vindevo
gel terug lijsttrekker voor de verenigde 
staatskatolieken, maar blijft zijn eigen inzich
ten steeds getrouw aan de zijde van zijn al 
even koppige partijgenoot Gustaaf Sap. 

Vindevogel was een moedig, eerlijk en 
trouw man, 100 % Vlaming, maar ook kop
pig, eigenzinnig en voortdurend in konflikt 
met de partijbesturen. Soms impulsief-venij-
nig wanneer hij in het nauw gedreven werd. 
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ACHTERUITKIJKSPIEGEL 

Vindevogel was een man, die, gezien zijn 
karalder wel vijanden moest krijgen. Boven
dien een man die voortdurend leefde in een 
inwendige konfliktsituatie: enerzijds zijn 
overtuigd Vlaams-nationalisme en ander
zijds zijn even rotsvast kristelijk geloof. 

Als redenaar was Leo Vindevogel koel en 
befieerst. Patetisch spreken en gevoelsargu
menten uitbuiten lagen hem niet. Zijn taai 
was eenvoudig, klaar en duidelijk, op de man 
af. Dat was overigens een noodzaak. Buiten 
zijn optreden in de Kamer bestond Vindevo-
gels gehoor immers meestal uit eenvoudige 
volksmensen, „zijn" Volksbonders. Stad-
huiswoorden waren aan de meesten van hen 
niet besteed. Overigens zou Leo Vindevogel 
terug zijn ondenwijzersstofjas aantrekken om 
in avondonderricht de kinderen van zijn ei
gen leeftijdgenoten behoorlijk Nederlands te 
leren. 

TAVI 
Te Ronse bleef zijn grote zorg het welzijn 

van de werklieden, in de Wetstraat legde de 
volksvertegenwoordiger een breed uiteenlo
pende, levendige belangstelling aan de dag. 
Getuige hiervan een aantal redevoeringen, 
opmerkingen en tussenkomsten, ondermeer 
in verband met de Begroting, Kunsten en 
Wetenschappen, PTT en andere. Te Ronse 
was hij als spilfiguur van de Volksbond 
overal bij betrokken, en droeg de verant
woordelijkheid van een hele boel zaken, en 
stond hij voortdurend op de bres. 

Wanneer op een gegeven ogenblik de 
Spaarkas van de Bond faljiet dreigt te gaan 
stelt Valere Depauw aan Vindevogel voor via 
de Toneelbond geld in het laatje te doen 
komen. Vindevogel gaat direkt akkoord en 
Depauw pleegt zijn literaire dibuut Tavi, een 
revue rond een Ronsese volksfiguur, ge
schreven en gespeeld in het plaatselijl< dia-
lekt. Geen literaire hoogvlieger wellicht, 
maar de financiële katastrofe kon vermeden 
worden. 

Wanneer dan op 10 mei 1940 de tweede 
wereldoorlog uitbrak, bleef volksvertegen
woordiger Leo Vindevogel bij zijn mensen. 
Zoals in 1914-1918 bewaarde hij zijn liefde 
voor Duitsland, maar keurde de overrompe
ling af. Zijn twee oudste zonen — Johan en 
Jozef — stuurde hij met de 16-35-jarigen als 
vrijwilligers naar Frankrijk. Jozef was pas 15 
jaar. 

Terwijl de 18-daagse veldtocht nog volop 
aan gang was vonden de franskiljonse heren 
van Handelskamerie Ronse het reeds nodig 
om een afvaardiging naar de Duitse overheid 
in Brussel te sturen. „Jawel, heren bezet
ters, wij stellen ons volledig ten uwen dien
ste. Zegt U het maar." Daarmee wilden zij te 
weten komen welke produkten de bezetter 
precies verlangde. 

Leo Vindevogel besloot neutraal te blijven 
maar was wel bereid steeds beschikbaar 
tussen te komen ten voordele van zijn stads
genoten. Zo reisde hij o.m. naar het Zuiden 
van Frankrijk om nieuws te verkrijgen over 
de daar verblijvende Ronsenaars. In Vichy 

De gemeenteraad van Ronse in 1939. Burgemeester E. Soudan zittend in het 
midden, Leo Vindevogel staande zesde van linies. 

sprak hij met eerste-minister Pierlot en met 
de socialistische minister Eugene Soudan, 
tevens burgemeester van Ronse. 

Terug in de stad zond Vindevogel een 
memorandum aan generaal Reeder, hoofd 
van de Militarverwaltung, waarin hij de onge
hinderde terugkeer van de regering Pierlot 
naar België vroeg en erop aan drong dat het 
land zou bestuurd blijven door Belgische 
instanties. 

Verder bleef Vindevogel bij zijn besluit 
neutraal te blijven en bekommerde hij zich 
om de voedselvoorziening, het grootste pro
bleem van de bevolking. 

Sekretaris-generaal voor Binnenlandse 
Zaken Vossen had Eugene Soudan als bur
gemeester van Ronse afgezet maar vlug 
bleek zijn waarnemer helemaal niet opge
wassen voor die taak. De Duitsers trachten 
dan ook hun kandidaat naar voren te schui
ven. De Oostvlaamse goeverneur porde Leo 
Vindevogel aan zijn kandidatuur te stellen en 
beval hem aan bij Binnenlandse Zaken. 

GLAZEN HUIS 
Zo werd Vindevogel op 2 januari 1941 

burgemeester van Ronse benoemd. Een niet 
bijzonder benijdenswaardige positie overi
gens want hij moest alvast met tegenkanting 
van verschillende zijden rekening houden: 
de plaatselijke Vlaams-nationalisten, een 
niet zo sterke groep, vergaven niet dat Vin
devogel burgemeester was geworden in de 
plaats van hun kandidaat. De vooroorlogse 
franskiljonse vijanden bleven de nieuwe bur
gemeester het leven zuur maken. En ten 
slotte vond een deel van zijn eigen Volksbon
ders dat Vindevogel verkeerd had gedaan in 
deze onzekere tijd het burgemeesterschap 
te aanvaarden. 

Leo Vindevogel leefde, zoals hij later op 
zijn proces zelf zou zeggen, als in glazen 

huis. Door iedereen op de vingers gekeken, 
had hij nochtans besloten alleen maar door 
louter zakelijk beheer en de bevoorrading 
van de stad ter harte te nemen. Wat hij 
echter wel wou doordrijven was de strikte 
toepassing van de taalwetten, tot op dat 
ogenblik te Ronse brutaal met voeten getre
den. Tegen smokkelaars trad hij streng op. 
I^aar wanneer de dienstleider van de bevoor
rading aan werkweigeraars geen zegels 
meer durfde geven, liet Vindevogel ze bij 
hem komen en bezorgde deze een doku-
ment zodat ze voortgeholpen konden wor
den. Dat katolieke en diep gelovige Vindevo
gel kon het ook best stellen met de socialisti
sche schepenen. Stipt, plichtsbewust en 
nauwkeurig, zoals het in zijn natuur lag, was 
hij de eeste en de laatste op het stadhuis. De 
burgemeester wou altijd iedereen te woord 
staan en was van oordeel dat, na het staken 
van de vijandelijkheden tussen België en 
Duitsland, er op de eerste plaats diende 
gezorgd te worden voor een zo goed moge
lijk bestuur van het land. Uiteraard kon hij — 
net als iedere andere oorlogsburgemeester 
— niet botweg aan de Duitsers voorbijgaan. 
Voortdurend schipperen en redden wat er te 
redden viel, het kwaad tot een minimum 
herleiden was alles wat Vindevogel kon 
doen. Dat hij daarbij soms toegevingen 
moest doen was onvermijdelijk. 

Eén van zijn ergste vijanden zat op dat 
ogenblik op liet stadhuis zelf, namelijk ge-
meentesekretaris Robert Delobel. Bij het 
uitbreken van de oorlog was hij hals over kop 
naar Frankrijk gevlucht; later teruggekeerd, 
dreigde hij uit zijn ambt ontzet te worden 
door het socialistische schepenkollege. Vin
devogel verdedigde hem en wist hem, al
thans tijdelijk, te handhaven. Juist deze man 
zal op het proces-Vindevogel een staaltje 
geven van een ,,waarheidsgetrouwe" getui
genis. De werkelijke beweegreden van dit 
kruiperige individue (later werd hij strafrech
terlijk vervolgd o.m. wegens diefstal) lag 
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zeker ook wel in het incident bij de aanvang 
van Vindevogels loopbaan als burgemees
ter. Onder Eugene Soudan (advokaat, burge
meester van Ronse en meermaals minister) 
had Delobel zich aangesteld alsof hij de 
burgemeester van Ronse was tot groot onge
noegen van de schepenen. Wanneer Vinde-
vogel voor het eerst op het stadhuis ver
scheen in zijn nieuwe funktie, begroette een 
flikflooiende Delobel hem als „dé burge
meester van Ronse" wat hem het koude 
antwoord van Vindevogel opleverde: „Mij
neer de sekretaris, voortaan gij de wetten en 
ik het bestuur". 

^VAN HOREN 
2EGGEN"... 

In feite komt het erop neer dat niemand 
iets ten laste kan leggen, het hele proces zal 
trouwens krioelen van „ik denk", „het schijn 
zo", „dat zal wel zijn". 

Het eerste sluikblad dat te Ronse de ronde 
deed, Ronse Vrij, venwijt de oorlogsburge
meester dan ook niet zijn beleid, maar pakte 
uit met een schunnig stukje pornografie 
inzake Vindevogels houding tegenover een 
vrouw op het stadhuis. Bij het proces zal 
voorzitter Dubois deze vuilnisbelt-joernalis-
tiek „gezonde lektuur door goede vaderlan
ders aan de mensen bezorgd" noemen. 
Maar het blijft niet bij woorden alleen: in 
1942 wordt er een ontvoeringspoging geor
ganiseerd, Vindevogel krijgt doodsbedreigin
gen, in oktober 1943 wordt er een bomaan
slag tegen zijn huis gepleegd waarbij niet 
alleen hij, maar ook zijn vrouw en kinderen in 
gevaar komen en op 24 december 1943 
wordt er een aanslag op zijn persoon ge
pleegd. Vindevogel werd zwaar verwond. 
Wanneer de Duitsers in verband hiermee 
vindevogel opzoeken vraagt hij hen in geen 
geval gijzelaars te nemen. Van verschillende 
kanten wordt hem de raad gegeven te vluch
ten, maar de koppige oorlogsburgemeester 
blijft op post tot september 1944. 

In zijn boek Uit alle dalen der herinnering 
beschrijft Valere Depauw hoe hij op 31 au
gustus 1944 Leo Vindevogel voor het laatst 
levend zag. Ook Depauw pleitte met alle 
argumenten opdat Vindevogel zich in veilig
heid zou brengen, al was het maar voor korte 
tijd. Het enige antwoord was en bleef: ,,lk 
blijf. Ik verberg me niet. Wat ik heb gedaan, 
kan ik verantwoorden." Wel is Vindevogel 
bevreesd voor vrouw en kinderen en wil dat 
ze naar Duitsland vertrekken, waar reeds 
twee van zijn dochters werken. Twee zonen 
zijn vrijwilligers aan het Oostfront. Op 3 
september 1944 gaat Vindevogel zich aan
geven bij de rijkswacht met de bedoeling 
verantwoording over zijn beleid af te leggen, 
hij leeft in de volle overtuiging dat hij niets te 
vrezen heeft. Aanvankelijk lijkt dit ook zo tot 
hij bij de jonge katolieke advokaat Stévigny, 
substituut van de krijsauditeur-te-velde, 
komt. Hiermee begon het drama Vindevogel 
en barstte haat tegen hem volop los... 

Mija Proost 

OMSLAG '90 
BEKROONT VLAMINGEN 

Middelburg is een prachtig stadje in 
Zeeuws-Vlaanderen, met pittoreske straatjes 
en pleintjes die voetgangers- en fietsvriende-
lijk zijn. Een Vlaming echter zal verstoord 
kijken naar het Hotel du Commerce, naar de 
belegde broodjes van Brasserie La Baguette 
en wanneer hij zijn wagen neerzet voor de 
Duck d'Alve stijgt zijn ergernis waarschijnlijk 
ten top, temeer omdat de Zeeuwse Biblio-
teek net aan de overkant is gelegen. 

Maar niet gezeurd, wanneer in alle Neder
landse pretparken het café Chez Pierre 
wordt gedoopt, zien we dat de Nederlander 
zich gewoon niet bewust is van het feit, dat 
men in Vlaanderen alle dagen om die Neder
landse taal moet vechten en dat wanneer 
Vlaanderen er niet zou geweest zijn, men 
Frans zou spreken tot aan de Moerdijk... 

In datzelfde Middelburg ging op woensdag 
12 september de tentoonstelling Omslag '90 
open. Dit is een tentoonstelling van een 
keuze van omslagillustraties van in 1989 
verschenen kinder- en jeugdboeken, ge
maakt door Nederlandse en Vlaamse illustra
toren. 

De tentoonstelling — die de originelen 
toont — kwam tot stand door een samenwer
kingsverband tussen Kindergalerij (en tege
lijkertijd Boekhandel) Bellemans, het Neder
lands Bibliotheek en Lektuurcentrum, Art 
Unlimited (dat instaat voor het maken van 
een selektie postkaarten, gekozen uit de 
uitverkoren omslagen) en de Zeeuwse Biblio-
teek. 

Het is een reizende tentoonstelling die een 
heel jaar lang doorheen de Nederlandse en 
Vlaamse kontreien zal dwalen. Aldus kan 
men met eigen ogen vaststellen dat de 
omslag voor een (kinder)boek grote kunst 
kan zijn. 

De jury was dit jaar samengesteld uit 7 
mensen, waaronder één Vlaming, Marita de 
Sterck, auteur en hoofdredaktrice van 
Jeugdboekengids en hoofd van het Katoliek 
Centrum voor Lektuurinformatie en Biblio-
teekvoorziening te Antwerpen. Als men ziet 
dat er slechts één tekenaar met drie werken 
op de tentoonstelling aanwezig is en dat dit 
de Vlaming André Sollie is, weet men dat de 
Sterck zich sterk heeft ven/veerd tegen de 
Nederlandse overmacht. Niet alleen Sollie 
echter, maar ook gerda Dendooven en Her
man Spruyt werden weerhouden, terwijl het 
omslag dat Gerda Dendooven maakte voor 
het boek Met de kont tegen de krib van Ed 
Franck ook nog eens een postkaart werd 

In de katalogus schreef dezelfde Marita de 
Sterck een artikel over illustreren in Vlaande
ren. Daaruit kan men leren dat de omslag- en 
binnenillustraties, de layout en de algemene 
boekverzorging voor het Vlaamse kinder- en 
jeugdboek de jongste twintig jaar een veel 
steilere weg heeft afgelegd dan de produktie 
voor volwassenen. Dit uiteraard binnen het 
algemene klimaat van henwaardering van het 
genre dat met de jaren zeventig aanbrak. 
Ook stelt zij,,Fraaiere boekverzorging is met 
alleen een kwestie van (subjektieve) smaak, 
maar ook van (objektieve) centen en de 
kleinschaligheid van ons taalgebied én van 
de doorsnee Vlaamse uitgeverij blijven be
lemmerende faktoren voor de Vlaamse boek
verzorging. 

Het is bijna een wonder te heten dat we 
toch nog zo hoog op de Nederlandse graad
meter skoren. We winnen dan misschien 
minder in de Ronde van Frankrijk dan de 
Hollanders maar in Nederland halen we 
echter steeds meer prijzen binnen, kulturele 
prijzen. En is dat met veel belangrijker dan 
de Mundial? 

Momos 

Omslag van „Met de kont tegen de krib", door Gerda Dendooven. Een 
jeugdboek van Ed Franck. Uitg. Clavis. 
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ONS ERFDEEL VIERT 
EIGENZINNIG 

J
OZEF Deleu:,, In 1972 verscheen 
Septentrion voor het eerst, het was, 
het eerste en het enige blad dat 
geheel In de Franse taal gesteld, 
sistematisch de kuituur van de 
Lage Landen bij de Fransspreken-
den bekend wil maken. Zonder 
overmoed kunnen wij vandaag zeg
gen dat Septentrion met zijn oplage 
van 7.000 eksemplaren per num
mer vaste voet heeft venvorven in 

de frankofonie en dat de manifestaties die wij 
in de loop van de jaren rondom het blad, 
ondermeer in Frankrijk en in Wallonië heb
ben opgezet, een onverwacht sukses heb
ben gekend." 

BRUGFUNKTIE 
Welke invloed zo'n tijdschrift bij de Frans-

taligen heeft verduidelijkte Deleu als volgt:,, 
Septentrion spreekt het vooroordeel tegen 
dat in de Franssprekende wereld geen be
langstelling zou bestaan voor onze taal en 
kuituur. Niet onbelangrijk is het feit dat het 
blad een ernstige poging onderneemt om 
een reële brugfunktie tussen de neerlandofo-
nie en de frankofonie te vormen." 

De twintigjarige Stichting had in de loop 
van de jaren nog andere pijlen op de boog. In 
1976 nam zij het initiatief tot de publikatie 
van het jaarboek De Franse Nederlanden-
/Les Pays-Bas Francais. De uitgave is een 
tweetalig wetenschappelijk studieboek over 
Noord-Frankrijk en zijn betrekkingen op so
ciaal, kultureel en artistiek, politiek en alge
meen maatschappelijk gebied met de Bene
lux. 

