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AANBEVOLEN HUIZEN
N.V. BERT Cars e n T r u c k s
Assesteenweg 101-103
TERNAT
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02/582.04.10

Verdeler
VOLKSWAGEN - AUDI - PORSCHE 944
Diensten: verhuring lange termijn: D'IETEREN LEASE
Depannage dag en nacht - tel. 02/452.67.26
Personenwagens, vrachtwagens en carrosserie

DE PRIJSBREKER
Open van 10 tot 19 u.

Guido 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

' OEVRIESE
woonverlichting

nv de winne-fabrisac

^

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

058-51.26.29
Leopold II laan 205

8458 OOSTDUINKERKE^

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

ESOX STAN PHILIPS

van het goede meubel
Groenstraat 84, 2000 Antwerpen

r"Mii ^

baron rurent\aan 'H
K3iO b r u u r 4
baün brufiKC oostkampy
w 0S0 3 ^ " 4 0 4 >

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

<
migrostraat 128
\,\
,^ 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

PVBA

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

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

TEGEN DE KULTUUR
VAN DE HAAT
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E schaduw van de CNN-war-opera valt zwaar over
het gewone nieuws. De joernaals brengen nauwelijks ander nieuws en dat moet het publiek de
indruk geven dat het veel mist. De wereld draait
nochtans verder door, of wat dacht u?
Men moet zich de vraag stellen of het recht op
informatie geen onrecht wordt aangedaan. Bovendien geeft deze allesoverheersende eenzijdigheid
de gelegenheid om tal van zaakjes te regelen die
aan de aandacht van de publieke opinie ontsnappen.
Iedereen is er zowat van overtuigd dat de Sovjet-Unie van
de gelegenheid misbruik maakt om in de Baltische staten
„haar" orde op zaken te stellen.
Ook in eigen land geraakt een bericht nog nauwelijks van
onder de Golf-pletwals vandaan. Zo lijkt het alsof de verkiezing van de PS-top niet heeft plaatsgevonden. Nog nooit werd
de kijker zo grondig klaargestoomd voor één evenement,
waarbij iedereen meende zijn bijdrage te moeten leveren. En
zonder dat zich nauwelijks iemand afvroeg waarvoor dat
allemaal goed was.
De georchestreerde aftelling in het Midden-Oosten —
waarop de wereld zat te wachten alsof
het om een wereldwijde televisieshow
ging — werd omkaderd door specialisten-aan-de-zandbak die deden alsof
het om een gezelschapsspel ging of
om een herhaling van de slag van
Waterloo. Moest dat nu echt?
Met een zucht van verlichting haast
is de oorlog dan toch begonnen. The
show must go on... En wij maar gapen!
Het is dan ook niet te verwonderen
dat de klaargestoomde kijkiustigen ontevreden zijn, want de gewekte honger
wordt nauwelijks bevredigd. De kijker
krijgt de indruk steeds dezelfde raketten te zien afschieten, steeds dezelfde
gebouwen te zien bombarderen, steeds dezelfde mensen
hun gasmaskers te zien aangespen.
Met de overvloed aan extra-nieuwsuitzendigen lijkt het ook
niet pluis te zijn. Verneemt men er echt meer door? Is het niet
een steeds herhalen en opkloppen van dezelfde berichten?
Want de hoofdrolspelers laten slechts los wat hen het best
uitkomt. Maar wat gebeurt er in werkelijkheid? Om taktische
redenen komen slechts die berichten vrij die passen in de
propaganda, dat is nu wel zeker. Wat is waarheid, wat is
verzinsel? Niemand zegt het ons.
Meent president Bush het wel wanneer hij verklaart,, meer
rezultaten" te willen zien ? Als de luchtmacht van de geallieerden reeds zo vaak op „sortie" was, moeten er dan niet meer
verwoestingen zijn aangericht, niet meer slachtoffers gemaakt? Hetzelfde geldt voor het beeld dat Saddam Hoessein
ons ophangt. Wat is er geloofwaardigs aan het geringe aantal
raketten die zijn troepen zouden afschieten?
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De wereld is wellicht nog nooit zo nauw bij een oorlog
betrokken geweest, maar is de wereld wel ooit zo onnauwkeurig ingelicht? Wij werden wel massaal voor het scherm
geroepen maar blijven nu in de kou zitten. Want wij willen
méér en erger en gruwelijker.
Onze honger naar gruwel is het rezultaat van de veranderde wereld waarin wij leven, waarin wij onszelf en onze
kinderen hebben klaargestoomd om nu in het echt te zien wat
wij reeds eerder zagen in de zogenaamde beeldkultuur die de
onze is geworden. Op kousevoeten heeft de vrijetijdsindustrie
geweld tot ontspanning verheven. En wij hebben niet of
nauwelijks gereageerd.
Men waarschuvrt terecht voor het gevaar van indoktrinatie
door religieuze en politieke sistemen, maar hebben wij deze
les wel geleerd? Vandaag blijkt meer dan ooit van niet en dat
wij haast immuun zijn geworden aan de indoktrinatie van het
geweld. En dat is op zijn zachtst gezegd een beangstigende
vaststelling. Met hetzelfde gemak waarmee wij onze natuur
verkwanselen springen wij gewetenloos om met de kuituur
van het geweten. Begrippen als liefde, schoonheid en kunst
hebben plaats geruimd voor geweld, terreur, macht en bezit.
Dit is geen kwaal van het Westen alleen, de afschuwelijke
middelen die Saddam Hoessein gebruikt tonen dat ook hij tegen zijn
kulturele en religieuze tradities handelt.
Een politieke partij wordt geacht het
welzijn van het land en de burgers te
beogen, zij doet dat vanuit haar visie
op politieke strukturen die zij het nuttigst acht. De VU Vlaamse Vrije Demokraten put haar overtuiging uit een
traditie die waarden als vrijheid, vrede,
kuituur en welzijn hoogacht. En dit niet
alleen voor het volk waaruit zij gesproten is maar voor alle andere volkeren.
Deze verlangens krijgen op ogenblikken als vandaag een grote betekenis, voor eigen gebruik maar ook op wereldschaal.
De nieuwsjaarsontmoeting van de Volksunie met de pers
deze week stond niet in het teken van het Midden-Oostenkonflikt maar handelde over... onderwijs. Dat kan in de gegeven
omstandigheden vreemd klinken maar is niet toevallig. Meer
dan ooit is de zorg voor de opvoeding aan de orde, want
onderwijs is veel meer dan wetenschappelijke kennis vergaren. Het is er vooral opdat kinderen en jongelui in deze
moeilijke wereld moet geleerd worden mens te worden en te
blijven. Meer dan ooit is er opvoeding nodig om de waarde
van het bestaan te beseffen, om het waarachtige van de
schijn te onderscheiden en om door schoonheid dit tranendal
leefbaar te maken.
In deze bange dagen kunnen wij enkel hopen dat zowel in het
Westen als in de Arabische wereld, beide reeds door zovele
oorlogen gelouterd, voldoende mensen aan morgen denken
opdat de redelijkheid het haalt op de kuituur van de haat.
Maurits Van Liedekerke
WIJ — 25 JANUARI 1991
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Walter Luyten loopt de jongste weken met een Sajudisspeldje rond. Geen wonder,
het Sovjetgeweld in de Baltische staten zit de senator en heel
de VU bijzonder hoog.
Hans De Belder interpelleerde de regering over haar houding in het Golfkonflikt.
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Het partijbestuur van de
VU besprak het oplaaiend geweld in de wereld.
,,Nooit meer oorlog" lijkt
verder weg dan ooit.
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Ver van CNN worden 20
miljoen Afrikanen met de
hongerdood
bedreigd.
Minister André Geens
trok nog maar eens aan de alarmbel.
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ƒ ^ Niet de inhoud maar voor^ 1 al de vormgeving van de
I ^ J IJzerbedevaart en het
Zangfeest verklaart de
lauwheid van de jongeren tegenover de Vlaamse Beweging.
Dertig jaar geleden stond
dit land in rep en roer met
de stakingen tegen de
eenheidswet. Vooral in
Wallonië liet deze staking sporen
na. Een interview met Jacques Yerna, de ,,schatbewaarder" van het
Renardisme.
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voor uitvond. Nu is het een van
Europa's grootste haviken, met de
socialisten in de regering.

