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AANBEVOLEN HUIZEN

N.V. BERT Cars en T r u c k s
Tel.: 0 2 / 5 8 2 . 1 3 . 1 2
02/582.04.10

Assesteenweg 101-103
TERNAT
Verdeler
VOLKSWAGEN - AUDI - PORSCHE 944

TE HUUR VOOR UW VAKANTIE
AAN ZEE:
moderne app en villa's
In alle prijsklassen
Gratis catalogus op aanvraag

Diensten: verhuring lange termijn: D'IETEREN LEASE
Depannage dag en nacht - tel. 02/452.67.26

~

Personenwagens, vrachtwagens en carrosserie

8458 OOSTDUINKERKE

058-51.26.29

DE PRIJSBREKER
Open van 10 tot 19 u.

Guldo NUYTTENS
Longtinstraat 126
1090 Brussel
SANITAIR - ZINK
ROOFING
LOODGIETERIJ
GASVERWARMING

Tel. 426.19.39

tel. 03/236.45.31
Maandag gesloten

PROMO PUZZLE
Kies zelf het onderwerp
van uw puzzel
Daniël Cortier
Tel. 02/428.69.84
Fax 02/425.98.86

FDEVRIESE^
A woonverllchting^^

y

nv de winne-fabrisac

baron ru/rttrlaan "K
^
8320 brugge 4
A
l^vbaan bruf(|ic
ooatkamp^Ê

H ^ ^

<

migrostraat 128
\ .\
,/3 9328 schoonaarde
^'
dendermonde
052/42 33 04 - 42 39 16

drukkerij
typo - offset - repro
e n v e l o p p e n - rx e n v e l o p p e n
kettingformulieren
boekdruk - direct mail

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

ESOXSTAN PHILIPS

van het goede meubel
Groenstraat 84, 2000 Antwerpen

Leopold II laan 205

OSO 3S~-)04

^ | H

PVBA

. BORREMANS-COCK
& KINDEREN
Algemene Bouwondernemingen
Gentsestraat 238
9500 Geraardsbergen
Tel. 054-41.25.89
Wij bouwen voor u
sleutel op de deur

Panorama 36
1810 WEMMEL
Tel. 02/460.68.93

FRANSSENS OPTIEK:
Silhouette
Marwitz
Rodenstock
Herentalsebaan 340, Deurne-Z.
Tel. 03-321.08.96
Kerkstraat 44, Antwerpen
Tel. 03-235.64.75

GELD
Onmiddellijk te bekomen bij
FRANS VAN MOORTER
Vijfhulzen 6, Erpe
Nieuw telefoonnummer:

053/80.10.09

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

EERST DIT

WEL TE RUSTEN,
HEREN PRESIDENTEN?

D

E bloedige ingreep van het Rode Leger in Litouwen en de
aftelling in het Midden-Oosten beheersen het leven. De
wereld wacht met ingehouden adem af. Harde konfrontaties kunnen niet lang meer uitblijven en zullen wanneer
dit weekblad U bereikt misschien rauwe werkelijkheid
zijn. Het gevoel van onmacht is groot.
Kommentaar leveren lijkt nu een beetje als kosten op
het sterfhuis, het alternatief is zwijgen maar in deze geen
goud.
Het inzetten van troepen in Vilnius en Riga is weerzinwekkend en leek onder Gorbatsjov onmogelijk, het
gebeurde toch en roept vergelijkingen op met Boedapest en Praag.
Zit de president van de USSR zo vast dat een wanhoopsdaad
onvermijdelijk werd? Wij hadden het moeten weten, de sinjalen uit
het Kremlin waren toch zo duidelijk. Het inzetten van de KGB om toe
te zien op de voedselvoorraden en het vertrek van Sjevardnadze
kunnen niet los gezien worden van de bocht die Gorbatsjov verplicht
was te nemen. De gigantische Sovjetunie valt uit mekaar, alleen de
tanks kunnen het nog redden. Als het nog te redden valt? Het is te
vroeg om met zekerheid te oordelen over de medeplichtigheid van
Gorbatsjov.
De kordate maar geweldloze „opstandigheid" van Baltische en
andere republieken smoren in bloed en
tranen wekt walg en vraagt vanwege de vrije
wereld maatregelen. De sabelvreters in het
Kremlin moeten weten dat een nieuwe
Breznjev niet kan geduld worden. Nu het zo
ver is moet de simpatie voor Gorbatsjov
plaats maken voor duidelijke afkeer.
De federale regering van dit land kan
beginnen met alle steun aan de USSR te
stoppen en de Europese Gemeenschap
aanzetten hetzelfde te doen. De lopende
hulpprogrammas kunnen wel aangewend
worden om de Baltische staten een hart
onder de riem te steken zodat Moskou voelt
dat het Westen glasnost anders heeft begrepen.
Heeft men in het Kremlin nu nog niet door dat men een volk niet
eeuwig kan blijven kleineren, vernederen en vernietigen zonder dat
er reaktie komt en het zich wreekt?
Als het ook in het Midden-Oosten zo ver is gekomen dan moeten de
wortels van het konflikt ook in deze problematiek gezocht worden.
De laatste diplomatieke pogingen om de oorlog af te wenden
draaiden alle rond de koppeling van de terugtrekking uit Koeweit aan
het Palestijnse probleem. Waarom kon op deze piste niet verder
gewerkt worden ?
De vraag of Saddam Hoessein bij zijn inval in Koeweit deze taktiek
reeds in het achterhoofd had doet hier weinig ter zake, zeker was dat
hij deze ooit zou gebruiken om er mee te bereiken wat een andere
Arabische leider voor hem niet was gelukt.
Het is dan ook onbegrijpelijk dat het ultieme Franse voorstel (nè de
terugtrekking een globale vredeskonferentie) geen ernstige kansen
kreeg.
Maar willen de Verenigde Staten en Groot-Brittannië nog wel een

oplossing? Hebben zij zich al niet te diep in het woestijnzand
ingegraven om nog op hun stappen temg te keren ? Is gezichtsverlies
voorkomen voor hen niet belangrijker dan opkrassen zonder trofeeën?
Wij kunnen ons niet van de indruk ontdoen dat de invloed van Israël
het konflikt heeft bespoedigd en tot schrikwekkende afmetingen heeft
doen uitgroeien. Dat land en de VS leven bij mekaars gratie, hun
belangen zijn met mekaar venweven. Het mag dan ook niet verbazen
dat Israël van de VS eist dat zij de invloedrijke diktator aan haar deur
doet uitschakelen nog voor hij zich van kernwapens voorziet en de
hele regio achter zich verzamelt.
De joodse lobby in de VS is machtig en geslepen genoeg om een
schatplichtige Bush tot dergelijke alles vernietigende daden te
bewegen.
Hoe alles vernietigend de konfrontatie wel zou kunnen zijn, daar
laten de opponenten geen twijfel over bestaan. Dat het onmiddellijk
tot een kernoorlog komt is niet meteen noodzakelijk, alhoewel
bronnen spreken dat het materiaal daartoe aanwezig is. Een chemische oorlog is al erg genoeg en daartoe is Saddam Hoessein wel in
staat. Daarvoor hebben Europese en dan vooral Duitse bedrijven
gezorgd.
Wij zijn trouwens allen schuldig aan de militaire macht van Irak. Net
zoals wij allen schuld hebben aan de verA — ^ p—
dachte haast waarmee wij als lid van de
/
É/
i
Verenigde Naties het embargo mee hebben
ig^jLj^jf
gekelderd, het begon pas te werken...
^ ^
Wanneer wij deze regels schrijven,
woensdagmiddag 16 januari, is het koffiedik
kijken naar een verdere evolutie van de
krisis. Maar hoe deze ook „opgelost" wordt
maakt weinig uit voor de toekomst. Of
Saddam vernietigd wordt of niet toch zal het
vraagstuk van het Midden-Oosten blijven
bestaan. En is er geen antwoord gegeven
op de vraag omtrent de veiligheid van Israël
en het gewettigde zelfbeschikkingsrecht
van het Palestijnse volk.
Mocht de Arabische wereld als een geslagen hond uit de konfrontatie komen dan nog zal het de buur van
Europa zijn en blijven. In de hoop dat het niet zo ver komt en in
afwachting van betere tijden moeten de Verenigde Naties of landen
die nog hef morele gezag bezitten de morgen nè de katastrofe
voorbereiden. Dat kan niet met oorlogszucht, niet met verdere
wapenleveringen, niet met vernederingen, maar langs wegen van
overleg en in eerbied voor mens en volk. Dat en dat alleen is de enige
ontsnappingsroute uit een situatie die — laten wij vurig hopen dat wij
ons vergissen — kan leiden tot een nieuwe wereldbrand.
Drie presidenten, Gorbatsjov, Saddam Hoessein en Bush, staan
deze dagen in de schijnwerpers en de wereld kijkt met ingehouden
adem en machteloos toe. Hoe zij ons ook proberen te overtuigen dat
hun geweten gerust is, een wel te rusten kunnen wij hen in de
gegeven omstandigheden niet toewensen.
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Maurits Van Liedekerke

INHOUD
7

Willy Kuijpers organiseerde
rond de IJzertoren een druk
bijgewoonde
vredeskring.
Vertegenwoordigers van onderdrukte volkeren, godsdiensten
en vredesorganisaties getuigden er
van hun vredeswil.
M 0^ In de kamerkommissie
l i l ^"^"^ Buitenlandse Zaken
I ^ J hield Nelly Maes een pleidooi voor een konferentie
in het Midden-Oosten, en tegen een
vernietigingsoorlog.
M ^
J ^
I ^

Naarmate de kans stijgt
dat de hel losbarst in de
Golf, wordt meer en meer
gedacht aan de niet-militaire gevolgen van een oorlog.

Vlaams-Nationaal
Weekblad

j j j l In Bagdad vertellen moe• / l ^®'^^ ""^ verhaaltjes van
I H P Sinbad de Zeeman aan
hun kinderen. Een blik op
de rijke geschiedenis van Irak.

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

28
33

In Nederland brengt de
komputer de streektalen
in kaart.
Johan Verminnen toert
rond bij „volle maan".

f^
M Zoals verwacht kreeg
J / l
Franky Van der Eist de
^ J " Y Gouden Schoen. Een
schoen naar beeld en gelijkenis van ons topvoetbal, oordeelt
Flandrien.

Van 26 december bezocht een Vlaamse parlementaire delegatie Turks
Koerdistan. VU-senator
Willy Kuijpers was er bij.
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Chaos in de ether, zo omschrijft onze Friese korrespondent het Nederlandse omroepbestel. De
komst van RTL 4 bracht geen verbetenng.
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Uit Oost-Europa klinken
na het optimisme bij de
val van de Muur nog weinig opgewekte stemmen
op. De mensen zijn er van binnen
even kapot als de huizen, zegt Wolf
Bierman.
0\ / % Maurice De Wilde kreeg
^ r w\ ^°°'^ ^^ Nieuwe Orde de
^ ^
Arkprijs van het Vrije
Woord. Hij werd toen
overal geprezen. Met de Repressie
is het Belgisch establishment dui'
delijk minder gelukkig.
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(omslagfoto met dank aan het Koerdisch Instituut Brussel)

SILCO'S...
Drie weken na de VU-missie van Jaak
Gabriels en Hans De Belder naar Libië, is de
familie Houtekins-Kets op vrije voeten. De
demarche van belde VU-parlementsleden
bleek de doorslag gegeven te hebben in de
vrijlating. Het was Immers tijdens het onderhoud dat beiden met de Libische leider
Kadhafi hadden dat deze laatste beloofde
een oproep te doen aan de gijzelnemers om
de Houtekinsen vrij te laten. In het kommunikee dat de vrijlating aankondigde, verwees
de Palestijnse verzetsgroep Aboe Nidal trouwens ekspllclet naar die oproep.
Toch werden hier in Vlaanderen pogingen
gedaan om de pluimen van de hoed van De
Belder en Gabriels weg te grissen. Het
middel dat daartoe werd opgevoerd, was de
spektakulalre vrijlating van Saïd Nasser,
waarvan zoveel geheim gehouden werd dat
alles op televisie te volgen was. Ook de
aankomst van de Slice's, met als klap op de
vuurpijl het verlossende telefoontje van Eyskens naar Lisette Kets, was in de media een
toonbeeld van Belgische geheimhouding.

...EINDELIJK VRIJ
De vrijlating van Nasser was vorig jaar
reeds afgesproken In de regering, wat minister Tobback daar ook over mag beweren. Om
redenen die (zoals zoveel in het Silco-dossier) volgens Eyskens geheim zullen blijven,
liep de ruil met de Houtekinsen vorig jaar In
de zomer vast.
De uitnodiging voor de VU-rels naar Libië
dateerde trouwens van zes maanden geleden. In juni ging gewezen diplomaat Hans
De Belder naar Libië om de reis voor te
bereiden en de agenda van het bezoek te
bespreken. Toen reeds kreeg de VU van de
Libiërs de toezegging dat het Silco-dossier
ter sprake gebracht mocht worden. Het uitbreken van de Golfkrisis zorgde ervoor dat
de reis niet (zoals gepland was) In september
doorging, omdat Gabriels en De Belder wilden afwachten welke de houding van Libië in
het konflikt zou zijn.
Tijdens de perskonferentle na afloop van
het partijbestuur van maandag wenste Gabriels dat er nu snel klaarheid zou komen In
het Silco-dossier. Er blijven nog teveel vragen onbeantwoord, en dat kan alleen voedsel geven aan de sensatiejoernalistiek, verklaarde de VU-voorzitter. We vrezen dat we
daarvoor zullen moeten wachten op de memoires van diplomaat Jan Hollants van Loocke, de man die waarschijnlijk de meeste
blinde kaarten in handen heeft.

SCHOOLRADEN
Verleden vrijdag pakte de ACV-krant Het
Volk uit met de kop ARGO walst CVP en VU
buiten. Het dagblad verwees naar de eerste
faze van de verkiezingen voor de lokale
schoolraden in het gemeenschapsonderwijs,
waarin de vertegenwoordigers van de ouders

De oproep van Kadhafi om de Silco-gijzelaars vrij te laten, heeft vruchten
afgeworpen. Na enkele spannende weken en een „zeer geheime" ontknoping,
konden Laurent Hautekins, Godelieve Kets, Ammanuel en Valerie Hautekins
aan de pers voorgesteld worden.
(foto ROM)
worden verkozen. Volgens Het Volk halen de
VU-kandidaten slechts 0,7% van de stemmen.
Dat is een flagrant verkeerde voorstelling
van zaken. De VU heeft geen kandidatenlijsten ingediend, er werd geen kampanje
gevoerd, de volksnationalisten hielden zich
aan de geest van het dekreet.
Anderen deden dit niet: socialisten, liberalen en de vrijzinnige gemeenschap lieten
niets aan het toeval over om zoveel mogelijk
macht te venwerven in de lokale schoolraden. In veel gevallen werd door de lokale SPafdeling of individuele mandatarissen aktief
opgetreden om dat zaakje in orde te brengen. Dit gebeurde vaak in samenspraak met
de P W . Ook het Humanistisch Verbond
voerde een intense kampanje om te vermijden dat de anderen de macht zouden verwerven.
De andere filosofische en ideologische
strekkingen (de nationalistische, de kristelijke en de groene) „organiseerden" deze
verkiezingen niet. Een slechte start van de
ARGO-verkiezingen. Want nu volgen de
koöptaties, wat waarschijnlijk nog een versterking van de socialistische en liberale
meerderheden voor gevolg zal hebben. Als
de lokale schoolraden links-vrijzinnige broeinesten zijn, is dat gewoon het gevolg van de
jarenlange politisering, zoals VU-kamerlid
Nelly Maes verklaarde. Het gemeenschapsonderwijs heeft alleen maar kansen bij een
daadwerkelijke depolitisering, voegde ze
daar aan toe. De leiding van de ARGO had
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dan nog het lef te betreuren dat sommige
groepen de verkiezingsresultaten politiseren.

HAVELAARKOFFIE
Sedert deze week is ook in België de Max
Havelaar-koïï\e te koop. De stichting Max
Havelaar garandeert de boeren die in Mexico, Guatemala of waar ook ter wereld voor
die koffie zorgen, een rechtvaardige prijs.
Zo'n pakje Havelaarkoffie kost ongeveer 18
frank meer dan een ander pakje van een
traditioneel merk.
Acht koffiebranders van bij ons werken als
licentiehouder mee aan het projekt. De koffie
is daardoor beschikbaar in zowat de helft van
de verkooppunten. De aangesloten branders
moeten aan drie voorwaarden voldoen om in
aanmerking te komen. De licentiehouder
verbindt er zich toe om de koffie rechtstreeks
aan te kopen bij boeren in de Derde Wereld.
Die koffie moet bovendien aan een eerlijke
prijs gekocht zijn. De Unctad bepaalt hiervoor de normen. En tenskjtte moet de licentiehouder de koffie voorfinancieren. De koffie
die nu dus In de winkels ligt, werd door de
brander reeds een jaar geleden betaald.
Het grote doel van het projekt is de uitschakeling van de plaatselijke tussenhandel
tussen producent en brander. Die opkopers
en internationale koffiehandelaren gaan immers met het grootste stuk van de koffieprijs
lopen.
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DOORDEWEEKS

VLAMING
VREDELIEVEND
Het is al langer geweten dat de Vlamingen
een zeer vredelievend volkje zijn. Wij verschillen daarin bvb. van de Franstaligen in dit
land, die wel wat krijgshaftiger uit de hoek
komen. Dit werd de jongste dagen weer
enkele keren aangetoond. Het Vlaamse
overwicht in de vredesmanifestatie van zondag jl. was bvb. opnieuw erg opmerkelijk.
Ook in de peiling die Dimarso in opdracht
van de BRT uitvoerde over de kans op oorlog
in de Golf kwam het Vlaamse pacifisme
duidelijk naar voren. Zo is slechts 2 1 % van
de Vlamingen te vinden voor een oorlog om
Irak uit Koeweit te krijgen, tegenover 48%
Franstaligen. Dit verschil is nog groter dan
het verschil tussen mannen en vrouwen
waaraan zoveel aandacht werd besteed
(24% van de vrouwen en 4 1 % van de mannen kiezen voor het gebruik van geweld).
Verklaringen voor dit opmerkelijk verschil
in vredelievendheid tussen Vlamingen en
Franstaligen, berusten op vermoedens en
gissingen. Wetenschappelijk onderzoek
hierover werd nog niet verricht. Gewezen
WIJ-kollega Pol Vandendriessche somde in
De Standaard enkele vaststellingen op die
een rol kunnen spelen in het Vlaamse pacifisme. In lirische bewoordingen reegpi'ddde
talrijke sporen van de twee wereldoorlogen
die Vlaanderen telt tot een vredeskraal: de
oorlogskerkhoven, de heldenstandbeelden,
de IJzertoren, de leperse Menenpoort en de
loopgrachten.
Hij verwees ook naar de sporen van kollaboratie en repressie, onze Boergondische
levenslust, de duivensport en bloementeelt.
Ernstiger anallses wijzen volgens de joernalist op het sukses van evangelisch-geïnspireerde groepen of de socialistische traditie
van „oorlog aan de oortog". Ons land telt
ook een rijke vredesliteratuur: Vandendriessche verwees naar het boek van zijn kollega
Durnez over de eerste wereldoorlog Zeg me
waar de bloemen zijn. Wij zouden er de
viertalige dichtbundel van de hoofdredakteur
van dit blad aan willen toevoegen, Voor een
soldaat van de grote oorlog.

Tijdens de vredesmanifestatie van zondag jl. was de VU weer massaal
aanwezig. „Nooit meer oorlog", de oude frontersleuze, en „Wapens neer in
Koeweit én Litouwen" waren de slogans die de Vlaamsnationalisten meedroegen en sk'andeerden.
Op de foto herkennen we talloze VU-prominenten die de vrieskou trotseerden.
De partijleiding bedankt de duizenden manifestanten die in Brussel van hun
vredeswil getuigden.
(foto Dann)

In Wallonië zal de PS in de toekomst heel
wat pluimen verliezen, door de toenemende
scholingsgraad. Volgens Billiet wordt het
stemgedrag van de bejaardenpopulatie immers niet bepaald door de leeftijd, maar wel
door de kerkelijke betrokkenheid en de scholingsgraad van de bejaarden.

...CVP EN PS AF
Billiet voorspelt dat de liberale partijen de
minste invloed zullen ondergaan van de
vergrijzing van de bevolking. Op de SP zou
de vergrijzing ook slechts een gering effekt
hebben.

VERGRIJZING
SLANKT...

De toekomst voor de VU ziet er niet zo
rooskleurig uit, aldus Billiet. Hij kwam tot de
vaststelling dat het vooral één bepaalde
generatie is die voor de VU stemt. Wanneer
die generatie rond 2005 langzaam verdwijnt,
zou de partij wel een moeilijke tijd tegemoet
kunnen gaan.

Een studie van prof. Jaak Billiet over de
invloed van de veroudering van de bevolking
op de politieke machtsverhoudingen, leverde
enkele merkwaardige resultaten op. De vergrijzing zou na 2005 in Vlaanderen vooral de
CVP stemmen kosten. Billiet wijst hien/oor
naar de toenemende onkerkelijkheid van de
nieuwe generatie bejaarden.

De professor relativeerde echter onmiddellijk zijn voorspellingen weer. Er kunnen zich
immers tegen 2005 nog allerlei situaties
voordoen (bvb. een Golfoorlog) die het kiesgedrag beïnvloeden. En de partijen zelf kunnen met allerlei (toekomst)plannen en strategieën inspelen op de venwachte ontwikkelingen.
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VALKENIERS HELPT
GORBATSJOV?
Naar aanleiding van het Sovjet-geweld
hielden Herman Candries, Walter Luyten en
Jef Valkeniers een opgemerkte en suksesrijke aktie aan de ambassade van de Sovjetunie (zie ook Het partijbestuur en de partijraad delen mede). De VU-parlementsleden
werden er ontvangen door de tweede in
bevel, want de ambassadeur had even voordien de ambassade verlaten.
Juist voor het drietal de ambassadedeur
achter zich wilde dichtslaan, nam een van de
personeelsleden Valkeniers terzijde. De man
verklapte de VU-fraktieleider in de senaat dat
de vertaling van zijn naam in het Georgisch
Sjevarnadze is, hetzelfde als de gewezen
Sovjet-minister van Buitenlandse Zaken.
Valkeniers bood onmiddellijk zijn diensten
aan om in de Sovjet-Unie Sjevarnadze op te
volgen. Leeftijdsgrenzen voor de uitoefening
van een politiek mandaat spelen in de USSR
immers weinig rol. En het dinamisme van de
gewezen staatssekretaris voor het Brussels
hoofdstedelijk gewest zou Gorbatsjov in
deze barre tijden misschien van dienst kunnen zijn. Maar VU-voorzitter Gabriels wilde
van de plannen van Valkeniers niet weten.
Buitenlandse transfers zijn in de politiek nog
niet toegestaan.

KORTWEG
• Vanaf 1 }anuarJ 1993 zullen alle
nieuwe auto's een Europese nummerplaat krifgen. De cijfers en letters zullen zwart zijn, op een witte of
gele refletcterende achtergrond, naargelang de lidstaat verkiest Wetenscliappelijke studies wezen reeds uit
dat zwart op geel de meest zichtbare
kleurenkoinbinatie is. Oat was trou»
wens de reden waarom Sauwens
onze verkeerspaten geel-zwart liet
verven.

VREDESMANIFESTATIE OP
DE IJZERVLAKTE

• Thomas de Spoetberch werd
veroordeeld tot levenslange gevangenis voor de moord op zijn 12-jarlg
buurmeisje. De 26-{arige burggraaf
kreeg daarmee de zwaarste straf die
hem opgelegd kon worden.
• Het aktiekomitee Vlaanderen
' m heeft, in opvolging van Koen
Baert, naast Van Gerven een nieuwe
ko-voorzitter. Het is de WB-voorzitter
Peter Oe Roover. Op 29 april organiseert het aktiekomitee een manifestatie in Brussel voor de bescherming
van \naams-Brabant.
• Het IJzerbedevaarHcomitee eist dat
Martens, tegen de verklaringen van
PSC-voorzitter Deprez in, zomier dralen het door hem aangekondigde initiatief over de derde faze zou nemen. De dreiging in de Qotf mag geen
uitvlucht vormen.
• Het Verbond van Vlaamse Akademici (WA) heeft aan Martens gevraagd om een initiatief te nemen
Inzake amnestie. De premier weet
wat doen deze dagen!
• Irene Pétry is verkozen tot nieuwe Franstalige voorzifter van het Arbitragehof. Pétry heeft ais geween
kamerlid, senator, sfaatssekretarts
en voorzitter van de Franse gemeenschapsraad een uitgesproken PS-signatuur.
• In het kader van de pactfikatie tussen de parfljen diende ook de VU een
topbenoeming in de Vlaamse administrate in te vullen. Het wordt de
grote baas van de Vlaamse Dienst
voor Buitenlandse Handel. In de pers
cirkuteren twee namen: die van gi]zelaarsbevrifder en gekoöpteerd senator Hans De Belder, gewezen diplomaat, en die van kabinetschef van
minister Sauwens, Filip Martens, gewezen KVHV-praeses.
• Bij een moordaanslag kwamen
de:» week drie topmannen van de
PLO om, onder wie de rechterhand
van Arafat Ze werden doodgeschoten door iemand uit hun eigen lijfwacht
• Uit goede bron vernamen we dat de
Beiglscfie Zeemacht een nieuw schip
heeft gekocht: de Siieo.

VU-senator Willy Kuijpers deed aan de voet van de IJzertoren een oproep om
geweld en oorlog te vermijden zowel in de Golf als in de Baltische Staten.
Samen met ruim 400 vredesaktivisten hield hij op de IJzervlakte een vredesmanifestatie.
(toto szommer)
Op initiatief van de VU-Vlaamse Vrije Demokraten werd op dinsdag 15 januari een
vredesmanifestatie georganizeerd aan de
IJzertoren In Diksmuide, het Vlaamse Vredesmonument bij uitstek. Die dag werd speciaal gekozen omdat dan het VN-ultimatum
tegen de bezetting van Koeweit door Irak
verstrijkt waardoor het gebruik van militair
geweld toegelaten wordt.
Zowat vierhonderd vredesaktivisten beantwoordden de oproep om aanwezig te zijn op
deze vredesbijeenkomst. VU-senator Willy
Kuijpers sprak de aanwezigen, onder wie
heel wat VU-parlementsleden, toe in de bijtende kou aan de voet van de IJzertoren. Hij
deed een ultieme oproep om toch nog af te
zien van oorlog in de Golf. Zijn aandacht ging
echter ook naar andere gebieden in de
wereld die bedreigd worden door wapengeweld. Zo protesteerde hij krachtig tegen de
inval van de Sovjettroepen in Litouwen en
het optreden in de Baltische staten in het
algemeen.
Willy Kuypers benadrukte dat het pacifisme, gegroeid uit het IJzertestament, door de
VU-WD vertaald wordt in een steilingname
tegen de wapenhandel en tegen de bezetting
van andermans grondgebied. Dit betekent
ook dat alles beter is dan oorlog.
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De VU-WD-aktie genoot de steun van
afgevaardigden van verscheidene vredesorganizaties zoals Artsen tegen Atoomwapens,
Vaka, Fax Christi en VOS. Guy Dens van
Pax Christi en Johan Vandenbussche van
Vaka deden een oproep tot vrede.
Ontroerende boodschappen voor vrede
werden naar voor gebracht door vertegenwoordigers van volkeren in hun vrede bedreigd. Vredesboodschappen werden gebracht door afgevaardigden van de Koerden,
de Kosovaren, Roemenen, Balten en Israëlieten.
Vertegenwoordigers van de katholieke
godsdienst, de joden, de ortodoxen, protestanten en moslims beloofden voort te bidden
opdat de wapens zouden zwijgen en de
droom van de fronters - Nooit meer Oorlog zou werkelijkheid worden. Tot slot sprak
Dorothea Schwall namens de PDB uit Duitstalig België de deelnemers toe.
Aan het slot van de manifestatie werd een
mensenketting -een ware vredeskring- gevormd rond de IJzertoren. Daarna werd door
alle deelnemers een bloem neergelegd aan
de voet van het Vlaamse Vredesmonument.
WIJ — 18 JANUARI 1991

REPLEK

PERSSPIEGEL
op het ogenblik dat wij deze
regeis op papier zetten was de
kiolt nog niet afgetikt naar het
fatale uur in de Golf.
De „Koeweit! van Europa", de
tragische Litouwers staan dus
voorlopig nog mee vooraan in
het wereldnieuws vooraleer
hun doden overspoeld worden
door het n^ogelijke inferno van
het Middenoosten. Zij krijgen
de lugubere ouverture.
Verder knipten wij voor u over
de repressie-censuur en over
de veroordeelde Leburton die
„om bewezen diensten" nu
reeds amnestie krijgt.
W.V.B.

GAZET VAN ANTWERPEN
Geeft uit de pen van Paul De Bruyn zijn
mening over de tegenspeler van Landsbergis, de rus Gorbatsjov. De Nobelprijs
ware beter aan Landsbergis gegeven.
„Toen hij vorige maand ontslag nam als
minister van Buitenlandse Zaken waarschuwde Edward Sjevardnadze voor een
nieuwe diktatuur die door Gorbatsjov zelf in
gang zou worden gezet. Onder druk van de
omstandigheden was Gorbatsjov zich steeds
duidelijker gaan richten tot de legertop en de
KGB om zijn uiteenvallend Imperium overeind te houden. Vooral zijn aankondiging dat
de KGB zou toezien op de verdeling van
voedselvoorraden, was een teken aan de
wand dat de president zelf zijn eigen perestroika-beleid zo goed als gekelderd had. In
een poging zichzelf te redden, liet Gorbatsjov zijn natuurlijke bondgenoten — de hervormingsgezinden — in de steek voor een
koalitie met de konservatieven. De gebeurtenissen in Vilnius maken elke verdere samenwerking met de progressieven onmogelijk.
Gorbatsjov heeft zijn lot nu nadrukkelijk verbonden met de hardliners, maar dat maakt
hem zwakker dan ooit. Door toe te geven aan
het leger laat hij definitief blijken dat hij geen
greep meer heeft op de ontwikkelingen — en
dat hij dus op elk moment overboord kan
worden gezet."

tragische volk. Wij beginnen met de historische woorden van zijn oproep tijdens de
moordende Sovjetbestorming. Zij klinken
in onze oren als die van Hongarije 1956 of
Praag 1968.

len, want het moreel van de troepen, zo staat
in alle militaire handboekjes, vormt de basis
van elk sukses. En zo wordt de diplomatie de
gegijzelde van de eigen dreiging en wordt
het absurde een feit.

„Er is een reusachtige menigte Litouwers
die klaar staan om te sterven voor de vrijheid.
Maar wij kunnen geen echte weerstand bieden. Wij hebben twintig geweren dat is alles.
Zij hebben 100 tanks en gespecialiseerde
para's, getraind om mensen te doden. Alstublieft, kom hier kijken. Want het is niet
mogelijk aan U, mensen van het Westen, dit
uit te leggen. Gij hebt onder geen kommunistische regimes geleefd... Gij hebt geen kriminele en moordende politici gezien.

Niemand heeft hete waarschijnlijk pijnlijker ervaren dan de fijnzinnige en gevoelige
topdiplomaat Perez de Cuellar. Welke immense ontgoocheling en droefheid toen hij
verslag uitbracht over zijn mislukte démarche. In één dag was hij een oud man
geworden, want alle illuzies waar hij een
leven lang voor geijverd had, lagen aan
scherven. Ook na drieduizend jaar beschaving slaagt de menselijke soort er niet in om
de absurde logika van de destruktie te beheersen."

(En het blad vervolgt) Sinds zaterdag bevindt deze man, vader van twee kinderen,
zich als een soort opperbevelhebber van wat
„karabiniers" in zijn parlement. Omringd
van een lijfwacht met wat jachtgeweren. De
man die ooit zegde „zich met bloemen
tegenover tanks te zetten" is nu de laatste
schutse van zijn volk tegenover de pantsers
van Moskou. Met de beslistheid te sterven
om de onafhankelijkheidsdroom van zijn kleine republiek te redden."