J. Deleu :„ Het jaarboek heeft een oplage 
van 2.060 eksemplaren en al is het perspek-
tief ruimer uitgegroeid, met de uitgave werd 
weer aangesloten bij het ideeëngoed van 
Ons Erfdeel uit de prille periode toen aan
dacht en, belangstelling voor Frans-Vlaande-
ren een centrale plaats in het tijdschrift 
innam." 

Volgende stap die de stichting zette was 
de uitgave in 1981 van een reeks meertalige 
brochures over onderwerpen betreffende de 
kuituur van Vlaanderen en Nederland. De 
eerste handelde over het Nederlands, de 
taal van twintig miljoen Nederlanders en 
Vlamingen. De brochure kende achteraf 
edities in het Frans, Engels, Duits, Spaans, 
Italiaans, Portugees en het Indonesisch. 

Over enkele maanden rollen een Deense en 
een Griekse versie van de persen. 

Jozef Deleu :„ En wij voorzien ook edities 
in Midden en Oosteuropese talen." 

Op de vraag of er ook aan het Midden-
Oosten werd gedacht stelde Deleu dat zo'n 
versies geen loutere vertalingen kunnen zijn 
maar geschreven dienen te worden vanuit de 
denkwereld van die landen. 

SEPTENTRION, 
LE D I A L O G U E 

PERMANENT 

De Vlaams-Nederlandse Stich
ting Ons Erfdeel bestaat 20 
jaar, zij geeft de tijdschriften 
Ons Erfdeel en het franstalige 
Septentrion uit. 
De sttehting is gegroeid uit het 
in 1957 opgerichte tijdschrift 
Ons Erfdeel dat twaalf jaar tang 
door de redaictie van het blad 
zelf werd uitgegeven. Maar 
toen bleek dat het niet langer 
doenbaar was een tijdschrift 
van die omvang als amateurs 
en na de normale dagtaait sa
men te stellen en uit te geven 
werd een VZW opgericht. 
Vier Vlamingen en een Neder
lander ondertekenden in sep
tember 1970 de statuten. In 
twintig jaar is de Stichting uit
gegroeid tot een gezaghebben
de grensoverschrijdende in
stelling. 
Het grote publiek is ondertus
sen wel vertrouwd geraakt met 
Ons Erfdeel, iets moeilijker ligt 
het met Septentrion, revue de 
culture néerlandaise. 
Over de jarige Stichting, haar 
uitgaven en haar „politiek" 
sprak hoofdredakteur Jozef 
Deleu de pers toe. 

AMBASSADEURS 
Andere uitgave was de brochure De Lage 

Landen, waarin de geschiedenis van de 
noordelijke en de zuidelijke Nederlanden 
wordt beschreven en die naast het Neder
lands ook in de meeste Europese talen 
beschikbaar is. Maar er is nog meer. 

Ck)ix de textes piébés dans 
SFPTEMWON, 

^ mjue de culture néerkmdaise 

Twee bloemlezingen als een eigen
zinnige wijze van jubileren... 

J.Deleu:„lV/y werken thans aan een om
vangrijke brochure in het Nederlands, Frans, 
Duits en Engels over hedendaagse Neder
landstalige prozaschrijvers van na 1960. Wij 
hopen deze uitgave voor 1992 te kunnen 
publiceren, zij wordt samengesteld door de 
professoren Jaap Goedegebuure en Anne 
l^arie Musschoot. Het is onze hoop dat zij zal 
kunnen bijdragen tot een korrekte beeldvor
ming in het buitenland van onze hedendaag
se literatuur. 

Het is onze bedoeling met deze reeks door 
te gaan. Er zijn thans meer dan tweehon
derdduizend van deze brochures verspreid. 
Wij kunnen alleen maar vaststellen dat deze 
boekjes echte ambassadeurs zijn van onze 
kulturele identiteit in de wereld." 

Dit twintigjarig bestaan was voor hoofdre
dakteur Deleu tevens een gelegenheid om 
een en ander mee te delen over de medewer
kers aan de twee tijdschriften. Het beheer 
van de Stichting telt 13 leden, Nederlanders 
en Vlamingen. De redakties van de vier 
publikaties bestaan uit 18 redakteurs, Neder
landers, Fransen en Vlamingen, er werken 
niet minder dan driehonderd verschillende 
auteurs en vertalers mee. In 1989 werden 75 
nieuwe medewerkers aangetrokken. De 
Stichting zelf beschikt over een staf van zes 
voltijdse medewerkers. 
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van AHH 

TOEN 
Stl4LKA.\RT V.IN ARTIKELEN UIT 

Ook omtrent tiet financiële draagvlak van 
Ons Erfdeel lictitte Deleu een tip van de 
sluier op. 

J. Deleu:,, Ons jaarlijks budjet bedraagt 
om en bij de dertig miljoen Bfr. Daarvan 
verwerft de Stichting ruim 60% door de 
verkoop van haar publikaties. 25% wordt 
door advertenties binnengebracht en uit de 
zak van 400 partikuliere mecenassen. De 
resterende 15% is afkomstig van het Vlaam
se en Nederlandse ministerie van Kuituur, 
Vlaamse provinciebesturen, steden en ge
meenten en de Taalunie. Deze fondsen vor
men de stevige onderbouw die onze onaf
hankelijke positie op politiek en ideologisch 
gebied moet schragen." 

BESTENDIG OVERLEG 
Om haar twintigjarig bestaan kleur te ge

ven bractit de Stictiting twee biezondere 
uitgaven op de markt. De eerste is de bloem
lezing Van Nu & Toen, een selektle uit 144 
nummers of 21.374 bladzijden van Ons Erf
deel. In werkelijkfieid veertig artikelen („ Het 
hadden er evengoed veertig andere kunnen 
z/yn."J.Deleu) die een beeld moeten geven 
van wat Ons Erfdeel reeds zovele jaren 
beoogt. De bloemlezing fieeft betrekking op 
onderwerpen als de kunsten, de media, de 
Internationale kulturele betrekkingen, de 
Vlaamse beweging, de taal- en kultuurpoli-
tiek, enz... 

De franstalige bloemlezing Septentrion, 
Ie dialogue permanent verwijst alleen reeds 
in de titel naar het voortdurend overleg dat 
met het blad tussen de nederlands- en frans-
taligen wordt beoogd. 

J.Deleu ;„ Via beide bloemlezingen wordt 
een beeld gegeven van de verscheidenheid 
van kuituur, maar tevens wordt ook de ge
meenschappelijke kontekst in het licht ge
steld. Verscheidenheid vormt de rijkdom van 
de kuituur van de Lage landen, gemeen
schappelijkheid is de algemene noemer, die 
niets met eenvormigheid en gelijkschakeling 
te maken heeft." 

DOE HET ZELF 
Is de uitgave van twee bloemlezingen een 

ietwat eigenzinnige wijze om een verjaardag 
te vieren? 

J.Deleu :„ Wij hadden ook een akademi-
sche zitting kunnen organizeren waarop voor 
de zoveelste keer de wenselijkheid wordt 
bezongen van de kulturele samenwerking 
tussen de Nederlandssprekenden en de 
noodzakelijkheid om samen onze kulturele 
identiteit in Europa veilig te stellen. De Stich
ting is echter een doe-het-zelf-instelling die 
zoveel mogelijk de daad bij het woord voegt. 
Ze is eigenlijk een kuturele KMO, die vanuit 
een grote intellektuele en kritische betrok
kenheid een dinamische aanpak voorstaat 
van onze kulturele samenwerking en onze 
buitenlandse kulturele politiek. 

Omdat het meer dan vijf voor twaalf is voor 
de pozitie van onze kuituur in Europa en in 
de wereld wijzen wij ieder onvruchtbaar en 
teoretisch gevit van de hand. Wij moeten 
integendeel samen doen wat voor beide 
partijen, Nederland en Vlaanderen, voorde
lig is en goed uitkomt. Op het vlak van de 
taal, de literatuur en de kunsten ligt dat voor 
de hand. Waar we verder kunnen gaan, moet 
dat ook gebeuren. De Stichting Ons Erfdeel 
wil hiertoe via haar uitgaven bijdragen." 

RIJKE INHOUD 
De kwaliteit van deze uitgaven werden in 

dit blad reeds herhaaldelijk beklemtoond en 
bezongen. Wij willen er deze van de voorlig
gende herdenkingsuitgaven aan toevoegen. 
Beide zijn opnieuw fraai uitgegeven, goed 
gestoffeerde en rijkelijk gefliustreede boek
werken die om hun verscheidenheid van 
onderwerpen herhaaldelijk zullen worden ge
raadpleegd. Wij denken hier b.v. aan de 
bijdrage van Manneke van Buuren over 
Vrouw en vrouwzijn In het proza van vrou
welijke auteurs tussen 1960 en 1975, het 

mooie portret door A. Sötemann over de 
Vlaamse dichter Richard Minne, Alois Gerio 
over Erasmus als Nederlander, het onthaal 
van de Nederlandstalige literatuur in 
Frankrijk ( dat helemaal niet zo negatief is 
als wij onszelf wijsmaken), enz... 

Dezelfde kwaliteiten bezit de Septentrion-
bloemlezing. Ook hier een fraaie uitvoenng 
en inhoudelijk rijk aan ondenwerpen: Ensor, 
Cobra, van Ostaijen, het vlakke land door 
franstalige dichters bezongen, IMonika 
van Paemel, Margyerite Yourcenar, Maar
ten Toonder, de prins van Oranje... 

De Stichting ontvangt onze gelukwensen, 
niet alleen voor haar twintig jarig bestaan en 
volhouden op nivo, maar in het biezonder 
voor de twee bloemlezingen die wij onze 
lezers ten zeerste aanprijzen. 

(mvl) 

- Van Nu & Toen, staalkaart van artikelen uit Ons 
Erfdeel. 360 biz. geill. 950 fr. 
- Septentrion, Ie dialogue permanent. Choix de 
textes publiés dans Septentrion. 208 bIz. 
ge'ill.750 fr. 

Ultg. Ons Erfdeel, Murissonsstr. 260 te 8530 
Rekkem. 056/41.12.01. 
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OOSTEUROPA: 
HEDEN EN VERLEDEN 

V
ORIG jaar bracht EPO, onder 
redaktie van de professoren 
Eddy Stols en Emmanuel 
Waegemans, een uitermate 
boeiende bundel essays over 
de belevenissen van landge
noten in Rusland, van onge
veer het midden van de 19de 
eeuw tot aan de vooravond 
van de Tweede Wereldoorlog. 
Montagne Russe (406 biz. 

1100 fr.) bracht de trek van zovele Vlamingen 
en Walen naar Rusland in herinnering, niet 
alleen kooplui en technisch geschoolde ka
derleden van belangrijke industriële onder
nemingen, maar ook gewone gastarbeiders! 
Eddy Stols — die een bijdrage schreef over 
Zuid-Rusland, een Belgische industriële 
provincie — komt tot de konkluzie dat de 
Belgische werknemers in Rusland tijdens de 
Belle Epoque voor een even grote financiële 
transfer zorgden als de seizoenarbeiders uit 
Frankrijk naar West- en Oost-Vlaanderen, en 
dat het zuiden van Rusland voor velen ,,een 
leerschool en een spaarkas was", (zie ook 
WIJ van 27 juli j.l.) 

SINJOREN IN GEORGIË 
Thans verschijnt, eveneens bij EPO In de 

Kaukasus. Dagboek van August Muls, een 
Antwerps mijnexploitant in de revolutie 
1917-1918 (350 biz., 995 fr.). 

Een merkwaardige familie, die Mulsen, die 
een buitenverblijf, ,,De Maretak", in Kapel-
lenbos betrokken. August Muls (1878-1958) 
baatte reedsjaren voor de Revolutie een 
manganesemijn uit te Darkveti in Georgië. 
Zijn dagboek is een merkwaardig tijdsdoku-
ment waarin hij niet alleen het nuchtere 
verhaal neerschrijft van de konflikten en 
transakties met de nieuwe machthebbers, 
maar ook een vaak poëtische kroniek brengt 
van de alledaagsheid in die woelige tijden 
van revolutie. Angst en paniek zijn nooit ver. 
In 1925 keerde August Muls naar België 
terug. Hij was de broer van de bekende 
essayis en kunstkritikus prof. dr. Jozef Muls 
(1882-1961), een van de weinigen die met
een het belang onderkenden van het werk 
van Paul van Ostaijen. Hij hield het wegkwij
nende maar eens toonaangevende tijdschrift 
Vlaamsche Arbeid in leven, alléén maar om 
de jonge dichter en kritikus een publikatie-
mogelijkheid te bieden. Hij was konservator 

van het Museum voor Schone Kunsten te 
Antwerpen en legde onverdroten belangstel
ling aan de dag voor de ekspressionalisti-
sche schilderkunst. Vader Théophile Muls, 
een ateneumleraar, was door de oorlog met 
zijn gezin uit Antwerpen gevlucht, en zou een 
eenvoudige grafsteen vinden in Darkveti, 
waar hij in 1916 overleed. 

BRITSE NUCHTERHEID 
Prof. Stols en Johan Braet verzorgden de 

redaktie van August Muls' dagboek, dat een 
vergeten verleden in herinnering brengt. 

Joernalist en historikus Timothy Garton 
Ash (Oxford University) verkeeg faam met 
The Uses of Adversity — bekroond met de 
European Essay Prize 1989 — en We the 
People (1990). Onder de titel De vruchten 

De gebeurtenissen in Centraal
en Oosteuropa hebben uiter
aard hun weersiap op het boe
kenaanbod van dit najaar. Drie 
pubiikaties niogen alvast geen 
enkele belangstellende mis
sen. 

van de tegenspoed. Midden-Europa 1980-
1990 (344 biz., 900 fr.) brengt Uitgeverij 
H.J.W. Becht een gekombineerde uitgave 
van beide boeken, waardoor de lezer een 
uiterst volledig beeld krijgt van de huidige 
situatie in Midden-Europa, en van de ontwik
kelingen die hiertoe hebtien geleid. 

Gewezen VS-ambassadeur en Oosteuro
pa-kenner George Kennan wees in The New 
York review of Books op het uitzonderlijke 
karakter van Timothy Garton Ash's maniers 
van schrijven, die hij als „geschiedenis van 
het heden" tipeert. Hij vertoont immers ólle 
kenmerken van de beste en zo eigen angel-
saksische essayistiek: helderheid, meevoe
lendheid en kritische analize. Zonder veel 
omhaal maar met diepe eruditie schetst hij 
aan de hand van op zichzelf staande maar 
innig met elkaar verbonden opstellen de 
politieke en (kultuur)historische achtergron
den van één van de meest fascinerende 
ontwikkelingen uit de geschiedenis: de val 

De Sovjetsamenleving, het vaderland 
van het absurde... (foto p. v.d. Abeeie) 

van de kommunistische regimes, die hij als 
ooggetuige gadesloeg. Dit uiterst komplekse 
verschijnsel wordt met helder inzicht en 
trefzekere formuleringen tot leven gebracht, 
waarbij de al te vaak voortwoekerende, sim
plistische gemeenplaatsen als zovele ballon
nen heilzaam doorprikt worden. (Verschijnt 
in oktober) 

Russische werkelijkheden, zo luidt de 
lapidaire titel van de bundel essays van de 
befaamde vertaler Charles B. Timmer die in 
februari 1991 bij de Arbeiderspers verschijnt 
(798 fr.). 

Reeds een halve eeuw observeert Timmer 
nauwlettend de Russische mens en samen
leving. Rusland is voor hem „het vaderland 
van het absurde". 

De gebundelde opstellen behandelen een 
grote verscheidenheid van onderwerpen, 
gaande van de Russische literatuur van de 
negentiende eeuw, zwarte humor en vertaal-
problematiek tot de werkelijke situatie in de 
Russische ekonomie in historisch perspek-
tief. 

Eens te meer toont Timmer aan dat reële 
eruditie nooit vrijblijvend is. 

H.-F. Jaspers 
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BOEKEN 

HOLLANDSE KULTUURLOOSHEID 
Wie de reisgids Antwerpen-Brussel van 

Club Veronica („je bent jong en je wil wat") 
doorleest is waarschijnlijk ogenblil(kelljl< een 
verklaard tegenstander van verdere Hol
lands-Vlaamse Integratie. De auteurs Robert 
Briel en Julia van Bohemen slaan de lezers 
namelijk om de oren met foeilijk Nederlands 
en met regelrechte flauwekul-Informatle. Zo 
worden de Franstaligen In België konse-
kwent Wallonen genoemd en ligt Antwerpen 
in „België". 

Kurieus is de uitvoerige lijst van hambur
gerzaken waar de gids de jeugdige toerist 
naar verwijst. Het is een bewijs van de 
kultuurloosheid die de auteurs bij de Veroni-
ca-toerist veronderstellen. Dubieus zijn de 
wel zeer gedetailleerde en kritiekloze be
schrijvingen van een flink aantal winkels In 
het Antwerpse, die doen vermoeden dat de 
neringdoenden flink In hun bulden hebben 

Bij Club Veronica spreekt men niet van gotiel( of barolc, wel van „tierelantij-
nen"(!) De Brusselse Grote Markt „twinkelt" er dan ook van... 