M ^
Walter Luyten ontmoette
I ^ J de Sajudis-minister van
I 1^ Buitenlandse Zaken Saudargus. De Litouwse regering staat klaar om in ballingschap te gaan.
M H
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Nederland was vroeger
zo'n vredelievend land
dat men er tentijde van de
demonstraties
tegen
kruisraketten de term ,,hollanditis"
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De Boerenbond bestaat
honderd jaar.

De grootste kultuurvereniging, het Davidsfonds,
stelt het goed.

0^ 0^ Het Antwerps voetbal
J SM kende de financiële teg^ ^ J loorgang van Beerschot,
de terugval van Antwerp
en de opgang van Germinal.
(foto Ronald Szommer)

DOORDEWEEKS

WALID KHALED...
De arrestatie van Walid Khaled, woordvoerdervan de Palestijnse terreurorganisatie
Aboe Nidal (verantwoordelijk voor de Silcogijzeling), leverde dagenlange gespreksstof
die nu eens niet met de Golfoorlog te maken
had. Hoofdrolspelers in heel de affaire waren
o.m. MarkEyskens, ministervan Buitenlandse Zaken, en Jan Hollants van Loocke,
topdiplomaat. In de bijrollen slaagde vooral
Tobback erin zichzelf voor het voetlicht te
werpen.
Walid Khaled was dus om nog vrij duistere
redenen (wat is een debriefing? wat met de
geruchten over projekten, ja zelfs wapenliandel7) met een toeristenvisum in ons land.
Dat hij in Brussel op de Grote Markt opgepakt werd, is echter vooral te wijten aan
toeval, en niet zozeer aan de ijver van onze
politiediensten die Tobback zo overdreven
prees.
Luidens De Standaard was het een Aziatische konsul (al dan niet getipt door Mossad
of CIA) die Khaled herkende, en de politie
waarschuwde. Enkele agenten en een kommissaris vonden de oproep van de konsul
niet de moeite waard om in aktie te treden.
Pas toen een inspekleur van de gerechtelijke
brigade opdaagde die de konsul persoonlijk
kende, besloten onze alerte behoeders van
de openbare veiligheid even poolshoogte te
gaan nemen.

...BEZOEKT
BRUSSEL
Hun loomheid maakte al gauw plaats voor
zenuwachtige zelfingenomenheid met de
grote vangst. Snel werd Tobback gewaarschuwd. De Binnenlandminister viel uit de
lucht, en belde Martens, die nog wat harder
uit de lucht viel. Walid Khaled had de politiemannen er intussen van overtuigd om Buitenlandse Zaken op te bellen. De grote
terrorist wist zelfs naar wie de politiemannen
moesten vragen om hen ervan te overtuigen
dat het om een misverstand ging. Even later
belde Hollants van Loocke terug met de
vraag om Khaled op zijn gezag op vrije
voeten te stellen, wat ook gebeurde.
Enkele uren later besloot men Khaled zo
snel mogelijk over de grens te zetten. Wie in
heel deze Belgische komedie flaterde, blijft
totnogtoe onduidelijk. Het klinkt waarnemers
ongeloofwaardig in de oren dat Eyskens niet
zou geweten hebben dat Khaled een visum
gekregen had en in ons land vertoefde.
Eyskens had hiervan minstens Martens,
Tobback en Justitieminister Watlielet op de
hoogte horen te stellen. Maar, zelfs indien
we aannemen dat Eyskens van niets wist,
blijft hij de verantwoordelijk mioister. Het zou
trouwens ae eerste Keer met zijn dat de
geleerde man eerder vertrouwt op zijn intelligentie en talent in verbale luchtafweer dan
op zijn dossierkennis.
Het mag trouwens opmerkelijk genoemd

Zoals iedereen verwachtte, brak vorige vieek dan toch de Golfoorlog uit. Onze
woordenschat werd verrijkt met heel wat wapens en oorlogstuig: Scuds,
Patriots, Stealths, Tornado's,... Televisie, radio en kranten overstelpen ons
met informatie, panelgesprekken, interviews,... maar zeg nu eens eerlijk: wie
kan na meer dan een week oorlog echt zeggen hoe de toestand er voor staat?
Irak stoort zich alvast niet aan Rode Kruiskonventies over krijgsgevangenen.
Gevangen piloten worden in de propagandaslag misbruikt en als menselijk
schild gebruikt.
Zie ook biz. 11 het partijbestuur deelt mede.
worden dat de praatgrage professor, met
geen patriot uit de ether te halen, onmiddellijk na het schandaal een onbegrijpelijke
afkeer scheen te hebben van mikro's en
kamera's. Dat Eyskens' kabinetschef Reyn
en topdiplomaat Van Loocke hun ontslag
aanboden (maar diplomaat blijven!) lijkt veel
op een zoenoffer om Eyskens zelf in het
zadel te houden.

FILIPS DE
OVERBODIGE?
In Noonwegen zal de 53-jarige Harald V
zijn overleden vader, koning Olav V opvolgen. Vreemd genoeg krijgt Harald het rangnummer V achter zijn naam. Sedert de tijd
van de vikings heette geen koning in Noorwegen nog Harald. Noorwegen werd bovendien pas onafhankelijk in 1905, na de afscheuring van Zweden.
Onze kroonprins, Filips, moet geen rare
ideeën krijgen. In onze gouwen reden immers in lang vervlogen tijden, voor de oprichting van de Belgische staat, ook een aantal
beroemde Schone, Goede en soortgelijke
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Filipsen op een wit paard rond. De zoon van
prins Albert maakt zich beter geen illusies:
een rangnummer krijgt hij niet. Maar indien
hij toch een beetje in voetsporen van Harald
wil lopen, kunnen we hem wel een passende
bijnaam geven: Filips de Overbodige. De
koningsfunktie in Noorwegen is een louter
ceremoniële.

PS-BURO
Tijdens een kongres van de Parti Socialiste te Brussel werd Guy Spitaels opnieuw tot
voorzitter verkozen. De burgemeester van
Aat was de enige kandidaat. Hij mag zich
nog twee jaar lang met monsieur Ie president
laten aanspreken.
Er werd ook een nieuw PS-partijburo verkozen. Daarin doen de regionalistische ,,rebellen" Jean-Claude Van Cauwenberghe, de
burgemeester van Charleroi, en José Happart, de fruitkweker die uit de generiek van
het BRT-joernaal verdween, hun intrede.
Tenzij deze laatste zich blijft vastbijten in
dorpsvetes, kan deze ,,legalisering van de
nationalistische vleugel binnen de PS" de
federale dinamiek alleen maar ten goede
komen.
WIJ — 25 JANUARI 1991