Met Paul Goossens schakelen we over
naar de waanzin van ,,de menselijke
soort" in het Golfgebeuren.
„Omdat een diplomatie ter wille van haar
geloofwaardigheid „gesteund" moet worden
door een ekstreme vuurkracht werden er bij
het half miljoen soldaten gedropt in SaoediArabië. Die mogen zich natuurlijk niet verve-

LE FIGARO
Met de analyse over de Litouwse leider
Landsbergis in dit Parijse blad brengen wij
eer aan deze dappere voorman, van dit
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De Standaard
En hoe weinig politiek beleid er rond dit
alles is geweest van uit Europa Is de
droevige konklusie van prof. Van Meerhaeghe.
„Wat ontbreekt is een Europa dat, voorzichtiger en „minder hysterische dan de
kolos aan de andere kant van de oceaan"
(Th. Mann), een milderende invloed uitoefent
op de cowboypolitiek van de Verenigde Staten en liefst een eigen beleid kan doorzetten.
Amerika en Europa zijn geen „eeneiige
tweelingen" (Helmut Schmidt), die er dezelfde mening moeten op nahouden. Het zijn
volwaardige partners.
In de Koeweit-affaire handelt Europa evenwel niet als een partner, maar als een satelliet. De Europeanen zijn alleen „hls master's
voice"; niemand waagt het blijkbaar de
meester te ontstemmen."

REPLIEK

ï1èSiJ(^

AKTES VOOR VREDE

Met het Litouwen-drama krijgt de tragiek van de eerste Viaamse Oostfrontstrijder Stefaan Laureys een wrange bijsmaak.
„Stefaan Laureys, zoon van een Antwerpse doctor, was in 1939 als jonge idealist naar
Finland vertrol<ken om daar tegen het kommunisme te gaan vechten (voor het uitbreken
van ,,onze oorlog" dus). En het krapuul dat
in de septemberdagen '44 bloed eiste, kreeg
dat. Stefaan Laureys werd een van de allereerste gefusiljeerden, gewoon omdat hij tegen hel bolsjewisme was gaan vechten.
De Wilde was ook bijzonder verstoord
omdat niemand uit katolieke aktie-kringen
van Stefaan Laureys de moed had om voor
de zogenaamde krijgsraad te komen getuigen waarom die jongen naar het oostfront
was getrokken. En de wetenschappelijke
kommissie was ook niet gelukkig met de
manier waarop in De Wilde's uitzending
werd verteld hoe de wetten van Londen
waren ontstaan. Toen die eerste Oostfrontstrijders naar Rusland trokken was België
geen bondgenoot van Rusland. Al die Londense wetten moesten dus retro-aktief worden opgemaakt om toch maar te kunnen
vonnissen. En de patriotten welgevallig te
zijn."
De
Financieel
Ekonomische
Heeft zijn beschouwingen bij de „ziekenfondsuitspraak". Leburton krijgt al
amnestie voor hij zijn straf ondergaat.
„Omwille van zijn verdiensten".
,,Zo te zien zijn de ziekenfondsen aardig in
hun opzet geslaagd. Ze vormen al enige tijd
geen heet politiek hangijzer meer en ook met
het vonnis van gisteren worden niet echt
potten gebroken. De ziekenfondsen gaan
allicht een nieuw tijdperk tegemoet waarin ze
achter de schermen in alle stilte en beslotenheid hun nauwelijks aangetaste macht voort
kunnen uitoefenen. Tenzij het op ekonomisch vlak opnieuw benarde tijden zouden
worden en de ziekteverzekering opnieuw
grote tekorten zou optekenen, waardoor de
ziekenfondsen onvermijdelijk opnieuw onder
schot van de publieke opinie zouden komen."

GEZEGD IS...
...GEZEGD
De BRT gaat „De repressie" van
Maurice Dewilde uitzender) „in een
aanvaardbare vorm".
Deel 1: de zelfmoord van Borms.
Uit de rubriek Minimaal in Het Laatste Nieuws...

Het is een drukke tijd voor vredesaktivisten.
Zondag was er de grote manifestatie in de straten van Brussel met een
opgemerkte VU- en VUJO-delegatie. IMaandag boden de VU-senatoren Valkeniers en Luyten en kamerlid Candries zich aan de ambassade van de Sovjetunie te Brussel aan. Zij overhandigden er het VU-protest tegen het Rode
Legergeweld in Litouwen. Senator Luyten kondigde dringende parlementaire
vragen aan.
Dinsdag vormden VU-mensen een kring van vrede rond de Toren van
Diksmuide.
(foto's Dann, Jan Van der Perre en SzommerJ
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HEEF VREDE MAKSIMALE
KANSEN GEKREGEN?
IJDENS het kommissiedebat
sprak Nelly Maes de hoop uit om
alsnog een oplossing te vinden
die een vernietigingsoorlog
voorkomt. De dodelijke cirkel
van de oorlogsdreiging waarin
Irak en VS gevangen zitten moet
doorbroken worden. Binnen de
eerst komende dagen moeten
alle inspanningen geleverd worden om Irak uit Koeweit te doen
weggaan zonder vernietigingsoorlog, aldus
Nelly Maes. Het doel van de VN-resolutie
678is niet de vernietiging van Irak, maar de
terugtrekking van Irak uit Koeweit!

T

hAeer dan ooit moeten wij de vrede voorbereiden," tot zover N. Maes.
Deze wijze woorden werden woensdag door
de Jordaanse Koning Hoessein bevestigd.
Samen met Yasser Arafat waarschuwde hij
voor een wereldkatastrofe.
Hopelijk moeten de Europese landen zich, in
de komende weken, niet inspannen om samen het post-Golf-oorlogtijdperk voor te bereiden. Eens te meer wordt de noodzaak
bewezen van Europese politieke Unie.

INTERNATIONALE
KONFERENTIE

Niemand wenst een Golfoorlog, zoveel was
zondag duidelijk. De regering niet, de parle-

Om de terugtrekking te bereiken, is een
konsekwente uitvoering nodig van het embargo. Het embargo zal de Iraakse bevolking
niet doen omkomen van de honger. Het zal
wel de technische en financiële ondersteuning van het militaire optreden van Irak
onmogelijk maken. Nelly Maes onderstreepte dat vooral de levering van wapens en van
onderdelen voor industrieel en militair gebruik waterdicht moet afgesloten worden.
Diegenen die zich al dan niet met smokkel of
doorverkoop van wapens, militaire of industriële technologie bezig houden moeten
zwaar gestraft worden. Voor de VU houdt
deze VN-resolutie 678 ook een mogelijke
regeling in voor het Midden-Oosten. Deze
regeling moet wereldvrede en stabiliteit garanderen op basis van het zelfbeschikkingsrecht der volkeren, respekt voor veiligheid
binnen internationaal erkende grenzen, respekt voor mensenrechten en volkeren. Dit
kan niet zonder een internationale konferentie. Verder moet België doen wat in het kader
van de VN van ons verwacht wordt, maar ook
niet meer. Voor de Volksunie blijft het wel
mogelijk ook nu nog te spreken over een
internationale konferentie en over het zelfbeschikkingsrecht van de Palestijnen. Er kan
wel een band gelegd worden tussen het Golfkonflikt en andere regionale brandhaarden
zoals Libanon en de door Israël bezette
gebieden. Een oorlog mag dan door de VN
niet uitgesloten zijn, de gevolgen van een
vernietigingsoorlog in het leidden-Oosten zal
de ganse wereld konfronteren met een menselijke, ekonomische en geo-politieke chaos.
WIJ — 18 JANUARI 1991

OP STRAAT VOOR
WERELDVREDE
Vorige week zaterdag zat de
Europazaal van de Icamer afgeladen vol om tijdens een bijeenkomst van de kamerkommissie Buitenlandse Betrekkingen de regering te horen over
de goHkrIsis. Meerderheid en
oppositie vertaalden eenstemmig wat onder de t>evondng
ook nu nog leeft: de vurige
hoop dat de golfltrisis vooralsnog vreedzaam op te lossen
valt. Ook VU-kamertid Hêtty
Maes pleitte In haar tussenkomst voor een vreedzame oplossing.
mentsleden niet, evenmin de duizenden
Vlaamse Vredesbetogers die in de Brusselse
straten deelnamen aan de pacifistische betoging. De door VAKA-OCV georganiseerde
manifestatie kon ook rekenen op de steun
van de VOIKSUNIE. En omdat ook de bloedige gebeurtenissen in Litouwen de Vlaamsnationalisten niet koud laten, werd de slogan
„Litouwen, Koeweit, de wapens neer"
geskandeerd.

NOOIT MEER OORLOG!
Om de op zondag geskandeerde slogan
kracht bij te zetten organiseerde senator W.
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Nelly Maes ging overal tekeer tegen
de levering van wapens en onderdelen voor industrieel en militair gebruik. Het embargo dient hier echt
waterdicht te zijn!

(foto oann)

Kuijpers dinsdag 15 januari een gebedswake
bij de IJzertoren. De door de Volksunie op
touw gezette aktie genoot de steun van
afgevaardigden van uiteenlopende vredesorganisaties : Artsen tegen Atoomwapens, Pax
Christi, Vaka en VOS. Er waren ook Koerden, Roemenen, Balten en Israëlieten die in
hun eigen taal om vrede smeekten. Samen
met vertegenwoordigers van diverse erediensten werd er gebeden opdat de wapens
zouden zwijgen en de droom van de Fronters
-Nooit meer Oorlog- werkelijkheid zou worden.
In de namiddag bracht Paul Van Grembergen, samen met de parlementsleden van alle
politieke partijen een bezoek aan de ambassadeurs van de VS, GB, USSR en Irak om
hen ervan te overtuigen de ultieme vredesinitiatieven van België en Frankrijk te steunen.
Hopelijk was dit alles geen dovemansgesprek.
(ge)

WETSTRAAT

KOLENMIJNSCHADE:
P-SPROKKELS
STOP WAALS PROFITARIAAT
Het dossier van het Waarborgfonds voor
de kolenmijnschade is erg technisch. Vooral
echqter bevat het kommunautaire angeltjes,
zelfs echt Waals profitariaat.
Het Waarborgfonds werd opgericht in
1939 toen Waalse mijnen failliet gingen.
Sommen werden gestort in twee fondsen:
een A-fonds (per mijn) en een B-fonds dat
een soort solidaire reserve was, die moest
dienen indien het A-fonds van een bepaalde
mijn leeg was.
Momenteel is echter het B-fonds leeg,
omdat het niet meer gevuld wordt door
werkende mijnen. Hierdoor komt de last bij
de staat te liggen. In de respektievelijke Afondsen zitten nog wel miljarden. De regering wil de intresten hiervan aanspreken voor
het vergoeden van schadegevallen van die
mijnen die zelf geen A-fonds meer hebben of
ondertussen failliet zijn. Logische gedachtengang tot zover, met als basis een besparingsmaatregel.

NATIONALE SEKTOR
Diepere studie werpt een ander licht op de
zaak.
1. Waarom heeft men deze zaak niet
geregionaliseerd samen met de nationale
sektoren? Een vergetelheid? Zo ja, dan
moet deze rechtgetrokken worden. Het gevolg is immers dat de uitsluitend Limburgse
dossiers behandeld worden door een Waalse
dienst.
2. Waarom houdt men deze dienst nog
overeind ? Momenteel werken er 13 mensen.
Kostprijs hiervan: 18,8 miljoen. Overige kosten: 4,8 miljoen. Totaal van de administratieve last is dus ongeveer 24 miljoen. Aan
schadegevallen worden enkele tientallen miljoenen per jaar betaald. Het aantal te behandelen dossiers samen neemt met de mijnaktiviteit uiteraard af. De 13 personeelsleden
wachten op hun pensioen. Overplaatsing
naar andere diensten wordt niet oven/vogen,
omdat het geen ambtenaren zijn. Het Fonds
is zelfs geen parastatale. Op die manier
betalen wij personeel dat in feite niets of
weinig te doen heeft.

NOG 15 JAAR
De regering poogt momenteel 'enkele miljoenen (5 a 10 volgens mijn schatting), te
besparen door een deel van de A-fondsen te
rekupereren. Dit is niet onlogisch maar de
opbrengst is luttel.

Ondertussen blijft een dienst bestaan die
zichzelf overleefde en bovendien moest geregionaliseerd zijn.
Een oplossing zou zijn: overplaatsing van
de personeelsleden, afschaffing van het
Waarborgfonds en toewijzing van de bevoegdheden aan de Vlaamse en de Waalse
regering.
Om een streep te trekken onder de zaak
van de schade-claims moet men wachten tot
de normale termijnen verlopen zijn.

• De Vlaamse Raad kreeg de eer, om het
nieuwe jaar parlementair in te zetten. De
interpellaties van Walter Peelers over het
niet-uitzenden van een BRT-aflevering betreffende de repressie en van Frieda Brepoels over de Vlaamse politiek in Voeren
wisten we vorige week reeds mee te pikken.

• Etienne Van Vaerenbergh van zijn kant
handelde over het Erasmusprojekt. Zijn inziens komen de kleine taalgroepen in de
verdrukking bij de uitwisselingsprogramma's, terwijl het projekt juist tot doel heeft de
studenten de kans te geven kennis te maken
met andere Europese kuituren en talen.

Volgens technische rapporten in de invloedstijd 5 tot 10 jaar. Indien men daar nog
eens 5 jaar dossiertijd bijrekent, komt men
op maksimaal 15 jaar. Dit wil zeggen dat elke
adminstratie rond deze materie nog maksimaal 15 jaar mee moet gaan. In het regeringsontwerp wou men hiervan 30 jaar maken. Dit is veel te lang. Mijn amendement om
de termijn van 30 op 15 jaar te brengen, werd
aanvaard. Een amendement tot afschaffing
van het Fonds en federalisering van de
materie, werd verworpen.

• Voor het overige handelden de Vlaamse
Raadsleden een zesttal ontwerpen van dekreet af. Bij de oprichting van het Minafonds,
het fonds voor Preventie en Sanering inzake
Leefmilieu en Natuur, beklemtoonde Jan
Caudron de belangrijke rol van de gemeenten: „ Wanneer de Vlaamse regering het echt
meent met de daadwerkelijke aanpak van
een prestigieus milieusaneringsplan dan
moet zij steden en gemeenten de financiële
mogelijkheden bieden daaraan mee te werken. "

WAALS GESJOEMEL

• Een tweede dekreet betrof de verontreiniging door meststoffen. Michel Capoen noemde het een belangrijke aanzet tot een effektief mestbeleid. Om er een efficiënt instrument van te maken bepleitte hij de dringende
oppuntstelling van uitvoeringsbesluiten.

3. Tenslotte dient nog iets gezegd over de
misbruiken. Uit de bespreking is gebleken
dat vele schadedossiers ingeleid worden
door een gespecialiseerd advokatenkantoor,
dat professioneel mogelijke schade opzoekt,
om op die manier een graantje mee te
pikken. Zelfs op terreinen waar nooit mijnaktiviteit geweest is, wordt nu mijnschade
„vastgesteld".
Zulke praktijken brengen uiteraard werk
mee en kunnen zelfs een alibi vormen voor
het behoud van de personeelsbezetting van
het Fonds. Aan dergelijke praktijken moet zo
snel mogelijk een eind gemaakt. Het gesjoemel heeft haast uitsluitend plaats in Wallonië, waar men blijkbaar goed de geldkraan
weet staan en regelmatig tientallen miljoenen aftapt.
Bij federalisering kunnen de Walen hun
Fonds beheren zoals zij wensen. In Vlaanderen is er geen probleem: KS heeft voldoende
geld in zijn eigen A-fonds voor de uitbetaling
van schadegevallen (meer dan 800 miljoen).
Op die manier worden de Limburgse dossiers in Vlaanderen zelf beheerd. De federalisering brengt de staat in elk geval centen op
tem/ijl Vlaanderen verlost is van het Waalse
gesjoemel met vermeende dossiers.
Rob Geeraerts
Senator
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• Volgden dan een aantal initiatieven die
nieuwe Vlaamse instellingen gestalte geven.
Zo de Vlaamse Instelling voor Technologisch
Onderzoek (VITO) en de Vlaamse Dienst
voor Buitenlandse Handel. Vooral deze laatste dienst achtte de VU-fraktie bij monde van
Walter Luyten erg belangrijk. Hij sprak de
hoop uit dat het dekreet geen Belgisch
regionalisme zou dekken. „Wij willen als
Vlamingen worden betrokken bij de bredere
ekonomische strategieën zoals in de GATT
en in de Delcrederedienst."
• Nieuw is ook het Instituut voor de bevordering van het Wetenschappelijk-Technologisch Onderzoek in de Industrie. Samen met
VITO en IMEC moet dit volgens Herman
Candries een trio vormen dat mede het
instrumentarium moet verschaffen voor de
begeleiding en de ondersteuning van de
industriële vernieuwing in Vlaanderen.
• Tot slot kwam het ontwerp over de vorming en de begeleiding van de zelfstandigen
en de KMO's aan bod. Hier wees Herman
Candries op de groeiende kloof tussen wat
het onderwijs aan geschoolden levert en wat
het bedrijfsleven verwacht.
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EKONOMIE

EKONOMIE OOK
SLACHTOFFER VAN
OORLOG

K

RUCIAAL in de scenario's voor
de gevolgen van een Golfoorlog
is uiteraard de olieprijs. Na een
eerste paniekreaktie op de inval
van Irak in Koeweit op 2 augustus van vorig jaar, heeft deze
zicfi op een lager peil gestabiliseerd. Reden hiervoor is het feit
dat het stopzetten van de uitvoer van olie uit Irak en Koeweit
zonder al te veel problemen kon
gekompenseerd worden door een verhoogde
produktie van de andere olielanden.
Ook realiseert men zich dat er voldoende
olie voorhanden is. De belangrijke voorraden
die de industrielanden sinds de olieschok
van 1973 permanent aanhouden drukken de
prijzen. Bovendien onderging ook het marktsysteem enige stabiliserende wijzigingen.
De oorspronkelijke prijssprong tot 40 $ per
vat, en de iets hogere prijs van na de inval
zijn dan ook vooral het gevolg van de onzekerheid en spekulatieve elementen.
Op het ogenblik dat het tot een militair
treffen in het Arabische schiereiland komt,
worden de marktverhoudingen echter grondig door mekaar geschud. Hoedanook bevindt zich zo'n 63 percent van de gekende
olievoorraad onder woestijnzand. Een kleine
20 percent hiervan wordt op dit ogenblik door
Saddam Hoessein beheerst. Vooral WestEuropa en Japan zijn in grote mate afhankelijk van de olie uit het Midden-Oosten, al is
ook deze afhankelijkheid sterk gedaald na de
olieschokken van de jaren zeventig. Verwacht wordt dat een potentiële bedreiging
van de produktiekapaciteit in het MiddenOosten de olieprijzen op korte termijn de
hoogte zal injagen.

Een studie van de Nederlandse ABN Bank
houdt bijvoorbeeld rekening met een olieprijs
van 70 $ per vat wanneer een Golfoorlog
uitbreekt. Indien deze niet eskaleert of aansleept wordt een geleidelijke terugval verwacht naar de tweede helft van het jaar toe.

INFLATIE
Een dergelijke vlucht van de olieprijs zal
uiteraard zijn invloed hebben op de inflatie.

De omvang en de duur hiervan hangt af van
de eskalatie van het konflikt. Om de gevolgen van deze inflatie enigzins te bestrijden
zullen centrale banken de rentevoeten eerder hoog houden. De ABN Bank verwacht

Naarmate een oorlog fn de Golf
steeds waarschi nlijker lijkt,
wordt meer nagedacht over de
nlet»mititaire gevo gen van zo'n
konflikt. Door een stijging van
de olieprijzen, de inflatie en de
onzekerheid zat ook de ekonomische groei in de klappen delen. Met mogelijks meer werkloosheid, minder investeringen
en een nieuwe ekonomische
terugval tot gevolg.
Uiteraard kan niemand nu met
zekerheid voorspellen hoe omvangrijk een konflikt in het Midden-Oosten en de gevolgen ervan zuilen zijn. Veel hangt af
van de duur en de beheerstmarheid van een Golfoortog,
en de gevolgen ervan op de
olieprijzen en de dollarkoers.
Overigens zijn er nog tal van
andere onbekenden, zoals de
groeiontwikketing van de Duitse, in mindere mate de Japanse, ekonomie en de laagkonjunktuur waarin de Amerikaanse ekonomie terecht is gekomen. Ondanks het koffiedtkkl}ken wagen we ons toch aan een
opsomming van de belangrijkste ekonomische
van een Goiftreffen.
een stijging van de Amerikaanse korte termijnrente tot 9,5 percent, die dan naarmate
een oorlog beslecht wordt, opnieuw zal dalen. Vandaar dat de invloed op de ekonomische groei in de studie eerder beperkt wordt
ingeschat. Zo zouden de Verenigde Staten
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Perez de Cuellar, UN-sekretaris-generaal tot het laatste ogenblik in de
bres voor een vreedzame oplossing.
(foto ap)

0,2 percent van hun groei inleveren, Japan
helemaal niets en Duitsland een half percent. De sterkere impakt in de VS is te wijten
aan het relatief hogere olieverbruik van dat
land.
Het uiteindelijke resultaat van de invloed
van een stijging in de olieprijzen bij ons
hangt echter ook van andere faktoren af. Zo
wordt onze oliefaktuur in dollars betaald, en
kan een wijziging van de wisselkoersen bijgevolg mede de prijs bepalen. De dollar kan
in waarde toenemen ais beleggers zich vrij
massaal tot aankopen van dollars wenden
als gevolg van de toegenomen ekonomische
onzekerheid. Dit was in het verleden vaak
het geval, maar op dit ogenblik kunnen de
goudwaarden en de Duitse Mark een nog
grotere beleggingszekerheid bieden. Bovendien zien de vooruitzichten voor de Amerikaanse ekonomische prestaties er niet erg
rooskleurig uit.

EKONOMIE
Tot vandaag verwachten alle analysten
een recessie In de VS, met een zwakke dollar
tot gevolg. Een oorlog In de Golf zou evenwel
nieuwe Impulsen kunnen geven aan de Amerikaanse ekonomie, vooral dan als de kosten
van de operatie mede gedragen worden door
sommige Arabische landen zoals Koeweit en
Saoudi-Arabië. Ook dit blijft echter vooralsnog bij giswerk.

VERTROUWEN
De meeste scenario's die tot hiertoe werden bedacht houden echter weinig of geen
rekening met de gevolgen van een gebrek
aan vertrouwen in de ekonomische ontwikkelingen. Ekonomisten zijn in de eerste plaats
bekommerd om het inschatten en beperken
van onzekerheden in hun beslissingen. Wanneer deze te hoog zijn worden belangrijke
beslissingen op het vlak van investeringen,
uitbreidingen en aanwervingen uitgesteld.
De eerste tekenen hiervan zijn nu reeds
merkbaar. Ook de konsumenten zullen geneigd zijn belangrijke aankopen van bijvoorbeeld auto's en reizen uit te stellen. Een
ekonomische vertrouwenskrisis zal dus de
ekonomische groei remmen.
Dit alles betekent niet dat er voor de
gemiddelde burger in ons land veel zal

veranderen. Prijzen van brandstofprodukten
en produkten of diensten die hier sterk mee
verbonden zijn, reizen, transport, verwarming en sommige voedingsmiddelen bijvoorbeeld, zullen stijgen. Een dergelijke stijging
is echter verbonden met het Golfkonflikt en
zal bijgevolg ongedaan worden gemaakt indien dit konflikt een snelle oplossing krijgt.
Het massaal hamsteren van bijvoorbeeld
suiker, koffie en konserven is overigens weinig zinvol. De meeste voedingsmiddelen
worden binnen de Europese gemeenschap
geproduceerd en zullen bijgevolg niet
schaars worden.

KONKURRENTIEVERMOGEN
Indien een korte militaire operatie Irak op
de knieën kan dwingen zijn de ekonomische
gevolgen dus eerder beperkt. Integendeel
kan het kortwieken van een agressief regime
in het Midden-Oosten leiden tot een grotere
stabiliteit in de oliebevoorrading.
Wanneer we echter in een langdurige en
venwoestende oorlogssituatie terecht komen, met enorme menselijke en materiële
verliezen en een golf van verspreid terroris-

me, dan vervallen alle gematigde scenario's
en komen we in een stevige krisissituatie
terecht. Niemand kan voorspellen welke de
precieze gevolgen hiervan zijn op de wereldekonomie.
Hoge olieprijzen, een terugval in de wereldhandel en de investeringen, hogere
werkloosheid en de overschakeling naar een
oorlogsekonomie in de Verenigde Staten
behoren alleszins tot de mogelijkheden.
Op dat ogenblik zal ook onze regering
stevig moeten ingrijpen om een ontwrichting
van onze ekonomie tegen te gaan. Onder
meer de wet op het konkurrentievermogen
behoort dan tot haar arsenaal. Wanneer
onze internationale konkurrentiepositie ernstig in gevaar wordt gebracht als gevolg van
eksterne omstandigheden kan de regering,
na een vrij ingewikkelde procedure, maatregelen nemen om deze positie te vrijwaren.
Een indekssprong en begrenzing van loononderhandelingen behoren dan tot de mogelijkheden. Of het zover zal moeten komen
valt onmogelijk te voorspellen. In een internationale ekonomische krisis verslechteren
de omstandigheden overigens voor iedereen. Vooralsnog houden alle betrokkenen de
adem in.
Stefan Ector

Niet alleen de militairen bereiden zich voor op de krijgsverrichtingen. Hier slaan Jordaanse vrouwen voorraden in om
op mogelijke schaarste voorbereid te zijn.
p^j^, ^p^
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SPROOKJES UIT BAGDAD

H

ET blijft dus zo dat de VS (en
Groot-Brittannië en de USSR,
maar da's een ander verhaal)
niet wil weten van een of andere
koppeling aan de ruimere Midden-Oosten-problematiek. Alleen de VN-resoluties tegen de
bezetting van Koeweit tellen
voor de Amerikanen, en zelfs
wanneer Mitterrand het voorstelt, houden ze het been stokstijf. Het lijkt wel of de VS oorlog wil.
Maar ook Irak wil van geen toegevingen wil
horen: Koeweit blijft de 19de Iraakse provincie, het Iraakse,.parlement" zegde in navolging van het Amerikaanse (maar wel wat
unaniemer) zijn steun toe aan de leider, die
prompt Allah is groot op de vlag liet naaien.
Het lijkt wel of ook Irak oorlog wil. Wie weet,
hebben de haviken hun zin gekregen, en
bulderen op het ogenblik dat u dit leest, de
kanonnen reeds.
Het grote historische besef van het Iraakse
volk vormt een van de diepere redenen
waarom Saddam Hoessein zich zo onverzettelijk toont. Een land met een zo rijke geschiedenis, en dat een zo grote rol heeft
gespeeld in de evolutie naar onze huidige
beschaving, kan het zich gewoon niet permitteren om in dit konflikt frontaal het gezicht te
verliezen. Onvoorwaardelijke gehoorzaamheid aan de VN-resoluties die de bezetting
van Koeweit veroordelen, zou zo'n regelrecht gezichtsverlies inhouden.
Zeker wanneer een zo heidense (in islamogen) en historisch onbenullige staat als de
VS zich als de grote tegenstander opwerpt,
wordt toegeven zonder een doekje voor tiet
bloeden, bvb. een Midden-Oosten-konferentie waar de Palestijnse kwestie besproken
wordt, voor de Irakezen een onmogelijke
zaak.

TIGRIS EN EUFRAAT~
Pas wanneer men de moeite neemt om
een overzicht van de geschiedenis van het
Midden-Oosten door te nemen, begint men
ten volle te beseffen wat de Arabische wereld
bijgedragen heeft aan onze beschaving.
Twee haarden van beschaving, de stroomgebieden van de Nijl en van Eufraat en
Tigris, zijn de motor geweest die de stuwkracht hebben geleverd voor een geschiedenis die wat tijdsduur betreft met die der
mensheid samenvalt, schrijft J. Buitkamp in
zijn Geschiedenis van het Midden-Oosten
(p.14). Archeologen stelden de vroegste sporen van menselijke bewoning in het gebied
vast op ongeveer 100.000 jaar voor het begin
van onze jaartelling.
Het gebied vormt de bakermat van drie
wereldgodsdiensten. Soemeriërs, Assiriërs,
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Babiloniërs, Meden, Perzen, Hetieten, Israëlieten, Elamieten, Sciten, Feniciërs, ze overweldigden elkaar, volgden elkaar op, vermengden zich, raakten door elkaar beïnvloed. In het voetspoor van Aleksander de
Grote en de Grieken marcheerden de Romeinse legioenen. En dan verschenen de
Arabieren ten tonele, met hun weerbare
godsdienst, de islam. Enkele eeuwen later
trokken naar het Heilig Land, later weer

Na afloop van de „onderhandelingen" tussen de Amerikaanse
minister van Buitenlandse Zaleen James Bakeren zijn iraakse kollega Tarik Aziz, toonde
deze laatste zich vrij verix>lgen
over de arrogantie waarmee de
Amerikanen Irak bejegenen. De
„onderhandelingen"
bleken
immers een dovemansgesprek
geweest te zijn tussen twee
mannen die het zich voor de
ogen van heel de wereld niet
konden veroorloven om water
in de wijn te doen.
De ontoegeeflijkheid aan Irakese zijde valt gedeeltetijk te verklaren door de Iraakse geschiedenis. Het land kan de
vernedering door „een land
zonder geschiedenis" niet verkroppen. Terwijl Karel de Grote
bij ons zijn naam leerde schrijven, bestudeerden Arabische
geleerden de geschriften van
Plato en Aristoteles. Een blik
op de eeuwenoude en rijke geschiedenis van Irak en omstreken iaat al snel blijken dat het
historisch besef van grootheid
in Bagdad een essentieel onderdeel uitmaakt van het Iraakse volksbewustzijn. Elke Arabier beschouwt de Amerikaanse 200-jarige geschiedenis dan
ook als een peulschil.
gevolgd door Osmanen en Turken. Toen trad
een rustpauze in, die vier eeuwen zou duren.
Uit het westen kwamen daarna vele prinsen, die door het Middenoosters Sneeuwwitje werden aangetrokken als door een magneet, vanwege de olie. Onder de eeuwenlange Turkse heerschappij was wat eenmaal
van woestijn tot Hof van Eden omgetoverd
was, opnieuw onvruchtbaar en schraal. Maar
diep onder de grond zat het zwarte goud. Het
lokte Engelsen en Fransen, Amerikanen en
Russen opnieuw naar de wieg van de mensheid.
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De Iraakse minister van Buitenlandse
Zaken was na afloop van het dovemansgesprek in Geneve verbolgen
over de Amerikaanse arrogantie. Hij
weigerde zelfs een brief van Busch
aan Saddam Hoessein mee te nemen,
omdat die „beledigend" was. (toto ap)

BABILON EN BAGDAD
Uit Mesopotamië stamt het misschien
meest beslissende begin van alle kuituur:
het schrift. De oudste schrijvers van de
wereld graveerden er ten tijde van de Soemeriërs hun inskripties. Op kleitabletten werden wiskundige konstrukties gevonden die
bewijzen dat de figuur van de hipotenusa in
een rechthoekige driehoek bekend was 1700
jaar voor de Griek Euclides, die als de
aartsvader van de meetkunde wordt beschouwd, werd geboren.
Op het einde van de zevende eeuw voor
Kristus bouwde Nebukadnezar II de grote
stad Babiion, een stad die zich over een
oppervlakte van dertien vierkante kilometer
uitstrekte, groter dan het antieke Rome. Nu
is het oude Babiion een door onkruid en
struiken oven/voekerde puinhoop.
Bagdad werd in 763 na Kristus gesticht
onder Mansoer. Aan de bouw op de westelijke oever van de rivier de Tigris werkten
gedurende vier jaar honderdduizend arbeiders, vaklieden en architekten. We citeren
Buitkamp over de grandeur van Bagdad: De
stad was rond van vorm, wat haar de naam
Ronde Stad deed aannemen. Ze bezat dubbele muren van baksteen, een diepe gracht
en een derde, in de stad zelf gebouwde
muur. Deze muur was dertig meter hoog en
omsloot het hart van de stad. De muren
hadden vier poorten, van waaruit vierhoofd-

LANDUIT
wegen die in het centrum van Bagdad begonnen, als de spal<en van een wiel naar de
verste einden van het imperium liepen. Middelpunt van de cirkelvormige stad was het
paleis van de kalief, de Gouden Poort of de
Groene Koepel genaamd. Die koepel van de
grote audiëntiezaal, waarnaar het koninklijk
paleis werd genoemd, was bijna 45 meter
hoog (p. 26).