ZONDAG 23 SEPTEMBER 

HET GROTE 
KONDITIEFEEST1990 

TE VOET TE PAARD OF MET DE FIETS 
DOORHEEN HETZONIËNWOUD! 

25 km te voet: vertrek om 9 uur 
12 km te voet: vertrek om 10 uur 

35 km per fiets: vertrek om 10 uur 30 
12 km te paard: vertrek om 11 uur 30 

7 km te voet: vertrek om 13 uur 

VERTREK & AANKOMST 
Hippodroom van Bosvoorde 

Terhulpse steenweg -
Brussel 

INFORMATIE: 
02/514.24.24. 

SPORTIEVE 
DEMONSTRATIES 

EN INITIATIES 

KINDERANIMATIE 

WEDSTRIJD 
Vorm een team 
van 3 generaties 

en win een droomreis 

DEELNAME GRATIS-GEEN INSCHRIJVING VOORAF 

ORGANISATIE: %^Bac| onzetiid 

moeten tasten om In de gids opgenomen te 
worden. Een bij Veronica overigens niet 
ongebruikelijke gang van zaken. 

In de 144 pagina's dikke gids wordt de 
taalstrijd In zegge en schrijven 14 regels als 
volgt afgedaan: „De hoofdstad Brussel heeft 
een aparte status, waarin tot woede van 
strijdlustige Vlamingen het Franse de laatste 
jaren is opgerukt. Het lijkt voor ons soms 
misschien wat overdreven, maar hoe zouden 
wij het vinden als je alleen maar met Fries 
terecht zou kunnen In Amsterdam?". 

Een uitermate kromme vergelijking, die 
alleen indien het woord Fries vervangen 
wordt door Engels enig realiteitsgehalte 
krijgt. Het is wel waar dat Friezen In hun 
hoofdstad Ljouwert hun eigen taal willen 
spreken, wat gelukkig bijna altijd mogelijk is. 

TIERELANTIJNEN ~ 
Doet de gids dan niets aan kuituur, vraagt 

u zich wellicht af. Enig ,,deskundig" Club-
Veronlca proza wil Ik u niet onthouden; ,,0p 
de Grote Markt schieten we qua kulturele 
bezienswaardigheden natuurlijk in de roos. 
Wanneer je midden op de Markt gaat staan 
twinkelen je ogen van tierelantijnen die op de 
gebouwen zijn aangebracht." 

Het zal u niet verbazen dat Manneken Pis 
het enige monument Is dat afdoende wordt 
beschreven. De reisgids Antwerpen-Brussel 
is kortom in al haar platte kultuurloosheid 
een belediging voor de Nederlandse jeugd, 
die gelukkig niet zo dom en materialistisch Is 
als dit boekwerkje. Een regelrechte afrader 
dus. Of op z'n Amsterdams: zonde van de 
bomen. 

OPF 

— Beschreven: Club Veronica Reisgids Antwer
pen-Brussel van Robert Briel en Julia Van Bohe
men. Uitg. A.W. Bruna, Utrecht. 195 fr. 

27 WIJ - 21 SEPTEMBER 1990 



SPORT 

DE LACH IN HET STADION 

U
bent het misschien al verge

ten maar de gevreesde Rode 
Duivels werden voor tien dagen 
simpel verslagen door het twee
de elftal van Oost-Duitsland dat 
daardoor in schoonheid af
scheid kon nemen van het inter
nationale voetbal. 

Het Oostduitse voetbal wordt 
in de komende twaalf maanden 
slokje bij beetje opgevreten 

door de machtige Westduitse „bescherm
heer". 

GEEN PRIORITEIT " ^ 
Het saldo van veertig jaar Oostduits voet

bal kan moeilijk batig worden genoemd: één 
keer kwalificeerden de blauwhemden zich 
voor de eindronde van het wereldkampioen
schap (in 1954 in... West-Duitsland), één 
keer werd een Europacup gewonnen (ook in 
1974 versloeg FC Maagdenburg de AC Milan 
met 2-0 in de finale van de beker voor 
bekerwinnaars) en vandaag worden de ja
renlange inspanningen gehonoreerd met 
twee plaatsen in de hoogste klasse en zes in 
de tweede klasse van het vanaf volgend 
seizoen ééngemaakte Duitse voetbal... 

Alle idealen en broederlijke omhelzingen 
ten spijt blijft het geld de voetbalwereld 
regeren en die onontbeerlijke bankbiljetten 
zijn momenteel niet voorhanden in het vroe
gere rijk van Honecker. Voetbal, dat moet 
gezegd, was voor kommunistisch Duitsland 
overigens nooit een prioriteit. Sukses kon 
door waterdichte opleidingssistemen in deze 
discipline niet worden verzekerd (wat met 
atletiek en zwemmen wel het geval was) en 
bijgevolg kon internationaal prestige — het 
enige waar het om te doen was — niet vooraf 
worden gegarandeerd. Vandaar... 

ONMISBAAR 
Terug echter naar de gevreesde falanks 

van Guy Thys, bijgenaamd „de onmisbare". 
De nationale bondscoach voelt zich beter 
dan ooit. De overjarige trainers hebben op
nieuw de toekomst voor zich. Guy is niet de 
enige die zich alles mag en durft (tegen Oost-
Duitsland stelde hij spelers op die met moei
te een konstant bevredigend klubniveau ha
len...) veroorloven. Ook Raymond Goethals 
staat weer op de hoogste sport van de ladder 
naar Constant Vanden Stock te wenken. 
Vorige week zegde de vader van scheids
rechter Guy Goethals voor de mikrofoon van 
Jan Wauters dat ,,Anderlecht hem op het 
moment zelf nog niet had aangezocht om 
nog maar eens terug te keren". Schitterend 
niet. Toen zoonlief Anderlecht in de kompeti

tiematch tegen Gent een overduidelijke straf
schop onthield zegden die vrolijke volksmen
sen waarover we het al eerder hadden: 
„Alstublief pa. Meer kan ik voorlopig niet 
doen". Heerlijk lollig, niet? Diezelfde grap
jassen bedachten een paar dagen eerder de 
slogan „Van Loen niet van doen". Onder de 
loges van het Astridpark kan men daar 
echter niet om lachen. ,,De vrienden van de 
pers" — de adelbrief waar het grote Sporting 
altijd zoveel belang aan hechtte en waar in 
de lengte van jaren de gekste bekommernis
sen voor werden gesloten — spelden de 
heren joernalisten op de eerste bladzijde van 
hun kiublad tegen alle gewoonten in de les. 

Vorige week woensdag werd 
het Europees voetbaikam-
pioenschap voor landenploe* 
gen 1992 opgestart. De eerste 
kwalifikatiewedstrijden lever
den alvast een verrassing van 
formaat op. De Faröer-eilanden 
(een totale bevolking van 
45.000, opa's, honden, katten 
en schapen inbegrepen) ver
sloegen Oostenrijk met 1-0. 
Een schaterlach galmde over 
Europa en dat was maar goed 
ook want voetbal dreigt een 
bloedioos bedrijf van zaken
mannen te worden. De vrolijk
heid, en de humor zijn d^er 
dagen ver te zoeken rond de 
voetbah^elden. 
De nieuwe soort bestuurders 
kan maar moeilijk (kan nooit!) 
afstand nemen van cijfers en 
saldi. Ze kunnen niet relative
ren. Wanneer er nog eens echt 
gelachen wordt, is het op de 
voiksplaatsen en die dreigen 
over afzienbare tijd verloren te 
gaan. Om veiligheidsredenen 
en omdat ze ekonomisch niet 
voldoende rendabel zijn. 

Anderlecht is nerveus. Ten onrechte. Om de 
huidige problemen te verklaren volstaat het 
in eigen boezem te kijken. De redenen voor 
de slechte gang van zaken zijn menigvuldig. 
Zij vinden allen zonder uitzondering hun 
oorsprong in het gevoerde beleid. 

* Geen klub kan ongestraf jaar na jaar 
betere spelers laten vertrekken. De automa
tismen worden daardoor sistematisch afge
broken en er ontstaat een zieke mentaliteit. 
(Wie wordt de volgende die mag of moet 
opstappen?) 

* Er werd bij herhaling verkeerd ingekocht. 

Het transferbeleid bij Anderlecht 
wordt in vraag gesteld. Vorig jaar 
werden grote investeringen gedaan 
die niet in verhouding renderen. Nu 
kwam AA Gent weer een puntje pak
ken in het Astridpark. (foto \^n Beiie) 

Vorig jaar werden voor het aantrekken van 
Degryse, Van der Linden en Stojic al de 
bestaande rekords verpulverd. Wat leverde 
het op? Nu werden in een paar uren in een 
paniekreaktie — het was niet anders — Van 
Baekel en De Wolf binnengehaald. In het 
beste geval betreft het hier spelers die kun
nen „meedoen" maar die zelf nooit het 
verschil zullen maken. Anderlecht ontbreekt 
topklasse. Jammer maar het is niet anders. 

* Aad de Mos heeft ook fouten gemaakt. 
En geen kleine. Vorig jaar wilde hij de 
nationale voetbaltop veroveren met voorspe
lers van 1,70 meter en dan moesten ze nog 
op hoge hakken lopen. Hij liet topschutter 
Kmcevic — geen grote maar wel een nuttige 
— ongegeneerd vertrekken en kocht nu Van 
Loen in. Een hoge jongen die gegarandeerd 
last zal blijven ondervinden van het Ander-
lechtpubliek dat gesteld is op stilisten. De 
Mos heeft wel gelijk (overschot van gelijk 
zelfs) wanneer hij stelt dat de geest binnen 
de spelersgroep dringend moest (moet) wor
den gezuiverd en dat daar opofferingen moe
ten voor worden gedaan. 

* Anderlecht (bestuurders en trainer) liet 
vorig seizoen rond deze tijd een unieke kans 
liggen. Scifo kon toen terug naar België 
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worden gehaald. Daarvoor zou een zware 
financiële inspanning moeten worden gele
verd. Men paste. Omdat men geloofde dat 
Scifo — toen een vertwijfeld lid van Bor
deaux — nog dieper zou wegzakken en nog 
goedkoper zou kunnen worden teruggekocht 
en omdat men in de euforie van het moment 
dacht (geloofde) een jaar lang champagne
voetbal te kunnen produceren. Scifo, zoveel 
staat vast, is vandaag de standaard van ons 
topvoetbal. Wanneer hij er zin in heeft halen 
de Rode Duivels internationaal niveau. Wan
neer hij past gelijkt de nationale ploeg op een 
overijverig maar onbekwaam tweede klasse 
elftal. Wanneer men dat ergens had kunnen 
weten en had moeten beseffen was het wel 
in Anderlecht. 

Het enige klubelftal dat blijkbaar nooit mag 
falen hoeft desondanks niet te wanhopen. 
Wanneer voor de jaanwisseling één of twee 
groten worden ingehaald — op de verbrede 
internationale markt is daartoe nog ruimte — 
kan opnieuw veel mogelijk worden. Wie ver
der kijkt dan de ongunstige rezultaten van 
vandaag stelt vast dat Sporting nooit eerder 
zoveel wilskracht en overgave in zijn spel 
legde. Precies in dat vlak schoot Anderlecht 
in het verleden doorlopend te kort. De Mos is 
dus wel degelijk met de wederopbouw be
gonnen. Het is een kwestie van geduld en 
wijisheid en van vasthouden aan de lijnen 
van het uitgezette (en inderdaad niet door de 
pers te dikteren) tïeleid. 

HOENDERHOK ~ 
Gevolg van die onoverzichtelijke en ver

rassende kompetitiestart is wel dat nooit 
eerder zoveel ploegen zich geroepen voel
den om in ons voetbal een rol van betekenis 
te spelen. Inmiddels eisen ook de Europa-
kups I, II en II de aandacht op. Het program
ma oogt overvol en een normale supporters-
beurs kan al die financiële lasten onmogelijk 
(blijven) dragen. In de gegeven omstandig
heden hebben wedstrijden zonder inzet van 
de nationale ploeg dan ook geen zin. Onze 
klubs betalen zich te pletter om hun betere 
spelers aan zich te binden. Waarom de 
wedstrijdeniast en het blessurerisiko dan 
nog onnodig vergroten? Toch niet omdat 
voetbal een feest is? Wie dat nog durft 
beweren moet maar eens met de burge
meester van Mechelen of Antwerpen gaan 
praten. Die willen de eerste klasse matchen 
liefst op zaterdagnamiddag gespeeld zien. 
Omwille van de veiligheid en omwille van de 
kosten. Avondmatchen vindt men riskanter 
dan namiddagwedstrijden. Dat is voor een 
stuk waar. Zaterdagvoetbal komt de stad 
goedkoper uit omdat dan geen zondagsver
goedingen moeten worden betaald aan het 
leger ordehandhavers. Dat is een onweerleg
bare vaststelling. 

Blijft natuurlijk de vraag in hoever het 
allemaal nog strookt met de sportieve tradi
ties in dit land. We zijn natuurlijk zover nog 
niet maar de knuppel werd alvast in het 
hoenderhok geworpen. 

Flandrien 
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Heel wat voetballiefhebbers vrezen dat hun idolen in lege stadions zullen 
spelen indien het zaterdagnamiddagvoetbal wordt ingevoerd. (toto VUM) 

ADVERTENTIE 

. ^ ^ ^ 

^f^ 

— Inrichting van direktiel<antoren 
— Systeemmeubelen 
— Ergonomisch zitkomfort 
— Totaalinrichtingen 

A N T W E R P E N : A N T W E R P S E S T E E N W E G 363 - 2500 LIER — 
TEL. 03 /480 .22 .51 
BRUSSEL: T O L L A A N - PLANET I - 101 B - 1940 SINT-
S T E V E N S - W O L U W E — TEL. 02 /725 .20 ,35 
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MENGELWERK 

HERSENBREKER 
OPGAVE 54 
HORIZONTAAL 

2 Sterke boom aan het water in Limburg 
(7) 

6 Weldra is het met zulke mooie delen van 
een dag afgelopen (12) 

9 Gaat terug of opzij (9) 
10 Zo iets kan ook een hersenbreker zijni 

(7) 
11 Verkeerd op papier gezet (9) 
12 Verdriet omdat men beseft iets met goed 

gedaan te hebben (4) 
14 Wat je voor allerlei gebruik nodig hebt (6) 
15 Het overschot begint al met een over

schot (7) 
18 Zou je met zo'n dingetje spijkers kunnen 

knippen' (14) 
20 Met zo'n bouwsel kon je vroeger onge

wenste gasten uit de plaats weren (9) 

VERTIKAAL 

1 Hl] laat blijken dat hij iemand of iets 
graag ziet (7) 

3 Zo te horen denkt de inwoner van een 
zekere Westvlaamse gemeente dat daar 
de hele wereld te vinden is (9) 

4 Je mag wel uitkijken dat weefsel geeft 
vlekken (8) 

5 Iets keihards heeft tot met een sappige 
vrucht te maken (8) 

6 Het tweede gedeelte van een spreek
woord over praten en over je mond 
houden (6,2,4) 

7 Je zou met deze plant te water kunnen 
reizen (5) 

8 Helemaal met hoog, eerder onbe
schaafd (4) 

13 Bijzonder scherp verstand (7) 
16 Weerklank (4) 
17 Met z'n schop kun je naar boven (4) 
19 Een beetje bang en verlegen (5) 

OPLOSSING OPGAVE 53 
Horizontaal: 1 koude kermis, 7 even
tjes 8 ren, 11 boerenarbeid, 14 spin-
nekop, 15 schoonbroers, 16 nareke
nend 17 Alsemberg 

Vertikaal: 1 kletspraat,2 uiensnijder, 
3 estafette, 4 ereloon , 5 ma, 6 ste-
kelhaar, 9 gebotst, 10 pier, 12 al
bum, 13 blozen, 15 soda 

WINNAAR 
OPGAVE 52 

14 

20 

9 

11 

2 3 

1 
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18 19 
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• •' 
_• • c II 

Als de tremen met blijven staken, zal Koen 
Sonck, Anderenbroek 119 te 9480 Dender-
houtem, binnenkort een pakje ontvangen 

SATERDAG 

AHASVERUS 

„Bewegingsvrijheid Iraakse diploma
ten beperkt" las Ahasverus. 
Eyskens kan hen in de files rond Brus
sel stoppen. 

Belastingen komen nu toch 
binnen 
Misterie van Financiën 

Stookolie wordt peperduur 
Chauffe qui peut I 

Spoorwegen staken: wij zijn 
allen... 

trein-wachters 

Happart Is terug: 
Fou rond 

En op de Zevende Dag ... 
zeverden de Heren 

De Zevende Dag: praatcafé... 
wordt cafépraat 

En als de Britten en de 
Argentijnen 
nu een slaags geraakten in de 
Golf? 