DAVIDSFONDS
Op een persontmoeting maakte Davidsfondsvoorzitter Lieven Van Gerven cijfers
bekend over het stemgedrag van de Davidsfondsleden. Het gaat om gegevens uit een
sociologisch onderzoek uit 1984, dus eigenlijk kompleet achterhaald.
Toch komen we er hier even op terug
omdat er een merkwaardig verschijnsel In
werd vastgesteld: van de DF-leden beweerde 33,9% voor de VU te stemmen, 33,6%
voor de CVP, 6,5% voor het Vlaams Blok,
6% voor Agaiev, 4 % voor de PVV en 0,6%
voor de SP.
Het partljlidmaatschap van de bestuursleden laat echter een opmerkelijk verschillende verdeling zien: 59,6% van de bestuursleden zegt lid te zijn van de CVP, 36,5% van de
VU, 1,6% van Agaiev, 1,4% van de SP, 0,6%
van de P W en 0,3% van het Vlaams Blok.
93% van de bestuursleden zegde zich tegen
elke eventuele partijpolitieke binding van de
vereniging te verzetten.
Hoewel het merendeel van het DF-voetvolk (In '84) VU-gezInd was, had de CVP een
stevige greep op de lokale besturen. Wat
opviel verleden jaar op de in OW-kringen zo
geroemde 6 mei-manifestatie in Brussel, was
de geringe aanwezigheid van het DF. Het
leek wel of de DF-top er niet in was geslaagd
zijn tienduizenden leden warm te maken
voor deze manifestatie.
Dit zou wel eens verkeerd kunnen zijn.
Een ander opvallend feit op 6 mei was
Immers de massale VU-aanwezigheid en de
bijna totale afwezigheid van de CVP. Als 6
mei een sukses was, is dit vooral aan de VU
te danken. Maar wellicht stapte het DFvoetvolk met zijn lokale VU-afdelIng mee, en
bleven de CVP-gezinde DF-ers thuis.

ZAIRE EN DE NGO'S
Op zijn nieuwjaarsperslunch over Afrika
(zie ook elders in dit blad) schudde de anders
zeer bedaarde VU-minIster van Ontwikkelingssamenwerking André Geens enkele
krasse uitspraken uit de mouw. Geens beperkte zich wel tot zijn bevoegdheid, ontwikkelingssamenwerking, al kon hij het niet
nalaten daar aan toe te voegen dat dit heden
ten dage voor een minister geen evidentie
meer schijnt te zijn.
Wat de verhouding met Zaïre betreft, beschouwt Geens alleen de herziening van de
besluiten van 22 juni door Zaïre als een
signaal. Het herstel van de Sabena-vluchten
op Kinshasa mag voor de luchtvaartmaatschappij misschien van groot belang zijn,
voor mij is het dat niet, verklaarde de minister. Zelfs wanneer de relaties met de gewezen kolonie weer ontdooien, zal de ontwikkelingssamenwerking tussen beide landen volgens Geens nooit meer als voorheen zijn.
Geens is ook niet van plan om In te gaan
op de Zaïrese vraag om de Gemengde Kommissie terug samen te roepen. Aan zo'n
WIJ — 25 JANUARI 1991

in het Astoria-hotel vond dinsdag de traditionaie nieuwjaarsperslunch van de
VU-Vlaamse Vrije Demolcraten piaats. VU-voorzitter Gabriëis drul(te er zijn
goediceuring uit over het regeringsbeieid met l}etreld(ing tot de Golfooriog. De
VU wijst een harder en offensiever optreden tegen lral< af. De VU-voorzitter
haalde uit naar de PVV en PRL die nu een oproep doen voor meer Belgisch
wapengeldetter, maar blijlcbaar vergeten zijn dat in '83 de liberale staatssekretaris voor Energie Knoops met Irak akkoordjes sloot over een uitwisseling van
technologie voor kerncentrales.
Gabriels kondigde ook aan dat de Vlaamsnationalisten kontakt leggen met de
omgeving van de president van de Russische republiek in de USSR, Boris
Jeltsin.
In zijn nieuwjaarsspeech had de VU-voorzitter het vooral over het onderwijs.
Hij betreurde de uitslag van de ARGO-verkiezing, waardoor de waarborgen
voor filosofische en ideologische minderheden In het gedrang dreigen te
komen.
Op de foto zien we Jaak Gabriels in gesprek met de ministers Geens en Schiltz.
Ook staatssekretaris Vic Anciaux, sekretaris Willy Kuijpers, penningmeester
Willy De Saeger, ondervoorzitter Annemie Vandecasteele en fraktieleider in de
senaat Jef Valkeniers waren aanwezig.
(foto P. Van Den Abbeele)

slimmigheidjes laat ik mij niet vangen, zei de
minister. Het is Zaïre die de samenwerking
heeft opgezegd, niet België. Waarover kan
een Gemengde kommissie praten als er
geen samenwerking meer bestaat, vroeg
André Geens zich af.
De minister haalde ook uit naar sommige
NGO's. Die worden volgens hem in de media
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al te veel als heiligen beschouwd. Welnu, ik
verzeker U, dat zijn ze niet, zei Geens. Hij
vindt het onbegrijpelijk dat een land als het
onze ongeveer tweehonderd NGO's telt, terwijl buurlanden als Nederland en Duitsland
het met minder dan een tiende daarvan
rooien, en bovendien meer uitgeven aan
ontwikkelingssamenwerking.

KORTWEG

• De Golfooriog heeft belangrijke
gevolgen voor de kamavaivieringen. In Maastricht, Venetië, Wenen,
Aken, Düsseldorf, Mainz, München
en Sankt Vith worden dit {aar geen
maskers opgezet. Volgens de laatste berichten gaat het karnaval in
Aalst en Blnche wei door.
• Het Franse SOS Racisme viei
uit elkaar na een betoging waarin
wei van leer werd getrokken tegen
het Amerikaanse en Franse optreden In de Golf, maar waar over
Saddam Hoessein en de bezetting
van Koeweit geen onvertogen
woord viel.
• De eerste televtsie-oortog, met
een pietwals van beelden, zongt er
toch niet voor dat we beter geïnformeerd zijn. Over de aangerichte
schade, de doden en gewonden, de
uitgeschakelde vliegtuigen, lanceerlnstallaties of
strategische
doelwitten, bestaat geen zekerheid. De censuur en de propaganda doen hun werk. De BBC heeft
zeifs een lijst opgesteld van liedjes
die ongeschikt zijn In tijden van
oorlog.
• BRT-reporter Reddy De Mey
maakte een knappe reportage over
de Vredeskring die op initiatief van
WItly Kuljpers rond de Uzertoren
werd gevormd (zie WU van vorige
week). Reddy wist de kijkers zetfe
te melden dat naast vertegenwoordigers van verschillende volkeren
ook een Derwish het woord voerde. Reddy maakte hier een schoonheidsfoutje: de „Derwish" was Raf
Derwish van het Koerdisch instituut te Brussel...
• Ons land kan 15 tot 20% minder
tropisch hardhout invoeren wanneer er op alle braakliggende terreinen en weinig rendabele landbouwgronden massaal populie*
ren geplant zouden worden, beweert de Gentse professor Mare
Stevens. Nieuwe, geseiekteerde
populierensoorten zouden na behandeling een aKematlef vormen
voor het hout uit de bedreigde regenwouden.
• Eind deze maand wordt de produktie gestaakt van de Wartburg,
één van de laatste Oostduttse (nu
Duitse) visitekaartjes. De beruchte
Trabant, die tegenwoordig met een
VW-motor gemaakt wor;dt, gaat pas
eind juni uit produktle.'
• En volgende week op video: War
In the Guif van CNN.

WALTER LUYTEN OVER DE
BALTISCHE STATEN
• De situatie In de Baitische Staten wordt
erg spannend. Hoe is dit te verklaren?
„De tragische geschiedenis van deze volkeren die de grootste slachtoffers zijn geweest van Stalinisme en Sovjetdiktatuur ligt
uiteraard aan de basis. Toen met de hoop op
demokratizering de ijzeren greep loste, ging
het vrijheidsproces hier het snelst zijn gang.
Men kan hier spreken van vrijgekozen parlementen. Een eerste uitdaging voor de konservatieve Marxisten van de Sovjetunie. De
grootste uitdaging echter is de Baitische wil
om de in 1940 verloren gegane onafhankelijkheid te herstellen. En dit is uiteindelijk de
reden van het scherpe ingrijpen van de
Sovjets."