SINBAD DE ZEEMAN
Bagdad vormde het toneel voor schitterende feesten, overweldigende rijl<dom, tabelachtige verhalen, echte sprookjes van duizend en één nacht. De sprookjes van duizend en één nacht zijn eigenlijk een raamvertelling. De oosterse vorst Shariar heeft wegens gebleken ontrouw van zijn vrouw
gezworen iedere dag een andere vrouw te
zullen trouwen en haar na de huwelijksnacht
te laten doden.
Shahrazade weet hem echter met haar
verhalen zo te boelen dat haar terechtstelling
steeds wordt uitgesteld, zodat de vorst uiteindelijk zijn voornemen geheel laat varen.
Vooraleer het oorlogsgeweld ons begrip voor
het Iraakse volk teveel verdwaast, is het
misschien goed te beseffen dat ook op dit
moment nog moeders in Bagdad hun kinderen de sprookjes van Sinbad de Zeeman
vertellen.
Van de fabelachtige rijkdom is de bruiloft
van kalief al-Mamoen met de 18-jarige Boeran in 825 na Kristus een mooi voorbeeld.
Tijdens de bruiloft werden duizend parels
van unieke grootte uit een gouden schaal
over het bruidspaar uitgestrooid, terwijl het
paar op een gouden mat stond die met parels
en saffieren was ingelegd en een kandelaber
met tweehonderd lichtjes voor de verlichting
zorgde. Over de leden van de koninklijke
familie en de hoogwaardigheidsbekleders
werden balletjes gestrooid, met in elk daarvan een kaartje waarop de naam stond van
een landgoed, een slaaf, of een ander geschenk. De lijfwacht van de kalief bestond uit
160.000 man aan voetvolk en ruiters, 7.000
zwarte en blanke eunuchen en 700 kamerheren (p. 27).

AVERROES EN
AVICENNA
De huidige hoofdstad van Irak was sedert
eeuwen een metropool. Langs mijlenlange
kades lagen honderden vracht-, oorlogs- en
plezien/aartuigen. Er werd porselein en zijde
uit China verhandeld, specerijen, mineralen
en verfstoffen uit India en Maleisië, robijnen,
lazuursteen, ambachtelijke produkten en slaven uit Centraal-Azië, honig, was, pelterijen
en slaven uit Rusland en Scandinavië, ivoor,
stofgoud en zwarte slaven uit Afrika. Er
werden Arabische munten uit die tijd gevonden in Finland, Rusland, Zweden en Duitsland.

De wreedheden van de Iraakse president Saddam Hoessein zijn al legendarisch voor hij dood is. De diktator beging een vergissing door te menen de
jonge revolutionaire islamstaat Iran eventjes snel onder de voet te kunnen
lopen. Het werd een jarenlange, wrede en bloedige slijtageslag. Met duizenden doden en bergen schulden voor gevolg. Weer vergiste Hoessein zich: hij
wou zijn schuldenprobleem oplossen met de invasie van het steenrijke
Koeweit.
(,oto Reuter)

IVIaar ook als centrum van de wetenschap
maakte Bagdad eeuwenlang opgeld. Terwijl
In Europa de vorsten hun naam leerden
spellen, bestudeerde de Arabische wereld
de Griekse en Perzische filosofie. Pas door
de Arabische geleerden Averroës en Avicenna vonden veel later de theorieën van Plato
en Aristoteles hun weg naar het Latijn en op
die wijze beïnvloedden ze de middeleeuwse
Europese scholastiek.
Niet alleen als vertalers maakten de Arabische wetenschappers school. Hun handboeken over de geneeskunde bvb. werden van
de 12de tot de 17de eeuw de basiswerken
voor de medische studie aan de scholen in
Europa. Arabische werken over filosofie,
plantkunde, aardrijkskunde, rekenkunde en
algebra werden tot de 16de eeuw gebruikt
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als voornaamste handboeken aan de Europese universiteiten. Boekwinkels vond je in
de islamitische landen vanaf 890, in Europa
tegen het einde van de 18de eeuw.

BLOED EN GEWELD
Maar het was niet allemaal rozegeur en
maneschijn waar ooit de Hof van Eden lag.
Het Tweestromenland heeft ook zijn porties
geweld en barbaarsheid gekend. De Mongolen onder leiding van de kleinzoon van
Djenghis Khan maakten in 1258 een einde
aan de Abbassiden-dinastie die voor zoveel
welvaart en vooruitgang had gezorgd. De
Kalief en zijn driehonderd edelen werden
terechtgesteld, Bagdad werd geplunderd en [>
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De VN-veiligheidsraad vergaderde al vele uren over de Golf-krisis. Gaan de inspanningen voor vrede beloond worden?

verwoest. Van de schedels van de omgebrachte Bagdadse wetenschappers, schrijvers, dichters, filosofen, architekten en religieuze leiders liet Hoelagoe Khan een piramide maken. Het duizenden jaren oude irrigatiesisteem werd met opzet kompleet vernield, wat een ramp betekende voor de
agrarische produktie en voorspoed in het
Tweestromenland.
De Mongolen hadden blijkbaar een lugubere voorliefde voor schedels. In 1401 werd
wat er nog van Bagdad over was, van de
aardbodem geveegd door de verschrikkelijke Tamerlan. Die had al heel Mesopotamië
onder de voet gelopen, was het Wolgagebied
binnengedrongen, had Moskou langer dan
een jaar bezet, en wervelde over NoordSyrië. Aleppo werd veroverd, en van de
hoofden van meer dan 20.000 mosliminwoners bouwde Tamerlan stevige wallen, met
de gezichten naar de buitenkant natuurlijk.
Ook Damascus werd ingenomen, geplunderd en vernield. Daarna snelde Tamerlan
terug naar Bagdad, om de dood van enkele
van zijn ambtenaren te wreken. Hij schonk
de stad 120 torens, juist ja, gebouwd met de
schedels van de uitgemoorden.
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DAAR KOMEN DE
EUROPEANEN
De Ottomaanse overheersing liet ons wat
minder wrede verhalen na. De Ottomanen
regeerden, een klein intermezzo van de
Safawiden van 1623 tot 1628 uitgezonderd,tot in 1916. Niet dat het toen een periode van
vrede was, de oorlogen tussen het Perzische
en Turkse rijk zouden Mesopotamië nog een
eeuw lang blijven teisteren.
In de 19de eeuw kregen de Britten en de
Fransen belangstelling voor het gebied. De
Europese „beschaving" deed zijn intrede
eerst vrij schoorvoetend, met de opening van
enkele konsulaten. In het begin van de
twintigste eeuw nam de Engelse invloed in
Bagdad en Basra al dusdanige invloed aan,
dat Irak een feitelijke overheersing kende
van Turken en Engelsen. Na de eerste wereldoorlog werd het gebied van de zogenaamde Vruchtbare Halve Maan verdeeld in
vijf staten: Irak, Palestina en Trans-Jordanië
onder Brits mandaat, en Syrië en Libanon
onder Frans bestuur.
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Na de verkiezingen van 1930 kwam in/
Groot-Brittannië Labour aan de macht. Daardoor kreeg Irak in '32 zijn onafhankelijkheid
(terug). De recente geschiedenis van Irak
trekt wel wat op die van elke ekskoloniale
diktatuur. Het door de Engelsen geïnstalleerde koningshuis werd in '58 door een militaire
putsch ten val gebracht en Abdel Karim
Kassem beklom de troon. In '63 werd ook hij
aan de kant gezet door leden van de Baathpartij, een partij die panarabisme en socialisme centraal plaatst.
Enkele sterke mannen volgden elkaar
sindsdien in snel tempo op, totat Saddam
Hoessein at-Tikriti aan de macht kwam. Die
beging in de grote vergissing een oorlog te
beginnen tegen de jonge revolutionaire islamstaat Iran. Saddam dacht deze oorlog in
een paar weken zegevierend te kunnen winnen, maar hij duurde acht jaar, kostte duizenden mensenlevens en handenvol geld. De
rest van het verhaal is iedereen bekend.
(Pdj)
— Geschiedenis van het Midden-Oosten. J. Buitkamp. Uitg. Fibula/Unieboek, Houten, 1989,176
biz, 395 fr.

OMSLAGVERHAAL

KOERDEN... DE INDIANEN
VAN HET
MIDDENOOSTEN!?
Van 26 december 1990 tot 5 januari 1991 bezocht een Vlaamse
Mflementalre degelatle, met de Kamerleden Sleeckx, Van Dienderen,
Van Rompaey en senator Willy Kuijpers, Turks Koerdistan. Dr. Ismet
Cherif Vanly sprak als eerste in Vlaanderen, In 1975, de VUJO-raad te
SInt-NIklaas toe. De eerste Koerdische politieke vluchtelingen, na de
val van hun vrijgevochten gebied In Irak (1961-1974), bereikten met
hem toen Oostenrijk. En dr. Vanly, die de Vlaamse beweging goed
kende, kwam tn Vlaanderen om hulp vragen. Zo sUideerden in Leuven
en in Gent, Koerden om zo een deel van hun Intelligentla te redden. In
Kessel-Lo werd een Koerdisch studentenhuis opgericht.
Dat was het werk van dr. Ismet Cherif Vanly, oud-minister van
Voorlichting in dat Iraaks-Koerdische vrijgebied en van de Vü-arr.
Leuven. Renaat van Elslande was toen de enige die wat begrip
koesterde voor hun lot en zorgde voor 15 studiebeurzen. Ismet werd In
oktober '76 door de Iraakse geheime politie In zijn woning te Lausanne
levensgevaariljk neergekogetd... Als een plant overleefde hij die
aanslag...
Over dit alles schreef Willy Kuijpers, na een bezoek aan iraaks
Koerdistan, een driedelige reportage in WU van januari 1975. WIJ
staan nu 17 jaar verder. De verdrukking van de Koerden neemt niet af,
Integendeel! Maar, zowel In het Europees Parlement ais in Vlaanderen
en elders groeit de belangstelling rond het Koerdenvraagstuk. Minister André Geens vras de eerste minister van Ontwikkelingssamenwerking die ze daadwerkelijk hielp. Het Koerdistankomitee, Pax ChrlstI,
het Koerdisch Instituut, de verschillende hongerstakingen, wekten
steeds de publieke belangstelling. De gifgas-aanval op het iraaksKoerdische Halabfa (17 maart 1988), mede onderzocht door de
Gentse toksikoloog prof. A. Heyndrickx, verwekte afechuw. Maar
Koereiistan kan niet op VS-bindingen, zoals Israël, rekenen... En
alhoewel het boordevol mineralen, water en olie zit, heet het niet
Koeweit en valt dus buiten de berekening van de energiemagnaten. De
Koerden zijn geen Palestijnen en kunnen evenmin rekenen op Araabse steun... Zuilen zij, zoals Kuijpers het uitdrukte op de perskonferentie in de senaat (11 januari '91) de Indianen van het Midden-Oosten
worden?
N de Anabase van Xenofoon vinden we
dit woord (Koerd = durver) reeds terug
voor een gebied tussen de (nu Turl^se)
havenstad Isicenderum en de Araratberg.
Het Midden-Oosten is wat uitgestrel<ter
dan West-Europa en wat l^leiner dan de
VSA. Daarin vind je de Koerden, levend
over een deel van 5 staten: lral<, Iran,
Syrië, Turkije en de Sovjetunie, nl. in
Armenië en Azerbeidjan. De kolonisatiegrenzen van Syrië, Irak en Iran het Otto-

maanse Rijk dat uiteenviel én de Sovjetinpalming van de Transkaukasische staten zijn er
de jongste oorzaak van.
Hun woongebied — van noord tot Zuid =
1.000 km — omvat zowat 410.000 km2
(Vlaanderen = 13.512 km2) en Is zeer dun
bevolkt (24 per km2 / Vlaanderen = 422 per
km2). Preciese cijfers bestaan er niet. Welke
staat heeft er belang bij om dit volk juist te
tellen ? Ik lees: 13,18 en 20 miljoen I Dat zijn
rekbare aantallen! En vergeet niet dat je er
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tienduizenden terugvindt in alle grote steden
van de omringende imperialistische kuituren. Zij leven er in horige verhouding met
Turken, Arabieren, Perzen... en passen zich
aan, zoals zovele underdogvolkeren.

KARL MAY...
Tussen de Zwarte- en de Kaspische Zee,
tussen de Middellandse Zee en de Perzische [ >
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(of Araabse!) Golf vormen zij een IndoEuropese beschaving die demografiscfi wel
springlevend is, maar struktureel erg bedreigd. De Turkisering en de Arabisering
maar ook de Perzen willen haar vel. Bovendien hebben de Koerden eeuwenlang hun
vechtlust kollaborerend, omwille-van-denbrode, verhuurd als 'n soort vreemdelingenlegioen aan de meest-biedende... Nu weer
zouden een 250.000 Koerden Saddam Hoessein's militaire rangen bevolken... Deze
„cash", zoals de Koerden hun kanonnenvlees noemen, zijn het militaire proletariaat.
Vanuit het spijkerschrift in de Oudheid klom
het Koerdisch op, via het Latijnse alfabet
(maar ook via het Cyrillische in de Sovjetunie
en het Araabse in Irak), naar een tweetalengeheel: 65 % Koermandji (in Turkije, Syrië
en de USSR) + 35 % Sarani (in Irak en Iran).
Het overgrote deel van de Koerden is ongeletterd maar ontwikkelde een mondelinge
kuituur.
Een schat van verhalen, van spreekwoorden en gedichten (Je moet er Karl May's
Door het woeste Koerdistan eens op nalezen. Ook hij schrijft over het Turkse wanbeheer!).

ONDERDRUKKING " ^
De eerste grote Koerdoloog was de Italiaanse missionaris Maurizio Garzoni, die in
1887 het eerste eigentijdse Koerdisch woordenboek en een eerste Koerdische spraakkunst schreef. Rond dezelfde tijd groeide het
huidige Koerdische volksnationalisme dat —
via de kolonisatie — met een elite, deelnam

aan een kulturele en wetenschappelijke
scholing in West-Europa. Vooral in Berlijn,
Wenen, Londen en Parijs vinden we de
Koerdische nationalistische leiders terug.
Een aantal onder hen zal in elk der staten
doordringen tot de hoogste regeerposten. Dit

kan ook niet anders, want in Turkije schat
men 18 % van de bevolking als Koerdisch;
voor Irak loopt dat zelfs op tot 22 %; voor Iran
neemt men 16 % aan en voor Syrië 10 %
(Cijfers van 1959 uit Moskou: Yezehegodnik).

Mardin, één der oudste Koerdische steden. Boven de stad, waar ooit een trotse vesting stond, werd eerst een
voetbalveld aangelegd en tenslotte een militaire basis. Op de foto zijn de bolvormige radars duidelijl< zichtbaar.
WIJ — 18 JANUARI 1991
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In hoeverre zij hun Koerdisch-zijn nog
beleven ervaren we eens te meer op 3
januari '91 bij dr. Kamran Inan. Hij is een
Koerd van oorsprong die in Geneve studeerde, er met een Zwitserse trouwde en nu een
invloedrijke minister van State is voor... Turkije! Hij bracht 21 jaar van zijn loopbaan in
West-Europa door als ambassadeur voor
Turkije en als lid van de Raad van Europa.
Ook Brussel is hem niet vreemd — hij
verbleef er van '67 tot '73.
Met de ergernis in ons hart van al het
pijnlijke dat we zagen in Koerdistan leggen
we hem — woordelijk! — het vuur aan de
schenen... Hij noemt ons ongemeen brutaal
en wordt zenuwachtig bits. „De Turkse overheid verplaatst de Koerden uit de bergen van
het lraal<s-Syrische grensgebied omwille van
hun eigen veiligheid!" Bovendien heeft de
overheid er sedert '84 heel wat last met
infiltrerende terroristen. En ja, je kan toch
alle dorpen daartegen niet beschermen.
„Kom, kom", zegt de spitse Inan, „de mensenrechten worden in 't Westen tégen Turkije als drukkingsmiddel gebruikt. Wat deden
jullie al voor de onderdrukking van de Turkse
minderheden in Bulgarije en in Irak?" Wanneer ik hem vertel hoe ook wij die onderdrukking aankloegen, destijds in het Europees
Parlement, mildert hij even zijn toon en wijst
er op dat Turkije sedert 1923 het enige
Islamland is met een demokratisch bestuur
— zij het op 3 onderbrekingen na... Nu ja,
een schijndemokratie, kan je Turkije wel
noemen, als je min-of-meer vergeet dat je de
137e, militaire kontrole achter de rug hebt!
De minister vertelt hoe ze pas in Turkije
een politie-akademie opgericht hebben om
hun politiemensen beter te scholen. In 1987
erkende Turkije de Europese Konventie inzake Mensenrechten; in 1989 de rechtsmacht
van het Hof van de Mensenrechten in
Straatsburg en sedert 6 november 1990
ondertekende Turkije het bijkomend protokol, zodat elke inwoner in Straatsburg zijn
rechten kan verdedigen.

DE VERSCHROEIDE
AARDE...
En dan springt hij over naar de Golfkrisis.
Irak heeft nog voor 800 miljoen dollar schulden te betalen aan Turkije. En toch sloten zij
— de VSA en de EG volgend in de Verenigde
Naties — de Turks-lraakse grens. „Wij
zwemmen in de problemen!", zegt Inan
filosofisch én sluw. Wij denken aan de 13 van
21 Koerdische provincies waar sedert 12 jaar
de uitzonderingswet wordt toegepast. Enkel
wie een wapen bezit mag er nog^spreken...
En wij denken evenzeer aan de Turkse
bourgeoisie die het zuur-gewonnen kapitaal
met massa's naar Zwitserland sluist...

(foto Ronald Szommar)

MAAR WAAR IS HET KIND?
Van Derawat had ik nog nooit
gehoord, 's Morgens vroeg vertrokken we in volle mist uit Siirt.
Rondom ons het Hakkêri-hooggebergte en de watten stilte. Buiten de vele Turkse militaire kontroles leek alles dood te zijn.
Alleen een legerkonvooi rijden
we voorbij. Nieuwsgierig-ogende
Turkse soldaten, verkleumd en
zwijgend schommelen schokkend mee de hoogte in. Vooraan,
op een open Mann-Dlesel, als
een grauwe kraai in de nevel,
rechtopstaand, een kwetsbaar
soldaatje met een grote mitrailleuse. Gericht naar waar?
We verlaten de hoofdweg naar
Eruh. De wagens sputteren; de
helling is erg steil. Na een halfuurtje klimmen we te voet verder
door de sneeuw. In een bergkom
vlekken met uitgebluste venste-

rogen, méér dan 60 huizen in de
flank. Alle ruiten en deuren zijn
er sistematisch uit getrapt. Geen
was meer aan de lijn. Geen hondegeblaf. Alleen de wind en de
sneeuw die alles vredig toedekt,
zoals op een eenvoudige Felix
Ti m mermans-teken ing.
Je gaat op zoek naar wat menselijks. Onder een notenboom is
de sneeuw weggewaaid. Op de
stoffige grond, waar wat schapen, kinderen en ouderlingen
hebben gezeten, staat een paar
zwarte gummischoentjes: versleten en vuil
Doorheen heel Koerdistan
zouden zowat 5.000 van deze
bergdorpjes door Turkse, Iraakse en Iraanse militairen ontheemd zijn — enkel omdat ze
Koerdisch zijn..."

I>
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Willy Kuijpers kon zich persoonlijk vergewissen van de primitieve toestand waarin Koerdische mensen in geteisterde
dorpen moéten overleven. Ondanks de schrijnende miserie werd de delegatie overal hartelijk ontvangen!
(foto Cath. Vuyisteke)

Op 28 november 1990, in voorbereiding
van deze reis, legden we aan de Turl<se
Ambassadeur Ecmel Barutgu een lijst met
verbrande of leeggehaalde Koerdische dorpen voor. In zijn brief van 6 december 1990
geeft hij toe dat een (Koerdische!) zone van
30 km langsheen de Turks-lraakse grens
ontvolkt werd. Ter plaatse zien we ze en
horen de pesterijen die er mee gepaard
gingen. In Payamie, ten zuiden van Siirt,
ervaren we aan de lijve de angst van deze
Koerdische berggemeenschap en de zinloze
Turks-militaire terreur.
De ambassadeur verzekerde ons dat we
overal in de Turkse staat vrije toegang hadden. We konden fotograferen en spreken
met wie we wilden. „Vergeet niet, mijnheer
de senator, méér dan 5 miljoen toeristen
bezoel(en jaarlijlcs ons gastvrij land!" En
daar gaapt dan de mitrailleuse met een
verwonderde Turkse soldaat in het slijk van
'n rotsige bergwegel! Op 'n mum van tijd zijn
we omsingeld. Alle reispassen worden ingezameld. Van op afstand kijken de Koerden
stilzwijgend toe. Maar gelukkig: ons Turks
papieren rondreisdokument maakt indruk!
WIJ mogen het dorp binnen. Vriendelijke
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gezichten: vragend, belangstellend... help
ons! Mensen, wat 'n primitieve toestand! En
dan komt plots de droeve tijding: „Ludo
heeft iets gekregen..." Op 'n soort dorpspleintje, temidden van de smeltende
sneeuwpap, op een ladder, onder kleurige
dekens, als een bleke bloem, de ogen gesloten, ligt een van onze vrienden. In een wijde
kring er om heen, de Koerden met de vriesadem in de ijle lucht. Verder af de vrouwen.
Wij naar de militaire post. Hooghartig komt
de kommandant kijken. In een coca-colaEngels worden zinloze, administratieve vragen gesteld. Met draagbare radio's wordt
hulp ingeroepen. En steeds de wapens-inde-aanslag... Maar niets verandert er.

SPERTIJD
Beloften voor een hefschroefvliegtuig, afgewisseld met die voor een legerziekenwagen, worden niet gehouden. Na lang wachten komt een legerdokter opdagen die Ludo
een inspuiting geeft. Buiten bijt de koude.
Een lieve Koerdische moeder stelt haar lemen huis ter beschikking. Ludo is nu rustiger
20

geworden en ik val in de warmte-van-binnen
even in slaap. Maar om 17 uur wordt hier de
spertijd toegepast... Dus mobiliseren we een
van onze wagens en Ludo vertrekt zachtjes
met Hugo van Rompaey naar beneden, naar
Siirt, Batman, Diyarbakir... Om de haverklap
wordt de wagen door militairen tegengehouden en onderzocht... Na 12 lange uren vindt
Ludo de ziekenhuisverzorging die hij nodig
heeft... En dan mogen we ons gelukkig
prijzen dat we buitenlanders, dat we een
delegatie zijn!...
Bagan, Schrevan, Torkiz, Eywan, Govasamu... leeggebrande dorpen — onbekend in
de wereldgeschiedenis. Men schat dat er de
jongste 10 jaren zowat 5.000 Koerdische
dorpen en gehuchten in Irak, Iran en Turkije
zijn ontvolkt door: verplaatsing, gasaanvallen en andere militaire operaties. In Turks
Koerdistan woont 44 % van de Koerden in
dorpjes met minder dan 100 inwoners, levend van landbouw. Een familiale struktuur
waar de oudsten leiding geven. Levend van
linzen, noten, fruit, kaas — naar onze normen zéér primitief — hebben ze zowat 1/4e
van het gemiddelde inkomen in Turkije, dat
op zijn beurt zowat 1/10e van de EG-landen
is...

ledere dag ervaren we hoe de Turkse lire
ontwaardt. Maar ja, Turkije zal Zuid-OostAnatolië (de officiële naam voor Koerdistan)
op z'n Iraaks gaan beschaven met een
groots ontwikkelingsprojekt, waarvan de
plannen en foto's vele muren van de ministeries in Ankara sieren. 13 stuwmeren, verspreid over 6 Koerdische provincies, worden
voorzien op de toevloeiingsrivieren van de
Tigris en de Eufraat. Daarbij alleen al zullen
300.000 Koerdische bergboeren moeten vBthuizen, merkt minister van Staat, dr. Kamram Inan, droogweg op. En op de bewaterde
gronden zal kwaliteitslandbouw tot stand
gebracht worden!
Daarvoor moeten nog eens 3.551 dorpen
en 1.538 gehuchten herschikt worden. Inderdaad, op enkele plaatsen vloeken betonnen
grote prefab-hoeven in de Koerdische dalen... Net zoals in Roemenië of in het Braziliaanse Amazonewoud beleven we hier de
waanzin van een gecentraliseerde (Sovjet)planekonomie, die geen enkele waarde toekent aan het volk dat er woont, laat staan aan
de natuur.
In Batman luisteren we bij Petros-ls (de
vakbond van de petroleumarbeiders) hoe —
net zoals destijds in Limburg — al de kaderfunkties bij de plaatselijke ontginning in
volksvreemde handen vielen, in dit geval
Turken. En zoals in Limburg krijgen zij betere
huizen toegewezen, een eigen ziekenhuis en
nog wat meer loon er bovenop.

DE DORPSWACHTERS
Voor Ankara hanteren ze in Koerdistan de
Turkse rust. „Meer dan 18.000 zouden er
zijn!", zo vertelt ons de heer Kozakgioglu, de
Super-Goeverneur van het Koerdisch gebied, die in Diyarbakir zijn zetel heeft. Inderdaad, zij vervangen, net zoals in de Sovjetunie, in Ethiopië of in Guatemala, het Centrale gezag. Zij zijn de vervangers van het
organisch verkozen bestuur. Zij moeten verslagen opstellen voor de administratie die
ver-weg van hun bergdorp regeert. Ergens
waar de macht huist, zoals bij Orwell. De
macht die ontastbaar is en die vervreemdt.
De macht met een andere taal, van een
andere staat. Indien je geen dorpswachter
wil worden ben je een verrader. Indien je
verslagen niets vermelden ben je een luiaard. Samen goed voor aanhoudingen, plagerijen en martelingen. Naar schatting werden de jongste 10 jaren in Turkije zowat
400.000 burgers (Turken én Koerden) opgesloten én gemarteld. En fier meldt de minister van Staat ons dat het sedert enkele
maanden verboden is in de Turkse gevangenissen de aangehoudenen één week zonder
eten te zetten!... — Wie betaalt dat allemaal? „ Welja", vertelt ons een Koerdisch
parlementslid, „16 % van onze begroting
bestaat uit legeruitgaven. Maar in feite is het
veel meer. Je moet er die dorpswachters en
de politie nog bovenop rekenen."
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))

WIÏÏE VLEKKEN'

En nog meer gegevens en cijfers krijgen
we bij de redaktie van Ulke (Het Land). IDrie
moedigen brachten wat kapitaal bij mekaar
om dit blad uit te geven — 82 jaar nadat het
eerste Koerdische blad verscheen.
„Neen, wij staan nu niet verder. Want toen
mociit er nog in 't Koerdisch uitgegeven
worden". 10 nummers verschenen; 4 maal
werd deze „Rommelpot" in beslag genoemen. De fameuze artikels 413 en 424 worden
toegepast tot en met de doodstraf, al werd
deze tijdens de jongste 7 jaren niet meer
uitgevoerd. Maar de censuur heerst volop.
Witte vlekken in de krant zijn geen drukfouten. Dan komt mevrouw Cansiz Sakine binnen. Zij vertelt de redaktie haar levensverhaal. Als een Roza de Guchtenaere zit ze
voor ons, het haar opgebonden; bleek en
met grote ogen. Meer dan 12 jaar was ze
opgesloten voor haar Koerdisch-zijn. Gedurende 3 jaar kreeg ze geen enkel bezoek.
Geweigerd! Koerdisch mag ze nooit spreken. Urenlang stond ze recht in koud water.
De slagen op de voetzolen waren niet te
tellen. Haar uitwerpselen rook ze niet meer.
Warm water had ze in 3 jaar niet gekend...
Naast haar zit Leyla Zana, de vrouw van de
Koerdische ex-burgemeester van Diyarbakir
— veroordeeld tot 24 jaar gevangenis. Zij

Een dorpszicht dat men alsmaar minder aantreft in Turks-Koerdistan. Vele
nederzettingen zijn spookdorpen geworden.
gaat hem trouw bezoeken ver van Koerdistan, daar beneden Ankara, in de gevangenis van Aydin. ledere maand één uur! Daarvoor rijdt zij met de bus 24 uur, hotsend heen
en 24 uur al even hotsend terug. Soms met
Ronay, haar zoon van 15 en Ruken, haar
dochter van 16... En zo gaan de verhalen
verder. Of moet ik je vertellen over die avond
met de studenten in Istanboel, die voor een
„//f ben tegen de oorlog!" meet 4 maanden
gevangenis bestraft werden? Of wil je horen
hoe in Nusaybin, een Koerdisch grensstadje
tegen Syrië aan, een verdachte met op
scherp-gestelde granaten in een waterput
werd gehangen... om wat te bekennen?
•

•

•

42 Mensenrechtenl<omitees... groeiden in
deze onmetelijke staat. Dokters en advokaten, leraars en kunstenaars namen hun verantwoordelijkheid. Ze leven van giften om
een antenne te vonnen naar het buitenland
en om processen op te zetten. Ze laten
martelingen medisch vaststellen en klagen
ze aan bij de overheid. We bezoeken er
verschillende en ze vragen ons spreekbuisvoor-hun-Koerdische vrijheid te willen zijn.
En dat doen we eens te meer opdat ieder
volk, waar ook ter wereld vrij en zelfstandig
moge leven.
Willy Kuijpers,
Senator

Koerdische vrouwen en meisjes. Altijd op de vlucht, steeds die angst voor
massale deportaties.
WIJ — 18 JANUARI 1991
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Met dank aan het Koerdisch Instituut
voor het gebruik van het fotomateriaal.
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HET KOERDISCH INSTITUUT
VAN BRUSSEL

ADVERTENTIE

BLOEMEN ROUWKRANSEN
BRUIDSTUILEN
ZAALVERSIERING

I E T R A pvBA
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J w ^

HEIHOEFSEWEG 1
2520 EDEGEM

^ 4 ^

Tel.: 03/457.23.89

WILLY
MICHIELS
MAKELAAR IN VERZEKERINGEN
TorleylaanSI • 1511 HUIZINGEN
tel. 02/360.20.40
Kantooruren: 9-12-15-18 (zaterdag: 10-12)
Waar Vlamingen méér dan thuis zijn

H^
N.V. ZAKENKANTOOR
HERMAN STEENHOUDT
1 STATIONSPLEIN,
9500 GERAARDSBERGEN
Tel. (054) 41 30 44

Woonkrediet
steeds Iets beter!

* • *

LUNOR-BENELUX

ATOOMSCHUILKELDERS
RAMPENKELDERS
OOK VOOR ZELFBOUWERS
Het Koerdisch Instituut van Brussel is een
oanfhankelijke socio-l^ulturele organisatie.
Het is de voortzetting van Têkoser, Koerdische Arbeiders en Studentengemeenschap
in België die in 1978 gesticht werd en in de
loop van 1989 deze nieuwe naam kreeg.
Het Instituut wordt gesubsidieerd door het
ministerie van Kuituur. Het streeft een dubbel doel na: de Koerden die in België leven
helpen om zich in te schakelen in hun nieuwe
leefmilieu, zonder daarbij hun eigen kulturele identiteit te verliezen; anderzijds informatie verschaffen over de Koerdische geschiedenis en kuituur.
Het pand waar het instituut verblijft werd in
1986 geschonken door een bevriend Vlaams
echtpaar.

Een paar maanden geleden werd het Koerdisch Instituut gefederaliseerd, er bestaat nu
een Koerdisch Instituut en een Institut Kurde
de Bruxelles.
Het Koerdisch Instituut richt zich vooral op
de Koerden en niet-Koerden in Vlaanderen
(Brussel inbegrepen).
Het instituut geeft ook een driemaandelijks
Infoblad uit. Naast het Nederlands is er ook
een uitgave in het Koerdisch, Frans en
Engels.