Misschien gaan de Olimpische 
Spelen 
beter m Atlantis door 

WIJ - 21 SEPTEMBER 1990 30 



BIOS 

KOM KIJKEN NAAR HET PARADIJS 
Jack Mc Gum {Dennis Quaid) is niet prakti

serend advokaat en vakbondsmilitant. Op 
aan dag wordt hij misbruikt voor een aanslag 
in aan Mnamazaal, waar de uitbater weigert 
zich naar de vakbondseisen te plooien en 
«raaitaQ er slachtoffers vallen. Hij verlaat New 
York voor Los Angeles. Daar vindt hij werk 
als operateur in een Japanse kinema, uitge
baat door l̂ iroshi Kawamura (Sab Shimono), 
een immigrant, die zijn kinderen opvoedde 
als trotse Japanners, die toch fier zijn op hun 
Amerikaans huis. Zo tussen enkele regels en 
beeklen in vernemen we dat Hiroshi geen 
eigenaar van de kinema kan zijn, überhaupt 
geen eigenaar van een huis in de staat 
Californiê, want dat is aan Jappen verboden. 
Jack draait daar de grootste Japanse lang
dradige draken voor een bijna uitsluitend 
Japans publiek. In korte tijd zingt hij zelfs 
enkele Japanse liedjes mee... 

BROOS GELUK... "~ 
Dan komt de dag dat hij Lili (Tamlyn 

Tomita) ontmoet, Kawamura's dochter. Het 
is wederkerige liefde op het eerste gezicht, 
maar die brengt hen in konflikt met vader 
Kawamura, die Lili liever zou uithuwelijken 
aan een Japanse weduwnaar, aan wie hij 
nog kaartschulden heeft, Hiroshi is een ver
woed gokker. Jack wil Lili trouwen, maar dat 
moeten ze wel in een andere staat gaan 
doen, want weer is er daar de Californische 
wet, die geen interraciaal huwelijk toestaat. 
Ze vluchten en trouwen. Alles is koek en ei, 
tot op de dag dat Jack getuige is van het 
brutaal in elkaar slaan van een stakerspiket, 
aan de visfabriek waar hij werkt. Hij komt op 
voor de rechten van de stakers en wanneer 
Lili dat verneemt heeft ze angst voor hun 
toch al broos geluk. Jack wil echter niet 
luisteren en Lili stapt op, in gezelschap van 
haar dochtertje. Ze keert terug naar huis, 
waar ze door haar broers en zussen met 
open armen wordt ontvangen. Met moeder is 
het wat anders maar ze ontdooit bij het zien 
van haar eerste kleinkind, met vader zijn er 
voorlopig geen problemen want die zit in de 
gevangenis. Het FBI arresteerde hem we
gens Amerika-onvriendelijke aktiviteiten. Zijn 
enige misdaad is het importeren van Japan
se film, maar de reden hiervoor is het tiom-
bardement van Pearl Harbour, dat de avond 
ervoor heeft plaatsgehad. Dan toont de film 
beelden die aan de Kristalnacht in Duitsland 
herinneren, Japanse burgers worden gesla
gen, winkels geplunderd, vernield en in 
brand gestoken, al wat Japan is moet als een 
etterbuil uit de Amerikaanse samenleving 
worden gesneden. In dit klimaat gaat Jack op 
zoek naar Lili. Terwijl alle Japanse burgers 
worden opgeroepen om zich te verzamelen, 
zodat ze in kampen kunnen worden onderge
bracht, krijgt Jack zijn oproepingsbevel. De 
Kawamura worden, samen met duizenden 

Come see the paradise, niet flatterend voor de Amerikanen. 

andere Amerikaanse Japanners gedepor
teerd naar een kamp in de woestijn. Het 
wordt „kamp" genoemed, maar is het eigen
lijk een gevangenis. Het sterkste van deze 
film is dat Alan Parker de Amerikanen een 
kleedje past dat ze niet in dank zullen aan
vaarden. Reeds voordien maakte hij Missisi-
pi Burning en Midnigiit Express, zodat ieder
een die iets van film kent, weet dat Parker 
geen blad voor de mond neemt. 

NIET VOOR 
AMERIKANEN? 

In de film wordt het kampleven tot in de 
kleinste details getoond, ook de drama's die 
er mee gemoeid zijn. Wanneer vader Kawa
mura uiteindelijk ook in het kamp aankomt, 
wordt hij de zondebok, omdat men vermoedt 
dat hij met het FBI onder één hoedje speelt. 
Dat is het gevolg van het groeiend^ongenoe-

ADVERTENTIE 

gen, dat het kamp in pro-Japan-Japanners 
en pro-Amerika-Japanners verdeelt. 

Ook in het gezin Kawamura zal die split
sing ontstaan. Harry Kawamura {Ronald Ya-
mamoto) neemt dienst in het Amerikaans 
leger, zijn zus Dulcie (Akemi Nisnino) ver
kiest landbouwwerk in Idaho, maar Charlie 
(Stan Egi) weigert de eed van trouw aan de 
Amerikaanse regering te ondertekenen en 
wordt gerepatrieerd naar Japan, land dat hij 
nooit zag. 

Deze film begint zijn karrière in Europa en 
de Amerikanen krijgen hem misschien enkel 
te zien, wanneer hij hier genoeg goeie kritie
ken haalt en voldoende kommercieel sukses 
kent; Het zou jammer zijn voor hen, want dit 
is geschiedschrijving van een warme mense
lijkheid, die soms een tikje naar het melo 
zweemt, maar die ontroert. 

Zou ik nu ook niet even de titel noemen? 
Come see the paradise is niet te missen. 

Willem Sneer 
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TELEVISIE 

ZATERDAG 22 SEPT. ZONDAG 23 SEPT. MAANDAG 24 SEPT. 

T V 1 

09 30 Pronto, Italiaanse les, 10 00 Ezelsoor, in-
struktieve omroep, 11 00 Teleskoop, instruklieve 
omroep, 16 30 Laat George het maar doen, film, 
17 50 Nieuwskrant; 17 55 Nieuws; 18 00 Tik tak; 
18 05 Plons; 18 10 Schoolslag, 18 50 Vlaande
ren Vakantieland, over de Gordel, 19 20 Joker- en 
lottotrekking; 19 30 Nieuws. 
20 00 Tracey Ullman show 
20 25 Maxmix, muziekprogr 
21 35 Videodance, danswedstrijd 
22 30 Vandaag 
22 50 Sport op zaterdag 
23 20 In de hitte van de nacht, serie 

TV 2 

20 00 Snooker, sport 

VTM 

15 30 Hanna Barbera, tekenfilms, 1615 Clip 
Club, verzoekprogr, 16 30 Sister Kate, serie, 
17 05 Super 50; 18 00 Nieuws; 18 05 Highway to 
heaven, serie, 19 00 Nieuws. 
19 30 Free spirit, serie 
20 00 De juiste prijs, spelprogr 
21 00 Something wild, film 
23 00 Nieuws 
23 25 And the violins stopped playing, serie 
00 15 Nieuws 

Ned. 1 
13 00 Nieuws; 17 30 Nieuws; 17 40 Ja natuurlijk 
ekstra, dok , 18 28 Op goede gronden, dok , 
19 00 Nieuws; 19 20 Sil, de strandjutter, serie 
20 10 Roseanne, sene 
20 40 Crossfire, serie 
21 37 Puzzelkampioen, spelprogr 
22 01 Rondom tien, diskussieprogr 
23 00 Nieuws 
23 11 Drieluik, kunstprogr 
23 57 Opmaat, orgelmuziek 
00 13 Huizen van Oranje 

Ned. 2 

13 00 Nieuws; 17 00 Veronica muziekdag, 18 20 
Top 40; 19 00 Veronica muziekdag, 20 00 
Nieuws; 
20 27 Tour of duty, serie 
21 25 Veronica's Muziekveiling, verkoop eigen
dommen van sterren 
21 50 Rock around the clock, film 
23 15 Phil Collins „The Serious Tour", show 
00 20 Nieuws 
00 25 Phill Collins, vervolg 

Ned. 3 

09 00 Nieuws; 16 00 Studio sport; 17 45 Open 
universiteit; 18 00 Paspoort Marokkanen; 18 30 
Sesamstraat; 18 45 Jeugdjoernaal extra; 19 10 
Turkije: cirkel in een vierkant, dok , 20 00 
Nieuws. 
20 20 Spelen of sterven, film 
21 16 Jacqueline du Pré en het EIgar cellokon-
cert, film 
22 30 Studio Sport 
23 00 Nieuws 

T V 1 
09 00 Zoetekoek met Samson; 10 00 Eucharis
tieviering, 11 00 De zevende dag, praatkaffee, 
13 00 Sunday Proms, koncert, 14 30 De koning 
die geen hart had, jeugdfilm, 15 55 Schoolslag, 
spelprogr , 16 35 Muziekprofiel; 16 55 Het plein
tje, sene, 17 45 Draaimolen, kinderserie, 17 55 
Nieuws; 18 00 Tik tak; 18 05 Van Pool tot Eve
naar, toer kwis, 19 00 Sportweekend I; 19 30 
Nieuws, 19 45 Sportweekend II. 
20 15 De Brug, serie 
21 05 België in z'n blootje, bloemlezing „strip
tease" 
21 50 Muziekprofiel 
22 00 I.Q., kwis 
22 30 Vandaag 

22 50 Architekten in Europa, Arne Henriksen 

TV 2 

14 50 GP voor F1 van Portugal, autorennen 

VTM 
15 00 Band Wagon, film, 16 55 Clip Club, ver
zoekprogr; 17 05 Paradise Club, sene, 17 55 
VTM-sport; 18 00 Nieuws; 18 05 Lou Grant, se
rie, 19 00 Nieuws. 
19 25 Doogie Howser, M.D., sene 
20 00 East of Eden, film 
22 00 Nieuws 
22 20 VTM-sport 
22 50 Pat Garrett and Billy the Kid, film 
00 30 Nieuws 

Ned. 1 

13 00 Nieuws; 15 30 Natural world, natuurreeks, 
16 21 Neighbours, serie, 16 43 Over mensen en 
dieren, dok , 17 09 J.J. De Bom, kinderprogr, 
17 30 Nieuws; 17 36 Streetwise, serie, 18 01 
Vara's kindermenu; 19 00 Nieuws. 
19 07 Zo jong als je je voelt, sene 
19 32 Laat maar zitten, sene 
20 03 Sonja twaalf en een half jaar, hoogtepunten 
20 55 Achter het nieuws, aktualiteiten 
21 25 Rob de Nijs onderweg, show 
22 15 Kunstwerk, Hans Koetsier 
22 47 Zomerrock, Roskilde-Denemarken 
23 27 Museumschatten 
23 38 Nieuws 

Ned. 2 

09 00 Bram en Moos; 09 05 Koekoek, sene, 
09 20 De engel en het soMaatje, filmpje, 09 45 
Sally's bizniz, film, 13 00 Nieuws; 19 00 Mr. 
Bean, filmpje, 19 25 We zijn weer thuis, serie, 
20 00 Nieuws. 
20 10 Jongens van de Witt, verkenning 
20 41 Jlskefet, sketches 
21 06 Post Irkutsk, videobnef 
22 07 About face, serie 
22 32 De profs, portretten 
22 52 Nieuws 

Ned. 3 

09 00 Nieuws; 12 00 Het Capitool, diskussie
progr , 12 45 Natuur laat je leven; 13 05 Studio 
sport; 17 00 Kerkdienst; 17 45 De wilde ganzen, 
18 00 Schrijven, kursus, 18 30 Sesamstraat; 
18 45 Studio sport; 20 00 Nieuws. 
20 10 De papegaai, serie 
20 40 De familie Bakkus, serie 
21 00 Je bijt niet de hand, die je voedt, dok 
22 57 Nieuws 

T V 1 

14 00 Schooltelevisie; 17 30 Het Capitool, serie; 
17 55 Nieuws; 18 00 Tik tak; 18 05 Plons; 18 10 
De zilveren kornet, jeugdfilmpje, 18 35 Het ho-
ningbeleg, serie, 19 03 Buren, sene, 19 30 
Nieuws. 
20 00 Zeg 'ns AAA, serie 
20 25 Tien voor taal. Taalstrijd 
21 05 De wonderjaren, sene 
21 30 Goede Hoop, sene 
22 30 Vandaag 
22 55 De vrolijke dokters van St.SwithIn's, serie 

TV 2 

18 30 Nieuwskrant; 18 35 Mooi en meedogen
loos, sene, 18 58 Oogappel, oudermagazine, 
19 30 Nieuws. 
20 00 In-grid! In-gridI, sportkwis 
20 35 Het getemde paradijs, dok 
21 05 Over mijn lijf, gezondheidsmagazine 

VTM 

15 30 Dallas, sene, 16 15 Santa Barbara, sene, 
16 45 Clip Club, verzoekprogr , 17 00 VTM-Kin-
derklub; 17 30 Lassie, sene, 18 00 Nieuws; 
18 05 Cijfers en letters; 18 30 The power, the 
passion, serie, 19 00 Nieuws; 19 30 Rad van 
Fortuin. 
20 00 Zorro, sene 
20 30 MacGyver.serie 
21 30 Family Ties, serie 
22 00 Nieuws 
22 30 Vroemtuigen 
23 00 Space, serie 
23 50 Nieuws 

Ned. 1 

13 00 Nieuws; 15 00 Amazonia, dok , 15 45 Ro
maanse kunst In Frankrijk, De Provence, 16 10 
Gorilla's te midden van mensen, dok , 1 7 05 
Neighbours, sene, 17 30 Nieuws; 17 40 KRO 
Kresj, 19 00 Nieuws. 
19 20 Volmaakte vreemden, serie 
19 45 De Bobbies, sene 
20 15 Boggle, woordspel 
20 50 Liefde, niets dan liefde, serie 
21 15 De zomer van 1990, praatprogr 
22 00 Op weg naar Timboektoe, dok 
23 00 Nieuws 
23 10 Vincent op de voet gevolgd, dok 
23 30 Man, en paard, schaken 

Ned. 2 

13 00 Nieuws; 17 30 Post!; 17 33 Thundercats; 
18 00 Cartoons; 18 30 Home, sene, 19 00 Sport-
panorama, 20 00 Nieuws. 
20 27 Avro Twaalf Provinciën spel, kwis 
21 40 Televizier, aktualiteiten 
22 30 Lonesome dove, serie 
23 20 Ontdek je plekje, Weesp 
23 35 Nieuws 

Ned. 3 

09 00 Nieuws; 10 00 Schooltelevisie; 15 00 Tele-
ac; 18 30 Sesamstraat; 18 45 Jeugdjoernaal; 
18 55 Het klokhuis; 19 10 Teleac, 20 00 Nieuws. 
20 20 Business Class, dok 
20 50 (Niet) natuurlijke dood, reportage over aids 
21 20 Teleac 
22 00 NOS-laat 
22 45 Effektief omgaan met konflikten 
23 15 Nieuws 
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T V 1 

14.00Schooltelevisie; 17 30 Het Capitool, serie, 
17.55 Nieuws; 18 00 Tik tak; 18 05 Draaimolen; 
18.10 Sprooklesteater, Repelsteeltje, 18 40 Jo-
han en Pieiewlet, serie; 19 03 Buren, serie, 19 30 
Nieuws. 
20.00 De drie wi|zen, kwisprogr. 
20.40 Zeker weten?, praatprogr 
21.55 De Pre Historie, 1956 
22.30 Vandaag 
22.50 Mobiele mensen — auto, automagazine 

T V 2 

18 30 Nieuwskrant; 18 35 Mooi maar meedogen
loos, serie, 19 00 Babel, voor migranten, 19 30 
Nieuws. 
20 00 De Kamenier, film 
21.55 Vlaams-Natlonale Omroepsticliting 

VTM 

15 30 Dallas, serie, 1615 Santa Barbara, serie, 
16.45 Clip Club, verzoekprogr , 17 00 VTM-KIn-
derklub; 17 30 lassie, serie, 18 00 Nieuws; 
18.05 Cijfers en letters; 18 30 The power, tlie 
passion, serie; 19 00 Nieuws; 19 30 Rad van 
fortuin. 
20 00 Soundmixsiiow, finale 
21 00 Flying doctors, serie 
22 00 Nieuws 
22 30 Soundmixshow, finale 
22 35 Telefacts, aktualiteiten 
00 00 Nieuws 

Ned. 1 

13 00 Nieuws; 14 47 Ja, natuurlijk ekstra, dok , 
15 38 De schatgravers van Matecumbe, film, 
17 30 Nieuws; 17 40 Bollo, Bries en bondgeno
ten, jeugdserie, 18 05 Davy Crockett, serie, 19 00 
Nieuws, 19 20 Bloemencorso Aalsmeer, reporta
ge 
21 00 Children of a Lesser God, film 
22 06 Hier en nu, aktualiteiten 
22 44 Muzikaal Intermezzo 
23 00 Nieuws 
23.15 Emmy Verhey, koncert 
23.36 Hulzen van Oranje 

Ned. 2 

13 00 Nieuws; 17 00 Hero, film, 18 23 Heathcliff 
& Co, serie, 19 00 Tik tak; 19 05 ZIg Zag Spel-
show, postzegelaktie; 20 00 Nieuws. 
20 27 Schlagerfestival 1990 
21 40 Tros aktua, aktualiteiten 
22 10 Dear John, sene 
22 40 Onze ouwe, knmi-serie 
23 45 Nieuws 