• Hoe ziet U de toestand verder evolueren?
„Met de jongste wijzigingen aan de top
van het centrale Sovjetbestuur lijkt Gorbatsjov bijna volledig de gevangene van de
konservatieve krachten. Kunnen zij de drang
naar meer vrijheid terugschroeven in de
grotere republieken zoals Rusland zelf en
welk is daar de sterkte van de positie van
Boris Jetsin ?
Het echt volledig terugdraaien naar de tijd
voor de Glasnost lijkt wel onmogelijk. Veel
zal afhangen van de houding van WestEuropa tegenover de Sovjetleiders. De ekonomische puinhoop is van die aard dat de
samenwerking met het Westen moeilijk kan
gemist worden. Maar het Westen moet eisen
stellen vooral naar het recht van die Baitische volkeren op ruime zelfstandigheid. Het
verleden heeft ons geleerd dat een kordate
houding, maar in een open atmosfeer, het
meest rendeert tegenover de Sovjetunie."

• Welke zijn de kansen voor de Balten?
„Ik geloof op termijn in een positieve
ontwikkeling vooral voor Litouwen. We hebben hier te doen met een enorm bewustzijn,
gestaald door het lange lijden, en de kracht
van een bewust volk is een van de grootste
hefbomen in de geschiedenis.
Men kan er als Vlaming maar alleen een
diepe bewondering voor hebben als men ziet
hoe nacht na nacht duizende mensen een
levende borstweer vormden rond het parlement. De uitvaart van de 14 vermoorde
Litouwers was indrukwekkend. Bijna vijfhonderdduizend mensen die de uitvaart volgden
bij een volk van 3,5 miljoen inwoners. Rekeninghoudend dan nog dat door een doelbewuste politiek van inwijking de Sovjets de
samenstelling van deze volkeren sterk zijn
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gaan beïnvloeden. Dit telt vooral voor de
Esten en de Letten die dreigden overspoeld
te worden door de inwijking en die bijna
minderheid werden in eigen land."
• Er was de oproep van Landsbergis, de
Litouwse president, aan de senatoren gericht om hun solidariteit te betuigen. Wat
was de weerklank?
„Toen ik mijn oproep richtte tot de senatoren vlak voor de stemming vorige donderdag
waren er in eerste reaktie een achttal kollega's bereid mee te gaan naar de Litouwse
hoofdstad Vilnius. Door omstandigheden vielen er enkele weg zodat we met vijf een
visumaanvraag indienden. We vroegen de
steun van Buitenlandse Zaken en in het
kader van de recente konferentie voor veiligheid en samenwerking in Europa, onlangs m
Parijs gehouden, lijkt het logisch dat wij het
recht hebben om de toestand ter plaatse te
gaan vaststellen.
We zijn benieuwd of de Sovjets het zullen
weigeren aan een vreedzame parlementaire
delegatie. Dan lijkt een scherp protest van
Buitenlandse Zaken aangewezen en moeten
wij andere mogelijkheden bekijken."
• Wat heeft U het meest aangegrepen In
uw kontakten met de Litouwers en de
andere Baitische volkeren?
„ Vlak voor mijn interpellatie in de senaat
had ik rechtstreeks telefonisch kontakt met
het belegerde parlement in Vilnius en had ik
een m&iewerker van Landsbergis aan de
lijn, namelijk het kamerlid Racas. Ik vroeg
hem naar de atmosfeer ter plaatse. Het
parlementslid antwoordde dat de mensen
buiten (opnieuw 15.000) beheerst, ernstig en
vastberaden waren en hij vatte de toestand
als volgt samen:,, Wij hebben alleen stokken
en onze lichamen om ons parlement te
beschermen, maar de moed van de mensen
is ontroerend."
Zo zegde een jonge man, die nog nooit
vrijheid had gekend:,. Wij hebben gedurende twee jaar het gevoel en de smaak van de
vrijheid teruggevonden. Dat geven we nooit
meer op. Ja, wij hebben angst, want we
zagen zaterdag onze broeders sterven onder
de Sovjettanks en -kogels. Maar onze angst
voor de dood is geringer dan de vrees om
opnieuw de vrijheid te verliezen."
Wie zoiets hoort en dat situeert bij een
dergelijk bewust volk kan alleen maar dro
men en ontroerd zijn in een Vlaanderen van
1991 waar men met een parafrase op het
woord van de dichter moet zeggen:,. Waar
men veel kleinheid kan ontwaren."
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PERSSPIEGEL
En toen ons vorig persoverzicht met de klemtoon op LKouwen bij U binnen kwam, was de
hel in het Midden-Oosten dan
toch losgebarsten. Ondertussen sloeg de Sovjetpletrol ook
toe In Letland, maar laten we
positief eindigen met lof aan
onzB senator Frans Baert die
heenging na een vruchtbare
loopbaan. (W.V.B.)

In een eerste reaktie zei Eyskens dat
Khaled in Brussel was voor een „afrondend
gesprek".
Maar het kon even goed zijn dat de woordvoerder van Aboe Nidal in ons land was om
er het terrorisme te organiseren. Beide versies zijn elkaar immers waard.
Later heette het dat er een „spijtige vergissing" was gebeurd.
Dat is het minste wat men kan zeggen."

rwTES"

GAZET VAN ANTWERPEN
Om olie en geld was het vooral te doen
in dit Golfkonflikt. Wat zijn dan de voorlopige gevolgen voor onze ekonomie?
„Begrotingsminister Hugo Schiltz die dezer dagen in alle stilte hardnekkig blijft verder werken aan de technische voorbereiding
van de aangekondigde budgetkontrole krijgt
van zijn kant meer ademruimte. Indien de
Nationale Bank er nu ook nog in slaagt om de
rentetarieven verder af te prijzen zit het
meteen helemaal goed. De bank kon gisteren alvast van de uitzonderlijke sterkte van
de Belgische frank gebruik maken om de
korte termijnrente met nog eens 0,10 procent
af te prijzen. Of hoe de Belgische ekonomie
er zelfs in deze moeilijke tijden nog in slaagt
om haar kredietwaardigheid verder te verbeteren. Een vaststelling die internationaal beslist zal aangemerkt worden."

HETVOLK
„Ongehoord" is de titel van Leo Marynissen over de staart die de Silco-affaire
heeft gel<regen op het ministerie van Buitenlandse Zaleen. Hij vat het zo samen:
,,Het feit heeft de wereld verbijsterd en ons
land aan het misprijzen van het buitenland
prijsgegeven. Op een ogenblik dat in de Golf
een oorlog woedt tegen de Iraakse tiran,
loopt een terrorist van het zuiverste water en
bovendien een aanhanger van Saddam
Hoessein, vrij rond in ons land.
Minister van Buitenlandse Zaken Eyskens
staat ingevolge deze onverkwikkelijke zaak
aan zware kritiek bloot. Dat bleek gisteren
ook uit de verontwaardigde reakties op de
partijhoofdkwartieren en van zowel de
woordvoerders van de Joden als van de
Islam in ons land. Hoe was het mogelijk dat,
ondanks de verscherpte kontrole tegen terroristen, een van de topfiguren van het internationale terrorisme in Brussel verbleef?
WIJ — 25 JANUARI 1991

Eenzelfde tonaliteit geeft Mare Platel
onder de titel „trieste bedoening". Met
een slotbeschouwing „zo werkt een demokratle niet".
,,Eerst de onthutsende Gladio-ontdekking
op Defensie, nu de Silco-affaire op Buitenlandse Zaken, telkens weer ambtenaren die
menen te moeten bewijzen dat zij blijven
terwijl hun minister toch maar komt en gaat.
Mark Eyskens gunt zichzelf de politieke kans
om alvast op zijn ministerie, de Brusselse
Quatre-Brasstraat, de nonnale politieke spelregels weer in te voeren. Het is niet aan
beroepsmilitairen om te zeggen hoe een land
zich moet beveiligen, het is evenmin aan
beroepsdiplomaten om te bepalen hoe een
land zich buiten de eigen grenzen moet
gedragen. Zo werkt een demokratie niet."