Info: Koerdisch Instituut, Bonneelsstraat 4
te 1040 Brussel (02/230.89.30).
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Gentsesteenweg 5
9410 ERPE-Mere
053/80.54.56
BEZOEK ONZE KIJKKELDERS

Kostuums naar maat
HERENKLEDING
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Steenhouwersvest, 5 2
ANTWERPEN

WIJ — 18 JANUARI 1991

WIJ IN EUROPA

ONZE SOLIDARITEIT
MET LITOUWEN

N

u Vilnius een herhaling van
Praag dreigt te beleven, kan het
verhelderend w^erken, te herinneren aan een vraag die VUraadslid Paul Van Grembergen
op 24 oktober 1990 aan Gaston
Geens, voorzitter van de Vlaamse Eksekutieve, tevens bevoegd
voor het buitenlands beleid,
heeft gesteld. De vraag luidde
als volgt: „Mag ik van de geachte gemeenschapsminister vernemen welke
stappen hij tot nu toe heeft gezet in de
richting van de verantwoordelijken voor het
Litouwse onafhankelijkheidsstreven ?
Heeft de geachte minister de positieve
Ingesteldheid van de Vlaamse Gemeenschap tegenover het Litouwse onafhankelijkheidsstreven meegedeeld ?
Is een begin gemaakt met het leggen van
officiële kontakten met het oog op het sluiten
van bijvoorbeeld een kultureel akkoord?".

,NIETS'
Het antwoord valt dubbel zo lang uit, maar
we geven het hier niet letterlijk weer omdat
het, ontdaan van de zwachtels die in de
politiek vaak voorkomen, zoveel betekent als
„niets".
Neen, hij heeft namens Vlaanderen geen
toenadering gezocht tot de Litouwse nationalisten. Nog veel minder heeft hij hen de
zogenaamd eenparige simpatie van de
Vlaamse Raad voor het Litouwse onafhankelijkheidsstreven overgebracht of enige samenerking voorbereid.
Misschien zouden we dit teleurstellende
negatieve antwoord zonder meer geklasseerd hebben, ware het niet dat de voorzitter
bij die gelegenheid zijn gedragslijn inzake
Vlaanderens buitenlands beleid verduidelijkt
had en dit als argument om niets te moeten
doen.
Hij stelt dat „de houding van de Vlaamse
gemeenschap steeds wordt afgestemd op de
standpunten die in deze worden geformuleerd door de nationale regering in het algemeen, en de minister van Buitenlandse Zaken In het bijzonder".
De Vlaamse regering gaat dus telkens aan
de Belgische vragen wat ze al dan niet mag
doen of tenminste binnen welke perken ze
iets mag doen.
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De politie zet het waterkanon in om de manifestanten aan het Litouwse
parlement af te koelen. Een VU-delegatie kreeg van de Litouwse president
Landsbergis een uitnodiging om het recht op zelfbeschikking van de Baltische
republiek mee te komen verdedigen.
(foto ap)
Alsof dit nog niet slaafs genoeg ware gaat
hij verder: ,,De houding van de Belgische
regering zal ongetwijfeld worden afgestemd
op de beslissingen die de Europese Gemeenschap verder in deze aangelegenheid
zal treffen, in het kader van de Europese
Politieke Samenwerking."

De Litouwers zitten lelijk in nesten. Gorbatsjov had hen nochtans gewaarschuwd: ge moet
braaf zijn en terugkeren binnen
de perken van de grondwet der
Sov]et Unie.
Weliswaar hebben de Litouwers met die grondwet nooit
iets te maken gehad en zijn ze
alleen door de krachtige arm
van het Rode Leger in de Sovjet-Unie betand.
Hoe dan ook, ze hebben niet
geluisterd naar vadertje Gorbatsjov.
Dit is dus werkelijk de wereld op zijn kop.
In een echt federaal land vloeit een Belgisch
standpunt inzake buitenlandse politiek voort
uit een akkoord tussen het Waalse en het
Vlaamse standpunt. Zoals een Europees
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standpunt het resultaat hoort te zijn van de
eventueel uiteenlopende, in elk geval vooraf
ingenomen standpunten der Europese Staten, die nadien tot een kompromis komen.
In plaats van de beperkte mogelijkheden
van de Vlaamse zelfstandigheid, maksimaal
te benutten, verkiest de voorzitter zich in een
passief konformisme te hullen.

SAUWEN8 WEL

~

De slaafse onderdanigheid die het gedrag
van de Vlamingen al veel te lang kenmerkt,
keert de zaken om binnen België. En de
Belgische karakterloosheid, gevoegd bij de
ijver om de beste Europese leerling te zijn
(en als beloning de hoofdstad te krijgen),
maakt van België een ja-knikker, waarmede
niemand dan ook rekening houdt.
Dat het ook anders kan heeft gemeenschapsminister Sauwens bewezen, door
zich op eigen houtje naar Litouwen te begeven. Hij heeft dan toch maar onze simpatie
voor het Litouwse bevrijdingsnationalisme
overgebracht. Hij heeft zelfs technische hulp
in uitzicht gesteld voor de haven van Memel/Klaipeda.
Hij treedt dan ook op als een nationalist,
tot spijt van wie 't benijdt.
Karel Jansegers

WIJ IN EUROPA

HET MIRAKEL VAN OOST-EUROPA
Nadat op 9 november 1989 het eerste gat
in de Berlijnse muur werd geslagen, lijkt alles
wel mogelijk. Sedertdien is het bon ton om
met een verwijzing naar de Berlijnse muur de
meest wilde toekomstplannen toch een
schijn van werkelijkheidszin te geven. Het
opentrekken van het IJzeren Gordijn was
immers een van de grootste verrassingen
van 1989. Wat er allemaal achter dat Gordijn
schuilgaat, blijkt echter nogal eens zwaar
tegen te vallen.
Snelle jongens met een zakenneus en een
vlotte pen zagen in de omwentelingen in
Oost-Europa een uitgelezen onderwerp voor
de publikatie van een boek. Er zijn reeds
enkele hedendaagse geschiedeniswerken
over Oost-Europa in het algemeen of een
gewezen Oostblokstaat in het bijzonder op
de markt, en we kunnen ons aan nog meer
leesvoer verwachten.

PLAATS VOOR HET VOlK
Eén van de eerste snelle jongens is NRCredakteur Peter Michielsen. Bij Kritak verscheen van zijn hand Verworpen en ontwaakt, een blik achter de schermen van
Hongarije, Polen, de DDR, Tsjechoslowakije,
Bulgarije, Roemenië, Joegoslavië en Albanië. Geen gewoon historisch overzichtje van
de overwinning van de demokratie en de vrije
marktekonomie, want de auteur wilde niet in
de val van de aktualiteit trappen. Ook geen
politologische verklaring van de Oostblokrevolutie. Daarin zou plaats moeten geruimd
worden voor de rol van de Sovjet-Unie (en
Gorbatsjov), die in Michielsens boek niet of
slechts zijdelings belicht wordt.

een kroeg, een president die op staatsbezoek even op de polltiemotor wilde zitten en
„ VROEMMM" wilde roepen, een president
die thuis voor het presidentiële eskorte auto's in verschillende kleuren uitkoos omdat
het geheel anders een begrafenisstoet leek,
die de kostuumontwerper van de film Amadous aan het werk zette om de presidentiële
garde nieuw aan te kleden en die door zijn
eigen paleis rent, op zoek naar soep, omdat
hij anders naar de kroeg zou moeten en dat
zou teveel tijd kosten (p. 185).

BREEDSPRAKERIG

~

Een schitterende tipering van het Oostblok-socialisme vond Michielsen bij Viktoria
Tsjalikova die in het Sovjet-blad Neva
schreef dat dat onlosmakelijk verbonden is
met slecht gebakken brood, kleverige dienbladen in eethallen, dronkelappenkots, stinkende openbare toiletten, de produktie van
statistieken in plaats van werkelijke goederen, slijmerige redevoeringen en slaafse stilten, en het gapende gat tussen woord en
daad{p. 183).
Het boek staat bol van die breedsprakerige, soms schitterende, soms overdreven
tekeningen van mensen, situaties en achtergronden als het Hongaarse bloedbad tijdens
en na de opstand van '56 (p. 19), de Poolse
kerk (p. 38), de ontreddering na de leegloop
in de DDR (p. 68), het konglomeraat van
absurditeiten zoals Michielsen het Roemenië
van Ceausescu noemt (p. 130 e.v.), de Joegoslavische lappendeken van volken, reli-

gies, talen en tradities (p. 139 e.v.), waarom
Oom Enver Hoxha er niet in slaagde Albanië
van achterlijkste hoek van Europa tot een
koploper in de wereld om te vormen (p. 172
e.v.).
Met zijn voorspellingen over de problemen
die de Oost- en Middeneuropese staten nog
te wachten staan, vertelt filichielsen niets
nieuws. Dat de demokratisenng er geen
venworvenheid is, staat nog elke dag in de
krant te lezen. De haat is er in vele landen
nog groot, en blind. We citeren de Oostduitse
dissident WolfBlemian, de gelijkenissen met
de „weerstanders van het laatste uur" spreken voor zich: Om wraak schreeuwen vooral
zij die zich nooit verzetten. Wie nooit zijn bek
open deed praat nu met schuim om de mond.
loensen die in de bajes van de Stasi hebben
gezeten praten met afschuw over de Stasi,
met bitterheid, met verachting en treurige
spot. Met lynchneigingen vermengde haat
tref ik slechts aan bij diegenen die nooit een
kik gaven: schaamte over de eigen zwakheid, ontzetting over de eigen lafheid. Haat
tegen de Stasi (...) is de niet toegegeven haat
tegen de kleine Stasi In eigen borst, het is de
zelfhaat in al zijn verdraaiingen, het is de
verdrongen schaamte van de geschoolde
onderdaan. De mensen zijn van binnen minstens even kapot als de huizen (p. 186).

(pdi)
— Verworpen en ontwaakt. Hongarije, Polen,
DDR, Tsjechoslowakije, Bulgarije, Roemenië,
Joegoslavië, Albanië. Peter Michielsen. Ultg.
Kritak, Leuven, 1990, 192 biz, 590 fr.

Michielsen ondernam een geslaagde poging om de volkeren van Oost-Europa tot
leven te wekken. Decennia lang heeft het
staatssocialisme de werkelijkheid doodgezwegen, vervalst en onder de knoet gehouden. De landen en volkeren van Oost-Europa
werden grauwe massa's eenheidsworst. Michielsen speurde naar de diepere lagen van
de samenleving, rakelt het eigen afzonderlijk
verleden van de Oosteuropese staten en
volkeren op, hun eigen kuituur, hun overwinningen en nederlagen, kompleksen en trauma's. En zoals de Vlaming verschilt van de
Nederlander, legt hij de volksziel van de
Oosteuropese volkeren bloot, en plaatst de
demokratisering tegen die achtergrond.
Dat Michielsen diepgravend werk wenste
te leveren, impliceerde volgens de auteur
blijkbaar een even diepgravende stijl, met
ellenlange zinnen en vaak bombastische
uitweidingen. Die zijn bij wijlen prachtig,
maar soms ook storend. Michielsen schildert
in enkele zinnen een portret van Vaclav
Havel, een nieuw tipe president, een die
overdag het Amerikaanse Congres toesprak
en 's avonds in New York ging doorzakken in

Vaclav Havel, gewezen dissident, auteur. Hij is niet gewoon tussen de
protokollaire krijtlijnen van een president te lopen, en dat merk je.
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MEDIA

DE KERN VAN DE CENSUUR
Andere landen waarin zich grote historische
wijzigingen voordeden, ik denk aan Spanje,
aan het huidige Oostblok, geven binnen de
kortste tijd voorbeeld op dit vlak. In zijn twee
laatste uitzendingen heeft Maurice De Wilde
de onvergeefelijke fout begaan diegenen te
tonen zoals ze waren, de scharlaken heren
van het Belgische repressiegezicht. Deze
hipokrieten van een gerecht, dat die naam
niet meer waard was, hebben elkaar jarenlang afgeschermd. Ze hebben elkaar geholpen in het opklimmen in de magistratuurkarrière.

Maurice De Wilde kwam weer in het
nieuws met wat kan genoemd worden „de
eindeloze kruisweg van de gescliiedenis van
de tweede wereldoorlog in dit landje". Zijn
uitzendingen over de repressie, slotdeel van
die lange reeks, werden brutaal gecensureerd onder leiding van hoofdcensors prof.
Charles en prof. Verhulst.

TRAUMA'S
De eerste, een oud-prof. aan de Militaire
School en tipisch produkt van de franskiljonse-Belgicistische kringen. De tweede, hoogleraar te Gent en blijkbaar getraumatiseerd
door de schaduwen van het familieverleden.
Vader Verhulst, jong aktivist én veroordeeld
flamingant na de tweede wereldoorlog deed
nochtans onomwonden op zijn overlijdensbericht afdrukken: ,,Met opgeheven hoofd,
na de tweede wereldoorlog veroordeeld tot
levenslange gevangenisstraf. Na acht jaren
hechtenis vrijgekomen, onverbeterlijk en fier
dezelfde Vlaming gebleven."

IN WAARHEID LEVEN...
Zij moeten blijven doorgaan voor de „onkreukbaren". De genoemde professor Charles had belangrijke familieleden in deze
kring. Dit is de kern van de censuur. Wij
zeggen het zelf niet alleen, maar halen de
beoordeling uit de mond van een belangrijke
vroegere Vlaamse politikus, oud-minister
Soudan. Hij was burgemeester in Ronse en
zat jarenlang in het Duitse koncentratiekamp
Buchenwald. Soudan, een socialist, stelde
vast op welke manier het Belgisch „gerecht"
een parodie maakte van rechsplegtng toen
het de Vlaamse volksvertegenwoordiger Leo
Vindevogel ter dood veroordeelde en liet
fusilleren.

Dit was het trotse overlijdensbericht van
een man die ongebroken op 77-jarige leeftijd
overleed. Dat was de generatie van vroegere
flaminganten die wist tegen welke staat ze
had moeten strijden, wie na haar kwam is in
deze staat dikwijls omhoog geklommen met
verlies van elementair zelfrespekt. Zij werden censureerders van historische televisieuitzendingen over dit zware Vlaamse verleden.
In 1982 werd aan Maurice De Wilde de
Ark-prijs van het Vrije l^oord toegekend voor
zijn toenmalige televisiereeks De Nieuwe
orde. De formulering was dat hij getuigd had
van redaktionele onafhankelijkheid. De kritieken kwamen toen vooral van mensen die
aan de koilaboratiekant gestaan hadden;
vooral zijn joernalistieke aanpak moest het
ontgelden.
Wij kennen Maurice De Wilde sinds jaren.
Wij kennen zijn manier van werken, wellicht
samenhangend met zijn karakter: hard, ongenadig soms, maar dat ook voor zichzelf.
Wij kennen weinig mensen in de joernalistiek
die zo gegrepen zijn door beroepsijver en
inzet. Zijn verdediging was indertijd dan ook
„wacht tot de laatste televisiereeks over de
repressie. Ik zal iedereen op dezelfde manier
behandelen". Hij voegde eraan toe: „In dit
land met zijn zware geschiedenis zullen de
witten van toen grijzer worden en de zwarten,
of velen van hen, witter gewassen worden".
Het heeft niet mogen zijn. Van de acht
voorziene uitzendingen zoals in de andere
reeksen, herleidde men het onderdeel repressie tot vier. Na de onbevangen manier
waarop hij het krapuleuze georganiseerde
straatgeweld had uiteengezet, sloeg de censuur toe. De volgende twee uitzendingen
werden drastisch gecensureerd.

Maurice De Wilde: werk
gecensureerd.

(p. BOISIUS)

In Gazet van Antwerpen van 9 januari j . l .
zegt Maurice De Wilde onomwonden dat hij
niet bereid is tot toegevingen, want de censuur heeft te geweldig toegeslagen. Van de
117 bladzijden werden er niet minder dan 70
geschrapt. Dat bij een joernalist die een
eredoktoraat kreeg aan de VUB Brussel
wegens zijn onbevangen zoeken naar de
waarheid. Het ,,vrij onderzoek" is toch de
leuze van deze universiteit die de oude
zestiende eeuwse Geuzenkleuren in haar
wapenschild voert. Maar we horen nu weinig
protest uit de kringen die hem toen ophemelden.
Voor ons is het duidelijk. In dit enige
Westeuropese land waar op vele mensen
nog de gevolgen wegen — tot in hun erfgenamen toe — van de bestraffingen na de
tweede wereldoorlog, mag de hele waarheid
niet vernomen worden. Het zou kunnen leiden tot een atmosfeer van wijsheid en bezinning, basis voor een echte amnestie-atmosfeer. Waarin men beseft dat gelijk en ongelijk nooit aan één kant te vinden zijn en dat,
men omwille van een gezamelijke toekomst
beter de grieven uit het verleden vergeeft.
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Zegde Soudan: „Ik walg van het ontzettend lage peil waarop het Belgisch gerecht
gevallen is". Dat was 45 jaar geleden, vandaag slaan de heren met de ironische naam
„wetenschappelijke advieskommissie" toe.
Wij laten het er niet bij zitten. Wij hebben
zojuist aan de kommissie Media van de
Vlaamse Raad de vraag gesteld: ,,Te zorgen
dat in deze kommissie een visionnering
wordt gegeven van de gewraakte delen van
de BRT-uitzendingen over de repressie.
Daar de parlementsleden van de Vlaamse
Raad op dit terrein in het autonome Vlaanderen het soevereine gezag zijn". En wij voegden er aan toe „dringend moet opklaring
gegeven worden aan de Vlaamse Raad en
de publieke opinie over het waarom van het
censuuroptreden dat voor de BRT venvoord
werd door een ex-professor van de Militaire
School die door zijn uitlatingen duidelijk
heeft bewezen onwetenschappelijk op te
treden en behept te zijn door een „ancienne
Belgique"-mentaliteit die onduldbaar is in
het autonome Vlaanderen.
Wij hopen dat Maurice De Wilde nu ook de
steun zal krijgen van diegenen die hem
indertijd bejubelden, want anders moet deze
man zich wel erg eenzaam voelen in wat kan
genoemd worden met de woorden van de
Tsjechische president Havel „poging om in
de waarheid te leven".
Walter Luyten,
senator

MEDIA

SLECHTE TIJDEN
IN HILVERSUM

H

ORIZONTALE programmering,
dat wil zeggen het op vaste
tijden uitzenden van dezelfde
programma's, is bij de Nederlandse publieke omroep een
vrijwel ongekend fenomeen. De
televisiezenders Nederland 1 en
Nederland 2 worden ieder gedeeld door vier verschillende
omroepen, die onderling amper
samenwerken en in het geheel
niet met de konkurrentie op het andere net.
De acht Nederlandse omroepen VARA,
KRO, NCRV, EO, AVRO, TROS, Veronica en
VPRO besturen gezamenlijk de NOS. De
NOS brengt derhalve op Nederland 3 vooral
programma's waar de overige omroepen
geen trek in hebben.

VERSPILLING
Het gevolg van het Nederlandse omroepbestel is chaos in de ether. Terwijl de kijker
op woensdagavond op Nederland 1 een
ernstige dokumentaire krijgt voorgeschoteld
van de socialistische VARA, volgt een dag
later op dezelfde tijd het evangelische programma God verandert mensen van de EO.
Regelmatig valt op de drie zenders tegelijktijdig een aktualiteitenprogramma te bewonderen. Hoewel er maar enkele dagen per week
uitgezonden kan worden heeft elke omroep
in Hilversum een eigen nieuwsredaktie.
„Een gigantische verspilling van geld en
talent", luidde onlangs de keiharde konklusie van onderzoeksburo McKinsey.
Het onderlinge gekrakeel der omroepbonzen maakte „Hilversum" wel een erg gemakkelijke prooi voor de kommerciële televisiemanagers van RTL te Luksemburg. De nieuwe zender RTL4, bij de start in 1989 nog
Veronique geheten, wist binnen een jaar
maar liefst veertig procent van de Nederlandse kijkers aan zich te binden met populaire
kwissen, shows en niet in de laatste plaats
Goede tijden, slectite tijden. Regelmatig
trekt „ 4 " meer kijkers dan de drie publieke
zenders bij elkaar. De belangstelling van
adverteerders voor de STER, de Nederlandse etherreklame, loopt dan ook dramatisch
terug.

ZWAARGEWICHTEN ~
Onder druk van de cijfers en politiek Den
I-laag bezonnen voorzitters en direkteuren

van de negen Nederlandse omroepen zich
vorige week te Noordwijk over de duistere
toekomst. Vanwege de huizenhoge problemen haalden enkele omroepen zwaargewichten in huis. Oud-minister Gerrit Braks
(CDA), bekend van de omstreden aktie
„Help de Russen de winter door" dient bij de
KRO borg te staan voor de katolieke identiteit
en voormalig Volkskrant-direkteur Max de
Jong werd voorzitter van de NOS. Het meest
suksesvol is zonder enige twijfel voormalig

HILVERSUM - Het meest suksesvolle Nederlandse tetevtsieprogramma van drt seizoen
heet Goede tijden, slechte tlfden. Met deze Nederlandse bewerking van een Australische
soap-serie trekt RTL4 dagelijks
meer dan twee miljoen kijkers.
De akteerprestaties 2^jn, gunstige uitzonderingen daargelaten, van een bedenkelijk nivo
maar het verhaal spreekt de
massa aan. De belangrijkste
suksesfaktor van de serie is
echter de gehaaide horizontale
programmering; elke werkdag
om 19 uur, meteen na het
avondeten.

Marcel van Dam is persoonlijk voorstander
van fusie van de omroeporganisaties die op
een net moeten samenwerken, maar dat is
op dit moment vooral van de protestanten,
katolieken en evangelische kristenen op Nederland 1 teveel gevraagd.

FröËTV
GEBLOKKEERD

PvdA-minister Marcel van Dam, die van de
noodlijdende VARA de meest suksesvolle
publieke omroep van Nederland maakte.
Met handig politiek manoevreren lukt het
Van Dam zelfs tot zijn eigen verbazing om
alle aanwezige omroepen te verenigen achter zijn plan voor een nieuwe zendindeling.
Zijn VARA zal verhuizen van Nederland 1

Nederland 2
AVRO
TROS
Veronica

KRO
VARA

Een voorlopig slachtoffer van de problemen in Hilversum is Omrop Fryslin, dat
wekelijks op zondagochtend op Nederland 3
zegge en schrijve 30 minuten Friese televisie
bezorgt.
De Tweede Kamer en minister d'Ancona
gingen akkoord met verdubbeling van de
Friese zendtijd in NOS-verband, maar de
Nederlandse Omroep Stichting weigert dit
besluit uit te voeren. Dat Friese televisie,
gezien de problemen in Hilversum, momenteel geen prioriteit geniet is een gegeven.
Dat de NOS het besluit van de Tweede
Kamer en de kulturele rechten van het Friese
volk aan haar laars lapt is echter onvergeeflijk. Het is inderdaad hoog tijd dat er in
Hilversum een frisse wind gaat waaien.
OPF

Omroep Fryslén, zondag 20 januari, 10
uur, Nederland 3.

Oude zenderindeling
Nederland 1
NCRV

naar Nederland 3 en moet daar gaan samenwerken met NOS en VPRO. De kristelijke
omroepen NCRO, KRO en EO worden op
Nederland 1 versterkt door de NOS en de al
samenwerkende niet identiteitsgebonden
omroepen AVRO, TROS en Veronica moeten op Nederland 2 hun samenwerking verdiepen, ledere zender krijgt, als het plan
doorgang vindt, een koördinator die boven
de omroepen staat, en een algehele koördinator voorkomen dat er na 1 oktober drie
aktualiteitenprogramma's gelijktijdig uitzenden.

Nederland 3

NOS
Kleine zendgemachtigden
(o.a. Omrop Fryslan)

EO
Zenderindeling vanaf 1 okt. 1991
Nederland 2
Nederland 1
AVRO
NCRV
TROS
KRO
Veronica
EO

Nederland 3
VARA
VPRO

NOS

NOS
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WIJ IN NEDERLAND

KOMPUTER BRENGT
NEDERLANDSE
STREEKTALEN IN KAART

D

E Brabantse taalkundige Cor
Hoppenbrouwers betreurt de
nauwelijks te stuiten achteruitgang van de Nederlandse dialekten in hoge mate. In de Brabantse plaats Westerhoven,
waar Hoppenbrouwers is opgegroeid, spreken tegenwoordig
alleen de oudere mannen
„gaaf" Brabants.
De grootvaders spreken nagenoeg dezelfde taal als in de 19de eeuw. Hun
kinderen zijn de taal wei machtig, maar
geven die in de meeste gevallen niet meer
door aan hun kinderen. De meeste jongeren
gebruiken onderling Nederlands. In Groningen, Drente en Twente verloopt dit proces
volgens Hoppenbrouwers op vrijwel identieke wijze.

n

EMANCIPATIE'

De belangrijkste oorzaken van de achteruitgang van de streektalen zijn algemeen
bekend. De grotere mobiliteit, het ondenvijs
in de standaardtaal, de urbanisatie en de
elektronische media zijn belangrijke bedreigingen. Een faktor van belang is volgens
Hoppenbrouwers de emancipatie van vrouwen.
Overal in Nederland vond Hoppenbrouwers het gegeven dat volwassen vrouwen
minder aan de eigen taal vasthouden dan
mannen. Vrouwen zijn vooral vanwege hun
streven om omhoog te klimmen op de sociale
ladder overgeschakeld op het Nederlands.
Omdat veel vrouwen om dezelfde reden hun
kinderen opvc jen in de standaardtaal heeft
dat rampzalige gevolgen voor de toekomst
van de streektaal.
De onmiskenbare teloorgang van deze
streektalen betekent niet dat de mensen hun
eigen taal niet waarderen. Volgens Hoppenbrouwers houden de oudere Groningers op
een bijna romantische wijze meer van hun
taal dan de Friezen, maar zijn ze paradoksaal genoeg veel minder bereid om iets voor
de taal te doen. Het gevolg van deze taaihouding wordt zichtbaar bij de jongeren.
Volgens een recent onderzoek vinden de
jongeren in Friesland dat een echte Fries
WIJ — 18 JANUARI 1991

Frysk moet kunnen spreken. Friezen koppelen met andere woorden, evenals Vlamingen, hun wij-gevoel aan de taal. Groninger
jongeren vinden echter dat je best in het
Nederlands Groninger kunt zijn.
De situatie in Friesland wijkt sterk af van
andere Nederlandse regio's. Het Fries staat
wel onder druk van het Nederlands, maar is
daar veel beter tegen bestand dan de andere

„Vanmlf, Ik bin dr véur
dat kinder Drents moet leren.
Behalve die van mij:
die goat skideren."
D«ze regels van de Drentse
dichter Hans HeyüngMevnoofden treffend de huidige situatte
van de Nederlandse streekta»
ten. De rijkdom aan streeidaien
en diaieltten is onder druic van
de tijd in een hoog tempo aan
het verdwijnen. De icwaliteit van
streeidaien ais het Gronings,
het Drente en het Brairante gaat
volgens dr. Cor Hoppenbrou*
wers van de Riji^suniversiteit te
Groningen zo snel achteruit dat
hij liever van „regioiekten"
spreekt; streektalen die tieeds
meer op het Nederlands tsegin*
nen te lijken totdat er aiieen
maar een uitspraak>verschil
overblijft.
Of zoais de wetenschapper
zegt: „De taairegenijoog is aan
het verdvirijnen".
Nederlandse streektalen. De radio-uitzendingen van Omrop Fryslan, het Friestalige kulturele leven en het onden/vijs in en van it Frysk
vormen volgens Hoppenbrouwers een belangrijke kompensatie voor de druk van het
Nederlands.
Volgens het jongste grote onderzoek naar
taal in Fryslan is it Frysk in Friesland een
meerderheidstaal; 73 % van de Friezen kan
Fries spreken, voor 57 % is het Fries de
eerste taal.
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Hoppenbrouwers beschrijft de aanstaande
ondergang der Nederlandse streektalen in
het onlangs verschenen boek Het regiolect,
van dialect tot Algemeen Nederlands. In dit
boek worden voor het eerst met behulp van
de komputer de klanken van in totaal veertig
Vlaamse, Nederlandse en Friese streektalen
met elkaar vergeleken. De taalkaarten die
het onderzoek opleverde bevatten behalve
verrassingen ook aanknopingspunten met
bekende teoriën. De stadstaai van Haarlem
staat volgens het onderzoek het dichtst bij
het zogenaamde ABN, terwijl de afstand tot
de talen van Kerkrade en Maastricht in
verhouding het grootst is.

NOORDZEEGERMAANT
Het Fries van het dorp Holwerd is volgens
Hoppenbrouwers vrij nauw verwant aan het
Westfries van Heerhugowaard en aan het
Westvlaams zoals dat in de omgeving van
Damme wordt gesproken.
Wat Westvlaamse bezoekers van Friesland al eerder dachten is nog eens wetenschappelijk bevestigd. Het resultaat verwijst
naar het bestaan van een gemeenschappelijk Noordzeegermaans (of Ingweoons) In
een ver verleden.
Vanuit de provincie Groningen ontwaart
Hoppenbrouwers, zij het minder duidelijk,
ook een fonologische lijn richting OostVlaanderen. De taalkundige denkt dat vanaf
de zestiende eeuw vanuit Antwerpen een
vorm van standaard-Nederlands zich als een
wig tussen de westelijke (Westvlaams-Friese) en oostelijke streektalen heeft gedreven.
Een beschrijving van de Vlaamse streektalen of regiolekten geeft Hoppenbrouwers
niet. Wel stelt de taalkundige vast dat de
zuidelijke Nederlanden een eigen standaardtaal aan het ontwikkelen zijn, die vooral op
het gebied van de syntaxis en woordkeus
afwijkt van het Noordnederlandse Algemeen
Nederiands. Volgens Hoppenbrouwers is
daar weinig op tegen.
Onno P. Falkena
— Het regiolect, van dialect tot Algemeen Nederlands. Cor Hoppenbrouwers. Ultg. Coutinho,
Mulderl>erg, 1990.

VLAKBIJ EN ELDERS

ERNEST CLAES
HET POOLS VERTAALD
De kulturele kring Ernest Claes uit Zichem
onderhoudt reeds vele jaren kulturele kontakten met Polen. Zo werden tal van boeken
bezorgd aan de afdeling Neerlandistiek van
de universiteit van Warschau.

Op 2 november 1990 was het 100 jaar
geleden dat Mr. Hendrik Borginon werd geboren.
Naar aanleiding hiervan hebben het IJzerbedevaartkomiteee, het Verbond VOS, het
Verbond van Vlaamse Akademici, het
Vlaams Pleitgenootschap, de Vlaamse
Volksbeweging en het Archief- en Dokumentatiecentrum voor het Vlaams-Nationalisme
een Herdenkingskomitee opgericht om aan
deze gebeurtenis op een passende wijze de
nodige aandacht te schenken.

Ook werden inspanningen geleverd om
Ernest Claes in het Pools te vertalen en dat
heeft nu vruchten afgeworpen. Na een bezoek van Malgorzata Piotrowska aan Zichem
vatte zij de vertaling aan van een minder
gekend werk van Claes „Sinterklaas in de
hemel en op aarde."
Intussen heeft zij plannen voor de vertaling
van „De Witte" en voor „Het kindeke Jezus
in Vlaanderen " van Felix Timmermans.
De kulturele kring wil zich blijven inzetten
voor vertalingen van Vlaamse literatuur. Om
de Vlaamse Letteren meer bekend te maken
bij de Poolse Neerlandici hebben wij het plan
opgevat de studenten aan de universiteit van
Warschau voor een tiendaags bezoek uit te
nodigen tijdens de maand augustus.
De aandacht gaat ook naar de Poolse film
en letterkunde waarvan waarschijnlijk een
voorstelling zal gebeuren tijdens de kulturele
dagen in Leuven. De kring wil eveneens een
toernee organizeren met het Akademisch
koor van Warschau. Ook aan andere projekten wordt gewerkt.
De Poolse vertaling van het boek van
Ernest Claes verscheen onlangs op 20.000
exemplaren. Het kent een groot sukses.

HERDENKING
100 JAAR
BORGINON

Ernest Claes, maar ook Felix Timmermans schijnen erg in de smaak te
vallen bij het Poolse publiek. Aan de
afdeling Neerlandistiek van de universiteit van Warschau is de schrijver
uit Zichem zeker geen onbekende.
(foto VUM)
Geïnteresseerden kunnen een exemplaar
bestellen door storting van 175 fr. + 25 fr.
verzendingskosten op rekeningnummer 0000397600-94 van Hugo Noë, Oranjestraat 51
te 32712 Zichem. tel. 013 - 77.69.09. Op dit
adres zijn trouwens alle verdere inlichtingen
te bekomen.