Ned. 3 

09 00 Nieuws; 10 00 Schooltelevisie; 15 05 Tele-
ac; 18 00 Portret van een Onnagata, dok , 18 30 
Sesamstraat; 18 45 Jeugdjoernaal; 18 55 Het 
klokhuis; 19 10 Robin of Sherwood, serie, 20 00 
Nieuws. 
20 24 Buitenlandse schrijversportretten, Mar
guerite Dumas 
21 14 Schadembaab, eindeksamenfilm 
22 00 NOS-laat 
22 45 Het andere Europa, dok 
23 15 Studio sport 
23 45 Nieuws 

T V 1 

16 00 Samson; 17 30 Het Capitool, serie, 17 55 
Nieuws; 18 00 Tik tak; 18 05 Plons; 18 10 TV-
Tam Tam, voor kinderen, 18 35 My little pony, 
serie, 18 55 Muziekprofiel, Cfins Rea, 19 03 Bu
ren, serie, 19 30 Nieuws. 
20 00 Tatort, serie 
21 35 Krokant, Koude schotels 
22 30 Vandaag 
22 50 Stijl, antiekmagazine 

TV 2 

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

VTM 

15 30 Dallas, serie, 16 15 Santa Barbara, sene, 
1645 Clip Club, verzoekprogr, 17 00 Schuif af; 
18 00 Nieuws; 18 05 VTM-Super 50; 19 00 
Nieuws; 19 30 Rad van fortuin. 
20 00 Wie ben ik?, spelprogr 
20 30 Jake and the Ratman, serie 
21 30 Golden girls, serie 
22 00 Nieuws 
22 30 Hardcastle & McCormick, serie 
23 20 VTM-Sport 
23 30 The Odd Couple, serie 
23 55 Nieuws 

Ned. 1 

13 00 Nieuws; 15 00 Amazonia, natuurdok, 
15 45 Overal en (n)ergens, dok , 16 15 Zeeuwse 
mosselen, dok , 16 35 Tom Sawyer, tekenfilmse
rie, 17 00 Kop en staart; 1714 Het gebeurde in... 
India, belevenissen, 17 30 Nieuws; 17 40 Tijd
sein 1, nieuwsprogr, 18 05 Our house, sene 

19 00 Nieuws; 19 20 Highlight, portret gospelar-
tiest 
19 56 De negerhut van Oom Tom, TV-film 
21 51 Shockerende Russische psichiatrie, dok 
23 00 Nieuws 
23 10 Mag ik 's met je praten, praatprogr 

Ned. 2 

13 00 Nieuws; 17 00 Mijn eerste keer, mijn eerste 
huisdier, 17 25 Miss Universe, registratie verkie
zing; 18 15 Countdown, 19 00 Reis om de we
reld, dok , 19 25 Behind the scenes of „Tour of 
Duty", dok , 20 00 Nieuws. 
20 27 The Inspector General, film 

22 20 Nieuwslijn, aktualiteiten 
22 55 Parallax, paranormale verschijnselen 
23 45 Pin up club, erotisch mag 
00 15 Nieuws 

Ned. 3 

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

T V 1 

14 00 Schooltelevisie; 17 30 Het Capitool, serie, 
17 55 Nieuws; 18 00 Tik tak; 18 05 Pnkballon; 
18 25 Maivira, sene, 18 35 Anita and the kids of 
Europe, serie, 19 03 Buren, sene, 19 30 Nieuws. 
20 00 Hercule Poirot, sene 
20 50 Muziekprofiel, Michael Jackson 
21 00 Première, nieuvî e films 
21 30 Panorama, aktualiteiten 
22 30 Vandaag 
22 50 Piunjezak van een dode, sene 

TV 2 

18 30 Nieuwskrant; 18 35 Mooi en meedogen
loos, serie, 18 58 Muziekprofiel, Climie Fisher, 
19 00 Uitzending door derden; 19 30 Nieuws. 
20 00 Ommekaar: de uitdaging, skivakantie 
20 50 Nordic Lights, film 

VTM 
15 30 Dallas, serie, 16 15 Santa Barbara, sene, 
16 45 Clip Club, verzoekprog , 17 00 VTM-Kinder-
klub; 17 30 Lassie, serie, 18 00 Nieuws; 18 05 
Cijfers en letters; 18 30 The power, the passion, 
sene, 19 00 Nieuws; 19 30 Rad van fortuin. 
20 00 TIen om te zien, show 
21 00 Flamingo Road, sene 
22 00 Nieuws 
22 25 Star, filmmagazine 
23 15 VTM-Sport 
23 35 Animals of Africa, dok sene 
00 05 Nieuws 

Ned. 1 

13 00 Nieuws; 17 30 Nieuws; 17 41 Vara's kin
dermenu; 19 00 Nieuws; 19 22 Kinderen voor 
kinderen festival 1990, eerste voorronde 
20 23 Tien voor taal, taalstrijd 
21 16 De eerstgeborene, sene 
22 18 Steen voor steen, Foster Parents 
23 00 Nieuws 
23 13 Impakt, dok 

Ned. 2 

13 00 Nieuws; 18 00 Avro Service Salon; 17 35 
Tekenfilms; 17 55 Toppop gold; 18 20 Ontdek je 
piekje, Weesp, 18 30 Tennis; 19 00 Colour in the 
creek, serie, 19 25 Han Weiierdieck, muziekspe-
cial, 20 00 Nieuws 
20 27 Avro KrimI serie 
22 10 Alle kinderen van Bolivia, dok 
22 55 Ad Visser en ACE, muziekprogr 
23 25 Nieuws 

Ned. 3 

08 55 Nieuws; 09 00 Schooltelevisie; 17 45 Fata 
Morgana, dok 18 15 Geboorte profeet Moham
med, 18 30 Sesamstraat; 18 45 Jeugdjoernaal; 
18 55 Het Klokhuis; 19 10 De bierjagers, sene, 
19 35 Vreemde kostgangers, serie, 20 00 
Nieuws. 
20 20 Ballet: Le Corsaire 
21 49 Locke Consort, klassiek 
22 00 NOS-laat 
23 45 Hoofdpijn te lijf, teleac 
23 00 Nieuws 
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EEN FILM PER DAG 

VRIJDAG 28 S E F . 

TV1 
14.00 Schooltelevisie; 17.30 Het Capltool, serie; 
17.55 Nieuws; 18.00 Tik tak; 18.05 Plons; 18.10 
Postbus X, serie; 18.35 Oproep der kabouters, 
tekenfiimserie; 19.03 Buren, serie; 19.30 Nieuws. 
20.00 Elvis, serie 
20.25 Kinderen voor kinderen festival, kwis 
21.35 Niet beroemd, verrassende vertelling 
22.10 Huizen kijken, bouwen en verbouwen 
22.30 Vandaag 
22.50 Tijd Is geld, financieel magazine 
23.00 De vier seizoenen, fiim 

TV2 
18.30 Nieuwskrant; 18.35 Mooi en meedogen
loos, serie; 19.00 Uitzending door derden; 19.30 
Nieuws. 
20.00 Zegen en vloek, dok. 
21.00 Modem-magazine 
21.40Koncert 
22.55 Sport extra, snooker 

VTM 
15.30 Dallas, serie; 16.15 Santa Barbara, serie; 
16.45 Clip Club, verzoekprogr.; 17.00 VTM-Kin-
derklub; 17.30 Lassie, serie; 18.00 Nieuws; 
18.05 Cijfers en letters; 18.30 The power, the 
passion, serie; 19.00 Nieuws; 19.30 Rad van 
fortuin. 
20.00 Benidorm, serie 
20.30 Wies Andersen show, speiprogr. 
21.30 Pais, TV-flIm 
22.55 Nieuws 
23.20 Off beat, film 
00.55 Nieuws 

Ned. 1 
13.00 Nieuws; 17.30 Nieuws; 17.40 Tekenfilm-
festival; 18.00 Markant achterland, reportage; 
18.30 De Muppetshow; 19.00 Nieuws; 19.20 De 
blauwe revolutie, dok. serie. 
20.20 Boggle, woordspel 
20.50 Curieus, praatshow 
21.35 Inspekteur Morse, serie 
22.30 Brandpunt, aktuailteiten 
23.00 Nieuws 
23.10 Brandpunt ekstra 
23.25 Vincent op de voet gevolgd, dok. 
23.40 Iemand vermoordde haar man, fiim 

Ned. 2 
13.00 Nieuws; 16.00 Dieren van de Middellandse 
Zee, dok.; 16.30 Diamond Award Festival 1989, 
verslag; 17.16 De luipaard, dok.; 17.24 Heathcliff 
& co, tekenfilmserie; 17.56 De Teenage Hero 
Turtles, serie; 18.20 Familie Oudenrijn, serie; 
18.50 Tik tak; 18.55 Tros Grote Klub Show, 
muzlekprogr.; 20.00 Nieuws. 
20.27 Op goed geluk, speiprogr. 
21.15 De leukste thuis, ontspanning 
21.45 'Allo 'Allo, serie 
22.50 Hemingway, serie 
00.00 Nieuws 

Ned. 3 
08.55 Nieuws; 09.00 Schooltelevisie; 18.00 Pas
poort; 18.30 Sesamstraat; 18.45 Jeugdjoernaal; 
18.55 Het Klokhuis; 19.10 Ebba en Didrik, serie; 
19.40 Vogels kijken, dok.; 20.00 Nieuws. 
20.20 Cinema 3, De Nederlandse filmdagen 
22.00 NOS-laat 
22.45 Nieuws 

De grootsprakerige Albert Finney wordt op haast slaafse wijze gediend 
door Tom Courtenay in The Dresser. Dinsdag 25 septemt>er op TV 2, om 
20u. 

Norman, zijn kleder... (BRT TV 2, om 
20u.) 

WOENSDAG 26 SEPTEMBER 

ZATERDAG 22 SEPTEMBER 

ROCK AROUND 
THE CLOCK 
Amerik. muzikale film van Fred F. Sears 
uit 1956. Bandmanager Steve Hollis laat 
zijn orkest in de steek en trekt met een 
kollega naar New York. Ondenweg horen 
zij in een klein dorpje een totaal nieuw 
geluid, dat van de swingende band van 
Bill Haley... (Ned. 2, om 21u.55) 

ZONDAG 23 SEPTEMBER 

EAST OF EDEN 
Indrukwekkende verfilming in 1955 door 
Elia Kazan van de roman van John Stein
beck. James Dean vertolkte zijn eerste 
sterrol en deed dat op meer dan overtui-
gende wijze. (VTM, om 20u.) 

MAANDAG 24 SEPTEMBER 

L'ETUDIANTE 
Valentine geeft les in een kollege en werkt 
inmiddels aan een eindverhandeling van 
haar studies klassieke letteren. Haar ern
stige leventje wordt verstoord door de 
komst van Edouard, een jongeman die zij 
tijdens een skivakantie leerde kennen. 
Franse film uit 1988 met Sophie Marceau 
en Vincent Linden. (RTBf 1, om 20u.05) 

DINSDAG 25 SEPTEMBER 

THE DRESSER 
Britse film van Peter '/ates uit 1983 met 
Albert Finney, Tom Courtenay en Edward 
Fox. „Sir" is de tirannieke hoofdakteur en 
direkteur van een rondreizend teaterge-
zelschap. Hij is de totale ineenstorting 
nabij, maar gelukkig kan hij rekenen op 

THE INSPECTOR 
GENERAL 
Amerik. satirische muzikale film uit 1948 
met Danny Kaye, Barbara Bates en Elza 
Lanchester. Georgi wordt per vergissing 
aangezien voor de inspekteur-generaal 
die door de Keizer naar het Russische 
dorpje Brodne wordt gestuurd om er de 
klachten van de bevolking te onderzoe
ken. (Ned. 2, om 20u.27) 

DONDERDAG 27 SEPTEMBER 

LE MAITRE DE 
MUSIQUE 
In het begin van deze eeuw besluit de 
gevierde operazanger Joachim Dalleyrax 
zijn karrière voortijdig stop te zetten. Hij 
wil zich uitsluitend gaan bezig houden 
met de opleiding van twee leerlingen met 
een uitzonderlijke stem. Waalse film uit 
1988 met José Van Dam, Anne Roussel 
en Philippe Volter. (RTBf 1, om 20u.25) 

VRIJDAG 28 SEPTEMBER 

THE FOUR SEASONS 
Amerik. komische film van en met Alan 
Alda uit 1981. Drie echtparen brengen 
hun jaarlijkse vakantie samen door op het 
platteland. Nick shockeert Jack door hem 
toe te vertrouwen dat hij uitgekeken is op 
zijn vrouw Anne. Toch worden plannen 
gemaakt voor een gezamenlijke zomerva
kantie. Met Carol Burnett, Len Cariou en 
Sandy Dennis. (TV 1, om 23u.) 
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OP DE 
BARRIKADE 

• De Franse Gemeenschap — internatio
naal ! — betaalt jaarlijl<s 270 leerkrachten om 
de nazaten van de Franse kolonisten in 1 
verre Kanadese Louisiana „Frans-te-hou
den". Zo vertelde de Heer Taccoen, ere-
schepen van Belle, het tijdens de 43e Frans-
Vlaamse Kultuurdag in Waregem op zondag 
16 september j . l . En hij voegde er aan toe: 
„Met twee leerkrachten Nederlands zouden 
wij al heel tevreden zijn in Zuid-Vlaande-
ren". 

In de plenumvergadering van deze zeer 
interessante studiedag waren er in elk geval 
minder aanwezigen van het „Prinsenvolk der 
oude Nederlanden" dan het aantal franstali-
ge vrijgestelden voor Louisiana! De 
Schakel" — het mooie kultureel centrum van 
Waregem — herbergde, nè het Hemelvaart
instituut in de katakombentijd, voor de 25ste 
maal 6 deelbijeenkomsten die met encyclo
pedische pareltjes van informatie het ,,erf
goed van de Nederlanden" aktueel houden. 
Wie wacht op wie in Vlaanderen om deze 
zorg te konkretiseren ? De beide noorderde

partementen, 7 % van de Franse staatsop-
pervlakte, worden door 4 miljoen Europea
nen bewoond, die — tenminste! — „binding 
voelen" met Vlaanderen... 

Een éérste buurgebied, zou ik zo zeggen, 
dat op vele vlakken belangrijker wordt dan 
Wallonië. En Vlaanderen leeft er, ook met 
kleine stapjes. Enkele voorbeelden. 11 Bur
gemeesters uit de Westhoek tussen de Aa en 
de Leie, vonden mekaar om i.v.m. de EUVO-
aktie van Luk Vranckx, de hoevenamen 
Vlaams te houden. Het onderwijs Neder
lands groeit ontegensprekelijk; Francis Per-
sin wordt de 1ste inspekteur Nederlands 
voor Frankrijk. Wat in het basisondenwijs van 
Wervik-Zuid aan Nederlands taalonderricht 
werd opgezet lukt. Zo zou ik vele feiten 
kunnen opsommen maar het zou beter zijn 
dat je het Orgaan van het Komitee voor 
Frans-Vlaanderen gebruikt, voor je afdeling, 
voor je FVK-ploeg enz... Dit driemaandelijks 
tijdschrift is aan zijn 18e jaargang toe en je 
kan het met een vrije bijdrage op rek. 469-
1003761-50 Komitee voor Frans-Vlaanderen, 
8790 Waregem, aan huis ontvangen. Doen! 

• Op zaterdag 22 september wordt in de 
UFSIA - Vrijheidslaan 17 — Koekelberg 
(Basiliek) het 40ste Algemeen-Nederlands 
Kongres gehouden. Heel konkreet onderzoe
ken er Nederlandse en Vlaamse deskundi
gen hoe een gezamenlijk beleid kan gevoerd 
worden inzake: kuituur, onderwijs, media, 
voortdurende vorming, boekwezen, weten
schapsbeleid enz... Meer dan ooit, nu dat de 
ontgrenzing in Europa groeit, nu het vrij 
verkeer van goederen en personen Neder
lands-versterkend kan inwerken, moeten wij 
ons vormen, beleidsaandacht opbrengen 
enz... Hoe dikwijls beluisteren wij her en der 
de emotionele groot-Nederlandse kreten 
niet, die weinige zoden aan de dijk brengen 
in het Noorden meer irritatie en vraagtekens 
oproepen dan samenwerking. Een geringe 
kans dus om bij-te-benen. Meer inlichtin
gen? Bel even naar de Stichting Algemeen-
Nederlands Kongres — Gallaitstraat 80 — 
1210 Brussel, tel. 02/241.31.64. 

Willy Kuijpers 

Geachte lezer, 

Vanaf 1 oktober wijzigen vele postnummers. Misschien ook het uwe. 

Onze administratie heeft inmiddels voor de nodige aanpassingen gezorgd. 
in sommige gevallen brengen de gewijzigde postnummers ook slraatnaamveranderingen met zich 

mee. Mocht dat bij u het geval zijn dan zouden wij het erg op prijs stellen indien u ons dit door middel 
van onderstande strook zou laten weten. Onze administratie zorgt er dan voor dal er geen 
onderbreking optreedt bij het toezenden van uw weekblad. 

Naam-

Oud adres: 

Postnr.: . . 