LA LIBRE BËLGIOUE
Wat is nog de plaats van Gorbatsjov die
duideliji( de gevangene is geworden van
de miiitaristische marxisten in de Sovjetunie? Michel Rosten k\]M. voor de Sovjetleider in het l(offiedit(.
„De dag van vandaag schijnt de president
verlamd te zijn en door die situatie te aanvaarden heeft hij wellicht zijn politiek einde
onderschreven. Zijn verlaten van de scene
zou nog wat tijd kunnen innemen; maar
behalve een nieuwe bocht die elke dag meer
onwaarschijnlijk lijkt zal het afhangen van
het humeur van de konservatieven. De aankomst van Gorbatsjov in hun kamp betekent
voor hen het voordeel van een voorlopige
schijn van eerbaarheid. Maar deze heren
hebben slechts gestreden voor hun politiek
overleven zonder ooit te denken aan de
toekomst van de natie. Wanneer zij zullen
begrepen hebben dat het staatshoofd voor
hen geen enkel nut meer heeft — namelijk
omdat het Westen van hem zal afstand
nemen — dan zullen ze hem weggooien.
Want zij zullen nooit vergeten dat hij de
ongenadige tegenstander was die hen gedurende 5 jaar op de knieën wist te dwingen."
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En om in schoonheid te eindigen geven
wij een uittreicsel uit het lovende afscheidsartilcel dat deze krant wijdde aan onze nu
ex-senator Frans Baert.
„De Gentse VU-senator heeft maandag in
de senaat zijn afscheidsspeech gehouden
en daarin nog wat gefilosofeerd over het
politieke bedrijf dat er helemaal niet zo
negatief uit komt. En hij is in volle vriendschap uit Brussel vertrokken met in zijn
hoofd nog heel wat nazinderende, onverwacht-hartelijke woorden van o.a. Melchior
Wathelet en Roger Lallemant, mannen van
de overkant van de barrikade;
„Ik ben niet bitter, integendeel. En ik zal
helemaal niet in een gat vallen. Ik blijf bezig
als advokaat, ik heb een pluralistisch getint
kantoor van zeven mensen. En ik zal meer
reizen want ik ben president geworden van
de Orde van de Prince en in die kwaliteit zal
ik de 80 afdelingen in Nederland, Vlaanderen, Luxemburg en zelfs Frankrijk en Duitsland bezoeken."
De Orde van de Prince is een vereniging
die sterk Nederlands-kultureel gericht is en
waar vriendschap en tolerantie over ideologische grenzen heen hoog in het vaandel
staan geschreven."

GEZEGD IS...
...GEZEGD
„Nieuw in de geschiedenis van de
militaire konfliktbeslechting is dat de
oorlog rechtstreeks via de televisie te
volgen is. Voor de oorlogsverslaggeving is dat een primeur. Iedereen die
over een televisietoestel beschikt kan
nu 24 uur op 24, rechtstreeks, in real
time, het gebeuren volgen. Op het
scherm kan de kijker de piloten zien
opstijgen of bommen horen inslaan.
Een nog spannender berichtgeving kan
onmogelijk bedacht worden. Een onmiskenbaar hoogtepunt in het genre
infortainment, de osmose tussen informatie en entertainment, het samenvloeien van nieuws, dramatiek en ontspanning. „War in the Gulf" als een
spannende brok televisie, alleen af en
toe onderbroken door reklame, voor
o.a. Kuwait Airlines."
Jean-Claude Burgelman
en Dirk Verhoof,
kommunikatiewetenschappers
in De Standaard.
Woensdag 23 jan. '90

DE OORLOG VAN IEDERS
GROOT GELIJK

M

ET deze woorden vatte Senator Hans De Belder vorige
zaterdag zijn interpellatie tot
de regering aan over „de
houding die zij inneemt in
het Golfconflict en de gevolgen die eruit zulien voortvloeien voor België's buitenlands beleid". Hij vertrok
vanuit de eigen grondbeginselen van de VU Vlaamse
Vrije Democraten: „Pacifisme en nationalisme zijn voor haar evenwaardige pijlers wegens de zelfbeschikking, de gelijkwaardigheid en het respect van alle volkeren".
Vlaanderen houdt niet van oorlog, stelde de
Senator, verwijzend naarde geschiedenis en
naar recente opiniepeilingen.

NATIONALISME
Hans De Belder stelde dan dat heel wat
volkeren in de maalstroom van het conflict
worden opgenomen, of integendeel vergeten. Hij citeerde enerzijds het Israëlische en
„het steeds opnieuw bedreigde Palestijnse
volk" en anderzijds de „vaak vergeten Koerden en Armeniërs". Ook verwees hij naar het
Arabische nationalisme, het terrorisme en
het integrisme, gekoppeld aan de armoede
en de bevolkingsexplosie. Hij herinnerde aan
de Arabische en Europese wens voor wederzijds respect: „De Koran predikt niet de
heilige oorlog, wel de verdraagzaamheid".
Toch wees de Senator op de wezenlijke
verschillen die er bestaan tussen onze maatschappijopvatting en die van de Islam. Dit
kwam volgens hem sterk tot uiting in de
gesprekken die hij voor enkele weken met
PLO-leider Yasser Arafat en de Libische
leider Moeammar Khadafi had. „Deze oorlog
is de oorlog van ieders groot gelijk," vond De
Belder. „ Voor Saddam Hoessein is het „de
Palestijnse zaak" tenvijl het hem in feite
alleen te doen is om zijn eigen macht, zijn
onmenselijk autoritair regime en zijn ambities van panarabisch leiderschap. Voor de
VS zijn het de „UNO-resoluties" terwijl het in
feite gaat om principes en materiële belangen."

CONFERENTIE
De senator stelde dan droogjes vast dat de
oorlog alvast door de televisiestations is
gewonnen. Toch ging hij verder in zijn be-

toog de verantwoordelijkheid die op allen
weegt niet uit de weg, en hij citeerde de VUstellingname van 12 november 1990. Hierin
veroordeelde de partij de Iraakse invasie in
Koeweit en eiste ze de onmiddellijke terugtrekking van de Iraakse troepenmacht. „Bij
voorkeur wil de VU een oplossing zien komen uit de Arabische landen zelf en zij
moedigt ieder initiatief in die richting aan."
Hans De Belder drong er met de partij op aan
dat ook de resoluties van de Veiligheidraad
over het Palestijnse probleem zouden worden toegepast: men kan niet met twee maten
en twee gewichten werken I Respect voor het
zelfbeschikkingsrecht van het Palestijnse
volk moet gekoppeld worden aan waarbor-

„ik heb vorige week nog een
bezoek gebracht aan leper en
werd daar geconfronteerd met
het „nooit meer oorlog". Vorige
zondag droeg in de vredesmanifestatie te Brussel iemand de
slogan mee: „Ik ben van na de
oorlog en dat moet zo blijven".
De hele mensheid heeft deze
week de adem ingehouden, hopend dat het niet zou gebeuren
maar toen zagen we hoe de
wereld het laatste decennium
van de eeuw aan flarden begon
te schieten met computergestuurde preciesheld. De oorlog
van ieders groot gelijk was begonnen."
gen voor de veiligheid van Israël. Er moet
een internationale conferentie komen over
de veiligheid en de samenwerking in het
Midden-Oosten. Europa dient hierin zijn verantwoordelijkheid te nemen. „Verderpleiten
wij voor een georganiseerde economische
solidariteit tussen Europa en de Arabische
wereld", citeerde H. De Belder het partijstandpunt. „Ten slotte verzetten wij ons
tegen verdere wapenleveringen aan landen
uit het leidden-Oosten." Vooral Frankrijk, de
Verenigde Staten en de Sovjetunie hebben
de regio immers opgebouwd tot het kruitvat
van de wereld. Maar ook Belgische bedrijven
hebben aan de wapenhandel met het Midden-Oosten méér dan slechts een zakcent
verdiend!
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Hans De Belder: „...het laatste decennium van deze eeuw aan flarden
geschoten."