Een Herdenkingsplechtigheid zal plaats
hebben op zaterdag 23 maart 1991 om
14U.30 in de Koninklijke Vlaamse Schouwburg te Brussel. Nadere gegevens over het
programma zullen te gelegener tijd worden
verstrekt.
Men kan toetreden tot het Huldekomitee
door storting van minimum 500 fr. op rekeningnr. 422-2168261-82 van het „Herdenkingskomitee 100 jaar Borginon". Deze storting geeft recht op het verslagboek waarin de
namen zullen opgenomen worden van wie
toetrad tot het Huldekomitee.
Meer inlichtingen bij de koördinator H. Van
Hemeiryck, sekretariaat VOS, E. Jacqmainlaan 124 te 1000 Brussel.

SNELLAERTPRIJS VOOR
P.J. VERSTRAETE
De dr. Ferd. Snellaertprijs 1990 van de
Vereniging van Vlaams-Nationale Auteurs
werd toegekend aan Pieter Jan Verstraete
voor zijn historisch werk Odiel Spruytte —
Een priesterleven in dienst van het Vlaams
Nationalisme, einde 1990 verschenen bij de
Uitg. De Nederlanden te Antwerpen.
De lezers van dit werk over deze figuur op
de achtergrond van het Vlaams-nationalisme
tijdens het interbellum, zullen onder de indruk komen van dit met veel toewijding en
onderlegdheid geschreven werk. De resultaten van het grondig voorbereidend onderzoek van de auteur zullen snel hun plaats

veroverd hebben tussen de verplichte lektuur over de politieke Vlaamse Beweging In
de dertiger jaren, zo meent de jury.
De uitgave werd in ons weekblad van 21
december j.l. besproken. Bij die gelegenheid
schreef mr. Frans Van der Eist o.m.:
„Er is (...) reden om de auteur dankbaar te
zijn omdat hij ons dit boek geschonken heeft
als de rijpe vrucht van jarenlange inspanning. Allen die belangstelling hebben voor de
geschiedenis van de Vlaamse beweging en
van het Vlaams-nationalisme moeten dit
boek lezen."

2g

Hendrik Borginon speelde een onvervangbare rol in de geschiedenis van
VOS en het IJzerbedevaartkomitee.
(foto VUU)
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EOMnnmimaim!

CAFÉPRAAT NA
MIDDERNACHT
EN zeer bescheiden blik in de
geschiedenis, en meer bepaald
een terugkeer naar het 19de
eeuwse Brugge, leert ons dat Ansoms ook tóén zijn medestanders
zou gekend hebben maar vooral
dat een dergelijk wetsvoorstel In
de vorige eeuw totaal overbodig
zou zijn geweest.
Kroeglopen tot een stuk in de
nacht behoorde blijkbaar niet tot
de zeden Of toch?

,DE KLOKKE'
„Willende de menigvuldige misbruyken
beteugelen" die ontstonden doordat herbergen na „het luyden van de klokke" niet
onmiddellijk sloten, meende de toenmalige
burgemeester van Brugge in 1814 zijn onderdanen te moeten herinneren aan de ordonnantie van 7 augustus 1788, die zelf geïnspireerd was op een nog door Maria Theresia op
21 juli 1779 uitgevaardigde ordonnantie.
Dit dokument bepaalde dat herbergen, op
straffe van boete, 's zomers om 9 en 's
winters om 8 uur hun deuren moesten sluiten I Ontieglijk vroeg dus.
Het Brugse herbergreglement van 16 juni
1823 was wat soepeler. Het sluitingsuur
werd bepaald op 11 uur tijdens de maanden
mei, juni, juli en augustus en op 10 uur
gedurende de overige maanden van het jaar.
Enkele jaren later, in 1839, bepaalde een
politiereglement dat ,,de klokke" (die in de
Halletoren hing) het ganse jaar door om 11
uur zou worden geluid.

MIDDERNACHT
Deze situatie bleef bestaan tot in 1873. Het
herbergreglement van 17 november van dat
jaar stond de herbergen toe een uur langer
open te blijven: pas om middernacht zou de
klok geluid worden. Dit is dus nog steeds 2
uren vroeger dan in het wetsvoorstel Ansoms. Stellen we ons dat nu eens voor!
Er werd wel een uitzondering gemaakt
voor de karnaval-periodes en tijdens de nationale en de gemeentefeesten. Toen kon
het politie-uur verschoven of zelfs ingetrokken worden. Het sluitingsuur bleef vele decennia lang middernacht. Het is pas tijdens
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de gemeenteraadszitting van 18 december
1926 dat de Brugse vroede vaderen de
herbergiers toestonden om, mits het betalen
van een taks (niets nieuws onder de zon),
hun gelegenheden open te houden tot het
wel zeer dekadente uur van 1 u. 's nachts.

Een tweetal maand geleden
deed het CVP-kamerlid Jos Ansoms de goegemeente danig
schrikken. Zijn wetsvoorstel
beoogde namelijk niets minder
dan het opleggen van een verplicht sluitingsuur voor alle
drankgelegenheden om 2 uur
's morgens. De boergondiërs
onder ons - en er zijn er velen
- steigerden. Horeca-mensen,
studenten, olijkerds en andere
feestnummers kwamen eensgezind In verzet. De argumenten van de volksvertegenwoordiger, die het had over de beperking van het nachtlawaai en
vooral over de strijd tegen de
dikwijls fatale nachtelijke ongevallen, overtuigden bijtange
niet iedereen.
Buurtbewoners van dancings
en bezorgde moeders konden
het kamerlid echter wei volgen.
En politici van andere partijen
zochten, hoe raadt u het, naar
kompromissen. De cafés
mochten wei langer openblijven, maar vanaf 2 uur diende
een absoluut alkohoiverbod
gerespekteerd te worden.
Ondertussen is dit boelende
debat, dat voornamelijk in de
vroege uurtjes werd gevoerd,
uitgedoofd. En omdat iedereen
weer nuchter is na de feesten
en de vele recepties zetten wij
de klok, deze van de geschiedenis, een draai terug.

NEE TOCH!
Het zal weinigen verbazen dat deze, naar
onze normen uiterst strenge, reglementering
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alles behalve nauwkeurig werd opgevolgd.
Talrijk zijn de aanwijzingen en de getuigenissen die laten uitschijnen dat ook na „de
klokke" nog volop werd getapt in de talrijke
herbergen. Zolang het nachtlawaai binnen
de perken bleef en de openbare orde niet al
te zeer werd gestoord (druk en gevaarlijk
verkeer kende men nog niet), liet men rustig
betijen. Toen de Brugse gemeenteraad in
1873 het sluitingsuur met 1 uur wou opschuiven tot middernacht, hield gemeenteraadslid
M. Herreboudt volgende toch wel eigenaardige (Franse) interpellatie die aan duidelijkheid
niets te wensen overlaat;
„Qu'était-ce que eet ancien reglement?
Une lettre morte, rien de plus. II est au vu et
au SU de tout Ie monde que les cafés et les
auberges restaient ouverts jusqu'après minuit. Ce reglement n'était pas applique. Mais
néanmoins il constituait une arme facile aux
mains de la police centre certains cabarets;
Ie reglement était souple... Mals aujourd'hui
vous voulez avoir un reglement impitoyable
pout tout Ie monde. Eh bien, je dis non; je
n'en veux pas, d'un reglement pareil."
(Het raadslid veegde de vloer aan met het
oude reglement en verklaarde dat iedereen
toch wel wist dat de gelegenheden tot na
middernacht open bleven. „Maar nu wilt U
een meedogenloos reglement voor iedereen.
Eh wel, ik zeg nee; ik wil van zo'n reglement
niet weten.")

EER EN REPUTATIE...
Ook sommige politieagenten en nachtwakers hadden blijkbaar moeite met de wettelijke drooglegging na het — vroege — sluitingsuur. Zo hadden nachtwakers Demaecker en Coorens het in 1865 bont gemaakt in
de herberg ,,Le Livre d'Or" in de Langestraat
want ,„au lieu de faire évacuer les cabarets
après l'heure de retraite, se sont mis è boire
avec les paysans jusqu'è une heure de la
nuit et qu'aussi étant en état d'ivresse ils se
sont battus." (In plaats van de gelegenheid
te doen sluiten waren ze zelf aan de drank
gegaan en daarna op de vuist.)
Zoals gezegd, de Ansomsianen zijn van
alle tijden en van alle plaatsen. Steeds zijn er
mensen geweest die, om allerhande redenen, het nachtelijk kroegleven geen warm
hart toedragen. Ook zo in het 19de eeuwse
Brugge.

ACHTERUITKIJKSPIEGEL

HUIS VAN DE
VERTALERS
GEOPEND

Rond de eeuwwisseling, om precies te zijn in 1902, telde de stad Brugge
_ ! maar
liefst 1.296 'herbergen.
Dit betekende 1 herbergg,—
per 40
„
._ inwoners of
w. 1. hui!
.lüisop7
was een „gelegenheid". Deze foto uit 1900 toont dranlthuis In 't Onze
Vrouwtje in de Rue du Marécage...
Een buurtbewoner van een luidruchtige herberg bel<loeg zich erover dat, niettegenstaande het reeds zeer late sluitingsuur, vele
herbergiers moeite hadden hun klanten zelfs
om 2 uur 's nachts buiten te krijgen. Hij vroeg
burgemeester en schepenen om „un acte
d'humanité envers Ie public, les pères, les
mères et les femmes de ménages" door het
politieuur streng te doen naleven.
En dat ook niet alle herbergiers even
gelukkig waren om diep in de nacht nog wat
bij te verdienen, blijkt uit een iezersbrief
verschenen in de Gazette van Brugge kort
nadat de gemeenteraad het sluitingsuur op
middernacht had gebracht. Deze herbergier
was blij met de nieuwe bepaling en hoopte

dat het toegepast zou worden op alle drankverkopers. Voor het eerst sinds lang zag hij
een behoorlijke nachtrust in het verschiet en
„wat de pekkers betreft die mij voor een
halven borrel genever lucht en vuer tot 2 ure
's nachts en somtijds tot nog later doen
verbranden, zullen zij later de wetgevers van
... het stadhuis ook wel lof toezwaaijen voor
zoo wel voor hunne gezondheid, eer en
reputatie gezorgd te hebben!"
Dat kamerlid Ansoms dèar niet aan gedacht had I

F.D.

In het fraai gerestaureerde Groot Begijnhof te Leuven werd maandag j.l. het Huis van
de Vertalers geopend. Het betreft het hoekhuis nr. 13 aan de begijnhofkerk in het begin
van de Kerkstraat beter gekend onder de
naam Den Engelbewaarder. Het pand wordt
door de KB gehuurd, werd door haar nauwgezet gerestaureerd en met kulturele bedoelingen ter beschikking van de Vlaamse gemeenschap gesteld. Wat graag aanvaardde
deze en besloot er het Huis van de Vertalers
te installeren.
Den Engelbewaarder beschikt over enkele
verblijven waar buitenlandse vertalers kunnen werken. Zo verblijft er nog een week de
Russische vertaler Vladimir Osjis die er vertalingen voorbereidde van De Komst van
Joachim Stiller (Hubert Lampo), De Zaak
Alzheimer (Jef Geeraerts) en prozawerk van
Gaston Durnez.
Het waren direkteur-generaal Erik Van
Lerberge en minister Patrick Dewael die met
gewettigde vreugde het Huis in „ontvangst"
namen en konden aankondigen dat vertaler
Osjis eerlang door een Hongaarse vertaalster wordt opgevolgd.
in dezelfde zitting installeerde de minister
de gewijzigde kommissie die hem van advies
moet dienen i.v.m. subsidies aan auteurs,
literaire verenigingen, aankoop van boeken
en toelagen aan letterkundige tijdschiften.
Voorzitter van de kommissie blijft Irina Van
Goeree; leden zijn: Jos Borré, Frank De
Keyzer, Wim De Geest, Mare Reynebeau,
Mariette Van Halewijn, Carla Walschap, Piet
Thomas, Maurits Van Liedekerke en Marcel
Van Nieuwenborgh.
De kommissie heeft een mandaat van
twee jaar.

HOTEL - RESTAURANT

axtino
'Qïl
Berg 17 - B 3790 St. Martens-Voeren
Tel. 09.32.41.81.09.08-81.09.29
Gastronomie in een groene oase
Diverse forel spec, en streekgerechten
Marktverse produkten

Café 't Putje op het Zand te Brugge was een biezonder populaire herberg. „De
Terrasse" zat bijwijlen boordevol, zoals deze foto uit 1930 bewijst...
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Groepsarrangementen
Prachtig uitzicht op de Voervallei
Gezellige taverne, groot terras, openluchtzwembad, kinderspeeltuin, petanquebanen
en grote parking.
San Martino waar Vlamingen thuis zijn!
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TENTOONSTELLING

KUNSTLIEFHEBBERS
STEEDS MEER IN DE VERDRUKKING?
Nog tot 27 januari loopt in galerij Jan Op de
Beeck een tentoonstelling van schilderijen
onder een eerder opmerkelijke titel: Vijf
eeuwen picturaal genot. De initiatiefnemers
willen hiermee onderlijnen dat kunst in de
eerste plaats dient om „genoten" te worden.
De schoonheid van kunst moet door iedereen kunnen gesmaakt worden, dit in tegenstelling' met de recente tendensen waar een
kunstwerk meer en meer als een beleggingsobjekt wordt beschouwd.
Steeds meer dreigt de groep van echte
kunstliefhebbers in de verdrukking te geraken door beleggers die enkel van kunst
kunnen genieten als er winst wordt gemaakt.
Deze zogenaamde
„bankkluisverzamelaars" zoeken kunstwerken om hun stijgende waarde. De kunstliefhebber omringt zich
met kunst omwille van de artistieke kwaliteiten. Het citaat „A thing of beauty is a joy for
ever" zou echter voor de beleggers het
devies moeten zijn. Kunst is trouwens een
beleggingsvorm op langere termijn. Grote
namen en stromingen die nu in de mode zijn
kunnen later erg onbelangrijk worden als ze
in hun kunsthistorische kontekst worden geplaatst.
Deze tentoonstelling wil daarom zeker niet
inspelen op de momenteel meest in trek
zijnde kunstenaars en stromingen. Wel worden er werken getoond uit zeer uiteenlopende periodes. De oude, romantische en impressionistische schilderijen zijn daarom niet
geselekteerd omwille van de belangrijkheid
van de naam van de kunstenaar. Er is eerder
gezocht naar belangrijke werken van kleinere meesters.

Het Aards Paradijs van Gillis Goignet (1607-1642), minder geleend, maar des te
meer pikturaal genot verschaffend.
Zo is er ondemieer een zeer krachtig
Stilleven met kreeft uit omtstreeks 1660 van
Jan Van den Hecke naast een boeiende
voorstelling van Het Aards Paradijs van Gillis
Coignef (1607-1642). Een elegant doek is De
opsctiik van de Antwerpse romantische

KUNSTHOF TEN DOEYER
VAN HOFSTEDE TOT KUNSTHOF

meester Edward Portielje. Bij de impressionisten zijn er werken te zien van ondermeer
Antoinette Marcotte, een leerlinge van Emiel
Claus, en van de Gentse schilderes Louise
Coupé hangt er een zeer kleurrijk stilleven.
Julien 't Feit is een geniaal maar weinig
gekend kunstenaar. Van hem toont men een
uitzonderlijk bloemstuk uit 1910.
De tentoonstelling Vijf eeuwen picturaal
genot loopt nog tot 27 januari In het
historisch pand 't Vliegend Peert in de
Katelijnestraat 22 in mechelen. Ze is aile
dagen gratis te bezoeken van 13.30 tot 18
uur, uitgezonderd maandag en dinsdag.

OF EEN RUSTIG EN IDYLUSCH PLEKJE IN D E MOOIE ZmLMSTREEK

VINDT U:
* de uitgeverij van o.m. ARTE GRWKA, hettijdschriftover grafische kunst
ruirra keuze van uitstekende grafiek uit binnen- en buiterrland: o.a.fiaveet,Baeyens, Aiechinsky, Brems
Corneitte, van Vetóe, Kulhanek en veel anderen
* kunstgalerie met het aksent op grafische kunst (vanaf nnaart '91)
* kunstkoncerten (vanaf maart '91)
* gezellige vergaderzaal met uitgebreide aiKJio-wsuele en kantoorfac8iterten.
l/oor ongestoorde, diskrete en efficiënte vergaderingen, seminaries en studiedagtsi in een uniek kader
Beschikbaar vanaf maart '91.
Maak gebnjik van het kennismakingstanef door nu reeds te reserveren.
GRAPHIC ART PROMOTION

' H O F TEN DOEYER', BEEKMEERSSTRAAT 9, 9636 NEOERZWALM.

TEL. & FAX: 055/49 79 89.
Wt= Zm OOK BUrtfcN OE KANTOORURKN BBREIKBAAR VTA HBT ANTWOORDAPI-ARAAI
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FWEEL
Het tijdschrift voor grafische kunst Arte
Grafika besteedt in haar jongste uitgave (nr.
8) ruime aandacht aan het grafisch oeuvre
van Roger Raveel. Tot nog toe werd aan dit
aspekt van Raveels werk te vaak voorbij
gegaan. Arte Grafika vult deze leemte nu op
schitterende wijze.
— Arte Grafika (nr. 8). Abonnement (4 nummers): 890 fr. op rekening 290-0144784-81 van
GAP, Zwalm. Losse nummers: 240 fr. Ook verkrijgbaar in krantezaken en supermarkten.

MUZIEK

VERMINNEN TOERT ROND
BIJ „VOLLE MAAN"
Dé blikvanger van deze maand op onze
podia was uiteraard Johan Verminnen. Gedurende drie dagen stelde hij, samen met
een puik kwartet, zijn nieuwe programma
„Volle maan" voor in de Brusselse Ancienne
Belgique. Het is een meevaller geworden
voor zijn jarenlange fans, maar diegenen die
op iets „nieuws" hadden gerekend bleven
wat op hun honger zitten. De tien nieuwe
nummers uit het nieuwe programma lijken
ons een geslaagde sintese van de tema's die
zijn vorige teatershows kenmerkten.
Het eerste showgedeelte is een muzikale
rondreis, ingeleid door Veertig kaarsen, een
sfeerscheppende ballade die nauw aansluit
bij zijn autobiografisch werk Brieven uit Latem. Meteen hierna gooit hij Volle maan (titel
van zijn nieuwe show en CD) te grabbel,
lichtvoetig en swingend, gevolgd door vrij
recent Latijnsamerikaans getinte liedjes als
Ik wil de wereld zien en Bar Tropical. De
plaat zelf wordt afgerond met twee mooie
nummers over zijn nog steeds geliefde Brussel. In Madeleine la Marolière zingt Verminnen over de verdoken armoede, en in Mijn
stad heeft slecht geslapen schetst hij een
somber portret op tekst van dichter Herman
J. Claeys, die tijdens de premiere aanwezig
was. Beide „Bmsselnummers"staan in
schril kontrast met vorige, eerder vrolijke
odes aan de hoofdstad zoals Rue des Bouchers. Het zonnige „Mooie dagen" en vooral
Zeiler ver van huis, waarmee Verminnen het
eerste deel van zijn show afsloot, doen het
nog altijd goed bij het publiek.
Het bleef echter wachten op het nieuwe
werk. Dat kwam volop in deel twee van het
programma. Radiohit Fatima is een voltreffer. Het ligt in de lijn van Johans brede kijk op
de wereldmuziek en de integratie in het
teken van de aktie „Colriek".

DONOVAN KOMT
Donovan Leitch, dé Schotse protestdichter, komt met z'n LP 25 years onder
de arm op toer door Vlaanderen. Hij is
vanaf 25 januari te zien en te horen in
de kulturele centra van leper. Maaseik,
Brugge, Aalst en Heusden-Zolder, in de
Gentse Vooruit, de Leuvense Stadschouwburg en de Antwerpse Arenbergschouwburg. Hij rondt zijn toernee
af op zondag 3 febmari in de Turnhoutse Warande.

Verminnen mag dan al veertig geworden zijn, maar de planken is hij nog lang
niet beu!
(

HET BETERE CHANSON
Met In mijn kamer freaken Verminnen en
Co uit op de jazzy rand. Een beetje meer
alleen, naar het einde van het optreden toe,
is dan weer een meer aandoenlijk moment.
Ik wil gelukkig zijn is een meesterwerk, op de
planken gebracht na Laat me nu toch niet
alleen en voor Café de reisduif.
Het publiek schonk Johan Verminnen een
staande ovatie, zij het aannvakelijk een nogal aarzelende. Niettemin was het applaus
een hart onder riem voor de zanger die al
jaren garant staat voor het betere Vlaamse
chanson I
Johan Verminnen wordt, live en op plaat,
vakkundig bijgestaan door talentvolle muzi-

kanten als z'n trouwe toetsenman Tars Lootens, bassist Bert Candries en Johan Vanden
Driessche op de sax en de fluiten. Drummer
Walter Metz geeft aan het geheel een dinamische ritmiek, iets wat ontbrak bij Verminnens optredens van voorbije zomer.
Met het programma Volle maan toert Johan Verminnen Vlaanderen rond: vrijdag 17
januari in „zijn eigen" Sint-Martens Latem
en zaterdag 18 januari in de Warande in
Turnhout. Daarna volgen nog de kulturele
centra van Aalst, Genk, Ekeren, Dilbeek,
Mechele (MMT), Zwevegem, Leuven, Bornem, Heusden, Antwerpen en Neerpelt. Op
23 maart wordt de ronde afgesloten in het
kultureel centrum De Bosuil in Overijse.
(SD)

SPIRAAL: TWINTIG JAAR!
Een der belangrijkste mensen achter de
,,kleinkunstboom" van begin zeventig was
kamiel pauwels met zijn Antwerps teaterburo
Spiraal. Spiraal viert z'n twintigste verjaardag met een artiestengala op dinsdag 22
januari in de Antwerpse Arenbergschouwburg. Vanaf 20.15u kan u de grootste namen
uit het Nederlandse kabaret horen en zien:
Paul Van Vliet, Gerard Cox, Berdien Sten-

33

berg, Bart Van den Bossche en Pieter Nieuwint (eks-lvo De Wijs). Ook de Antwerpse
barden Ed Kooyman en Herman Van Haaren, het Flamenco zang- en dansensemble en
het Roemeens Zigeunerkwartet zijn van de
partij. Het geheel wordt aaneengepraat door
Lutgard Simoens, Mariene de Wouters, Jos
Brink en Robert Long.
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GOUD NAAR BEELD EN
GELIJKENIS

F

RANKY VAN DER ELST is geen
geboren topvoetballer. Hij werd
wel als een ijverige mier in zijn
wiegje gelegd.
Franl<y, sterk, groot, moedig en
altijd zegedriftig, dwong nooit grote bewondering maar altijd veel
respekt af. Een Flandrien van de
groene rechthoek eigenlijk. Hij bereikte zeer veel met zijn middelen.

Bij Molenbeek, waar hij erg jong in het
eerste elftal verscheen, was hij centrale verdediger. Bij Club werd hij tot verdedigende
middenvelder gepromoveerd. Zijn loopvermogen was altijd groot. Hij kon veel meters
afleggen, veel gras verslijten in één match.
Het pleit voor Van der Eist dat hijzelf
begreep dat zijn toekomst in Brugge en niet
in Anderlecht — dat hem ook wilde binnenhalen — lag. In het Vanden Stockstadion
was en is men nog altijd gesteld op voetballers die krullen kunnen maken, die „schoonschrift" schrijven op het gras. In Brugge telt
het hart en het karakter.

Franky, die de dertig nadert en geduldig
heeft gebouwd, heeft zijn grote onderscheiding verdiend. Bij Club is hij de feitelijke
patron geworden. Ceulemans draagt die eretitel nog wel maar heeft de daaraan vastzittende sportieve verplichtingen al lang aan
zijn ploegmaat overgedragen. De Van der
Eist van vandaag straalt overigens groot
vertrouwen, rust en zelfzekerheid uit. Hij
weet maar al te goed waar hij mee bezig is,
waar hij naar toe wil.

DE VIERDE OP RIJ
Kenschetsend is wel dat Franky Van der
Eist de vierde ,,verdedigende" voetballer op
rij is die de Gouden Schoen krijgt toegewezen. Hij werd voorafgegaan door Preud'homme, Clijsters en opnieuw Preud'homme. Het
zegt wel wat over de prioriteiten van het
hedendaagse voetbal, over de waarderingsmaatstaven die worden gehanteerd. De organisators en de gedisciplineerde werkers
worden bijna sistamatisch verkozen boven
de natuurlijke talenten die voetballen op
spontaniteit en improvisatievermogen. Het
voorspelbare voetbal stemt de trainers gemakkelijker, geruster.
Het is geen venwijt, het is een vaststelling.
Men moet er natuurlijk aan toevoegen dat de
echte aanvallers alsmaar zeldzamer worden.
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Gouden Schoen voor Franky Van der Eist.

(foto PUB)

Men bekommert zich ook nog amper om hun
vorming, om hun ontwikkeling, van kindsbeen af worden ze taktisch geschoold en
daardoor in hun bewegingsvrijheid geremd.

nen de beste onder de besten te laten
kiezen. Voetballers zijn logische mensen die
weten waar ze mee bezig zijn. Zo bleek uit
het resultaat: 1. Van Himst; 2. Van Moer; 3.
Ceulemans. De redelijkheid zelf dus.

Franky Van der Eist is de nieuwe Gouden Schoen en dat itan
geen verrassing lieten. De Brabander, die van zijn dorp uit het
Pajottenland eerst naar RWD
l\Aolenbeek en nadien naar
Club Brugge verhuisde is „een
gouden schoen geschapen
naar het beeld en de gelijkenis
van het huidige topvoetbal".

Paul was In aanleg Inderdaad de grootste.
Vijftien jaar lang was hij het absolute toptalent op onze velden. Van Moer overtrof alles
en iedereen in rendement wanneer hij over al
zijn middelen beschikte. Hij schonk Standard
drie kampioenstitels op rij en in zijn nadagen
hield hij onze nationale ploeg nog enkele
jaren recht. Ceulemans was een model. Een
klubspeler als geen andere. Klasse én karakter. Veel van alles en van niets teveel.
Eenvoud in hart en geest, overgave in spel
en toewijding.

Het kon natuurlijk niet anders of ook De
Gouden Schoen moest in deze tijden een
,,mediatiek evenement" worden. En zo'n
cirkusopvoering stelt natuurlijk eisen. Om
daaraan tegemoet te komen besloot Het
Laatste Nieuws de vroegere Gouden Schoe-

Een slotbemerking toch: alle drie waren
aanvallende voetballers. Er is dus veel veranderd. Teveel zelfs. De echte groten, laat
daar geen twijfel over bestaan, spelen voorin. Worden zichzelf in de vuurlijn. Niet in de
afweer!
Flandrien
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SPORT

DE BIE BLIJF DE BESTE
In Asper heeft Danny De Bie zichzelf
opgevolgd als nationaal kampioen veldrijden. Hij won, zoals dat heet, met de vingers
in de neusgaten. Na De Bie kwamen De
Brauwer en Museeuw. Roland LIboton werd
vierde en daarmee stelde de gewezen wereldkampioen zijn kandidatuur voor de aankomende regenboogkoers. Vermoedelijk tot
wanhoop van de bondscoach.

BOVENAAN
Liboton zal altijd een geval apart blijven.
Hij praat met de zelfzekerheid van de paus.
Hij gelooft dat hij nog altijd 's wereld beste is
wanneer hij dat echt wil, wanneer de omstandigheden hem toelaten helemaal zichzelf te
worden en te blijven. Komisch is dat niemand
hem echt durft tegenspreken. Omdat men
met Liboton nu eenmaal nooit weet. Hij kan
altijd opstaan uit de doden al blijven mirakels
ook in de wielersport erg zeldzaam.
Zelfs de De Vlaemincks, terzake toch de
absolute autoriteiten, durven hun „opvolger
van destijds" nooit helemaal afschrijven,
nooit helemaal begraven. Klasse is onberekenbaar zeker wanneer de eigenaar een
grillig karakter bezit...
Waarmee we afdwalen van de huidige
kampioen Danny De Bie. Deze stelde voor de
nationale titelkoers dat Liboton in Gieten,
waar het wereldkampioenschap begin februari doorgaat, niets kan uitrichten. Dat hij
te weinig heeft gepresteerd om alsnog geselekteerd te kunnen worden. De Bie vindt
„leven met het verleden" maar niks en hij
heeft niet helemaal ongelijk.
De Bie zelf troont momenteel op nationaal
vlak hoog boven de konkurrentie. Internationaal heeft hij zijn standplaats in de top. Hij
begon sterk in de Superprestige (winst in
Pilzen en Gieten), viel daarna terug, kende
een korte opflakkering (derde Superprestigezege in Overijse) maar kon toch niet meer
helemaal naar zijn hoogste niveau terugkeren.

GROTE HONGER
De Bie is anders een nuchtere jongen
zonder kapsones. Een en een is altijd twee.
Ben ik de beste dan win ik, win ik niet dan
ben ik niet de beste. Zo simpel is dat. Een
redenering die Liboton bijvoorbeeld nooit
heeft kunnen volgen. De Bie gaat er vandaag
van uit dat SImunek en niemand anders in
Gieten wereldkampioen wordt. De Tsjechoslovaak zou beresterk rijden en nog op geen
moment zijn reserves hebben aangesproken. Zijn eindoverwinning in de Superprestige staat al zo goed als vast en zonder
ongelukkgen zal ook Van der Poel hem niet

Danny De Bie: tweede nationale titel op rij.
van de hoogste triomf kunnen afhouden. De
Tsjechoslovaak zou zich vooral mentaal van
de meeste van zijn tegenstanders onderscheiden. Nu hij voor het eerst in zijn leven
voor eigen rekening (lees baten) rijdt, duwt
hij alle hindernissen plat.

(foto PUB)

Simunek heeft de honger die de grote
kampioenen van hun konkurrenten onderscheidt. Een honger die over een kleine
maand zeker nog niet zal zijn gestild en die
de andere aspirant-wereldkampioenen maar
weinig goeds belooft.