Gemeente: 

Nieuw adres; 

Postnr.: . . . 

Gemeente: 

N.B.: U hoeft deze strook slechts terug te zenden indien uw straatnaam wijzigt. 

HET 
PARTIJBESTUUR 
DEELT MEE 

Na afloop van het Volksunie-Partijbestuur van 
maandag 17 september j . l . heeft algemeen voorzit
ter Jaak Gabriels volgende mededelingen ver
spreid ten behoeve van de pers. 

Het VU-partijbestuur besprak op haar vergade
ring het kongres van de Parti Socialiste, de uitspra
ken van Happart en de spoorstaking. 

PARTI SOLIALISTE 

Van het PS-kongresvan Seraing onthoudt de VU 
vooral de wil om de derde faze kompleet en tijdens 
deze legislatuur uit te voeren. Daarmee heeft de PS 
eindelijk alle onduideli)kheid over de derde faze 
weggenomen. Het is nu aan de regering om de 
positieve verklaringen van de meerderheidspartijen 
ook in wetteksten om te zetten. 

Dat ook de landbouw op het verlanglijstje van de 
Waalse socialisten staat is niet nieuw. Reeds tij
dens de regeringsonderhandelingen had de VU dit 
punt op de agenda geplaatst. De Volksunie blijft 
hiervan ook nu natuurlijk voorstander. De Vlaams-
nationalisten willen trouwens op termijn ook nog 
andere bevoegdheden, o.m. de sociale zekerheid, 
naar gemeenschappen en gewesten overhevelen. 

HAPPART 

Dat de Vlaamse partijen gelijk hadden de Vlaam
se voogdij te verwerven over alle Vlaamse gemeen
ten, inclusief Voeren en de randgemeenten, wordt 
onderstreept door de uitlatingen van vice-premier 
Moureaux. Dank zij deze voogdij keert in deze 
gemeenten langzaam maar zeker het tij. 

De oproep van Happart voor een nieuw statuut 
bewijst dat hij niet meer weet van welk hout pijlen 
maken. Zelfs al spreekt hij enkele woorden Neder
lands en roept hij op tot samenwerking tussen 
Vlamingen en Walen, wat de VU steunt, zijn bocht 
toont aan dat de situatie voor de Vlaamse Voere
naars de jongste jaren verbeterd is. Dat was al 
duidelijk na de jongste gemeenteraadsverkiezin
gen, en het blijkt ook uit de toestand van het 
Nederlandstalig onderwijs in de Limburgse ge
meente. De Vlaamse regering moet enkel haar 
belangstelling voor Voeren en de rand met konkre-
te en snelle daden hard te maken. 

SPOORSTAKINGEN 

De Volksunie keurt het opbod tussen de vakbon
den bij de NMBS af. De stakingen van het perso
neel van de spoorwegen bezorgen de gebruikers 
van het openliaar vervoer niet alleen veel last, ze 
kosten ook pakken geld aan de gemeenschap en 
doen bij veel burgers vraagtekens rijzen over de 
toekomst van het openbaar vervoer. 

Meer algemeen is de VU van mening dat aan het 
monopolie en de syndikratie van de twee grote 
vakbonden een einde dient gesteld. Als onafhanke
lijke en ongebonden partij kan de Volksunie niet 
dulden dat de sindikale vrijheid in het gedrang 
wordt gebracht. De enige manier om een rustig 
klimaat te scheppen voor sociale onderhandelin
gen bestaat er volgens de VU in alle vertegenwoor
digers van de spoonwegwerknemers bij deze on
derhandelingen te betrekken. Dat Schouppe (als 
ACV-er) dit weigert te erkennen is onaanvaardbaar. 
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KIJK, VNOS OP DE BUIS 

Dinsdag 25 september, omstreeks halttien 
op TV 2, is er alweer een lange laatavonduit-
zending van VNOS. Het wordt eens te meer 
een uitzending die zal beklijven. 

DE SCHANDE VAN KOSOVA 
Toen wij in april een reportage brachten over 

Kosova, de Albanese provincie van de Servi
sche Republiek in Joegoslavië, en de alarm
klok luidden over de flagrante schendingen van 
de mensenrechten daar, waren wij de eersten 
om die schande aan te klagen. Het leek er 
aanvankelijk op dat de pers en de publieke 
opinie weinig te beroeren was voor het drama 
van de Albanezen uit Kosova. 

Ondertussen is er echter heel wat veranderd. 
Willy Kuijpers en Jaak Vandemeulebroucke — 
gedreven door hun volksnationale en humani
taire overtuiging — bleven hameren op deze 
spijker. De belangstelling groeide. Willy Kuij
pers bestookte de internationale instellingen en 
ons ministerie van Buitenlandse Betrekkingen. 
Jaak Vandemeulebroucke nodigde dr. Ibrahim 
Rugova, voorzitter van de Demokratische Liga 
van Kosova, naar Straatsburg uit, en kon een 
resolutie laten stemmen door het Europees 
Parlement. 

Dr. Zelzeria Cana, sekretaris van de mens-
rechtenkommissie van Kosova, woonde als 
eregast de IJzerbedevaart bij, samen met een 
talrijke Albanese delegatie. De pers ten onzent 
begon plots wel aandacht te besteden aan de 
zaak-Kosova. Toen wij dan voor twee weken op 
een perskonferentie onze filmbeelden voorstel
den, kwam er zelfs buitenlandse belangstel
ling. 

Op de meest brutale wijze worden de 
mensenrechten in Kosova geschon
den. De VNOS brengt hiervan een 
scheldeend verslag. 

Aan de hand van klandestiene opnamen, 
bijeengesprokkeld tijdens onze vakantie in Ko-
sovoa en met veel moeite naar Vlaanderen 
gesmokkeld, hebben wij een schokkende re
portage gemaakt over „De schande van Koso-

Een aangrijpend dokument over geweld, ter
reur, martelingen, vergiftigingen, onderdruk
king en moord. 

„EUROPA BEGINT HIER" 

Zo luidde het motto van de jongste IJzerbe
devaart. De vormgeving van Europa moet aan 
de basis gestalte krijgen. De inzet voor het 
betere Vlaanderen is daarvoor een hoeksteen. 
Onze Kosova-reportage wordt gevolgd door 
een gesprek met o.m. voorzitter Gabriels, se
kretaris Kuijpers en Europarlementslid Vande
meulebroucke. 

Stof te over: de Golfkrisis, de derde faze van 
dè staatshervorming en de nieuwe ondertitel 
voor de VU: Vlaamse Vrije Demokraten. 

10 GORDELEN VOOR DE RAND 

Naar aanleiding van de 10de Gordel rond 
Brussel bezochten wij de zes randgemeenten. 
Hoe Is de toestand er nu en welke zijn de 
uitdagingen voor morgen? Luk Van Biesen 
(Kraainem), Stan Philips (Wemmei) en Richard 
Peeters (Wezembeek-Oppem) zijn onze gid
sen. 

De franstaligen zingen nu misschien een 
toontje lager, maar het blijft een dagdagelijks 
gevecht tegen het taal- en kultuurimperiallsme. 
Onze kamera volgde de jongste gemeenteraad 
van Linkebeek. Deze prachtige gemeente Is 
sinds maanden onbestuurbaar door de boude 
weigering van de raliate franstaligen om zich bij 
de wet neer te leggen. 

Daarenboven dreigen de grond- en huurprij
zen het de gewone Vlaming onbetaalbaar te 
maken om zich in de Rand te vestigen. 

Om niet te missen: VNOS, dinsdag 25 sep
tember omstreeks halftien op TV 2. 

BOUWEN AAN DE TOREN = 
BOUWEN AAN VLAANDEREN 

Omdat de IJzertoren waarden symboliseert die 
VUJO tracht om te zetten in politieke aktie, willen 
we een steentje bijdragen tot de hoogdringende 
restauratie van dit monument. Alhoewel de Vlaam
se Raad de IJzertoren tot ,,Memoriaal van de 
Vlaamse ontvoogdingsstrijd" heeft uitgeroepen, 
willen lauwe politici van de traditionele partijen niet 
genoeg subsidies geven om dit monument goed te 
onderhouden. Daarom deed het IJzerbedevaartko-
mitee een beroep op de Vlaams-nationalisten. 

Langs de andere kant wil VUJO bewijzen en 
aantonen dat de Vlaamse Beweging meer is dan 
manifesteren en gedenken, meer is dan symbolen 
en woorden. Wij willen ook een beter Vlaanderen. 
Wij willen de link leggen tussen symbolen van de 
Vlaamse Beweging en de zorg voor kansarme 
Vlamingen. 

Daarom hebben we een steunfonds opgericht. 
De bedoeling is de Vredesfietseling te laten spon
soren door leden en sympatisanten, door mandata
rissen en VU- of VUJO-afdelingen. De afstand van 
de Vredesfietseling is afgerond 250 km. Wie b.v. 10 
fr./kmwilsponoren, stort 2.500 fr. (10 fr. x 250 km) 
op rekening 671-9080009-07 van het „Steun
fonds IJzertoren" te Brussel met de vermelding 
„Bouwen aan de toren = bouwen aan Vlaande
ren". Minimum is 1 fr. per kilometer, of 250,- fr. 

Het zo verkregen geld wordt voor de helft ge
schonken aan het IJzerbedevaartkomitee voor de 

restaurering van de IJzertoren, de andere helft is 
bestemd voor een vrijwilligersprojekt dat zich bezig 
houdt met huisvesting voor kansarmen in Vlaande
ren. De officiële overhandiging gebeurt dan op 11 
november a.s. 

We publiceerden reeds twee lijsten van mensen 
die het „Steunfonds IJzertoren" spijsden. Hieron
der drukken we een derde lijst af. Het totaal is dat 
van 6 september II. 

Wij danken hen in naam van hen die het goed 
menen met Vlaanderen en de Vlamingen, van 
harte. 

Totaal vorige lijsten: 60.750,-

4de lijst: 
VUJO-arr. O.V.D I.OOO 
De Oude Kring, Heusden-Zolder 5.000, 
Vital Geeraerts, Wilsele 1.250 
Frans Alpaert, Brugge 800, 
vu-afdeling Stene 2.000, 
Geert Lambert, Oostende 500, 
VU-afdeling, Destelbergen 5.000, 
Emmanuel Timmermans, Lummen . . . . 1.000, 
Bart Somers, Leuven 500, 
VU-afdeling Zottegem 5.000, 

Totaal van deze lijst: 22.050,' 

Totaal (op 12/09/1990): 82.800, 

ZUID-VLAANDEREN 
OP PRENTBRIEF-
KAARTEN 

Menschen lyk wyder is een Frans-Vlaamse 
kulturele vereniging die gevestigd is in Gode-
waerdsvelde (Zuid-Vlaanderen) bij Poperinge 
(Noord-Vlaanderen). Ze heeft tot doel de betrekkin
gen tussen beide Vlaamse administratieve gebie
den te bevorderen door allerlei kulturele aktivlteiten 
op touw te zetten. 

IMenschen lyl( wyder heeft vooral als doel het 
onderwijs Nederlands te bevorderen in Zuid-Vlaan
deren via alle mogelijke kanalen, de Zuid-Vlaamse 
media in het bijzonder. 

De best geschikte manier, de meest direkte ook, 
om de mogelijkheid tot het volgen van lessen 
Nederlands bekend te maken is dit wereldkundig 
maken via reklame. Maar reklame in de pers kost 
natuurlijk hopen geld. 

Menschen lyk wyder verkoopt o.a. daarom origi
nele prentkaarten om, met de opbrengst ervan, 
advertenties te kunnen plaatsen in de Zuid-Vlaam
se kranten. 

De prentkarten kunnen besteld worden bij 
Frank Allacker, Slnt-Janskruisstraat 4, 8970 Po
peringe Giro 000-1602114-62. De reeksen kos
ten afzonderlijk 370 fr., de twee reeksen samen 
650 fr. 
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TAK BETOOGT VOOR 
TAALWETTEN 

Een groep van een twintigtal TAK-aktievoerders 
heeft een tijdje het kabinet van minister Jean Louis 
Thys bezet. Zij droegen een spandoek mee met het 
simbool van de aktie „MIVB, Pas de taalwet toe." 

Na een half uur aandringen werden twee Takkers 
door de minister ontvangen. Zij deelden mee dat er 
klacht werd ingediend tegen de l\̂ IVB bij de Vaste 
Kommissie voor Taaltoezicht. Er werd gevraagd 
naar de vorderingen in verband met het taaidos
sier, dat J.L. Thys reeds een zestal maanden in 
bezit heeft. 

TAK herhaalde er nog eens de vier gestelde 
eisen: een taaleksamen voor alle personeelsleden 
in buitendienst, verplaatsing van alle Nederlands
onkundigen naar binnendiensten, inschakelen van 
de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling voor 
het opvullen van vrijgekomen plaatsen en toeken
nen van een tweetaligheidspremie. 

De minister vindt dat het aanwerven van perso
neel en het toepassen van de taalwet behoort tot de 
Inwendige keuken van de MIVB. Hij wil in dat 
verband de bestaande strukturen volgen. Het taal
probleem past hij in, in het kommercialiseringspro-
ces en het klantvriendelijk imago van de MIVB. 

Hij vestigt zijn hoop op de nieuwe ordonnatie en 
het nieuwe statuut dat moet goedgekeurd worden 
en het daaruit voortvloeiend beheerskontrakt dat 
over enkele maanden tussen de MIVB en het 
Brussels Gewest moet worden afgesloten. De dis-
kussie zal worden gevoerd in de Brusselse Raad. 

Voor TAK is het de plicht van de Vlaamse 
vertegenwoordigers aktief deel te nemen aan de 
diskussie om bepaalde voorwaarden af te dwingen. 

SEPTEMBER 
22 GROOT-BIJGAARDEN: VU-etentje, vanaf 
18u. in zaal Collegium, Brusselstraat. Ook op 23/9 
van llu.30 tot 20u. 
27 OVERUSE: Hugo Coveliers komt, onthult, 
maar danst geen ballet. Om 20u. in zaal Ter Use 
(1ste verdieping). Stationsstraat te Overijse. Inkom 
50 fr. (1 konsumptie inbegrepen). Org.: Vlanajo 
i.s.m. VI. Ziekenfonds. 
29 KAMPENHOUT: 2de Witlooffeest. Van 17 tot 
21 u. in zaal De Beiaard, aan de kerk. Ook op 30/9 
van llu.30 tot 19u. Org.: VU-Kampenhout. 
29 ANDERLECHT: Mosselkermis (tevens Vlaam
se stoverij), in zaal Credo, Ninoofsestwg 371,1080 
Anderlecht (onder de kerk). Van 12 tot 21 u. Ook op 
30/9 van 11 u.30 tot 16u. Org.: Vlaamse Werkgroep 
Klimop vzw. 
29 HEVERLEE: Etentje van VU-Heverlee, Kes-
sel-Lo, Leuven, Wijgmaai en Wilsele. Vanaf 20u. in 
zaal Sint-Antonius, Schreursvest 33 te Heverlee 
(met optreden salonorkest ,,De Turkooisen Di
van"). Ook op 30/9 van 12u.30 tot 15u.30. Menu 
aan 350 fr. Kindermenu 150 fr. Inschrijving bij 
bestuursleden vooraf gewenst. 
30 DWORP: VU Pannekoeken- en uitsmijters-
feest. Vanaf 14u.30 in zaal Alcazar, Dorpsestraat te 
Lot. Org.: VU-Dworp. 

OKTOBER 
6 DWORP: Jaarlijks eetfestijn in zaal Ons Huis te 
Dworp. Mosselen, biefstuk, kinderschotel. Vanaf 
17U.30. Ook op 7/10 van llu.30 tot 20u. Org.: VU-
Dworp. 

Het Taalaktiekomitee voerde aktie bij de Brusseise gewestminister J.L. Theys. TAK wil 
dat de overtredingen van de taalwetten bij de MIVB een einde nemen, (foto Mare Ceis) 

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

op zaterdag 20 oktober in Rijsei op te stappen. 
Zij eist: 

— Geen kunstmatige naam ,,Nord, Pas-de-Caiais", wel de historische naam „Flandre-
Vlaanderen" 

— Nederlands in de school en op TV 
— Tweetalige bewegwijzering 
— Ondenwijs in de Vlaamse geschiedenis 
— Bescherming en bevordering van het Vlaams kultureel erfgoed 
Deze betoging moet slagen. Maak er bovendien een kennismaking met Frans-

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

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

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

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

GEMEENTE OVERIJSE 

Een voltijdse betrekking in vast verband is te begeven: 

— 1 geschoolde 
arbelder-chauffagist 

Nadere inlichtingen omtrent aanwervingsvoorwaarden en examenprogramma kunnen 
bekomen worden op de rekendienst-personeelsdienst van het gemeentebestuur van 
Overijse, tel. 02/687.60.40. 