ZWARE SLAGEN
Op het einde van zijn interpellatie ging De
Belder nog even in op „de kunstmatige
speculaties rond de olieprijzen". Hij toonde
zich verder bezorgd over de internationale
politieke en diplomatieke gevolgen van de
crisis. Hij betoogde dat „deze crisis zware
slagen heeft toegebracht aan de Europese
Gemeenschap" en hoopte dat de regering
bij de verdere bepaling van haar beleid
„rekening zal houden met de grote verschillen inzake appreciatie van de internationale
orde die aan het licht komen tussen de
publieke opinie in Europa en die in de VS."
Hij pleitte voor een versterking van een
gemeenschappelijke Europese politiek. Tenslotte bracht de gewezen diplomaat hulde
aan „onze diplomaten in het Golf-gebied".
Zijn tussenkomst werd door zijn collega's
zeer gewaardeerd. De ministers Mare Eyskens van Buitenlandse Zaken en Guy Coëme
van Landsverdediging antwoordden namens
de regering. M. Eyskens besloot zijn uiteenzetting met de woorden: „Onze regering,
hopelijk gesteund door heel het land en alle
partijen, zal trachten als vredestichter vastberaden en voorzichtig door deze crisis heen
te komen. Wij hopen dat het wapengeweld
spoedig achter de rug is en dat wij zo snel
mogelijk werk kunnen maken van de heropbouw van de vrede." Met Hans De Belder zal
de VU hiervoor alles In het werk stellen.
Frank Seberechts
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BARBAARS EN ONAANVAARDBAAR

Nu net 10 maanden geleden, op 29 maart
1990, wees Walter Luyten op het gevaar van
een bloedbad in Litouwen. Minister voor
Buitenlandse Zaken, Mark Eyskens, replikeerde toen dat ons land Litouwen niet hoeft
te erkennen omdat het de inlijving ervan door
de Sovjet-Unie nooit heeft goedgekeurd.
Verder zegde hij toe, langs de gepaste kanalen de bezorgdheid van België over te maken.
Vier maanden later bracht Har]s De Belder
Litouwen opnieuw ter sprake. Toen beloofde
de minister kontakt op te nemen met de
nieuwe Litouwse overheid. Verder sprak hij
de hoop uit dat een effektieve onafhankelijkheid mogelijk zou zijn.
Ondertussen is de vrees van Walter Luyten helaas bewaarheid. Het bloedbad vond
plaats. „Barbaars en onaanvaardbaar", zo
omschreef Paul Van Grembergen het optreden van de Sovjet-troepen. „Sedert vijftig
jaar zijn de Baltische staten het slachtoffer
van twee diktatoriale regimes, het kommunistische en het fascistische. Het lijkt ons
belangrijk deze vergelijking te maken. Voor
ons zijn de Baltische staten steeds onafhankelijk gebleven." Dat president Gorbatsjov
de generaals niet onmiddellijk desavoueerde, doet Van Grembergen besluiten dat het
Sovjet-regime nog steeds niet demokratisch
is. In dat verband herinnerde Walter Luyten
aan de grote Vredeskonferentie van november 1990 in Parijs. De drie Baltische ministers werden toen vriendelijk maar kordaat
wandelen gestuurd, omdat hun aanwezigheid Gorbatsjov zou ontstemmen.
Emotioneel bracht de VU-senator verslag
uit over zijn telefonische kontakten met hef
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wen in januari 1990. Boos brak hij toen een
gesprek af met een Litouws arbeider, en
zinspeelde hij reeds op het sturen van tanks.
„Ten volle begrijp ik de vraag van mevrouw
Sacharov om de naam van haar echtgenoot
te schrappen uit de lijst van Nobelprijswinnaars, opdat hij niet zou staan naast die van
Gorbatsjov die de vrijjheid onderdrukt."

Walter Luyten: „...angst voor de
dood minder groot dan angst om de
vrijheid te verliezen."
(foto szommer)
Parlement in Vilnius. „Men vreest er dat de
Europese hypokrisie weer volop speelt zoals
in 1956, en dat de 14 Litouwse doden niet
zullen opwegen tegen de bloedgolf in het
nabije Oosten." Inderdaad dreigt het Baltisch probleem met de krisis in de Golf in de
vergeethoek te geraken.
Het ergerde Luyten zeer erg, dat de Sovjets blijkbaar weer dezelfde taal spreken als
in de Stalinistische tijd. Hoe moet anders het
bericht geïnterpreteerd worden dat „een komitee van vrije arbeiders gevraagd heeft om
de orde te herstellen"? Of dat er slechts
twee doden zijn gevallen, die zelf als eerste
hadden geschoten?
„Wij kunnen ze niet meer geloven", zo
besloot Walter Luyten. En hij verwees hierbij
naar het bezoek van Gorbatsjov aan Litou-

„Op dit ogenblik zit op de tribune bij de
toeschouwers een vriend van mij uit Litouwen, waarvan de ouders jarenlang in Siberië
hebben gevangen gezeten. Ik vroeg hem of
ik zijn naam mocht noemen. Hij antwoordde
me, dat hij daar geen enkel bezwaar tegen
had nu zijn broeders met lege handen voor
de Russische tanks staan en een levende
ketting vormen rond het Litouwse parlement." Dit laatste hadden Luyten en zijn
vriend via de telefoon vernomen. Rondom
het parlementsgebouw werden toen door
duizenden Litouwers putten en grachten gegraven, om aldus ongewapend een levend
schild te vormen. „Men vertelde me ook over
een jonge man die verklaarde eindelijk een
gevoelen van vrijheid te hebben gevonden.
Voor die jongere was de angst voor de dood
minder groot dan de angst om opnieuw die
vrijheid te verliezen."
Konkreet vroeg Walter Luyten dat in afwachting van een oplossing ten gronde in
Litouwen, alle EG-hulp aan de Sovjet-Unie
wordt opgeschort. Verder bepleitte hij dat
ons land dringend de onafhankelijkheid van
de Baltische staten krachtdadig opnieuw zou
erkennen. Tot slot wil hij dat zoveel mogelijk
parlementaire delegaties Litouwen bezoeken. Zelf zal hij hiertoe alles in het werk
stellen, (j.a.)