NIEMAND VERDRONKEN
Het is een oude mop, dat weten we. Maar
soms wordt ze opnieuw aktueel. De wereldkampioenschappen zwemmen in Perth zijn
op een heuse triomf voor de Belgische afvaardiging uitgedraaid: er is niemand verdronken.
Het is een oud verhaal, dat weten we ook.
En het is zelfs een ongewoon verhaal wanneer het in WIJ wordt verteld maar de waarheid heeft rechten: de splitsing van sportbonden in taaivleugels heeft nog maar weinig positieve resultaten opgeleverd. Bij het
opmaken van de balans in Perth werd de
Belgische zwembond nogmaals met deze
realiteit gekonfronteerd. De onvermijdelijke
rivaliteit tussen de twee vleugels, het duwen
en trekken om bestuurlijk overwicht van
Vlamingen en Walen heeft andermaal zwaar
gewogen op de prestaties. Nochtans werd er
voldoende geld geïnvesteerd in de voorbereiding maar... het begeleidingsapparaat stond
na ,,het debacle" vanzelfsprekend ter diskussie. Geen Herman Verbauwen natuurlijk
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die in het verleden al zoveel heeft bewezen
dat men zich nu verplicht voelde zijn diensten te passeren. In de plaats stuurden de
Vlaamse en de Waalse liga hun respektievelijke beschermelingen uit. Sport is het mooiste wat er bestaat maar de politiek — in de
ruimste zin van het woord dan — en de
politici moeten er mijlenver van verwijderd
blijven of het loopt fout.
Vandaar dat we het bijvooroeeld helemaal
niet zo erg vinden dat de inderdaad „kommerciële profklubs van ons voetbal" geen
goedkoop geld zullen kunnen lenen om hun
stadions aan de eisen van deze tijd aan te
passen.
Wie miljoenen vindt om loges te bouwen
en investmij.-en op te richten moet ook de
nodige fondsen kunnen vinden om de gewone man minimale bescherming te waarborgen. Om die brave supporter van elke dag is
het tenslotte allemaal begonnen. Al wenst
men daar vandaag zo weinig mogelijk aan
herinnerd te worden.
WIJ — 18 JANUARI 1991

TELEVISIE

ZATERDAG 19 JANUARI

ZONDAG 20 JANUARI

MAANDAG 21 JANUARI

TV 1

TV1

TV 1

09 30 Pronto, Italiaanse les, 10 00 1.0. op zaterdag, 11 00 Schooltelevisie; 12 30 Battel, voor
migranten, 1615 De bende van lady Appleby,
film, 1740 Puur natuur; 1750 Nieuwskrant;
17 55 Nieuws; 18 00 Tik tak; 18 05 Schoolslag,
18 45 Vlaanderen Vakantieland, 19 20 Joker- en
lottotrekking; 19 30 Nieuws.
20 00 Zeg maar Jessie
21 15 The (Hollywood-Connection, fiimlcwis
22 30 Vandaag
22 35 Sport op zaterdag
23 20 Een jaar In Vietnam, serie

09 00 Zoetekoek met Samson; 10 00 Look,
mode, 11 00 De zevende dag, praatkaffee, 13 00
Hulzen kijken, info, 13 15 Sunday Proms, koncert, 14 30 Schoolslag, 15 10 Jakob achter de
blauwe deur, jeugdfilm, 16 50 Het pleintje, serie,
17 30 Kilimanjaro, jeugdnieuws, 17 55 Nieuws;
18 00 Tik tak; 18 05 Plons, 18 10 In 't wilde weg,
milieuprogr ,
19 00
Sportweekend;
19 30
Nieuws, 19 45 Sportweekend.
20 30 Sailors don't cry, film
21 55 Het ei van Chrlstoffels, reportage
22 25 I.Q., kwis
22 55 Vandaag
23 15 Laura, monoloog

14 00 Schooltelevisie; 15 00 Babel, 17 30 Het
Capitool, serie, 17 55 Nieuws; 18 00 Tik tak;
18 05 Plons; 18 10 Alfred Judokus Kwak; 18 35
Operatie Mozart, serie, 19 03 Buren, serie, 19 30
Nieuws.
20 00 Zeg 'ns AAA, sene
20 25 De stem van het hart
21 15 Denksportkampioen, kwis
21 45 Op de koop toe, konsumenteninfo
22 30 Vandaag
22 55 Incredlbile, humor praatshow

VTM

VTM

15 30 Hanna Barbera, tekenfilms, 16 20 Clip
Club, verzoekprogr, 16 40 The Betty White
show, sens, 17 05 Super 50; 18 00 Nieuws;
18 05 Beverly Hills 90120, serie, 19 00 Nieuws.
19 30 Waagstuk, kwis
20 00 De juiste prijs, spelprogr
21 00 Mad Maxi, film
22 35 Nieuws
23 00 Gentlemen and players, serie
23 55 Nieuws

Ned.

1

13 00 Nieuws; 13 45 De Vara matinee, koncert,
14 51 Neighbours, serie, 15 34 Jules Unlimited,
technieken, 15 58 Howard's way, serie, 16 52
Museumschatten, kunst, 17 01 Brainstorm;
17 30 Nieuws; 17 40 Kassa, konsumentenrubriek,
1819 Vara's kindermenu, 19 00 Nieuws;
19 22 Twaalf steden, dertien ongelukken, serie
19 47 The Flying doctors, sene
20 38 Zeg 'ns AAA, serie
21 00 Sonja, praatshow
21 56 Achter het nieuws, aktualiteiten
22 31 Per sekonde wijzer
23 04 De wereld van Boudewijn Buch, reisverhalen
23 35 Langs de kade, sene
00 33 Natuurmoment
00 44 Nieuws

Ned.

2

13 00 Nieuws; 17 30 Nieuws; 17 41 PostI, brievenrubriek, 17 44 The Thundercats, serie, 18 08
Wordt vervolgd, tekenfilms, 18 30 Pauze TV,
{ongerenmag , 18 56 Jackpot, kwis, 19 25 Entertainment magazine; 20 00 Nieuws.
20 28 Van der Valk, serie
22 16 Land in .' -ht, reis naar het verleden
22 49 Karel, praatshow
23 40 Voor de overlevende, portret Boudewijn de
Groot
00 16 Nieuws

12 00 Super 50; 13 00 Nieuws; 13 30 Telebusi
ness; 14 00 Love boat, sene, 14 50 Clip klub
15 00 Porky's II: The next day, film, 16 30 Mur
phy Brown, serie, 17 00 Dag Koko, dierenmag
17 50 VTM-sport; 18 00 Nieuws; 18 05 Kindera
kademie, 19 00 Nieuws.
19 30 Waagstuk, kwis
20 00 Wie ben ik, spelprogr
20 30 Walters verjaardagsshow, ontspanning
22 00 Nieuws
22 20 De sportshow
23 25 Who slew auntie Roo?, film
00 50 Nieuws
Ned.

Ned.

3

09 00 Nieuws; 10 55 Studio sport; 16 00 Socutera; 17 15 Studio sport; 18 00 Paspoort, 18 30
Sesamstraat; 18 45 Jeugdjoernaal extra; 19 10
Transantartica, dok
20 00 Caton a hot tin roof, film
22 00 Nieuws
2215 Studio sport
23 50 Rituelen, film
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2

09 00 Babar de olifant; 09 25 Fitness, 09 30
Peter Papier; 09 45 Toren van pizza's, kinderprogr, 10 05 Mannetje & mannetje, humorserie,
10 10 De freules, serie, 10 45 Het fluitje, kortfiim,
11 00 Reiziger In muziek, 12 00 TROS voetbal
plus, 13 00 Nieuws; 18 00 The wonder years,
sene, 18 30 Lokolé, mag , 19 00 Moord-TV, popmag , 1 9 30 Onrust!, subkultureel mag , 20 00
Nieuws.
20 10 Belevenissen, portretten
20 37 Berlin alexanderplatz, serie
21 37 Een Romein aan de Maas, portret M Muller
22 25 Echos aus einem dusteren Reich, dok.
23 50 Nieuws
Ned.

Ned.

1

1100 Eucharistieviering; 13 00 Nieuws; 1415
De verbeelding, dok , 14 4S^Napoleon & Josephine, serie, 16 00 Lamers, praatshow, 17 00 Hou
nou toch op, 17 30 Nieuws; 17 35 KRO Kresj;
18 20 Crash, jongerenprogr , 1 9 00 Nieuws.
19 05 Waku, Waku, spelprogr
19 40 Zondagavond met Van Willigenburg, praatprogr
20 30 Ook dat nog, konsumentenserie
21 15 The Hollywood Connection, filmkwis
22 25 Brandpunt, aktualiteiten
23 00 The chief, sene
23 54 Nieuws

3

09 00 Nieuws; 10 00 Omrop Fryslên; 10 30 Studio sport, 12 00 Het Capitool, diskussieprogr,
12 45 Studio sport, 16 15 Golfkrisis; 16 45 Gereform. Kerkdienst; 17 43 Wikle ganzen; 18 00 Het
Griekse vuur, teleac, 18 30 Sesamstraat; 18 45
Studio sport; 20 00 Nieuws.
20 10 Kenmerk, aktualiteiten
20 37 Tussen eten en afwas, serie
21 05 Werken aan werk, werken bij de landmacht
21 30 Ischa, praatprogr

36

TV 2
18 30 Nieuwskrant; 18 35 Mooi en meedogenloos, serie, 19 00 Puur natuur, 19 05 Uitzending
door derden, 19 30 Nieuws.
20 00 De staatshervorming, dok
20 30 Over mijn lijf, slaapstoornissen
21 00 Tofsport, vnjetijdssport
21 35 Uitzending door derden
VTM
15 30 Dallas, sene, 16 15 Santa Barbara, serie,
16 45 Clip Club, verzoekprogr , 1 7 00 VTM-KInderklub; 17 30 My secret identltly, sene, 18 00
Nieuws; 18 05 Cijfers en letters; 18 30 Home and
away, sene, 19 00 Nieuws; 19 30 Rad van Fortuin.
20 00 Videodinges, gekke videoclips
21 00 MacGyver, serie
21 30 Rimlly ties, serie
22 00 Nieuws
22 20 Vroemtuigen, motormag
23 00 Immigrants, minisene
Ned.

1

13 00 Nieuws; 17 30 Nieuws; 17 40 Op de groei,
over geloof, 17 51 Beestig, dierenprogr, 18 05
Different World, sene, 18 28 NCRV Sport op 1 ;
19 00 Nieuws.
19 20 The Cosbyshow, serie
19 50 Prettig geregeld, serie
20 26 Gevaarlijke vrienden, sene
21 15 Hier en nu, aktualiteiten
22 00 De stoel bis...bis...bis..., praatprogr.
22 47 Sana, kind uit Dessa, dok
23 13 Cheers, serie
23 37 Koncept
00 07 Nieuws
Ned.

2

13 00 Nieuws; 14 30 Santa Barbara, serie, 1519
Ontdek je plekje, 15 29 Studio Trappelzak, kinderprogr , 1 6 00 Service salon; 17 30 Nieuws;
17 40 Ko, de boswachtershow, natuursene,
18 30 Goed gezond, info, 18 55 Avro Sportpanorama, 19 20 Vinger aan de pols, medisch mag k,
20 00 Nieuws.
20 29 De sleutels van Fort Boyard, amusement
21 36 Opsporing verzocht
22 23 Televizier, aktualiteiten
22 59 Capital City, sene
23 49 Ontdek je pielde, Sneek
Ned.

3

09 00 Nieuws; 10 30 Schooltelevisie; 15 00Teleac; 18 30 Sesamstraat; 18 45 Jeugdjoernaal;
18 55 Het klokhuis, 19 10 Teleac, 20 00 Nieuws.
20 20 Milieubericht
20 25 El Abrazo, dok.
21 15 Eigenaardig
21 20 Extra

TELEVSE

DONDERDAG 24 JANUARI
TV1

TV 1

TV1

14 00 Schooltelevisie, 17 30 Het Capitool, serie,
17 55 Nieuws; 18 00 Tik tak; 18 05 Saartje en
Sander, serie, 18 20 Sprookjesteater, Sneeuwwitje, 18 35 Black Beauty, serie, 19 03 Buren, serie,
19 30 Nieuws.
20 00 De drie wijzen, kwisprogr
20 40 Zeker weten? praatprogr
21 45 De Pré historie, 1965
22 30 Vandaag
23 50 De vrolijke dokters van St.SwitIn's, serie

16 00 Samson, 17 30 Het Capitool, serie, 17 55
Nieuws; 18 00 Tik tak; 18 05 Plons; 18 10 Peulschil, jeugdprogr , 18 35 De woudlopers, serie,
19 03 Buren, serie, 19 30 Nieuws.
20 00 Tatort, serie
21 35 Look, modemagazine
22 30 Vandaag
22 50 Wie schrijft die blijft, literair mag

14 00 Schooltelevisie, 15 00 Babel, 17 30 Het
Capitool, serie, 17 55 Nieuws; 18 00 Tik tak;
18 05 Pions; 18 10 Prikbailon; 18 25 Maivira,
serie, 18 40 Seabert, sene, 19 03 Buren, serie,
19 30 Nieuws.
20 00 Doet ie't of doet ie't niet, spelprogr
21 15 Panorama, aktualiteiten
22 30 Vandaag
22 50 In zeer geheime dienst, serie

TV 2

TV 2

TV 2

18 30 Nieuwskrant; 18 35 Mooi en meedogenloos, serie, 19 00 Wij en de andere dieren, dok ,
19 30 Nieuws.
20 00 Sportavond

18 30 Nieuwskrant; 18 35 Mooi en meedogenloos, serie, 19 00 Puur natuur; 19 05 Uitzending
door derden; 19 30 Nieuws.
20 00 Natuur, wat doe je ermee?, dok
21 00 Het rode korenveld, film

18 30 Nieuwskrant; 18 35 Mooi maar meedogenloos, serie, 19 00 The Will Vinton touch, 19 30
Nieuws.
20 00 Hl Mom!, film
21 30 De Vlaams-nationale omroepstichting

VTM
VTM

VTM
15 30 Dallas, serie, 16 15 Santa Barbara, serie,
16 45 Clip Club, verzoekprogr , 1 7 00 VTM-Kinderklub; 17 30 My secret identity, serie, 18 00
Nieuws; 18 05 Cijfers en letters; 18 30 Home and
away, serie; 19 00 Nieuws; 19 30 Rad van fortuin.
20 00 Gaston en Leo, humor
20 30 Medisch Centrum West, serie
21 30 Cheers, serie
22 00 Nieuws
22 25 Telefacts, straatkriminaiiteit
23 10 Soap, serie
23 40 Nieuws
Ned.

1

13 00 Nieuws; 17 30 Nieuws; 17 40 Cult, 18 06
Vara's kindermenu, 19 00 Nieuws, 19 22 Lingo,
woordspel
19 46 De baas In huis, serie
20 16 Doet ie't of doet ie't niet?, spelprogr
21 37 In het nieuws, aktualiteiten
22 28 Golden girls, serie
22 49 Roemeense revolutie vanuit studio 4, reportage
23 39 Museumschatten
23 48 Nieuws
Ned.

2

13 00 Nieuws; 14 30 Santa Barbara, serie, 15 20
'n Stuk of 2; 16 25 Bright sparks, serie, 16 35
Adventures in diving, dok , 1 7 00 Zorro, serie,
17 30 Nieuws, 17 40 Boull, serie, 17 45 B.O.O.S.,
kinderprogr , 1810 Countdown, pop, 18 55
Sport; 19 25 Het laatste woord; 20 00 Nieuws.
20 27 Die 2 speciaal, serie
21 00 Tour of duty, serie
21 55 Chirurgenwerk, med progr
23 10 Stop de persen, mediamag
Ned. 3
09 00 Nieuws; 10 00 Schooltelevisie; 14 56 Teleac, 18 00 Mijn vader is een buitenlander, dok
serie, 18 30 Sesamstraat; 18 45 Jeugdjoernaal;
18 55 Het klokhuis; 19 10 Robin of Sherwood,
serie, 20 00 Nieuws.
20 20 Lopend vuur, mediambriek
21 04 NOS-Show: Cole Porter, portret
22 00 Nieuws
22 15 Studio sport
22 30 NOS-laat
23 15 Europese markt, teleac
23 45 Nieuws

15 30 Dallas, serie, 16 20 Santa Barbara, serie,
16 45 Clip Club, verzoekprogr , 1 7 00 Schuif af;
18 00 Nieuws; 18 05 Cijfers en letters; 18 30
Home and away, serie, 19 00 Nieuws; 19 30 Rad
van fortuin.
20 00 Rap klap
21 00 Embassy, serie
22 00 Nieuws
22 30 Scarecrow en mrs. King, serie
23 15 Benson, serie
23 40 Nieuws

Ned. 1
13 00 Nieuws; 17 30 Nieuws, 17 40 Amazone,
dok , 1 8 30 Buren, serie, 19 00 Nieuws; 19 20
Tien in de pan, spelshow
20 35 Volmaakte vreemden, serie
21 06 Milou van Sprang, praatshow
22 00 Vreemde praktijken, serie
22 35 Politiek café, aktualiteiten
23 15 Begane grond, dok
23 50 Nieuws

Ned.

2

14 15 Santa Barbara, serie, 15 04 De TV-dokter,
15 05 Gloss, serie, 15 54 Belfleur, 16 52 De bal is
rond, 17 30 Nieuws; 17 40 De teenage hero
turtles, serie, 18 02 Popformule; 18 40 Billy Hotdog,
kinderprogr, 18 50 Sweethearts, serie,
19 27 Kieskeurig; 20 00 Nieuws.
20 27 Love letters, spelprogr
22 05 Tros aktua
22 35 Tros triviant, spelprogr
23 25 In the heath of the night, serie

Ned.

3

08 55 Nieuws; 09 00 Schooltelevisie; 18 00 De
familie Ramdam, serie, 18 30 Sesamstraat; 18 45
Jeugdjoernaal; 18 55 Het klokhuis; 1910 Van
gewest tot gewest, regionale info, 20 00 Nieuws
20 20 Stichting Socutera, Sena — Kind uit de

Dessa
20 25
21 26
22 00
22 15
22 30
23 15
23 55

BernstPin dirigeert Beethoven, klassiek
Studio sport
Nieuws
Studio sport
NOS-laat
Studio sport
Nieuws
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15 30 Dallas, sene, 16 15 Santa Barbara, sene,
16 45 Clip Club, verzoekprog , 17 00 VTM-Kinderklub; 17 30 My secret identity, serie, 18 00
Nieuws; 18 05 Cijfers en letters; 18 30 Home and
away, sene, 19 00 Nieuws; 19 30 Rad van fortuin.
20 00 Tien om te zien, show
21 00 Dallas, sene
22 00 Nieuws
22 30 Star, filmmagazine
23 10 VTM-sport
23 35 C.A.T.s eyes
00 25 Nieuws
Ned.

1

10 00 Vrouw zijn, m a g , 10 45 TV-fruitmand,
geestelijke muziek, 13 00 Nieuws; 15 00 Profiles
of nature, dok , 15 30 Ceddie, sene, 15 59 Het
kleine huis op de prairie, serie, 16 46 Kinderkrant, kerstspecial, 17 30 Nieuws; 17 40 Tijdsein, 18 30 Avonturenbaai, serie, 19 00 Nieuws
19 20 Our house, sene
20 15 Highlight, praatprog
20 45 Canada's mooiste, dok
21 30 Tijdsein, aktualiteiten
22 05 Gewoon een beetje lucht, dok
22 35 De andere kant van..., vrije tijd
23 00 Stalin, dok
23 45 Tenslotte
23 55 Nieuws
Ned.

2

13 00 Nieuws; 17 30 Nieuws; 17 40 Bouii, serie,
17 45 Travelklub, toer info, 18 10 Top 40; 18 55
Jackpot; 19 20 Veronica Film & Video, filmnieuws, 20 00 Nieuws
20 27 In de Vlaamsche pot, serie
21 00 Magnum, serie
21 55 Nieuwslijn
22 35 Married with children, serie
23 00 Berg je voor Berg
23 45 Nieuws
Ned.

3

09 00 Nieuws, 09 30 Schooltelevisie; 18 00 Merengue, merengue, dok ,18 30 Sesamstraat;
18 45 Jeugdjoernaal, 18 55 Het Klokhuis; 19 10
Design classics, Levi's 501 jeans; 19 35 Bekijk 't
maar: 20 00 Nieuws.
20 24 Een vreemde liefde, toneel
21 11 Kleine dansgezelschappen, dok
22 00 Nieuws
22 15 Studio Sport
22 30 NOS-laat
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EEN FILM PER DAG

VRIJDAG 25 JANUARI
TV 1
14.00 Schooltelevisie; 17.30 Het Capitool, serie;
17.55 Nieuws; 18.00 Tik tak; 18.05 Postbus X,
serie; 18.30 Top 30; 19.03 Buren, serie; 19.30
Nieuws.
20.00 De wonderjaren, serie
20.25 Vanishing act, film
22.00 Première, film en video
22.35 Vandaag
23.55 Tijd is geld
23.05 Bier, film
TV 2
18.30 Nieuwskrant; 18.35 Mooi en meedogenloos, serie; 19.00 Uitzending door derden; 19.30
Nieuws.
20.00 De eindeloze reis, dolt.
21.05 De bevrijding van auschwitz, dol(.
21.50 Huizen kijken, info
22.05 De dans ontsprongen
VTM
15.30 Dallas, serie; 16.15 Santa Barbara, serie;
16.45 Clip Club, verzoel<progr.; 17.00 VTM-Kinderklub; 17.30 My secret identity, serie; 18.00
Nieuws; 18.05 Cijfers en letters; 18.30 Home and
away, serie; 19.00 Nieuws; 19.30 Rad van fortuin.
20.00 Bompa, serie
20.30 Wies Andersen show, spelprogr.
21.30 Out of the darkness, TV-film
23.10 Nieuws
23.35 Friday the 13th, serie
00.25 Nieuws
Ned. 1
13.00 Nieuws; 13.47 Rondom tien; 14.39 Ja
natuurlijk; 15.34 Medeklinker; 16.00 Passage,
middagmag.; 17.30 Nieuws; 17.40 Winnie the
Pooh; 18.05 Disney klub; 19.00 Nieuws.
19.20 Dinges, spelprogr.
19.45 Maak dat de kat wijs, spelprogr.
20.25 't Torentje, al<tualiteiten
20.40 Murder she wrote, serie
21.32 Ducker en Oudenrijn, serie
22.07 De Geer, praatprogr.
22.53 Medeklinker
23.18 Nocturne
23.47 Nieuws
Ned. 2
13.00 Nieuws; 17.30 Nieuws; 17.40 Een wereld
op een postzegel, eduk. serie; 17.55 Kannibalen,
dol<.; 18.40 Therion Natural State, natuurfilm;
18.55 Jackpot, beeld- en woordspel.; 19.25 T en
T, serie; 20.00 Nieuws.
20.27 Tros TV show, praatshow
21.20 Binnenlandse zaken, l<older
21.50 Mijn land of mijn leven, TV-film
23.30 Hollywood Boulevard
00.00 Nieuws
Ned. 3
09.00 Nieuws; 09.30 Schooltelevisie; 18.00 Paspoort; 18.30 Sesamstraat; 18.45 Jeugdjoernaal;
18.55 Het klokhuis; 19.10 Xerxes, serie; 19.39
Het gezicht van Nederland; 20.00 Nieuws.
20.20 Sport studio
20.55 Geen C te hoog, muziekprogr.
21.35 Cinema 3
22.00 Nieuws
22.15 Studio sport joernaal
22.30 NOS-laat
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Hilde Van Mieghem kreeg de Jozef Platteau-prijs voor haar vertolking in
Sailors Don't Cry. Zondag 20 januari om 20u.30 op BRT TV1.
ZATERDAG 19 JANUARI

MAD MAX
Austr. SF-film uit 1979 met Mei Gibson,
Joanne Samuel en Steve BIsley. In een
verre toekomst zijn de wegen echte slagvelden geworden en een zwaarbewapend politiekorps tracht de orde te handhaven. (VTM, om 21 u.)

ZONDAG 20 JANUARI

SAILORS DON'T CRY
Hilde staat achter de bar van een
havencafé en hoopt daarmee genoeg te
kunnen verdienen om in haar onderhoud
en dat van haar zoontje te voorzien. Zij Is
goed bevriend met de erg zwijgzame
Anna en heeft een verhouding met de
stugge Guy. Op een dag keert haar man
Paul na lange jaren afwezigheid terug
naar huis. Vlaamse film van Mare Didden
uit 1988, met Hilde van Mieghem en
Josse De Pauw. (BRT TV1, om 20u.30)

MAANDAG 21 JANUARI

LES CIGOGNES N'EN
FONT QU'A LEUR TETE
Franse film uit 1988 met Mariene Jobert, Patrick Chesnais en Claude Rich.
Marie heeft een dochter uit haar eerste
huwelijk en zou nu graag een kind hebben van haar nieuwe vriend. Als dat
blijkbaar niet kan, besluiten zij er eentje
te adopteren. (RTBfl, om 20u.05)

DINSDAG 22 JANUARI

Hl MOM!
Amerik. film van Brian De Palma uit
1970, met Robert De Niro, Allen Garfield
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en Lara Parker. Na zijn legerdienst In
Vietnam besluit Jon Rubin pornofilms te
gaan draaien en hij zal beginnen met het
filmen van een van zijn eigen verleidingspogingen... (BRT TV2, om 20u.)

WOENSDAG 23 JANUARI

STIEFVADER
Jazzpianist Rémy woont al 8 jaar samen met Martine en haar 14-jarige dochter Marion. Op een dag komt Martine in
een auto-ongeval om het leven. Marion
wil bij haar stiefvader blijven, maar haar
echte vader komt haar ophalen. Franse
film van Bertrand Blier met Patrick Dewaere, Nicole Garcia en Ariel Besse.
(Beau-père — RTL-TVi, om 20u.10)

DONDERDAG 24 JANUARI

HET RODE
KORENVELD
Chinese film uit 1987 met Gong Li en
Jiang Wen, over de totgevallen van een
plattelandsmeisje op het einde van de
jaren dertig, tegen de achtergrond van de
Japanse invasie. De film werd op het
Festival van Berlijn 1988 bekroond met
de Gouden Beer. (Hong Giaolang —
BRT TV2, om 21 u.)

VRIJDAG 24 JANUARI

BIER
Het reklamebureau Feemer staat op
het punt Norbecker Beer, een van zijn
belangrijkste klanten te verliezen. De
jonge ambitieuze B.D. Tucker (Loretta
Swit) komt met een fantastisch idee voor
een reklamespot op de proppen. Amerik.
film uit 1985. (BRT TV1, om 23u.05)

BIOS

NIET ECHT HOOGTEPUNTEN
In Reversal of Fortune zien we een ongelooflijk sterke vertolking van Jeremy Irons als
Claus van Bulow, die uit Europe geëmigreerde blauwbloedige. Wie de aktualiteit volgt, of
de rubrieken waarin fiet high society nieuws
aan bod komt, weet dat Claus beschuldigd
werd van de moord op zijn vrouw. In eerste
instantie werd hij veroordeeld, het tweede
proces herstelde hem in zijn rechten. We
zien nu en dan Glen Close als de mondaine
Sunny von Bulow, en slachtoffer, op het
scherm evolueren, in de meest prachtige
dekors, we zitten duidelijk in de wereld van
de allerrijksten.

GEEN ANTWOORD

~

En dat is ook wat er schort aan deze film,
het kan je geen ene moer schelen of ie het
nou gedaan heeft of niet, gewoon omdat je er
niet bij kunt hoe deze schepsels leven. Je
leeft iets meer mee met advokaat Alan Dershowitz, een erg knappe vertolking van Ron
Silver die wel eens de rol van zijn leven zou
kunnen zijn, op wiens boek de film werd
gebaseerd. Deze joodse advokaat en prof
aanvaardt de verdediging van Sunny omdat
ie vindt dat deze recht heeft op het beste. Hij

Melanie Griffith en IMatthew IModine in Pacific Heigiits: een nachtmerrie voor
huiseigenaars.

ONZE F LM-1"OP 10
Naar jaarlijkse gewoonte geven wij
bij het begin van het nieuwe jaar onze
eigenste film-top-tien van 1990.
1. Dead Poets Society
Tedere en eerlijke film over volwassen worden, met een onvergetelijke
Robin Williams.
2. Come see the paradise
Eindelijk de waarheid over de Japanse holocaust in Amerika. Een moedige
film met sterke vertolkingen.
3. Enemies, a love story
Lena Olin en vooral Anjelica Huston
brengen in deze verfilming van nobelprijswinnaar I.B. Singer het beste van
hun kunnen en dat is heel wat.
4. My left foot
Terecht met enkele Oscars bekroonde film over een gehandikapte die de
strijd aanvangt met zijn handikap.
5. Field of dreams
Tedere magisch-realistische film
waarin vaderliefde centraal staat. Terechte Oscarnominatie als beste film.

6. Shirley Valentine
Wrange uit het leven gegrepen satire
over een vrouw die zichzelf emancipeert, met een sublieme Pauline Collins.
7. Glory
Jammerlijk onderschatte film over
een zwart bataljon in de Amerikaanse
Burgeroorlog.
8. Blaze
Paul Newman blijft nog steeds goed
voor een schitterende vertolking. Hier
van een zuipschuit goeverneur.
9. Milou en mai
Met een weer eens onweerstaanbare
Michel Piccoli als een clochard de luxe.
10. La gloire de mon père
Prachtige verfilming van de tederste
Pagnolroman.

Vielen er net af: Home alone. Wild at
heart, Cinema paradiso. Crimes and
misdemeanours, Sea of love.

zal een aantal van zijn leerlingen aan het
werk zetten en langzaam zien we het gehele
geval aan onze ogen voorbijlopen. De beschuldigingen over en weer. Werd von Bulow
er ingeluisd door de kinderen ? Door de meid
van Sunny? Of is het nog simpelder en
pleegde Sunny gewoon zelfmoord? Je krijgt
geen antwoorden in deze film, die een erg
nauwe rekonstruktie is van het echte geval,
waarin ook nauwelijks antwoorden te vinden
zijn.

OVERROEPEN
Gene Hackman speelt de hoofdrol in Narrow Margin, een remake van een Hollywoodproduktie uit 1952. Hij is politieman Robert
Caulfield die uitvindt dat Carol Hunnicut
{Anne Archer) getuige is geweest van de
moord op Michael Tarlow, door een beroepsmoordenaar in dienst en het gezelschap van
de gangsterbaas die Caulfield zo graag aan
het kruis zou nagelen. Hij zal alles doen om
de vrouw te beschermen, terwijl dat hem
toch erg moeilijk wordt gemaakt vanaf het
begin. De treinrit zagen we ook al eens en
het gevecht op de trein is de zoveelste
doordruk van voorgaanden, maar of dat
spektakulair stuntwerk deze slappe triller
kan redden is de vraag. Het prachtige Kanadese landschap waarin de personen evolueren is een der grootste attrakties van deze
film.
In Flatliners (titel die vera/ijst naar de
vlakke streep op de EEG- en KG-monitoren O
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BIOS
wanneer de patiënt overleden is) wordt kwistig omgesprongen met talent. Kiefer Sutherland, die steeds meer zijn vader naar de
vergetelheid begint te spelen, Julia Roberts
(na Steel Magnolia's en Pretty Woman)
weer ongewoon sterl<, en Kevin Bacon naast
nog enkele sterke nieuwkomers, spelen de
sterren van de hemel. Alleen is het scenario
helemaal gammel. Dit is zowat de meest
overroepen film van dit jaar. Het draait allemaal om een eksperiment van Nelson (Sutherland), een leerling-dokter, die zichzelf
breindood laat maken door enkele medestudenten. Zijn kleurrijk voorstellen van de ervaring brengt er ook de anderen toe hetzelfde
te ervaren. Maar men eksperimenteert nu
eenmaal niet met de dood en wat er op volgt.
Personen die men in het verleden verkeerd
heeft behandeld zijn op d'n duur lijfelijk
aanwezig om vergelding te komen eisen en
dit dikwijls niet op de meest vriendelijke
manier. Flatliners is zelfs niet een echt goeie
horrorfilm.

HUURPROBLEMEN ~~
In Pacific Heights kopen de verloofden
Patty Palmer {Melanie Griffith eindeliijk nog
eens in een nieuwe film) en Drake Goodman
(fi^atthew l^odine al terug van de Memphis
Belle) samen een huis.
Een Victoriaans huis uit 1883 in San Francisco. Met veel moed beginnen zij aan de
restauratie, omdat ze nu eenmaal zullen
moeten verhuren, willen ze de hele tent
kunnen afbetalen. De minste hapering in
verhuring kan hen aan de arme brengen. Ze
slagen erin de twee appartementen te verhuren. Een aan een lieftallig Aziatisch paar
{Toshio Watenabe, l^ira Watenabe) en het
andere aan de mooiprater Carter Hayes
(Michael Keaton), die een beetje overdreven
in zijn personage van lunatieke moordenaar
zit. Carter's enige bedoeling is van het huurkontrakt vast te krijgen, wat hem lukt, en van
dan af niet meer te betalen, zodat het jonge
koppel weldra aan de grond zal zitten, zodat
ie het huis voor een prik kan laten kopen door
de gangsters waar hij voor werkt. Hierbij
wordt hij geholpen door de plaatselijke wet
die de huurder in zulke mate beschermt dat
deze de eigenaar tot bankroet kan leiden.
Dat de huiseigenaar zich niet laat doen is
begrijpelijk en er komen zelfs lichamelijke
kontakten bij te pas, wanneer keer op keer
de huiseigenaar aan het kortste eind trekt.
Deze nachtmerrie voor huiseigenaars is een
sterk gemaakte triller, waarbij er aan het
einde wel wat misloopt, maar van de 102
minuten heeft men er toch meer dan 70 puur
filmgenot en het is altijd leuk om Melanie
Griffith nog eens aan het werk te zien, zelfs
haar moeder uit het echte leven tippy Hedren
kreeg een klein rolletje toebedeeld.
Voor mensen die denken dat de wet er is
om hen te beschermen is deze film de meest
pijnlijke ervaring.