De kandidaturen dienen aangetekend gestuurd naar het Kollege van Burgemeester en 
Schepenen van en te 1900 OVERIJSE. De kandidatenlijst wordt afgesloten op 17 
oktober 1990. 
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NEDERLANDS 
VOOR VU-ST.-NIKLAAS 

SEPTEMBER 

21 SINT-AMANDSBERG: Gespreksavond met 
Hugo Coveliers over de „bende -kommissie. Om 
20u. in de Raadzaal Oud Gemeenteliuis, Antwerp-
sestwg. Org. VU-St.-Amandsberg. 
21 SINT-NIKLAAS: Annemie Van Winckel over 
haar boek „Lotgenotes". Om 20u. in het Centrum, 
Grote Markt. Inkom 150 fr., wk 120 fr. in Vrouwen
centrum (777.97.00). Org.: FVV-Sint-Niklaas. 
21 DEINZE: 8ste Familiefeest. Vanaf 19u.30 in 
de Volkskring, Markt te Deinze. Warme Bretoense 
beehesp. Eregast is Frans Baert. Gezellig samen
zijn. Inschrijven bij Herman Maes (91/86.24.53), 
Arsele Renvaert (091/82.68.50) en Maurits Onder-
beke (091/86.29.11). Org.: VU-Deinze. 
28 WICHELEN: Jaarlijks Mosselfestijn, in lokaal 
De Moriaan, Bohemen 35. Vanaf 19u. Leden: 150 
fr., niet-leden 250 fr. Org.: VU-Groot-Wichelen. 

28 RUPELMONDE: AVK-Kruibeke, Bazel en Ru-
pelmonde nodigen uit tot gezellig samenzijn, in 
feestzalen De Schepper, Temsestraat 33. Aperitief, 
hoofdschotel + wijn aan 500 fr. Praatcafé met 
burgemeester Denert. Spelen, kwis en muziek. 
Inschrijven bij R. de Roeck-Van der Meiren 
(774.00.57). 
29 WETTEREN: VU-Wetteren naar Frans-Vlaan-
deren o.l.v. Walter Luyten. Info bij Johan De Smet, 
Mellepontweg 36 (091/52.19.09). 

ZOTTEGEM: 15de Zoektocht der Vlaamse 
Ardennen. Van 30/6 tot 30/9. Info: WV-kantoor, 
Markt Zottegem. Org.: VTB-VAB-Zottegem. 

GENT: van 14 september tot 4 oktober: Na
tuur in 24 pentekeningen en akwarellen. Tussen 9 
en 17u. in de lokalen van het Verbond van Neutrale 
Mutualiteiten, Coupure Links 103, te 9000 Gent. 
Inkom gratis. 

OKTOBER 
6 KALKEN: Groot VU-Herfstbal. Vanaf 21 u. in 
zaal Koninklijke Harmonie, Koffiestraat 72. Met 
Discobar Ambiance. Inkom 100 fr, wk 80 fr. Org.: 
VU-Laarne-Kalken. 
6 GENT: Noors Buffet, in feestzaal St.-Theresia, 
Peerstraat 150. Vanaf 19u. Inschrijven tot 1/10 bij 
Johan Beke (26.22.67 of 23.01.36) of 350 fr. storten 
op rek. 068-2012795-72. Org.: Vlaams Kultuurcen-
trum Manakerke. 
12 AALST: Johan Sauwens op de rooster. Om 
20u. in zaal De Korenbloem, Nieuwstraat 2 (Grote 
Markt). Org.: VU-arr. Aalst. 
13 GIJZEGEM: Steakfestijn in zaal Patronaat in 
Gijzeqem. Begin 18u. tot 22u. Volw.: 300 fr., kind. 
200 fr. Aperitief geschonken door Mieke Blom-
maert. Org.: VU-Gijzegem. 
13 DENDERLEEUW: Jaarlijks Eetfestijn van VU-
Denderleeuw-Welle-lddergem.ln zaal Breughel, 
Dorp, Denderleeuw. Vanaf 18u. Ook op 14/10 van 
l lu.30 tot 15u. Keuze uit verschillende scholels. 
13 HAMME: Mosseleetfestijn in lokaal 't Leeuw-
ke, Mandemakersstraat 47. Ook op 14/10. Info op 
sekretariaat VU-Hamme: 052/47.05.34. 
13 SINT-GILLIS-WAAS: VU-bal in Kath. Kring, 
Kerkstraat 64. Om 21 u. Met diskobar en gratis 
tombola. Inkom 100 fr. 

ZOEKERTJE 

VU-gemeenteraadslid Lieven Dehandschutter 
heeft bij het gemeentebestuur aangedrongen om 
voor een korrekt taalgebruik te zorgen bij eventuele 
internationale feesten in de stad. Volgens Dehand
schutter werd het gebruik van Engelstalige op
schriften en aanduidingen tijdens de jongste editie 
van de Vredesfeesten door heel wat stadsgenoten 
als ongepast en onnodig aangevoeld. 

VROUWEN-
LEESGROEP 
TE ST.-NIKLAAS 

Reeds verschillende jaren bestaat binnen FW-
Sint-Niklaas een vrouwenleesgroep, deze groep 
komt om de 6 weken samen om een in overleg 
gekozen boek te bespreken. Omdat er zoveel 
interessante boeken over vrouwen door vrouwen 
geschreven zijn beperken we ons hiertoe. We 
hebben al saaie, verouderde of onbenullige boeken 
gelezen, maar ook prachtige, plezierige boeken die 
voor ons een ware ontdekking waren. 

Wie belangstelling heeft voor deze leesgroep is 
altijd welkom. Gevraagd wordt het boek echt te 
lezen. We venwachten geen kritici of tekstuitplui
zers, maar enkel vrouwen die graag met andere 
vrouwen over het gelezene praten. 

Inlichtingen, ook voor nieuw op te starten lees-
groepen: Agnes Stas (777.03.99) en Miet Van 
Wichelen (776.75.63). 

Op vrijdag 21 september a.s. komt de schrijfster-
joernaliste Annemie Van Winckel met haar,,Lotge
notes" in Sint-Niklaas praten. Om 20u. in het 
Centrum, Grote Markt te Sint-Niklaas. 

— GEZOCHT — 19-jarige jongeman vrijgesteld van 
legerdienst, met notie van houtbewerking zoekt 
betrekking in gelijk welke handarbeid. Liefst ten 
zuiden van Brussel. Voor infchtingen zich wenden 
tot senator dr. J. Valkeniers (02/569.16.04). 

OPENBAAR CENTRUM VOOR 
MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 

VAN EN TE MERELBEKE 

Het O.C.M.W. gaat over tot de openver-
klaring in statutair verband van volgen
de betrekkingen met aanleg van een 
wervingsreserve, geldig tot 31.12.92: 

— 2 klerken 
— 1 geschoold 

arbeider B 
Tevens wordt een wervingsreserve, 
geldig tot 31.12.92, aangelegd voor de 
functie van gezins- en bejaardenhelp-
(st)ers ten huize. 

De aanvragen der kandidaten dienen 
per aangetekend schrijven gericht aan 
de Heer Voorzitter, Poelstraat 37 te 
9220 Merelbeke, en dienen hem uiter
lijk, samen met de nodige bewijsstuk
ken, te bereiken op 03 oktober 1990. 

Inlichtingen en voonwaarden zijn te be
komen op het secretariaat op hetzelfde 
adres, tel.nr. 30.62.53. 

Dat Herman Cole bepaalde mededelingen aan 
piloten en bemanningsleden in het Engels en Frans 
deed zal niemand het stadsbestuur ten kwade 
duiden. Storend was wel het feit dat heel wat 
mensen rondliepen met een plaatje „crew" en 
,,guest" en dat verscheidene opschriften eveneens 
in het Engels gesteld waren. 

Het VU-gemeenteraadslid dringt er nu bij het 
schepenkollege op aan om alle mededelingen en 
opschriften die voor het publiek bestemd zijn in het 
Nederlands te doen stellen. Aan mede-organizato-
ren en sponsors moet de verplichting opgelegd 
worden alle reklameborden en -mededelingen in 
het Nederlands te stellen. 

VU-LEBBEKE LEEF 
Voor aanvang van de jongste gemeenteraad 

werd door de VU-mandatarissen aktie gevoerd 
tegen de verspilzucht van het CVP-PW-bestuur. 
Lebbeke wordt door ingewijden beschouwd als de 
slechts bestuurde gemeente van Oost-Vlaanderen 
en zelfs van het ganse Vlaamse land. 

De gevoerde aktie ging meer bepaald tegen de 
aankoop, om vriendjespolitieke redenen, van een 
oud gebouw dat bovendien slecht gelegen is. 
Kostprijs: 11 miljoen. Na verbouwing, op basis van 
vastgoedleasing, zou dit gebouw moeten dienst 
doen als brandweerkazerne, maar om verkeers
technische redenen kunnen de wagens met moeite 
in en uit de kazerne. Prijsetiket: 53 miljoen. Aan de 
pui van het gemeentehuis werd door de VU-
mandatarissen uitleg gegeven aan de omstaan-
ders. 

ANDRE GEENS TE 
DENDERMONDE 

Het Vlaams-nationaal Studiecentrum van Den-
dermonde nodigt André Geens, de minister van 
Ontwikkelingssamenwerking, uit voor een uiteen
zetting over het door België gevoerde ontwikke
lingsbeleid. Deze vindt plaats in het Stadhuis van 
Dendermonde op donderdag 27 september a.s. om 
20 uur. 

De minister wil zijn beleid voeren in open dialoog 
met de bevolking. Daarom hecht hij zeer veel 
belang aan het rechtstreeks kontakt met diegenen 
die begaan zijn met de ontwikkelingsproblemen. 
Na de inleiding door de minister is het woord aan de 
aanwezigen voor vragen en kommentaar. 
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CAUDRON EN HET AALSTERS X M W 
Gemeenteraadslid Jan Caudron kreeg tijdens de 

jongste gemeenteraadszitting In Aalst niet de gele
genheid om zi)n tussenkomst over de jaarrekening 
1989 van het OCMW af te maken. De burgemeester 
hief vroegtijdig de openbare zitting op. Uit protest 
verlieten de frakties van de VU en CVP de raadszit
ting. 

Caudron haalde alle registers open toen hij zijn 
visie gaf over de werking in het Stedelijk 7. ^ken-

huis. Hi) kloeg het feit aan dat de fakturatiedienst 
twee rekeningen opmaakt en verstuurt naar de 
patiënten samen met twee overschrijvingsformulie
ren: een ziekenhuisrekening en een rekening voor 
erelonen van de dokters. De wet voorziet echter in 
de centrale inning met één rekening. 

Caudron heeft ook zijn twijfels over de ondoor
zichtige en misterieuze vzw van de dokters. Hij 
heeft de indruk dat alles een aanzet is tot het 

privatlzeren van het Algemeen Stedelijk Ziekenhuis 
door de dokters. Volgens Caudron dromen sommi
ge dokters ervan het ASZ, door wanbeheer finan
cieel onleefbaar, voor een zacht prijsje over te 
nemen 

Volgens het Vü-gemeenteraadslid zal het aan
stellen van een krisismanager niet veel veranderen 
aan de zaak. Volgens spreker zou deze een llcenti-
aatswedde genieten met een bijkomende vergoe
ding van 35.000 fr. per maand die betaald wordt 
door de vzw van de dokters. Als dat zo is dan wordt 
de kontroleur gedeeltelijk vergoed door de gekon-
troleerden. 

ADVERTENTIE 

t'~ W".. " ^^ ,, ,'»"«««'ai^«.a} 

Een dimensie 
meer! 

Voor uitstekende dienstverlening 
tegen competitieve prijzen 

ELECTRABEL 

elektriciteit, aardgas, TV/FM-signalen 
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LEPEL & VORK 

R E S T A U R A N T 

Specialiteit VLEESFONDUE 
Salade + 5 sausjes. 

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

Stenedorpstraat 23 
8400 OOSTENDE 
059/70 34 17 

Dinsdag gesloten! 

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

Taverne „DE BOEMELTREIN" 
Vlaams Huis 

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

VLAAMS HUIS 
'DE ROELAND' 

TEHUIS ALLER VLAMINGEN 

Drank- en spijshuis 
Open van 11 tot 01 uur 

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

RESTAURANT 
KAPELLEKESHOEF 

Kapelstraat 1 
Tongerlo-Westerio 
Tel. 014-54.40.07 

Maandag gesloten 
Rustieke sfeer 

Banketbakkerij 

ANTWERPIA 
JOOST GOSSYE 

Geraardsbergsestraat 
38 
9300 Aalst 
Tel. 053-21.35.33 

Het ^alingbutó 
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 

C4/^ :Zféa jfoM 

OtlJifUSIf 

_ ] l / k Y ^ 
DÏL M 

'tboerdiof 
CAFE-RESTAURANT-FRITUUR 

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

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

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

ten 
Overal nde 8 AS 

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

Brood- en 
banketbakkerij 

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

SPECIALITEIT VAN ALLE 
GELEGENHEIDSGEBAK 

Hostellerie 

y^ttttit 
Oerenstraat 13 8190 Alvenngem 

tel 058/288 007 

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

V î) bieden U 
6 luxueuze hotelkamers met alle denkbare komfort 
Fiinc Franse keuken 4 la carte en 8 menu s van 695 fr tot 1600 fr 
Een hart voor de kinderen eigen speelruimten en aangepaste menu s 
Kamer (2 pers) met uitgebreid ontbijt vanaf 1750 fr 
Eveneens pension en half pension mogelijkheden 
Week end verblijf 

Voor gratis informatiepakket nopens onze mogeli)kheden Tcl . 0 5 8 / 2 8 . 8 0 . 0 7 

Hostellerie Petrus, Oerenstraat 13, 8190 Alveringem. 
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SEPTEMBER 

21 TONGERLO/WESTERLO: Historikus Gerd 
Cuppens stelt zijn veel besproken boek „Massa
moord in Malmedy" voor. Om 20u.30 in Kapelle-
keshoef te Tongerlo/Westerlo. Org.: SMF-Kempen-
/Limburg. 
23 WILRIJK: Stadswandeling door de wijk Zuren
borg. \ferzamelen Dageraadplaats om 10u. Prijs: 
200 fr. gids en drankje inbegrepen. Wel inschrijven 
voor 10/9 bij Frank Verheijen (03/828.87.22). Org.: 
VU-Wilrijk i.s.m. Antwerpen averechts. 
24 KALMTHOUT: 2de deel van Vrouwenwande
ling o.l.v. mevr. Calders. Samenkomst: 19u. stip 
St.-Niklaasplaats/Lange Nieuwstraat-Antwerpen. 
Wie geen vervoer heeft tel voor 21/9 naar 
666.57.77. Leden 50 fr., niet-leden 100 fr. 
25 BERLAAR: Gespreksavond over De Islam 
door Luc Omar Van den Broeck, sekretaris van de 
Imam van de moskee van Brussel. De DF-organisa-
tie vindt plaats In zaal Kinderland, Markt. Inkom 50 
fr., aanvang 20u. 
26 ANTWERPEN: VU-Groot Antwerpen. Met z'n 
allen naar toneel, „Dobbel Shift" in het Zeemans
huis te Antwerpen. Kaarten: 300 fr., aanvang 
20U.30. Tel.: 03/238.82.08. 
27 KAPELLEN: Bezoek met FVV-Kapellen het 
Diamantmuseum van Antwerpen, Lange Herental-
sebaan 31-33. Bijeenkomst om 9u.45 ter plaatse of 
om 8u.40 aan het station van Kapellen. Rondlei
ding: lOu. Info: 664.79.61 (Gerda Van Langen-
donck). 
29 HEIST O/D BERG: „Informatiestand" Vlaam
se Kring in het Gemeentelijk Kultureel Centrum, tot 
14/10. Info bij Roger Van Dijck (015/24.80.86). 
Org.: VK-Heist o/d Berg. 

OKTOBER 

14 GROOT-ANTWERPEN: Aperitiefkoncert in 
Kasteel Steytelinck te Wilrijk. Aanvang 11u. Kaar
ten 100 fr. Org.: VU-Groot-Antwerpen. 
16 BERCHEM: Naar Dordrecht met FVV-Ber-
chem. Vertrek 8u. Berchem statie. Leden 950 fr., 
niet-leden 1000 fr. Infom bij FVV-Berchem 
(321.73.60). 

VU-LIER ZORGT 
VOOR FIETSPADEN 

Reeds jaren sleept het dossier aan van de 
veiligheid - of liever het ontbreken ervan - vooral 
voor de fietsers langs de rijksweg N10 Lier-Ko-
ningshooikt-Aarschot. Altijd weer en om diverse 
redenen werd aan de onduldbare toestand niets 
ernstigs gedaan. 

De VU-Lier-Koningshooikt trok naar de eigen VU-
minister om de toestand aan te kaarten. Kabinets
medewerkers kwamen zich ter plaatse van de 
toestand vergewissen en de VU-Lier had het niet 
moeilijk om deze van de dramatische toestand te 
overtuigen. 

Minister Sauwens schreef het volgende :,, Inge
volge uw tussenkomst heb ik opdracht gegeven 
om- in afwachting dat de realizatie van de onteige
ningen voor vrijliggende fietspaden kunnen worden 
aangelegd- in aanliggende fietspaden te voorzien. 
Gelet op de precaire situatie van de fietsers heb ik 
beslist dat deze werken nog dit jaar worden aanbe
steed en toegewezen. Om hiermee rekening te 
houden werd de begroting 1990 aangepast." 

De realizatie is een pluim op de hoed van de VU-
Lier-Koningshooikt. 