P-SPROKKELS
• De oorlog in het Midden-Oosten en het
oplaaiende geweld in de Baltische staten
hielden de voorbije dagen ook het Parlement
in de ban. De Senaat trok zelfs een zaterdag
uit om over de Golfoorlog van gedachten te
wisselen. Initiatiefnemer was Hans De Belder die in een uitstekend betoog en met
kennis van zaken de VU-inzichten schetste.
• Verder stemden de senatoren in met een
aantal wijzigingen aan de reglementering
van de wapenhandel. Aldus wordt onder
meer gepoogd een einde te maken aan
handelspraktijken die de openbare veiligheid
in gevaar brengen.
• De twee laatste interimrapporten van de
Onderzoekskommissie inzake nukleaire veiligheid vielen in goede aarde bij Rob Geeraerts. Wat het rapport over de kleine producenten betreft, hechtte hij veel belang aan de
normen: „Er moeten dringend normen en
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meetmethodes worden ontwikkeld opdat
produkten die in feite geen radioaktief afval
zijn, niet als dusdanig zouden worden behandeld. " In het rapport over de ontmanteling tot slot ging hij vooral in op de aanbeveling inzake de pijp voor radioaktief afvalwater
die afvalwater van het SCK naar de Molse
Nete voert.
• Tijdens het vragenuurtje bepleitte Bob
Van Hooland dringende maatregelen om
binnen de ambtenarij meteen flagrante misbruiken uit te roeien, de dienstverlening te
verbeteren, de kosten te drukken en de
depolitisering te bevorderen. Aanleiding
hiertoe was de VTM-uitzending over ambtelijke misbruiken. De zorg van de VU-senator
ging vooral uit naar de vrijwaring van de
faam van de verdienstelijke ambtenaren.
• In de Kamer werden de debatten over de
jongste
internationale
gebeurtenissen
slechts onderbroken voor het klassieke vra-
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genuurtje en het wetsontwerp betreffende de
handelspraktijken, dat reeds eerder groen
licht kreeg in de senaat.
• Tijdens dat vragenuurtje vroeg Etienne
Van Vaerenbergh aandacht voor het groeiende probleem van de schijnhuwelijken. Justitieminister Wathelet stelde een Kommissiedebat in het vooruitzicht, om de situatie te
bespreken en passende maatregelen uit te
stippelen.
• De Golfoorlog kreeg reeds eerder ruime
aandacht in de Kommissie voor Buitenlandse Betrekkignen, een debat dat overigens
rechtstreeks op het TV-scherm te volgen
was. BIJ de stemming over de voorstellen van
motie viel Nelly Maes scherp uit tegen de
oorlogszuchtige taal van de Waalse Liberaal
Gol: „Herinneren de liberalen zich nog het
akkoord van 1983 tussen de heer Knoops en
Irak over de levering van nukleaire installaties?".

PARTIJBESTUUR

HET PARTIJBESTUUR DEELT MEE
Na afloop van het Volksunie-Partijbestuur
van maandag 21 januari j.l. heeft algemeen
voorzitter Jaak Gabriels volgende mededelingen verspreid ten behoeve van de pers.
Het partijbestuur van de VU Vlaamse Vrije
Demokraten heeft een uitvoerige bespreking
gewijd aan het oplaaiende geweld in de
wereld, met name in de Golfoorlog en in de
Baltische staten. Als pacifistische partij betreurt de VU dat er vandaag de dag nog
steeds regimes bestaan en door velen aanvaard worden, die het geweld aanzien als
een middel om konflikten op te lossen en die
het zelfs tot een ideologische doelstelling
verheffen. Tezelfdertijd is zij teleurgesteld
om het afbreken van de kansen op een
diplomatieke uitweg uit het Golfkonflikt en
meent zij dat de niet-militaire verweermiddelen tegen de agressie van Irak te weinig
kansen hebben gekregen. Als volksnationale
partij is de VU ervan overtuigd dat enkel het
respekt voor de souvereiniteit van de volkeren de basis kan zijn voor een duurzame
wereldvrede. Als verdraagzame partij wil zij
in dialoog zoeken naar evenwichten waarbinnen de volkeren vreedzaam kunnen samenleven.

GOLFOORLOG

~

Ook nu nog blijft de VU gekant tegen het
gebruik van geweld in het oplossen van de
Golfkrisis. Het ekonomisch embargo heeft in
haar ogen niet de kansen gekregen die het
moest krijgen om de Iraakse bezetting van
Koeweit ongedaan te maken. Ook stelt de
VU vast dat er niet of veel te zwak is
opgetreden tegen Westerse bedrijven die
mede het embargo trachtten te omzeilen. Nu
wordt duidelijk dat de kosten van de oorlog
deze van een aangehouden embargo in
veelvoud overtreffen, zowel menselijk, ekonomisch als militair.
De VU hoopt dat er in de plaats van het
wapengeweld snel een glojale diplomatieke
oplossing uit de bus kan i'omen. In haar ogen
moet de Europese Gemeenschap hierbij het
initiatief in handen nemen. Europa is niet
gediend met een aanslepende oortog in het
Midden-Oosten, waarbij het risiko op een
uitbreiding tot andere landen in de regio met
de dag toeneemt. De VU is daarom ook ten
zeerste bezorgd om de sluipende besluitvorming die nu plaatsvindt en waarbij de NAVO
meer en meer in het konflikt betrokken raakt.
Zo lijkt de ontplooiing van de NAVO-vloot in
de Middellandse Zee, onder meer ter vrijwaring van de toegang van het Suez-kanaal,
een poging om de organisatie een groter
militair belang toe te kennen. Tevens vreest
de partij dat de NAVO in het konflikt meegesleurd zal worden als gevolg van de galopperende toestand in Turkije.
Daarom eist de VU dat er dringend een
politiek overleg tussen de NAVO-landen tot

Vanop lanceersystemen in de woestijn van Saoedie-Arabië wordt een Patriotral<et afgevuurd.
(•<>*«> ^P)
stand wordt gebracht, om duidelijk de grenzen van het optreden van de NAVO, in wezen
een defensieve organisatie, vast te leggen.
De Belgische regering moet haar taak beperken tot de kontrole op de naleving van het
ekonomisch embargo, en ondersteuningsen begeleidingsaktiviteiten. Een militaire betrokkenheid in het konflikt moet vermeden
worden.
Door de Golfoorlog zijn de ontwikkelingen
in de Baltische staten enigszins op de achtergrond gedrongen. De VU betreurt dit. De
demckratisch-opbouwende ontvoogdingsbewegingen zijn van wezenlijk belang in het
uittekenen van een vreedzaam, ontwapend
Europa. De VU wil het gewelddadig optreden
van de Sovjet-Unie in Litouwen, Estland en
Letland met kracht veroordelen. Blijkbaar is
de politieke kracht van de Sovjet-president in
die mate verzwakt dat de konservatieve middens in Moskou en het militaire apparaat van
dit vakuüm en van de Golfkrisis gebruik
maken om de demokratisering en het onafhankelijkheidsstreven van de volkeren in de
USSR de kop in te drukken.

BALTISCHE STATEN
Deze Baltische beweging naar internationale erkenning en naar zelfbeschikking
evenals haar verantwoordelijken verdienen
onze volle politieke en morele steun. De VU
heeft dan ook vooraanstaande leden van de
Demokratische beweging uit de Russische
Republiek uitgenodigd voor overleg over
steun en samenwerking. De VU eist tevens
dat uitwerking van de de Europese akkoorden voor hulpvertening aan de USSR opgeschort wordt. Ook wil zij dat de regering en
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de Europese Gemeenschap in haar geheel
de Baltische staten opnieuw uitdrukkelijk
erkennen en relaties van staat tot staat met
hen aanbinden. Waar nodig moeten de Belgische en de Vlaamse regering rechtstreeks
niet alleen humanitaire hulp aan de Balten
geven maar, meer algemeen, ook hun internationale bevoegdheden aanwenden om
onze bilaterale relaties met Estland, Letland
en Litouwen te intensifiëren.