Gene Hackman speelt de hoofdrol in Narrow Margin, een herwerking van een
Hollywoodproduktie uit 1952. Hij krijgt hierin de rol van politieman toebedeeld,
(foto VUM)
ADVERTENTIE

Deze week
in Knack Magazine
De Golf
Vorige week zaterdag werd er ook in het Belgische parlement over de Golf-krisis
gepraat. De diplomatie die ons land in het konfiikt voerde, vraagt immers om enige
duiding. Een bericht, deze week in Knack.
Terug van de beurs
De Bri'sselse beurs deed het in 1990 niet
zo goed. Bovendien is de aandelenwet
Cooreman-De Ciercq nu uitgespeeld.
Een dossier van 15 bladzijden over beleggen in Vlaanderen, anno 1991.
Deze week in Knack.
De drugoorlog
Deze week wordt er in Brussel een wereldkongres gehouden over de strijd legen drugs. Moet de harde Amerikaanse lijn worden gevolgd, of biedt de
zachtere Europese aanpak voordelen?
Deze week in Knack.

Willem Sneer
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De Big Bang
Geruime tijd leek het erop alsof de teorie van de oerknal, de Big Bang, een
antwoord kon bieden op de vraag naar
het ontstaan van het heelal. Wetenschappers komen daar nu van terug.
Hoe is het heelal dan wel ontstaan?
Deze week in Knack.

En meer...
• Fiskus: het leed van de belastingkontroleurs.
• Polen: duits mag weer in Silezie.
• Serie: in Amman, bij de Palestijnen.

MENGELWERK

HERSENBREKER
OPGAVE 69
s

HORIZONTAAL
6. Daarlangs kun je de halte van de trein
bereiken (11)
8. Je moet erop wachten als je in de rij
staat (5)
10. Dit kledingstuk wordt blijkbaar op de
hele wereld gedragen (6)
13. Brueghellaans feest op de hoeve (14)
15. Misschien een school om te leren hoe je
moet stemmen? (11)
16. Zulke plekken aan de kust kunnen levensgevaarlijk zijn (5)
17. Een mijnheer uit Antwerpen (7)
18. Spreekt met verheffing van stem (5)

VERTIKAAL
1. Keiharde dieren (11)
2. Die groente kun je ook op de boterham
doen (10)
3. Slimmerik uit de dierenwereld (3)
4. Koelmaker (2)
5. Het verslag van de vergadering is opgemaakt (11)
7. Hij doet mee en pakt ook zijn part beet
(9)
9. Dat verhaal heeft iemand verzonnen (5)
11. Zulke beesten verstaan de kunst om van
gedaante te verwisselen (9)
12. Zonder te spreken toch iets aan iemand
te kennen geven (6)
14. Groot plezier (5)

SATERDAG
Irak en VS spreken
andere taal: embargoens...
Martinas stopt met brouwen
Waar nü Ginder Alen?
Nieuwe hond In Russisch
kegelspel: Pavlov.

OPLOSSING OPGAVE 68

Ultimatum omgezet...
...in Bagdaden.

Horizontaal: 4. dra; 5. kuis; 7. bekrast;
8. Euro; 11. bondgenoot; 12. neeg; 14.
denkt; 15. mededader; 18. blad; 19.
Driekoningen; 20. moeten.

Mozartllefhebbers gaan
...hun Wolfgangetje.

Vertikaal: 1. erekode; 2. rustoord; 3.
asbest; 6. kat en muis; 7. blokkade; 9.
ronddansen; 10. weergeven; 13. vellen; 16. denim.

Overal hamsteraars:
...blikvangers.
Martens krijgt het nieuws
op Bistelling.

WINNAAR
OPGAVE 67
Deze week gaat de prijs naar het Venetië
van het Noorden. De gelukkige is Dina Hostens, uit de Kwekersstraat 27 te 8000 Brugge.

AHASVERUS

Midden-Oosten:
Warme Golfstroom.

„Hamsterwoede" las Ahasverus.
Naar Bagdadels, Amandelen, Unootjes, Ormoes, Omandarljntjes...

Mozartjaar: ook veel kitsch,
om bij te Wenen I
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UIT DE REGIO

OP DE
BARRIKADE

ons eigen huishouden. De wet van 30 juli
1963, die het taalgebruik in het ondenA/ijs
regelt, laat toe dat Vlaamse kinderen, wonend in een aantal taalgrensgemeenten van
Wallonië, „hun school" in het Nederlands
volgen. En voor 52 Vlaamse kinderen in
Komen is dat het geval. Het omgekeerde is
waar in Vlaanderen voor 2.192 franstalige
kinderen.
De rekening mag je er echter niet naast
leggen, want Vlaanderen betaalt die hele
„vrede" zélf — voor voor 7 + 12 miljoen per
jaar! En de uitbreiding van dat Vlaams
schooltje in Komen werd zopas verworpen
omdat het de Waalse ruimtelijke ordening In
gevaar zou brengen!...

• Als een recept voor verre problemen en
met het verschil van hoogstens één tremelo,
vinden over alle partijgrenzen heen, de politici mekaar rond het vredesbegrip. Iedereen
die wat nadenkt, zowel Walen als Vlamingen,
vindt evenzeer dat we het integratiebegrip
voor gastarbeiderskinderen, met goeie onderwijsmaatregelen
moeten toepassen.
Maar het is voor deze heel wat moeilijker die
begrippen in de praktijk om te zetten, hier in

• Reeds 20 jaar woon ik met de ernstige
trouwe, waarmee je een mandaat moet beleven, openingen — vernissages — inhuldigingen — open-deur-dagen + vieringen allerhande bij. Je acht het niet voor mogelijk
welke wijdse vergezichten je — vooral bV\
plichtplegingen in 't onderwijs — toegeschoven krijgt. De ontplooiing van het Kind (met
hoofdletter!); de Universiteit van onze Instelling; de Plurale Gerichtheid van onze Pedagogie enz... enz... zijn zo van die schilderijbenamingen die de lading helemaal niet
dekken.

alleen mijn instelling telt. Mooie begrippen,
dat wel, maar enkel dienstig voor-de-andere.
De jongste kwarteeuw vingen we zowat 40
jogeren-met-een-plekske-aan in onze woongemeenschap op. Vindt daar maar eens,
lieve lezers, een passende school voor, in
een stad-met-een-universiteit, die naar de
hele wereld uitstraalt! En ja, bij zo'n unlveriteit zou je toch wel universele begrippen van
verstandhouding en samenwerking mogen
vinden... Destijds diende Eresenator dr.
Maurits Van Haegendoren zijn voorstel van
dekreet in tot oprichting van een Vlaamse
Interuniversele Raad. Die VLIR kwam er. Hij
zou de politici beraden met goede samenwerkingsbegrippen... Tot voor kort. Want ook
daar heeft het intellingsegoïsme toegeslagen. Mijn hogeschooltje en niet verder. Kortrijk — Gent — Brussel — Leuven — Antwerpen — Hasselt! Zonder ijzel of autostradediarree doe je gemakkelijk die universitaire
zesstedentocht op één dag. Maar een samenwerkingsoverleg kon er niet vanaf. Al dat
intellekt bijeen, nu volledig bevrijd van frankofone dwang, zou toch voor Vlaanderen-inde-Nederlanden, de meest dienstbare en
beterkope universiteit kunnen uittekenen...
of niet? — Zeg mij het eens, waar de
bloemen bloeien?
Willy Kuijpers,
Algemeen Sekretaris

Want onder al dat woordenspel gaat de
pietluttigste wedijver schuil waarbij enkel en

HET PARTIJBESTUUR
EN DE PARTIJRAAD DELEN MEE
Na afloop van de Partijraad van zaterdag
j.l. en het Partijbestuur van maandag j.l.
hebben de respektieve voorzitters, Paul Vanden Bempt en Jaak Gabriels, volgende mededelingen verspreid ten behoeve van de
pers.
De Partijraad en het PB van de VolksunieVlaamse Vrije Demokraten zijn verbijsterd
door het moorddadig optreden van de Sovjet-troepen in Litouwen, optreden dat sterk
gelijkt op wat zich eerder - nl. vooraleer de
perestroika en glasnost zich manifesteerden
- voordeed in Tsjechoslowakije, Afghanistan
en elders voordeed en dat weinig moet
onderdoen voor de overrompeling van Koeweit.
- Aanklagend dat de U.S.S.R. „opstandigheid" inroept tenwijl de Balten alleen maar,
rustig en geweldloos, hun onafhankelijkheid
verdedigen,
- Herinnerend aan het feit dat Stalin destijds
de Baltische staten heeft ingelijfd ingevolge
zijn monster-verbond met Hitler en dat ons
land, zoals vele andere, die annexatie nooit
heeft erkend,
- Beklemtonend dat eindelijk eerbied voor die
staten moet worden afgedwongen, dat hun
onafhankelijkheid moet worden erkend en
dat vrede enkel duurzaam kan zijn wanneer
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alle volkeren hun eigen tot in eigen handen
kunnen nemen op een demokratische, waardige en geweldloze wijze.
1. Eist daarom van de regering onmiddellijke
initiatieven in die richting, beginnend met de
opschorting van alle steun aan de Sovjets,
vanwege ons land en de Europese Gemeenschap.
2. De Belgische regering moet er inderdaad
in het kader van de Europese Gemeenschap
werk van maken dat de Baltische Staten dooi
de internationale gemeenschap zouden worden erkend. Zolang Moskou de democratische hervormingen en de regionale autonomie niet eerbiedigt - wat nu in Litouwen
duidelijk het geval is - zou alle EEG hulp aan
de Sovjetunie moeten worden opgeschort.
3. De Vlaamse Regering zou alles in het werk
moeten stellen om de betrekkingen tussen
Vlaanderen en de Baltische Staten te ontwikkelen in elk van de domeinen van de Vlaamse bevoegdheden.
4. Verzoekt alle hulporganisatie nog enkel
rechtstreeks goederen te zenden naar de
Baltische staten en vooral nu dringend medische hulp naar Vilnius.
5. Zet groeperingen, verenigingen en burgers aan om - zoals de VU zelf reeds heeft
gedaan - te protesteren bij de Sovjet-ambas-
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sade en hun simpatie en steun te betuigen
met de Balten.
De VU is verheugd over de opkomst voor
de vredesmanifestatie van gisteren. Wapens
neer, in Litouwen én in Koeweit, het pacifisme van de Vlaamse Vrije Demokraten is
toepasselijk voor de twee konflikten die de
wereld op dit ogenblik bezighouden.
De VU hoopt nog steeds dat de oorlog in
de Golf kan vermeden worden. De Vlaamsnationalisten roepen de Belgische regering
op om het initiatief dat de Franse president
Mitterrand nog wil nemen te steunen. Mitterrand IS totnogtoe de enige geloofwaar-dige
stem geweest die uit Europa opklonk.
De VU stelt vast dat de EG zich in de
Golfkrisis te weinig als blok met een aparte
stem heeft gemanifesteerd. Al te veel werd
slaafs het Amerikaanse standpunt gevolgd.
Nochtans ligt de sleutel voor een langdurige vrede in het Midden-Oosten bij de oplossing van de Palestijnse kwestie via een
konferentie voor het Midden-Oosten. Mitterrand heeft dit standpunt, dat ook door de VU
werd ingenomen, steeds verdedigd. Spijtig
genoeg heeft de opening naar de Palestijnse
kwestie en een Midden-Oosten-konferentie,
wat een eigen inbreng van Europa had
kunnen zijn, in de EG niet voldoende doorgewogen.

UIT DE REGIO

OPEN NATIONALE VUJO-RAAD
MET SCHILTZ EN BAERT
Zaterdag, 26 januari komen de Volksuniejongeren samen in zaal Nekkersdal te Laken.
Vanaf 10 uur bespreken ze de politieke
aktualiteit en luisteren we naar getuigenissen van andere aktieve VUJO-leden. Op
deze VUJO-raad zal de aandacht vooral
gaan naar het kansarmoede-probleem. De
werkgroep Vierde Wereld legt immers na
enkele maanden studie en diskussie haar
ontwerpresoluties ter stemming voor.
's Middags zijn er broodjes voor alle deelnemers aan de VUJO-dag. Om de maaltijd
beter te laten verteren is er in de vroege
namiddag een aktie gepland. Om begrijpelijke redenen kan daar nog niets over verteld
worden.
De namiddag belooft echt boeiend te worden. De derde faze van de staatshervorming
wordt toegelicht door eresenator Frans Baert
en (onder voorbehoud) prof. Beirlaen, grond-

Ter afsluiting van deze boeiende VUJOraad komt minister Hugo Schiltz zijn boekje
„Gedaan met Zeuren en Treuren", een antwoord op Mark Grammens, toelichten. Er is
voldoende tijd vrijgemaakt voor vragen en
diskussie. Rond 17 uur wordt de eerste Open
Nationale VUJO-raad van 1991 afgesloten
met een woordje van de Algemene VUJOvoorzitter Walter Muls.

Schiltz op aanstaande VUJO-raad.
wetspecialist aan de VUB. Greet Claes, lid
van het Dagelijks Bestuur van VUJO en
medewerker van de VU-studienst, heeft voor
de deelnemers een kleine handleiding over
de derde faze samengesteld.

Deze VUJO-raad is voor elke politiek geïnteresseerde jongere een absolute aanrader!
Voor meer informatie kan je steeds terecht
bij het Nationaal Sekretariaat van de Volksuniejongeren, Bamkadenplein 12, 1000
Brussel (tel: 02/217.63.28).
Nationale VUJO-raad, zaterdag 26 januari,
zaal Nekkersdal, G. Schildknechtstraat 26
(zijstraat E. Bockstaellaan). Van 10 uurtot 17
uur. Iedereen is welkom I
(B.S.)

(publi.mededeling)

IVECO OP HET
BEDRUFSVOERTUIGENSALON
tie iets ingewikkelder, de truckmarkt is er erg
ondoorzichtig als gevolg van de zgn. postbusregistraties, dat zijn buitenlandse voertuigen
op een postbus-adres in het Groot-Hertogdom.

MILIEUVRIENDELIJK

De nieuwe TurboStar 190.48
Tot donderdag 17 januari a.s. heeft in de
paleizen van de Heizel het bedrijfsvoertuigensalon plaats. Een van de blikvangers daar is
de truck-bouwer Iveco. Met de nodige fierheid
meldt IvecoBenelux de rezultaten van de
voorbije vijf jaren. Van de drie landen was het
vooral de Belgische markt die vooruitgang
boekte, hier diende een verouderd voertuigenpark vernieuwd en nam door wetswijzigingen
in nationale en internationale vergunnning
het aantal beroepsvervoerders toe. Aldus
kwam België op dezelfde hoogte van Nederland waar de truckmarkt reeds geruime tijd
zeer ontwikkeld is. In Luksemburg is de situa-

Iveco beschikt over 5 segmenten, gaande
van 3 tot 16 ton. Zij zullen op het salon te
bewonderen zijn. De meeste aandacht zal echter beslist naar een nieuwe telg uit de Daily/Turbodaily-reeks gaan: de TurbodailyI2, een
120 pk turbomotor met intercooler.
Bij de zware jongens heeft de TurboStar,
Iveco's vlaggeschip, een vernieuwde broer gekregen: de TurboTech. Met deze nieuwe versie
wil Iveco de neergang opvangen die zich overal in Europa manifesteert.
Voor 1991 verwacht de Iveco-direktie een
stabilisatie op de Beneluxmarkt. Er zijn echter
twee elementen waarvan de draagweidte
thans nog niet is in te schatten: de golfkrisis en
de gevolgen van de Duitse eenmaking.
Naast de bestendige verbetering van het
rijkomfort, veiligheid en wegligging houden de
Iveco-ontwerpers terdege rekening met de
strengere milieueisen. Het verminderen van
het brandstofverbruik met 3% en het terug
dringen van de uitlaatgasemissies. Door een
sterk doorgedreven politiek kan Iveco er prat
op gaan dat al haar motoren sinds 1986 aan de
EG-richtnjnen ter zake voldoen. Hetzelfde
geldt voor de geluidsdempingssistemen.

een eigen kommunikatiestrategie opgelegd:
— een betrouwbaar voertuig dat een perfekte service waarborgt zodat elk bedrijf zich tot
een renderende zaak kan uitbouwen;
— een dienstverlening op maat en in samenwerking met de klant met het oog op de
fmaciering van de investering, de keuze van
het meest geschikte voertuig, de meest gunstige verhouding kilometer-kostprijs en niet in
het minst het onderhoud en de dienst-na-verkoop.
En wat heeft de doorsneeverbruiker met dat
alles te maken?
Als U op uw ontbijttafel een van de vele
verse Europese prodiikten aansnijdt bedenk
dan even dat de meeste ervan door een Ivecowagen werden aangevoerd.
Tot op het salon?
— Wie meer wil weten over de wonderlijke
wereld van de lichte en de zware TurboTech
richt zich best naar Iveco Belgium, Industrielaan 16-20 te 1740 Temat (02/583.12.11).

IVECO MET U!
Naar de dienstverlening toe heeft de konstrukteur zich onder het motto Iveco met U!

43

De TurboDally 35-10.
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ANTWERPEN
JANUARI
18 BOECHOUT-VREMDE: Nieuwjaarsreceptie In
de benedenzaal Gildenhuis St. Bavo te Boechout,
vanaf 20u. Org.: VU-Boechout-Vremde.
18 ANTWERPEN: VU-Antwerpen-Stad, Worstenbrood- en appelbollenavond vanaf 19u. lokaal van
Cremerie De Bie, Carnotstraat 136. Deelnameprijs:
150fr. Inschrijven via bestuursleden of tel.
238.82.08 of 216.14.70.
18 BERCHEM: Worstenbroodavond van VU-Berchem. Om 20u. in K.O.V., Jozef Wautersstraat 21.
Gastspreker: Herman Lauwers. 100 fr. per worstenbrood of appelbol + konsumptie. Inschrijven
bij T. Van Gelder, Apollostraat 73 (321.19.86).
19 EOEGEM: Kaartavond om 20u. In Drie Eiken.
Inschrijven op voorhand. Org.: VNSE.
19 KAPELLEN: Nieuwjaarsreceptie in het Kultureel Centrum ,,d' Oude Pastorij", Dorpsstraat 45,
om 19u.30. Gast is Herman Candries. Muziek door
Joost Arnout en Yves Liberloo. Org.: VU en VUJOKapellen.
21 KALMTHOUT: Nieuwjaarsontvangs om 20u.
in De Raaf, Withoeflei 2 te Heide. Gratis pannekoeken aangeboden, misschien vindt u wel de „boon"
= gratis drinken. Org.: FVV-Kalmthout.
21 ANTWERPEN: Debat „De Derde Maandag"
over Jongeren en Vlaamse Beweging. Met Linda
Boudry (VVSKM), Herman Lauwers (VU) en Lionel
Vandenberghe (IJzrbedevaart). Moderator: Paul
De Belder. Om 20u.30 in 't Vliegen Peerd, Kleine
Koraalberg. Org.: Coremanskring.
22 MECHELEN:
Herdenkingskoncert
Louis
Neefs, in MMT te Mechelen om 20u.15. Ook op
23/1. Org.: Rodenbachkring & vzw Uilenspiegel.
Toegang 300 en 350 fr. Info: Toon Pans:
015/41.18.88.
26 MERKSEM: Bezoek aan het Provinciehuis te
Antwerpen o.l.v. Koen Pauli. Afspraak om 9u.50
aan Provinciehuis. Info bij Joke Janssen, Olmenbrug 3 te Merksem (03/646.66.82). Org.: F W Merksem.
26 MERKSEM: Kaartavond, om 20u. in Vlanac,
Bredabaan 360. Inschrijving ter plaatse. Deelname
100 fr. Org.: Vlanac Merksem.
26 EDEGEM: Worstenbrood in Drie Eiken. Inschrijven op voorhand in het lokaal. Org.: VNSE.
29 BERCHEM: Dr. Paul De Ridder spreekt over
,,Het andere Brussel". Om 20u. het Kultureel
centrum Berchem, Driekoningenstraat 126. Org.
Vlaamse Kring Berchem.
FEBRUARI
1 LIER: Nieuwjaarsreceptie VUJO Arr. Mechelen. Om 20u. in VNC, Berlarij. Gastspreker: Antoine ,,Baard" Denert.
1 GEEL: Fuif in zaal Gasthuishoeve. Aanvang
20u. Org.: Vlaamse Aktiegroep Geel.
2 WOMMELGEM: Busuitstap naar Brussel o.l.v.
historikus Walter Luyten. Geleide bezoeken aan
Paleis der Natie, katedraal en historisch stadscentrum o.l.v. Paul De Ridder. Org. en info:
03/322.27.75 (Boogaerts) en 321.22.64 (Castermans). Vertrek om 10u.30 op de Kerkplaats te
Wommelgem, terug rond 20u.30. Inschrijven voor
21/1.
2 WOMMELGEM: Jubileumbal in zaal Keizershof, Dasstraat. Deuren 19u.30. Ten dans: 20u.30.
Org.: VU-Wommelgem.
3 MERKSEM: Jaarlijkse pannekoekennamiddag
en rommelmarkt. Vanaf 14u. in Vlaanc, Bredabaan
360. Inschrijven bij Joke Janssen, Olmenbrug 3 te
Merksem (03/646.66.82).
9 ANTWERPEN: VU-Groot Antwerpen, bezoek
aan Brussel (Barrikadenplein, parlement, katedraal). Vertrek 9u., teajg rond 19u. Onkosten: 200
fr. Inschrijven via uw bestuursleden of tel.
238.82.08.
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MINISTER SAUWENS TE GAST IN MMT
In het Mechels Miniatuur Theater woonde minister Sauwens één van de opvoeringen bij van ,,En waar de
ster bleef stille staan" van de Vlaamse auteur Felix Timmermans. Dit werk wordt reeds vele jaren met groot
sukses door het gezelschap opgevoerd. Nu reeds lopen er reservaties voor het stuk dat volgend seizoen
opnieuw hernomen wordt. Na de opvoering kon de minister kennismaken met de direktie, akteurs en
aktrices van het MMT. Gastheer voor de minister speelde ondermeer MMT-akteur Jaak Van Assche,
bekend uit vele populaire TV-series. Jaak Van Assche is tevens VU-schepen in Bonheiden waar hij onder
andere het leefmilieu onder zijn bevoegdheden heeft, (foto Mari< Aerts)

PROFICIAT BOOM!
Zondagmorgen 13 januari om 9u. zouden we in
Boom de koppen tellen.
Ons Toekomstplan voor Vlaanderen moest immers in èlle Boomse bussen terecht komen.
En... daar kwamen ze... vanuit Kontich met
schepen Brentjens, vanuit Aartselaar, Lint, Hove en
Edegem. Ook Antwerpen en Hoboken stuurden
hun straatlopers.
Provincieraadslid Clem De Ranter glunderde:
„Dat is weer zoals in de goeie oude tijd: Daadwerkelijk onze boodschap uitdragen". Rond het middaguur had heel Boom zijn meer dan 6.000 pamfletten gekregen en er werd achteraf nog even op
geklonken. Proficiat, militanten!
Fonne Crick,
Arr. verantw. Organisatie

WOMMELGEM VIERT
JUBILEUMBAL
Op 2 februari wordt in Wommelgem weer de pan
uit geswingd, en dit al voor de vijfentwintigste maal.

WAT MET
ZANDHOVENS
BURGEMEESTER?
Uit bezorgdheid voor de bestuurbaarheid van de
gemeente op een demokratische wijze hebben alle
oppositiepartijen een brief gericht aan minister
Tobback. De ondertekenaars waaronder VU-raadslid Leo Thys gingen de brief persoonlijk aan de
minister overhandigen.
Op dit ogenblik is nog steeds geen burgemeester
benoemd in Zandhoven. Uittredend burgemeester
De Bie werd door de CVP-meerderheid opnieuw
voorgedragen als burgemeester. Ondertussen
werd hij echter veroordeeld door het Hof van
Beroep in Antwerpen voor het storten van afvalstoffen in een verboden inrichting.
Reeds twee jaar loopt deze legislatuur en nog
steeds staat De Bie aan het hoofd van de gemeente. De oppositie vindt dat onaanvaardbaar gelet op
de veroordeling van betrokkene. De ganse oppositie wil dat er zo vlug mogelijk een nieuwe kandidaat
wordt voorgedragen maar ook dat nu reeds De Bie
uit zijn funktie ontheven wordt.
De ganse oppositie heeft gisteravond voor de
tweede maal de gemeenteraad samengeroepen
om te interpelleren over de ganse kwestie.

We vieren dit jubileumbal met de bekende ijzersterke formule, een platenruiter die de danslustigen
verwent en de gemoedelijke wijnkelder; ook de
grote tombola met meer dan 400 prijzen ontbreekt
niet op het appel.

ZOEKERTJE

Dit jaar is een deel van de opbrengst bestemd
voor de aktie Levenslijn. Het feest gaat door op 2
februari in zaal Keizershof; om 20u.30 start de
muziek.
Meer info bij H. Braeken, tel. 03/353.96.66.

— GEZOCHT — 22-jarige gehuwde kinderverzorgster met ervaring als bejaardenhelpster in home,
zoekt een nieuwe betrekking in het Brusselse of op
de as Brussel-Ninove. Voor inlichtingen zich wenden tot senator dr. J. Valkeniers, tel. 02/569.16.04.
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HERDENKINGSKONCERT LOUIS
NEEFS
Tien jaar geleden op Kerstdag 1980 kwamen
Louis Neefs en zijn vrouw Liliane op tragische wijze
om het leven. De Mechelse kulturele verenigingen
Uilenspiegel en Rodenbachkring willen nu op een
passende wijze de figuur en het werk van Louis
Neefs herdenken. Hiervoor hebben zij verscheidene redenen. Louis Neefs was onmiskenbaar een
talent dat te vroeg werd afgebroken. Verder willen
de kringen ook zijn engagement herdenken wat
betreft het leefmilieu en zijn inzet voor de grootNederlandse gedachte. Louis werd een belangrijke
Mechelaar die niet In de vergeetboek mag gedrumd
worden.
Daarom wordt op dinsdag 22 en woensdag 23
januari telkens om 20.15 u een herdenkingskoncert
opgezet in het Mechets Miniatuur Theater.
Aan het koncert wordt meegewerkt door zus
Connie Neefs. Naast een deel van de prezentatie
zal zij ook een vijftal nummers van haar broer
vertolken en enkele anekdotes vertellen. In een
reeks van 26 liedjes word» verder een beeld opgehangen van het werk van Louis Neefs. Het VLVshoworkest staat In voor de muzikale begeleiding.
Deze big band ook gekend onder de naam Van
Leuven en Vrienden staat onder de leiding van
Marcel Denies en is afkomstig uit Rijki^orsel.

BRABANT
JANUARI
18 DIEST: Nieuwjaarsreceptie VU-Diest. Om
20u. in 't Schijf, Halve Maan. Gratis drink aangeboden door de VU-mandatarissen. Gastspreker: Willy
Kuijpers.
18 MEISE: Nieuwjaarsreceptie in het teatertje ,,'t
Spinet" (sportcentrum Meise, ingang Nieuwelaan),
om 19U.30. Org.: VU-Meise-Wolvertem-Oppem.
18 BRUSSEGEM: Wëlpenfuif in zaal De Toekomst vanaf 20u.30. Met discobar Overdrive. Inkom 100 fr., w k 80 fr. Org.: VUJO-Merchtem.
19 MACHELEN: Nieuwjaarsreceptie in De Arend,
aan de kerk te Machelen, om 20u. Met als eregaste: Nelly Maes. Org.: VU-Machelen.
21 OPWIJK: Landschappelijk waardevolle gebieden in Opwijk-Mazenzele. Om 20u. in Brouwers-

Op de foto: het organizerend komitee met voorzitter van Uilenspiegel Bernard Moens,
Rodenbachkringvoorzitter Wilfried Van Assche, koncertorganizator Toon Pans, de
sekretaris van de VLV-BIg Band Willy Van Leuven e n Connie Neefs.
Naast dit herdenkingskoncert wordt een tentoonstelling opgezet in de foyer van het MMT. Verder
zijn er bezoeken aan het door Louis Neefs ontworpen monument in het Tivolipark.

Kaarten voor het herdenkingskoncert kosten 350
fr. en voor gepensioneerden, mindervaliden en
jongeren 300 fr. Ze zijn te bekomen aan de balie
van het MMT of op het tel 015-42.25.44.

huis, Marktstraat 59. Org.: Vorming en gemeenschap-VU-Opwijk.
26 WILSELE: 10de VU-Winterfeest met kaas- en
vleesschotels, wijn en streekbieren. Met optreden
van Zakdoek. Vanaf 20u.30 in parochiezaal. Bosstraat Wilsele-Putkapel. Inkom + eetmaal: 300fr.,
inkom alleen 70 fr. Inschrijven gewenst.
27 ZEMST: Mosselrestaurant in zaal Prins Leopold, Brusselsesteenweg, van 11 u.30 tot 20u. Org.:
VU-Groot-Zemst.
29 LENNIK: Hans De Belder over zijn bezoek aan
Irak en Libië. Met gelegenheid tot vraagstelling en
diskussie. Om 20u. in de Raadzaal van het Gemeentehuis. Org.: F.A.C.W. ism kultuurkring Argenta-Lennik. Iedereen welkom.

2 SINT-KWINTENS-LENNIK:
Gemeentehuis
20u. „Glimlachen en grimlachen in het Belgisch
Parlement. Ervaringen van een Vlaams-nationaal
senator", door Walter Luyten. Info: 02/532.09.11.
Inkom gratis.
2 BRUSSEL: 10u.-12u.30: Paleis der Natie.
Rondleiding door senator Walter Luyten. Middagmaal nadien mogelijk door storting van 550 fr. op
KB 416-1009691-12 van Roger Van Dyck. Info:
015/24.80.86. (ook op 2/3)
2 ROOSDAAL: 19de Eetfestijn. Vanaf 18u. in
zaal Jagershof, Dorp, Strijtem-Roosdaal. Ook op
3/2 vanaf 11 u.30 en op 4/2 vanaf 18u. Org.: VURoosdaal.
5 LENNIK: Mens en wereldbeeld in de Middeleeuwen. Voordracht door prof.dr. J. Janssens (Ufsal). Om 19U.30 in Huize Zwartenbroek, Zwartenbroekstraat 127 Org.: VIAC.
8 LAKEN: Breugel verlaat in 1563 Antwerpen en
vestigt zich te landen, door historikus Walter Luyten, in Nekkersdal, Schildknechtstraat 26. Inlichtingen bij WF-Laken, Generaal Piet De Groof, Prudent
Bolslaan 87.

FEBRUARI
2 SINT-ULRIKS-KAPELLE: 16de groot Breugelfestijn, in Taverne 't Misverstand, Brusselstraat
183. Vanaf 18u. Ook op 3/2 van 11 u.30 tot 19u. en
op 4/2 vanaf 17u. org.: VU-Volksbelangen-St.Ulriks-Kapelle.

ADVERTENTIE

LUNCH

900 fr. p.p.

Proevertje
Zalmpapillote,

julienne

Tussenrib

RESTAURANT

HASSELTBERQ
van

groenten

MARKTMENU

1.500 fr. p.p.

Proevertje
St.-Jacobsnootje
en zalm
gemarineerd met dille

,,Bordelaise"
Levendvers kreeftje
geparfumeerd
met lichte kerrie uit Madras

Nagereclit

y>

Lamszadel

Nieuwelaan 47, 1860 Meise

met

salie

i>

02/269 70 45

Nagerecht

Woensdag en zondagavond gesloten
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WEST-VLAANDEREN
JANUARI
18 IZEGEM: ALSK-zaal, Roeselaarsestraat, vanaf 19U.30; VU-nieuwjaarsreceptie met toespraken
door schepen Erik Vandewalle en kamerlid Paul
Van Grembergen. Org.: VU-lzegem.
18 WEVELGEM: Nieuwjaarsetentje voor VU-leden en -simpatisanten. Om 19u.30 in zaal Leyedaele. Met aperitief, mosselen/koude schotel-frieten,
koffie + gebak. Kostprijs mosselen 350 fr., koude
schotel 250 fr. Eregast; VU-Burgemeester Roza
Lernout. Inschrijven bij M. Debels (41.17.19) of F.
Soenen (41.58.88).
19 BRUGGE: Nieuwjaarsreceptie in De Balsemboom, Ganzestraat 44 te Brugge, vanaf 15u. Met
als gast: Hans De Belder. Org.: VU-Brugge.
20 MARKE-AALBEKE: Nieuwjaarsrecepte, opgeluisterd door Sonoro. Vanaf 11 u. in Ontmoetingscentrum-Cafetaria, Hellestraat 6 te Marke. Toespraak door Rosa Lernout. Org.: VU-Marke-Aalbeke.
21 IZEGEM: Oud Stadhuis, om 15u.: voordracht
over humor door Firmin Debusseré. Org.: W V G Izegem.
23 OOSTDUINKERKE: Aerobic om 20u.30 in
zaal De Witte Burg. Org.: FW-Duneblomme.
24 KORTRIJK: Tweede voordrachtavond door H.
Brugmanskring over ,,De Vlaamse regio in de
schaalvergroting van de XXIeeeuw", door Herman
Candries, volksvertegenwoordiger. Om 20u. in Kredietbank, Leiestraat 21.
26 BRUGGE: Koncertavond met Johan Vandenberghe met,,Westhoekliedjes". In De Frisse Sparre, Dudzelestwg 32, om 20u.30. Inkom 120 fr.
Kaarten: Kris Casier, Dorpsmolenstraat 11, Brugge
(050/333.58.00). Org.: VU-Brugge-Noord.
29 IZEGEM: Plantijnzaal ROB, om 20u.: eerste
sessie van de kursus over Griekse Kunst. Org.:
VSVK.
30 DEERLIJK: Rustoord Deerlijk. Animatienamiddag. Org.: VU-Deerlijk.
30 OOSTDUINKERKE: Aerobic om 20u.30 in
zaal De Witte Burg. Org. FVV-Duneblomme.