ENCYCLOPEDIE VAN HET ANTWERPSE 
TONEEL- EN MUZIEKLEVEN 

De 75ste verjaardag van auteur Jack Verstappen 
wordt gevierd met de uitgave van ,, Encyclopedie 
van het Antwerpse Toneel- en Muziekleven." Ver
stappen is reeds meer dan 55 jaar bedrijvig op het 
gebied van volksontwikkeling en kuituur. 

De auteur heeft zich de moeite getroost niet 
alleen in kranten en archieven te snuffelen maar 
ook vele gesprekken te voeren met artiesten zowel 
uit toneel-, kleinkunst-, als kabaretwereld. Het ge
heel geeft een kleurige kijk op wat er leeft en 

Ingevolge het ontslag, om familie- en be
roepsredenen, van Dirk Van Putten (afd. 
Stabroek), dient in vervanging te worden 
voorzien. 

Kandidaturen dienen ten laatste op 4 okto
ber e.k. schriftelijk (niet aangetekend) ver
zonden te worden aan de arr. voorzitter Koen 
Raets, p/a J. Liesstraat 2 te 2018 Antwerpen. 

De kandidaten dienen lid te zijn (effektief of 
plaatsvervanger) van de arr. raad. 

WEST-VLAANDEREN 
SEPTEMBER 

21 KORTEMARK: Om 20u. in zaal Hansam: Paul 
Vanderschaeghe, auteur van romans en dichtbun
dels, komt spreken over eigen werk. Org.: Vlaamse 
Kring Kortemark. 
27 IZEGEM: Bar Auditorium, 20u.: Patricia Car
son met ,,Een Engelse kijk op Vlaanderen". J.M 
Lermyte interviewt. Org.: Vlaamse Studie- en Vor
mingskring. 

OKTOBER 

3 ROESELARE: Naaikursus voor beginners: het 
maken van een rok. Op 3, 10, 17 en 24 oktober, 
telkens van 19u.30 tot 22u. 200 fr p.p. Meebren
gen: patroonpapier, gom, lat, potlood, schaar. 
Org.: Vlanajo West-Flandria. 

ZOEKERTJE 
— GEZOCHT — 21-jarige juffrouw met opleiding 

A2-Elektronika, aktueel RVA-stagiaire in min. 
Vlaamse Gemeenschap, ervaring daktylografie en 
tekstverwerking, wenst degelijke tewerkstelling in 
Oost-Vlaanderen of gemakkelijke verbinding open
baar vervoer. Voor inlichtingen zich wenden tot 
senator dr. J. Valkeniers, 02/569.16.04. 

¥b 
HOOFOVEROELER KAAPSE WIJNEN 

— RODE EN WITTE WIJNEN 
— TYPE PORTO (roda en witte) 
— TYPE CHERRY 
— TYPE CHAMPAGNE 

(09t) 60 26 27 NELEKOUTER 13 — 9620 ZOTTEGEM 

geleefd heeft op de Antwerpse podia van toen en 
nu. 

Wie het werk raadpleegt zal een ruime kijk 
verwerven op de kunststad, Sinjoor en artiest. 

Tijdens een akademische zitting op 21 septem
ber om 20 u. in de aula van het Archief en Muzeum 
voor het Vlaamse Kultuurleven wordt de uitgave 
voorgesteld. Het werk kan besteld worden aan de 
prijs van 850 fr. door storting op nummer 001-
2070662-79 op naam van Huldekomitee Jack Ver
stappen-Wilrijk. 

SEPTEMBER 

23 BILZEN: Vanaf 17u.: Breugeliaans buffet, in 
de Kimpel, met optreden van Proost en Contra's, 
met aanwezigheid van minister Johan Sauwens en 
fraktieleider Frieda Brepoels. Inschrijven bij Ria 
Peters (011/49.25.25). Volw.: 300 fr., -14j. 150 fr. 
Org.: vu-Bilzen. 

22 LINTER: Barbecue, vanaf 18u. in feestzaal 
Atlas, Pelsstraat, Drieslinter. Org.: VU-Linter. 

10 JAAR VLAAMSE 
KRING HASSELT 

Te Hasselt werd op zondag 9 september 1990 in 
beperkte kring het tienjarig bestaan van de Vlaam
se Kring Hasselt gevierd in aanwezigheid van 
senator Laurens Appeltans. 

De Vlaamse Kring Hasselt heeft ondermeer als 
doelstelling de organisatie van socio-kulturele en 
sportieve aktiviteiten voor haar leden en voor der
den. 

Gedurende haar bestaan heeft de Kring reeds 
een groot aantal steengoede aktiviteiten georgani
seerd waaronder enkele jaren geleden de tentoon
stelling van de werken van een vijftal Hasseltse 
kunstenaars die in de toenmalige persmedia zeer 
goede kritieken kreeg. 

Tijdens deze feestelijke bijeenkomst werd ook 
reeds verder in de toekomst gekeken en werden 
reeds plannen gesmeed voor nieuwe aktiviteiten. 
Zo staat reeds een gespreks- en dia-avond gepro
grammeerd over Zuid-Afrika die gepresenteerd zal 
worden door één van Hasselts meest gerenomeer-
de Zuid-Afrika-kenners. Tevens zullen ter gelegen
heid van een aantal herdenkingsplechtigheden 
aktiviteiten georganiseerd worden. 

Tot slot van deze feestbijeenkomst werd een 
nieuwe Raad van Beheer verkozen die is samenge
steld uit: Florent Haesevoets (erevoorzitter), Gode
lieve Ledegen (voorzitter), Rigo Paque (administra
teur), Marcella Droogmans (bestuurslid) en Tjarkje 
van der Werf (bestuurslid). 

Personen die informatie wensen over de werking 
van de Vlaamse Kring Hasselt vzw of die wensen 
aan te sluiten bij deze vereniging, kunnen schrijven 
naar de administratieve zetel van de vereniging die 
gelegen is op de Bosstraat 88 te 3500 Hasselt. 
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VERZUILING 
J Janssens uit Wilrijk (WIJ, 7 sept '90) 

heeft, zo blijkt uit zijn brief, zich vermoedelijk 
ingezet voor een of ander sociaal werk Hij 
meent dat de VU voor de mensen die zich 
ervoor inzetten geen waardering zou hebben 
uit onverdraagzaamheid 

Als ik goed begrepen heb, is de VU tegen 
zuilen, die onderworpen zijn aan een partij 
Want dat soort slavernij bestaat nog Duizen
den VU-mensen die openlijk lieten blijken dat 
ze die partijdigheid met wensen kenden de 
last, die ook de mijne was 

Teruggekeerd in ons land sloot ik aan bij 
een ziekenkas Bij de eerste verkiezingen die 
daarop volgden, kreeg ik in mijn bus politieke 
reklame in het tijdschnft van die ziekenkas 
Er werd openlijk en oprecht geprotesteerd 
Tien dagen lager kwam de brief zonder 
antwoord terug Hij droeg een bijgevoegd 
nummer, hij was gefotografeerd De protes
tant had zijn nummer gekregen en ervoor 
geboet 

Ofschoon zeer goed gerangschikt na ver
gelijkend eksamen voor nivo I, moest de 
protesterende VU-man bijna 20 jaar wachten 
op een rechtmatige bevordering Hij betaal
de dnemaal de kosten voor een beroep bij de 
Raad van State 

Geen enkel vrije Vlaming kan dat aanvaar
den Het is de plicht van een vrije partij tegen 
dat soort onrecht te vechten 

Alle sociale werken moeten bestaan en 
verdedigd worden Die werken mogen even
min onrecht dulden, vooral als ze vaststellen 
dat ze worden misbruikt • 

Er zijn tienduizenden Vlamingen die hun 
brood verdienen m sociale werken Dat is 
hun recht, maar slaven zijn ze met 

Emiel Torfs, Oostende 

LAAT ONS BIDDEN... 
voor de koning en de koningin" Zo klonk 

de stem van e w pastoor zondag j I in de 
kapel van ons bejaardentehuis 

Daaruit besluit ik dat de kerk, de kroon, 
alsook deze staat, hand in hand gaan om 
onze Vlaamse ontvoogdingsstrijd te doen 
vergeten Immers, het zijn zij die zich steeds 
daartegen verzet hebben, denk maar aan de 
verklanng van een kardinaal Mercier, een 
brief van bisschop Desmedt van Brugge en 
de martelgang van dom Modest Van Assche 
zaliger Dat het knstelijk geloof achteruit 
boert IS geen toeval, daarbij komt nog de 
huichelarij van de toch zo Chnstelijke V P 

Men kan geen radio of TV aanzetten, of het 
IS telkens een koninklijk spektakel kinder
tjes nog in hun eerste broekje of rokje 
worden erbij gesleurd met de klassieke vlag
getjes, een leeuwenwimpeltje daartussen 
zou de umtaristen hebben doen stijgeren, 
een zanger en een huppelend zangeresje 
met „J'aime mon pays" werden er ook 
bijgehaald 

Als kristen Vlaamse volksnationalist stoot 
met dat alles tegen de borst 

De vnendelijke woorden van Boudewijn en 
het minzaam gelaat van mevrouw Fabiola 
hebben op mij geen vat, er zijn hier in dit 
zinloos land andere katten te geselen 

De pracht en praal in het koninklijk paleis 
steekt de man met de pet d'ogen uit, die zal 
tenslotte wel betalen 

J. De Dier, Erembodegem 

KWALIJKE SIROOP 
Dne vrienden uit de Leuvense studenten

jaren troffen toevallig mekaar op 26 oogst in 
Diksmuide — wat ouder, grijzer en wellicht 
wat wijzer' Destijds op ons kot ontbrak geen 
enkele week „'t Pallieterke" Nu stonden we 
na al die jaren aan de IJzerlaan voor de 
propagandawagen van dit blad en wisselden 
er onze bedenkingen over Die waren gelijk-

De redaktie ontvangt graag 
brieven voor de lezersrubriek 
Wederwoord. Naamloze brie
ven gaan de scheurmand in, 
evenals scheld- en smaadbrie-
ven. De andere publiceert zij, 
naargiang 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 lezersbrief, is niet noodza
kelijk deze van de redaktie. 

luidend Mag ik u deze weergeven'' Dit blad 
stelt zich immers hedentendage met de 
schemertechmeken van verdachtsmakings-
joernalistiek meer en meer negatief op voor 
de Vlaamse beweging De ons toegestoken 
proefnummers bewezen dit konkreet Enkele 
voorbeelden'' Niemand — vriend en vijand 
— twijfelt aan de begrotingsverbetering die 
vice-eerste minister H Schiltz tot stand 
bracht Maar ons eks-blad titelde in vette 
letters dat Schiltz'begroting nu wel failliet zal 
gaan met de golfproblemen 't Stond er als 
een vreugdekreet gedrukt Hoe is het moge
lijk'' De post-umtaire Leo Tindemans die al 
jarenlang o m de federalisenng van het 
buitenlands beleid blokkeert krijgt, met si
roop neergeschreven, een zo lonende halve 
bladzijde kwaliteiten toegedicht die men 
zelfs in de CVP-pers met meer over hem 
leest Willy Kuijpers, die ook „'t Pallieterke" 
met kan verdenken van inzet en idealisme, 
wordt gendikutiseerd met wat hopeloze café-
bemerkingen Als men dan het eenzijdige 
ophemelen van de Vlaams-Blok slogamstiek 

er naast leest en een advertentie van de 
„Gazet van Antwerpen" weet men toch wel 
hoe het gesteld is op de redaktie De Vlaam
se, geestelijk-onafhankelijke tijd van toen, 
met hoofdredakteur Bruno de Winter, is dus 
duidelijk voorbij 

Ons kwam het over dat deze zin- en 
naamloze torpedeerjoernalistiek een gezel-
schapspel is voor enkelen die graag een 
stuiver na de uren bijverdienen, op het erf
goed van een overleden geniale persmens 

H.E., Kuurne 

PUNTJES OP DE I... 
Ik lees steeds met veel belangstelling de 

historische bijdragen in WIJ, maar in deze 
van 7 september is er toch wat misgelopen 
H Maes schrijft dat kan David „van het 
Davidsfonds" in 1849 voorzitter was van het 
Eerste Nederlands Kongres te Gent Maar 
het Davidsfonds werd pas in 1875 opgericht 
en toen was kan David reeds 9 jaar overle
den ' Wel koos de nieuwe vereniging hem als 
patroon in zijn hoedanigheid van eminent 
taalgeleerde en voorvechter van de Vlaamse 
zaak 

F Seberechts schrijft dat Frederik Barba-
rossa na zijn overwinning bij de Turkse stad 
Konyo verdronk in de Selef in Siberië, wat 
Cilicie moet zijn Een drukfout'' 

J Lauwers schrijft dat het standbeeld van 
Teniers in 1867 in de tuinen van de Akade-
mie van Schone Kunsten te Antwerpen werd 
opgericht, wat met waar is Het standbeeld 
werd opgericht op het Temersplein — het 
klem stukje straat tussen de Frankrijkelei en 
de Leysstraat, dat nog altijd zo heet' — ,,Het 
verhuisde in 1902 naar het Stadspark en 
belandde in 1934 in een verloren hoek van 
de akademie" (dixit stadsgids G Van Cau-
wenberge) 

W. Janssens, Berchem 

ONTZUILING 
Aan H Janssens, Wilrijk (Wij nr 35) wil ik 

verduidelijken dat ontzuiling geenszins de 
afschaffing betekent van al die verenigingen, 
waarvoor velen zich opgeofferd hebben 
Elke goedmenende knsten of humanist weet 
dat ontzuiling de afbreuk beoogt van de 
,,Berlijnse muur" tussen al die verenigingen 
en vooral poogt te voorkomen dat sommige 
van deze, vaak gekleurde zuilen bestendig 
interfereren in de demokratische besluitvor
ming, dit ten koste van de verdraagzaam
heid 

Voor W Cobbaut, Baardegem-Aalst (Wij 
37) voeg ik eraan toe dat ontzuiling geestes-
verruimend en kostenbesparend werkt 

Moet er kwaliteitsverhoging zijn of n i e f Ik 
pleit voor henwaardenng en stimulering van 
de overtuiging van elkeen Beschermde ce-
nakels (of zuilen) bereiken het omgekeerde 
resultaat Bewijzen hiervan ontmoet men in 
de dagelijkse omgang _ , o , „ _ „ 
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^.4 LUNOR-BENELUX 

ATOOMSCHUILKELDERS 
RAMPENKELDERS 

OOK VOOR ZELFDOUWERS 
Gentsesteenweg 5 
9410 ERPE-Mere 

053/80.54.56 
BEZOEK ONZE KIJKKELDERS 

Kostuums naar maat 

HERENKLEDING 

rmees 
Steenhouwersvest, 52 

ANTWERPEN 

H^ 
N.V. ZAKENKANTOOR 

HERMAN STEENHOUDT 
1 STATIONSPLEIN, 

9500 GERAARDSBERGEN 
Tel. (054) 41 30 44 

Woonkrediet 
steeds iets beter! 

Houtzagerij 

DE ROOSE N.V. 
Algemene hout- en platenhandel 

Schaverij 
AFD NINOVE - 9400 

Steenweg naar Aalst 496 
Tel 053-66 83 86 

AFD OKEGEM - 9471 
Leopoldstraat 114 
Tel 054-33 17 51 

054 33 11 49 

KEUKENS-SANITAIR 
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 
Assesteenweg 240, TERNAT 

Tel. 582.29.15 

Toonzaal alle dagen open 
van 9-19 u Zondag gesloten 

Brugge bezoeken is ook 
kennis m a k e n met het 

Vlaams 
Ontmoetingscentrum 

^ De Gulden Spoor 
't Zand 22 Brugge 
tel 050 34 30 82 

BLOEMEN ROUWKRANSEN 
BRUIDSTUILEN 
ZAALVERSIERING 

t ETRA P V B A 

M^ HEIHOEFSEWEG 1 
t^^rj^ 2520 EDEGEM 
^ ^ ^ ^ Tel 03/457 23 89 

- BINNENHUISINRICHTING 
- SIERSCHOUWEN 
- MEUBELEN - STOFFEN 
- BEHANG 

Kazernestraat 39 
9620 ZOTTEGEM 

0 9 1 / 6 0 . 1 3 . 3 7 

DE ZOMER IS VOORBIJ, DE WARMTE BLIJFT. 

< 
5 

Hoog Rendement aardgasketels, 
Hoog Rendement aardgaskachels, 
warmwatertoestellen, fornuizen. 

Aardgas biedt u een volledig 
gamma zuinige, kracht ige en 
betrouwbare toestellen. Die de 
winter net zo aangenaam warm 
maken als de zomer. 

Precies watje nodig hebt 
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domus - uioningen 
Ruwbouw of sleutelklaar! 

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

Met traditionele 
« VAN DEN BRANDEN » kwaliteit 
Keuze uit verschillende types. 
Ook voor uw eigen « schets >> - idee 
hebben wij een sleutelklare 
oplossing. 

BON 
NAAM: 
ADRES: 

VOOR INLICHTINGEN 
(OPSTUREN A.U.B.) 

TEL: 
BOUWGROND TE: 
wenst inlichtingen en dokumentatie (types, beschrijving, prijzen). 