FEBRUARI
2 DEERLIJK: Molenhoek Deerlijk, om 18u.: Panelgesprek: Jean-Pierre Van Rossem-Hugo Coveliers. Moderator: Peter Verlinden. Org.: VU-Deerlijk.
2 OOSTENDE: Grote VUJO-Kwis en Receptie.
Om 20u. in zaal Den Anklap, Leffingestraat 85.
Deelname: 100 fr. per ploeg (ong. 3 pers.). Inschrijven bij Peter Cordy, Goedheidstraat 44 te 8400
Oostende.
6 OOSTDUINKERKE: Voordracht over streekbieren. Om 20u. in de raadzaal van het Oud Gemeentehuis. Proeven. Inkom: leden 80fr., niet-leden 100
fr. Org.: FVV-Duneblomme.
6 OOSTDUINKERKE: Aerobic om 20u.30 in zaal
De Witte Burg. Ook op 13, 20 en 27/2. Org.: FVVDuneblomme.
8 ZANDVOORDE: Kosovo-avond, met Jaak Vandemeulebrouwke en Willy Kuijpers; met projektie
van VNOS-film en fototentoonstelling. Aanvang:
20u. In parochiecentrum van Zandvoorde, Kloosterstraat 2. Org.: VUJO-OVD ism VU-OostendeZandvoorde.

ZOEKERTJE
— OVER TE NEMEN — Om gezondheidsredenen,
winkel van gadgets en geschenken over te nemen,
met of zonder stock. Interessante ligging. Molenbeek-Dilbeek. Tel. 02/521.45.61.
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FW-BLOEMEN TE KORTRIJK
De leden van de federatie Vlaamse Vrouwen van Kortrijk maakten op vrijdag 14
december '90, in een vergadering bloemschikken, 25 kerststukjes en brachten ze
daarna bij de bejaarden leden van VU-Kortrijk met een hartelijke kerst- en nieuwjaarswens vanwege het VU-bestuur.

VU-ENTITEIT KORTRIJK MET VREDESOPROEP
De VU-entiteit Kortrijk heeft eenparig haar ongerustheid uitgesproken over de toenemende oorlogsdreiging in het Golfgebied en de gevolgen
daarvan voor de regio en daarbuiten. Zij keurt de
houding en het optreden van Saddam Hoessein af
en steunt het VN-standpunt met betrekking tot de
schending van het internationaal recht.
De VU-entiteit Kortrijk maakt zich ernstig zorgen
over het feit dat de Golfkrisis en een eventuele
oorlog uiterst negatieve gevolgen zal hebben voor
de exportgerichte bedrijven in onze regio. Zij is
ervan overtuigd dat de situatie een ernstige hypoteek legt op de omzet en de expansie van onze

ondernemingen en een negatieve invloed zal hebben op de tewerkstelling.
De VU-entiteit Kortrijk doet een dringende oproep tot alle politieke en ekonomische verantwoordelijken om bij de bevoegde instanties aan te
dringen op een vreedzame oplossing. Zij drukt haar
gelukwensen uit voor al wie in die zin reeds
inspanningen leverde.
De VU-entiteit Kortrijk drukt de hoop uit dat de
VN een globale oplossing uitwerkt in het belang van
de betrokkenen op basis van het zelfbeschikkingsrecht der volkeren.

ADVERTENTIE

Houtzagerij

DE ROOSE N.V.
Algemene hout- en platenhandel
Schaverij
AFD NINOVE - 9400
Steenweg naar Aalst 496

Tel.: 053-66.83.86
AFD.: OKEGEM - 9471
Leopoldstraat 114
Tel.: 054-33.17.51

054-33.11.49
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OOST-VLAANDEREN
JANUARI
18 ZOTTEGEM: Nieuwjaarsreceptie voor leden
en simpatisanten in „Jorishof", Markt, om 20u.
Org.: VU-Zottegem.
20 MELLE: VU-Nieuwjaarsreceptie in het bovenzaaltje Parochiehuis Melle-Centrum. Gastsprel<er:
Bert Anciaux. Aanvang: 10u.30.
20 DEINZE: Nieuwjaarsontmoeting van de afdeling Deinze (leden en WIJ-lezers worden venwacht)
in Brielpaviljoen van 10u.30 af. Org.: VU-Deinze.
23 DEINZE: In de kelder van de Stedelijke Biblioteek: Natuureksploratie door Gaston Willemyns
(Wielewaal). Met diaprojektie. Org.: FW-Deinze.
25 SINT-AMANDSBERG:
Nieuwjaarsreceptie
voor leden en simpatisanten. Om 20u. in Raadszaal
Oud Gemeentehuis, Antwerpse stwg. Gastspreker
Paul Van Grembergen. Org.: VU-Sint-Amandsberg.
25 GAVERE: Nieuwjaarsreceptie om 19u. in „'t
Oud Asper, Kapellestraat 21 te Asper, gevolgd door
Kaasavond om 20u. Inschrijven voor 20/1 bij bestuursleden. (300 fr.p.p., kind. 150 fr.) Org.: VUGroot-Gavere.
FEBRUARI
2 LEDE: Jaarlijks ledenfeest van VU-Lede. Om
20u. in zaal „Hoop in de toekomst", Dorp te
Wanzele. Lekkere pannekoeken met koffie. Gastspreker: André Geens. Daarna volkszanger Mandus Devos. Inkom 150 fr.
8 MERELBEKE: Senator De Belder over de Golfkrlsis. Om 20u.in zaal Driekoningen, Hundelgemsesteenweg 656. Iedereen welkom. Inkom gratis.
Org.: VU-Merelbeke.
10 MELLE: Vijfde Valentijntjesbal in Parochiezaal, Kloosterstraat, Melle-Centrum. Aanvang:
21u. Deuren: 20u.30. Gratis drankje voor aanwezigen voor 22u. Met Disco-Bar Swing, dj Dannie De
Vries. Inkom 100 fr. Org.: VU-Melle.

AFVAL
De pijler „leefbare toekomst" organiseert
in het kader van het Toekomstplan Vlaanderen een kollokwium i.v.m. de afvalproblematiek. Dit kollokwium zal doorgang vinden in
de Bulo-kantoren te Mechelen op zaterdagvoormiddag 2 februari en dit vanaf lOu. tot
13u.
Het is de bedoeling de VU-visie te konfronteren met deze van deskundigen van de
bedrijfwereld, de overheid en de universitaire
wereld. Nadien volgt het debat met de aanwezigen.

Pauwengraaf 119
3640 MAASMECHELEN
Tel. 011/76.07.76
FABRICATIE VAN
ECHTE DONSDEKENS
Gans 65 % dons of gans 90 % dons
Eend 65 % dons of eend 15 % dons
140/200 - 200/200 - 240/200 240/220
OOK MATRASSEN & LATTENBODEMS

Met de welpjes werd ook een stukje hart meegegeven...

31 VU-WELPJES VERTREKKEN
NAAR ROEMENIE
Vanaf 26 december tot zaterdag 12 januari waren
31 Roemeense kinderen en drie begeleiders in
Oudenaarde.

investeringen om de ekonomie terug op te krikken.
Daarom is een initiatief zoals dit genomen door het
Oudenaards komitee Buzau-Oudenaarde enorm
positief. Hier worden deze kinderen in kontakt
Dit gezelschap kwam vanwege een staking van
gebracht met een echte demokratie. Zij zijn er
de Roemeense luchtvaartmaatschappij TAROM
getuige van hoe de mensen in Vlaanderen leven en
een week later aan dan gepland. Bij hun aankomst
werken.
in de Abraham Hans Middenschool ontvingen deze
Jacques Vander Haeghen,
kinderen en begeleiders, door toedoen van het
Arr. sekretaris
arrondissementeel bestuur van de VU-Oudenaarde
een welpje. Het diertje werd onmiddellijk gekoesterd alsof het het allergrootste goed op aarde was.
Volgens de begeleiders Vorel en Adriana Pietrateanu wordt in Roemenië niets ondernomen om
een echte demokratie te vestigen. De enige verandering die werd doorgevoerd is dat de vrije meningsuiting gerespekteerd wordt. Met de Westerse
hulp komt Roemenië niet echt vooruit. Op die
manier wordt wel een klein stukje van de nood
verholpen maar wat het land nodig heeft zijn
GRAAG INLICHTINGEN
ZONDER KOOPVERPLICHTING
I.V.M.
D DONSDEKENS
D MATRASSEN
n LATTENBODEMS

EVERGEM VRAAGT
VRIJWILLIGERS
Op 26 januari 1991 zal een omhaling gebeuren
op het grondgebied van de gemeente Evergem ten
voordele van Roemenië van voedselpakketten en
giften. Indien U of uw groepering hieraan willen
meewerken, dan kunt U kontakt opnemen met
volgende personen:
Nele De Bruyne, Riemewegel 92 te 9940 Ertvelde
(091/44.97.97) of
Dirk Van Hecke, Riemewegel 56 te 9940 Ertvelde
(091/44.69.35).
De opgehaalde voedselpakketten zullen door
mensen van Evergem zelf ter plaatse gebracht
worden.

NAAM:
STRAAT:

NR..

..

ZOEKERTJE

PLAATS:
— OVER TE NEMEN - Om gezondheidsredenen,
winkel van gadgets en geschenken over te nemen,
met of zonder stock. Interessante ligging. Molenbeek-Dilbeek. Tel. 02/521.45.61.

TEL:
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LIMBURG
JANUARI
17 HASSELT: „Marionet of meester'" Informatie-avond voor alle leerkrachten, om 20u in zaal
Salon van het Kultureel Centrum te Hasselt Laurens Appeltans licht de brochure toe Mogelijkheid
tot vragen stellen Johan Sauwens houdt slottoespraak Org VU-arr Hasselt
25 TESSENDERLO: Wijnavond, om 20u 30 m
Het Goor Met voorstelling door dhr Edmonds, en
het proeven van wijnen (leden 200 f r , met-leden
250 fr) inschrijven bij bestuursleden Org FVVTessenderlo
FEBRUARI
2 SINT-TRUIDEN: Jaarlijks afdelingsbal, om
20u 30 in zaal Veemarkt, Speelhoflaan Aan het
orgel Joep Lichter i Inkom 99 fr Org VU-afd
Sint-Truiden
2 HERK-DE-STAD: 6de Kwis en Spel Spelleiding en presentatie Ivan Hoebrechts en Guido
Ector Thema kv;ns is De Jeugd, met muziekvragen, herkennmgsvragen en spelproeven Inkom 70
fr Kaarten te bekomen bij Claire Appeltans-Vandebos (013/55 21 27) Ook voor inschrijvingen Org
Vlaamse Kring Herk-de-Stad

HER(K)WAARDERING GESTART
Herk-de-Stad — Amper zes maanden na de
goedkeuring door de gemeenteraad heeft het ministerie van Ruimtelijke Ordening en Huisvesting
zijn goedkeuring gegeven voor de oprichting van
zeven w oningen in het herwaarderingsgebied van
Herk-de-Stad, een prestatie waar senator Laurens
Appeltans, schepen van Openbare Werken, met
weinig fier op is Hij noemt het trouwens zijn
,,Her(k)waardering" Aan dit projekt is een toelage
verbonden van 12 679 011 fr en hiermee wordt
bijgedragen tot een van de opties van het herwaardenngsgebied, het wonen m het centrum stimuleren

seerd Ze kocht,,beeldbepalende historische leegstaande panden en nam ze terug in gebruik het
Wendelenhuis, het huis Brems in de Hasseltsestraat waar nu de biblioteek gehuisvest is, de Oude
Rijkswachtkazerne en het hele kompleks tegenover
de kerk, schoolhuis, vredegerecht, dekenij en de
schoollokalen De restauratie van het Wendelenhuis en de dekenij zijn al gerealiseerd

Herk-Centrum dat acht jaar geleden op sterven
na dood was, kent nu een grote heropleving

De inplanting van de hogervermelde zeven woningen IS vlak naast de oude Rijkswachtkazerne
De woningen worden gebouwd rond de binnenkeer
en zijn toegankelijk langs de poort De totale
kostprijs wordt geraamd op ruim negentien miljoen
waarvan een kleine dertien miljoen worden gesubsidieerd Senator Appeltans vindt dat 1991 vast een
goed bouwjaar

Voorbeelden hiervan zijn de volledige afbouw van
de Zoutbrugstraat, het Unic-kompleks, de appartementen langs de Ridderstraat en de Veearts Strauvenlaan, het Arcadekompleks De stad zelf heeft
ook verschillende belangrijke projekten gereali-

De belangrijkse realisatie voor 1991 is zeker de
start van ruwbouw van het Kultureel Centrum,
gestart op 1 december j I en waarvan de werken
twee jaar zullen in beslag nemen

HERK-DE-STAD
EN HET
ALGEMEEN BELANG
Herk-de-Stad Geen enkel dossier heeft in Herkde-Stad reeds zoveel stof doen opwaaien dan het
toewijzen van de elektriciteitsbedeling De keuze
bij Interelectra blijven of toetreden bij Iverlek' Na
drie gemeenteraadsbeslissingen, na één schorsing
en twee vernietigingen door één goeverneur, na
een tussenkomst van een minister, na vele tientallen uren van studie, vergaderen en overleggen
staat Herk-de-Stad in dezelfde positie als bij het
begin Interelectra mag stroom blijven leveren aan
de Herkse bevolking

VRAGEN
Het IS duidelijk dat het hier een zeer belangrijk
dosser betreft een kontrakt van 30 jaar met een
geraamde omzet van meer dan vier miljard waarvan de gemeente bijna éen miljard opnieuw in kas
krijgt, betaald door de Herkse bevolking en de
Herkse bedrijven Senator Appeltans, schepen van
Openbare Werken laat er geen twijfel over bestaan
,,Ons standpunt blijft echter eenvoudig én duidelijk WIJ kiezen voor die maatschappij die aan de
Herkse klant de beste service biedt aan de laagste
prijs Dit geldt dan zowel voor iedere Herkenaar
apart, als voor de gemeente zelf Wie heeft er nu
gelijk'' We willen hier met vervallen in een wellesmets spelletje We zijn bereid elke beslissing te
aanvaarden indien men kan bewijzen dat die beslissing juist IS Daar zit nu precies het probleem een
minister of een goeverneur hoeven mets te bewijzen Maar mets kan ons beletten daarbij hardop
enkele vragen te stellen
Waarom mag de persoon, oud-voorzitter van
Interelectra en voorzitter van de grootste geldschieter van Interelectra (de provincie), een oordeel
vellen waarbij die firma (Interelectra) rechtstreeks
wordt bevoordeeld' Waarom schenden wij. Herkenaren, het algemeen belang als 85 % van de
andere steden en gemeentes hetzelfde d o e n '
Waarom nodigt de goeverneur geen afvaardiging
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Plan van het te hernieuwen Marktplein aan de Oude Rijkswachtkazerne te Herk-de-Stad.

van Herk-de-Stad uit m zijn ,,residentie" om uit te
leggen wat dat algemeen belang dan precies wel
I S ' Waarom vraagt een SP-mimster aan de goeverneur om sankties te treffen tegen Herk-de-Stad
zonder dat de gemeenteraad hiervan op de hoogte
i s ' " (N V d r de SP is de enige Herkse politieke
partij die haar provinciale leiding én de raadgevers
van Interelectra blindelings volgt)

ONGEBONDEN
De vergelijkende studie door de kommissie op
vlak van de tarieven van de verbruiker, op vlak van
de dienstverlening, op vlak van winstaandeel, op
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vlak van inspraak in het beleid en op vlak van de
duur van de verbintenis dient vijf maal, namens de
verbruiker, met ja beantwoord te worden ten voordele van Iverlek Dit standpunt werd gedeeld door
CVP en PVV, een meerderheidsstandpunt, zij het
dan een alternatieve meerderheid
De Nieuwe Lijst onder leiding van senator Laurens Appeltans is bereid de belangen van de
Herkse bevolking tot het uiterste te verdedigen en
de waarheid bloot te leggen ,,Doorzichtigheid is de
beste waarborg voor een goed bestuur Ongebonden als we zijn, blijven we daarnaar streven Geen
enkele minister kan ons dat beletten", aldus senator Appeltans

UIT DE REGIO

VU-SCHEPEN HUWT
VU-SCHEPEN IN
HERK-DE-STAD
In Herk-De Stad trad VU-schepen Lo Guypen in
het huwelijk met Aline Boiten uit Stevoort Senator
Laurens Appeltans eerste schepen aanhoorde het
|a woord van tweede schepen Guypen Het voltallige schepenkollege een afvaardiging van de VU en
de Nieuwe Lijst waren eveneens getuigen van het
gebeuren
Lo Guypen is jarenlang aktief m het verenigings
leven van Groot-Herk, meer bepaald in Berbroek
waar de jeugdproblematiek hem nauw aan het hart
ligt Als schepen van jeugd werkt hij aan de
oplossing voor de huisvesting van de jeugdverenigingen m de gemeente
HIJ IS jarenlang bestuurslid van de plaatselijke
VU HIJ was sekretaris van senator Appeltans en
sinds 1989 werkt hij op het kabinet van minister
Sauwens Bij de gemeenteraadsverkiezingen was
hij één van de suksesvolle kandidaten en werd al
onmiddellijk opgenomen in het schepenkollege
verantwoordelijk voor kuituur en jeugd
Het jonge paar wordt gelukgewenst door senator Laurens Appeltans en de burgemeester van Herk-De-Stad. (foto Jos Leemans)

ADVERTENTIE
WIJ stellen U voor in exclusiviteit

(^Jurotu^
BVBAStassen-Verlinden
^Restaurateur

Traiteur

Banketaannemer-j

Comberg 29 b 3790 St-Martens-Voeren Tel (Ml/811110
Groepen informeer eens naar onze arrangementen
en dagmenu s voor groepen
*Furon eerste vermelding van Voeren in 966

KEUKENS - SANITAIR
VERWARMING
VAN DER CRUYS
Assesteenweg 240, TERNAT
Tel. 582.29.15
Toonzaal alle dagen open
van 9-19 u Zondag gesloten

goc>,^r4r sm-s-q'wx'"^^^
Zitplaatsei) feestzaal voor 100 personen - Groepen
en bussen op afspraak tegen speciale prijzen - toeristenmenu 295 fr.

De VU- en VUJO-delegatie vormde in de vredesbetoging van zondag jongstleden opnieuw een duidelijke groep. Onder de niet mis te verstane hartekreet
„Nooit meer oorlog" stapten de Vlaamsnationalisten op. Eenzelfde vredeswil
kwam tot uiting dinsdag 15 januari rond de Toren van Diksmuide.
(foto R Szommer)
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SOLIDARITEIT
Naar aanleiding van een dreigende oorlog
omwille van geld en olie, wordt, onder meer
vanwege ministers en aanvenwanten, beroep
gedaan op het begrip ,,solidariteit".
Met de gepaste eerbied vraag ik: solidariteit met wie en wat?
— Met de Verenigde Staten die, ondanks
alle internationale protesten, rustig verder
gaan met het feitelijk vernietigen van elke
Indiaanse kuituur?
— Met Frankrijk, dat, na in Noord-Afrika
gelijkheid, vrijheid en broederlijkheid op z'n
Frans in Arabische koppen te hebben ingehamerd, rustig verder elke eigen kuituur van
Basken, Bretoenen en Vlamingen probeert
uit te roeien, met héél harde „demokratische" middelen.
— Met Turkije, waar de Koerden worden
gefolterd en vermoord?
— Met Groot-Brittannië, steeds vooraan
om anderen te beschimpen, dat 800 jaar een
stuk van Ierland bezet houdt, en hoe! Een
Britse kolonie in West-Europa...
— Met de Sovjet-Unie (zoals iedereen
weet: sinds een paar jaar paradijs van vrijheid en demokratie), die onder leiding van
Gorbatsjov, misbruik maakt van de Golfkrisis
om de Baltische Staten, die zij destijds
platwalste en leegplunderde, opnieuw naar
de keel te grijpen? Zoals zij in 1956 gretig
gebruik maakte van de Suez-krisis om Hongarije binnen te vallen?
Waar blijft nu de „koninklijke gewetenskrisis", nu in het ovenwegend kristelijke Litouwen pantsers worden ingezet om een volk te
muilbanden?
Tenslotte: Saoedie-Arabië alléén al betaalt
40 tot 50 % van de hele kostprijs van deze
oorlog; de gevluchte Koeweitse emirs, ook al
zo'n sukkelaars, betalen de rest...

Spaans kan men namelijk pas in de hoogste
klassen in heel wat gimnasia leren. Het
Portugees echter is praktisch onbekend op
de Duitse lesroosters. Om beide talen te
oefenen, zou men twee of meer dagen moeten reizen, en zelfs als handeltalen halen zij
het bijlange niet van het Nederlands dat
trouwens nog de eerste toeristentaai in de
BRD is.
Nederland en Vlaanderen zouden dus op
hun zaak moeten letten.
De tijd is gunstig voor de invoering van
nieuwe schooltalen in West-Duitsland, en het
Nederlands hoeft deze goede kans niet te
missen. Een permanent kuituur- en taaioffensief bij de Duitse Kultuurministers in de
kultureel autonome Bundeslander zou inderdaad niet zonder sukses blijken, — als je
maar durreft! Een goede buur is trouwens
beter dan een verre vriend.
Jozef Kempen, Wachtber-Pech (Rijnland)

De redaktie ontvangt graag
brieven voor de lezersrubriek
Wederwoord. Naamio:» brieven gaan de scheurmand in,
evenals scheld- en smaadbrieven. De andere publiceert zij,
naarglang er plaats beschikbaar is. De redaktie behoudt
zich het recht voor brieven in te
korten en persklaar te maken
zonder de essentie van de inhoud te veranderen. Brieven
worden ondertekend met de
naam en de plaats van herkomst, tenzij de schrijver verzoekt slechts de initialen te gebruiken. De opinie, vertolkt in
een lezersbrief, is niet noodzakelijk deze van de redaktie.

Moeten onze matrozen en piloten dèèrom
worden uitgestuurd?
Blijft toch de vraag: in naam van welke
solidariteit?
P. De Pauw, Gent

EEN GOEDE BUUR
Ik weet niet of de bijdrage Nederlands in
Duitsland in WIJ van jan. '90 veel zoden aan
de dijk zal brengen. Intussen verkiren de
Westduitse Kultusministers te Bonn hun
nieuw plan: naast de bekende vreemde talen
op school, wil men straks ook de minder
bekende doen aanbieden, en wel al in de
lagere school, derde en vierde leerjaar. Natuurlijk wordt de taal der 20 miljoen buren in
Nederland en Vlaanderen helemaal niet vermeld. Het gaat om Spaans en Portugees!
Het is te gek om los te lopen. Dit Spaans ol
Portugees wordt namelijk in de sekundaire
school niet onmiddellijk gevolgd of opgevangen en verder aangeboden. De kinderen
raken het dan ook al gauw weer kwijt; het
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INTERNATIONAAL
BESTAAN
De hoofdredakteur van WIJ (11 jan. '91)
heeft mooi schrijven, maar zet hij de zaken
niet op zijn kop?
,,Een eigen buitenlandse politiek moet
Vlaanderen (...) onafhankelijker maken..."
Hoe edel deze optie ook moge zijn, zij Is
niet realistisch. Want onafhankelijk van wie
en van wat? Zelfs een zo onafhankelijk
mogelijk Vlaanderen zal steeds lid zijn van
een groter geheel en aldus moéten handelen. Behoren tot een internationale instantie
vergt solidariteit in goede en in kwade zaken,
ook in oorlogsomstandigheden.
Ik ben het wel eens met zijn redenering dat
een land pas echt bestaat wanneer het een
eigen buitenlandse politiek heeft, eigen vertegenwoordigers heeft in buitenlandse instellingen, enz.

50

Maar eer het zo ver is moet de klip van de
verdere staatshervorming genomen en ook
WIJ zal weten dat in de gegeven krisisomstandlgheden daar grote vragen moeten bij
gesteld worden.
M. Alsteens, Brussel

DE GOLFKRISIS
Wie is die redakteur die in WIJ (nr. 2/'91) in
„Kortweg", zo bitsig schrijft over „de Amerikaanse en Britse ooriogswolven" ? Die bewijst alleen maar datgene wat M.V.L. in het
hoofdartikel schrijft: „Vlamingen zijn nooit
sterk geweest in de internationale politiek".
Aan de hand van een wèèr gebeurd feitje
wil ik mijn vizie op de zaak uiteenzetten. Een
dame wandelt met haar poedel door een
winkelstraat. Plots komt een Duitse scheper
op het hondje toegesprongen; hij bijt het in
zijn nekvel; de dame slaat hem met de
leiband maar hij lost niet. Een groepje toeschouwers omringt het tafereel maar niemand durft iets doen. Daar komt een man uit
een nabijgelegen hotel. Hij draagt een emmer water en giet die met volle kracht op de
loebas. Die lost zijn prooi, en druipt af in de
beide betekenissen van dat woord.
Pas dit feitje toe op de Golfkrisis. Wie is
dan de poedel, wie de scheper, wie de
toeschouwers, en ja, wie is de man met de
emmer? Als uw redakteur die vragen juist
kan beantwoorden zal hij toch al iets begrepen hebben van de internationale politiek.
Ik raad hem daarenboven aan dit verhaaltje eens toe te passen op de Belgische
repressie.
F. Vanbrabant, Hasselt

ZOEKERTJE
- GEZOCHT — Dame, kinderverzorgster van
opleiding, met jarenlange praktijk als flliaalleidster
In een handelszaak die thans haar aktivlteiten
beëindigt, zoekt passende betrekking bij voorkeur
ten westen van Brussel of in het Brusselse. Voor
Inlichtingen zich wenden tot senator dr. Jef Valkeniers, tel. 02/569.16.04.
- GEZOCHT - Bediende (vr.— 1969). Ned.
origine. Middelbaar ondenivljs + 2 jaar detailhandel, typen. Zoekt deeltijds werk als onthaaljuffrouw
in Brussel of ten westen van Brussel. Kontakteer
kamerlid E. Van Vaerenbergh, 02/519.86.94
(7u.30-12u.). Ref: 9010.
- GEZOCHT - Bediende (vr. - 1960) richting
hoger sekundair ondenwijs. Zoekt werk in de omgeving van Vlaams-Brabant. Kontakteer kamerlid E.
Van Vaerenbergh, 02/519.86.94 (7u.30-12u.). Ref:
9010-109.
- GEZOCHT - Verpleegster (vr. - 1964), diploma van gegradueerde ziekenhuisverpleging. Zoekt
werk in de omgeving van Brussel of VlaamsBrabant. Kontakteer kamerlid E. Van Vaerenbergh,
02/519.86.94 (7u.30-12u.). Ref: 9011-110.
- GEZOCHT - Studente (vr. — 1970), studeert
ekonoie. Zoekt deeltijds werk in het centrum van
Gent. Alle werk. Kontakteer kamerlid E. Van Vaerenbergh, 02/519.86.94 (7u.30-12u.). Ref: 9012124.

LEPEL & VORK
Brugge bezoeken is ook
kennis maken met het

iMi i

Vlaams
Ontmoetingscentrum

^ De Gulden Spoor

Caf^ 7 ^

JfoM

kiMsUritnutt 3 3t90 hm

— RODE EN WIHE WIJNEN

rechtover uitgang parking

— TYPE PORTO (rode en witte)
— TYPE CHERRY
— TYPE CHAMPAGNE

't Zand 22 Brugge
tel. 050.34.30.82
dranken
snacks

J

HOOFDVERDELER KAAPSE WIJNEN

JG

restaurant
zaal voor 50 pers

(091) 60 26 27

NELEKOUTCR 13 — 9620 ZOnEGEM

VLAAMS HUIS
'DE ROELAND'
TEHUIS ALLER VLAMINGEN
Taverne „DE BOEMELTREIN"
Vlaams Huis
Streekbieren • Snacks - IJs - Wafels - Pannekoeken
Sfe«rvol treinmeubllair - Ook vergaderruimte
Weststraat 131 — 9930 SLEIDINGE.
Tel.: 091/57.68.46. - Zat en zond gesloten

RESTAURANT
KAPELLEKESHOEF

Drank- en spijshuis
Open van 11 tot 01 uur
St.-Kwintensberg 48 - 9000 Gent

Tel. 091/25.16.56

Banketbakkerij

OVEREINDE

JOOST GOSSYE
Geraardsbergsestraat
38
9300 Aalst

Maandag gesloten
Rustieke sfeer

CAFE-RESTAURAr4T-FRITUUR
Terras - Lunchroom -Coffeeshop
Altamira stone grill
Prijzen voor groepen
op aanvraag.
De Plank 24A
3790 Sint-Marlens-Voeren
Tel. 041/81.07.03

RESTAURANT-HOTEL

ANTWERPIA

Kapelstraat 1
Tongerlo-Westerio
Tel. 014-54.40.07

tboerenhof

Tel. 053-21.35.33

Salons Raymond
— banketzalen tot 300 personen
— specialteiten bruiloften en banketten
Overeinde 8 AS
011/65.73.05 - 65.89.40
Bij vertonen van VU-lidkaart:
één aperitief gratis.

Brood- en
banketbakkerij
R. DE BEULE
Heirbaan 53
2730 BURCHT
Tel.: 03/252.70.98

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

Hostellerie

yettttg
Oerenstraat 13
8190 Alveringem
tel 058/288 007

SPECIALITEIT VAN ALLE
GELEGENHEIDSGEBAK

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
WIJ bieden U
14 luxueuze hotelkamers met alle denkbare komfort
Fijne Franse keuken, è la carte en 8 menu's van 695 fr tot 1600 fr
Een hart voor de kinderen, eigen speelruimten en aangepaste menu s
Kamer (2 pers I met uitgebreid ontbijt vanaf 1750 fr
Eveneens pension en half pension mogelijkheden
Week end verblijf
"SEMINARIEMOGELIJKHEDEN"

conferentiezaal met alle nodige multifunctionele apparatuur

Voor gratis informatiepakket nopens onze mogelijkheden

Oerenstraat 13

8690 Alveringem tel. 058/288 007

— »
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KONCEPT
DAT ALLES
HEEFT...

KWALITEIT
Vervaardigd in de duurzaamste materialen: volkunststof, staal, aluminium. De afwerking draagt
:, het label van de Beigisclie fabrikant nr, 1 van Inet
betere kantoormeubilair. .
ERGONOMIE
Op mensenmaat be
doorvoer en niet-reflp^
in de hioogte verst
Itie is er een ideol^

Verzonken kabelbovenbioden die
,Voor elke v\/erksitu-

FLEXIBIUTEIT
^ • r l
Met één enkei onde^^ren feen beperkt aantal
bladen kan J e alle kanten uit bij aanbouw en
ombouwiÉÉHWiddel van één enkel sleuteltje. De
logistiekéfl^Kud werkt sterk kostenbesparend.

VRAAG ONZE FOLDERf

ïïïim

kantoormeubelen
kantoorinrichting

MECHELEN Industnezc
Toonzalen open v a n '
BRUSSEL Mor '
ToonzaleniC