NOOIT MEER OORLOG"
Sinds 2 augustus van vorig jaar werd de
wereld wakker geschud uit haar korte postKoude Oorlog euforie. De oorzaken van de
konflikten liggen echter veel verder in het
verleden. Zowel in het MkJden-Oosten als in
Europa kan geen duurzame vrede heersen
als de rechten van de volkeren, van alle
volkeren, niet worden gerespekteerd. In het
Midden-Oosten betekent dit onder meer dat
Irak de souvereniteit van Koeweit opnieuw
eerbiedigt, maar ook dat er een oplossing
wordt gezocht voor de problematiek van
onder meer de Palestijnen, de Koerden,
Libanon. Een oplossing waaraan ieder moet
meewerken, ook de Verenigde Staten en
Israël. In Europa rraet er dringend konkreet
werk gemaakt worden van het samenleven in
een pan-Europese politieke struktuur waarin
alle volkeren en kuituren in het oude en het
nieuwe Europa en in de Sovjet-Unie op
natuurlijke wijze deelnemen aan de besluitvorming over Europa's toekomst. Als een
partij die streeft naar het venvezenlijken van
het ,,Nooit Meer Oorlog" meent de VU dat
het vooral nu van levensbelang is het volkerengegeven te betrekken in onze visie op en
optreden in de wereld.

WIJ — 25 JANUARI 1991

LANGUIT

LITOUWEN KLAAR VOOR
REGERING IN
BALLINGSCHAP

H

ET was een duidelijk vermoeide
en diep ontgoochelde Litouwse
minister die wij ontmoeten in het
Brusselse hotel. Telefoon na telefoon, binnenlopende journalisten en kameramannen, lokale
Litouwse simpatisanten en toch
vond hij nog de tijd om een half
uur met ons over zijn land en
zijn bekommernissen te spreken. Dankbaar waren wij dat hij
op het einde van het gesprek zei:,, Wij
voelen dat gij onze geschiedenis kent en
onze bel<ommemissen deelt. Dat geeft ons
opnieuw moed."
Op onze vraag hoe hij uit het belegerde
Vinius geraakte, kregen we het verhaal van
een spektakulaire tocht. De grenzen tussen
Litouwen en Polen waren hermetisch afgesloten. Met zijn wagen Is hij over de kleine
veldwegen Wit-Rusland binnengeraakt en
van daaaruit langs een officiële treinlijn naar
Warschau kunnen gaan.

SCHIJNHEILIG
Nu zoekt hij steun voor hun situatie in het
Westen dat hij nogal schijnheilig vindt in zijn
optreden. Minister Saudargas vergeleek de
Westerse houding naar Koeweit met die rond
Litouwen. Een feodaal land met feodale
potentaten waarover wij de grote demokratische beginselen verkondigen: Koeweit.
Daarnaast een land dat sinds 1940 bijna een
derde van zijn oorspronkelijke bevolking verloor om ze door georganizeerde inwijkelingen te zien vervangen na de Sovjetoverweldiging.
Een Westen dat zogezegd nooit de annexatie heeft erkend maar nu weigert op een
duidelijke manier de gevolgen te trekken van
de Litouwse onafhankelijkheid. Erger nog,
het wordt een akelig berispend vingertje van
de Europese Gemeenschap die aan de Sovjets zegt: „Als er nu nog doden vallen,
zouden we onze hulp wel eens kunnen
stopzetten."
WIJ — 25 JANUARI 1991

Pijnlijk cynisch zegde de Litouwse minister: „Hoeveel doden zijn er nodig vooraleer
de hulp aan de Sovjets wordt gestopt? Kan
daar een getal opgeplakt ? Onze jonge mensen in hun dorst naar vrijheid zijn bereid zich
vrijwillig onder de Sovjettanks te storten als
daarmee aan het noodzakelijke getal wordt
geraakt om uw verontwaardiging tegenover
de Sovjets effektief te maken."

dat het gebeuren in de bredere kontext te
situeren is in een zwijgzame overeenkomst
tuussen de twee wereldgroten, waarbij ieder
zijn kant mag opkuisen. De Amerikanen in
het Midden-Oosten; de Sovjets hun vrijheidzoekende Balten.

Het beeld van een „redering In
ballrngschap" rees bi] senator
Walter Luyten op toen hi] on>
langs op een Brusselse hotelkamer een gesprek had met
Algirdas Saudargus, minister
van Buitenlandse Zaken van de
republiek Litouwen. Hij is verkozene van de Sajudisbeweging die vorig jaar bij de eerste
vrije verkiezingen sinds 1939
een overweldigende meerderheid haalde. Toen de So^ettanks veertien dagen geleden
de Baltische republiek binnenrolden gaf zijn regering hem de
opdracht onmiddellijk het land
te verlaten om desnoods bij
afzetting van de demokratische
regering een „regering in ballingschap" op te richten In het
buitenland.

Vol lof was minister Saudargas over onze
oproep in de senaat om met een delegatie
van parlementsleden naar Vilnius te trekken
om daar tussen de Litouwers te gaan getuigen van de gezamelijke strijd voor de demokratische vrijheid met als simbool een belegerd parlement. Hij vroeg ons werk te maken
van een internationaal initiatief waaruit een
soort „Liga van Parlementaire wakers van
de demokratische vrijheid" zou voortkomen, van parlementsleden die waar nodig op
een vredevolle manier hun direkte solidariteit
betuigen met hun kollega's of parlementen
die door uitschakeling worden bedreigd.

Wij dachten hierbij aan wat Marlon Brando
eertijds zegde toen de Amerikaanse troepen
de Indianen, die Wounded Knee herdachten,
uit mekaar joegen en Brando formuleerde: „
Kun je niet uw broeders hoeder zijn, help dan
tenminste zijn beulen niet."
Over de rol van Gorbatsjov was hij niet te
spreken. Een gevangene van het militairimperialistisch apparaat. De likwidatiepoging
om de nieuwe vrijheid in de Baltische Staten
is geen werk van één dag. Sjevernadze heeft
het zien aankomen en verwittigde het Westen reeds door zijn spektakulair ontslag in
december. De Litouwer is ervan overtuigd
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DELEGATIE

Bij de prekerige toon van sommigen dat de
Litouwers veel te snel wilden gaan, gaf hij
een duidelijk antwoord -.„Er is een gans boek
van voorstellen van Litouwse kant waarbij
aan de tegenbladzijde van het Sovjetantwoord er één litanie-opsomming staat: geen
reaktie."
Litouwen heeft duidelijk voorgesteld dat
militaire-strategische Sovjetbasissen kunnen
behouden blijven zonder dat de onafhankelijkheid van de Baltische Staten daarom
ontzegd wordt. Ook Groot-Brittannië, ook
Amerika, hebben over heel de wereld militaire basissen. De Litouwers kunnen deze formule ook naar de Sovjet-Unie toe aanvaarden. Maar zelfs deze voorstellen blijven onbeantwoord.
Met dank aan de kordaten, in moeilijker
omstandigheden, zoals de Tsjechen van Havel en de Polen van Walesa, was zijn slotoproep dat West-Europa eindelijk dezelfde konsekwentie zou durven betuigen. Een deugddoend gesprek met een mens die voor ons
het levende simbool was van de strijd van
een volk voor zelfstandigheid.
Walter Luyten
senator

„MINDERHEDEN" IN
DE BALTISCHE LANDEN
INNEN de Sovjet-Unie zijn de
Balten „minderheden".
Op Portugal en IJsland na zijn
alle Europese Staten met minderheden opgescheept. Ze zien dan
ook ongraag zulke groepen opstaan of „zich afscheuren".

TE VER?
In het parlementsdebat dat in de week van
14 januari over deze aangelegenheid gevoerd werd, hoorde men echo's van deze
gezindheid. Daarbij werd naar de Baltische
slachtoffers van het Russische imperialisme
zelfs een vermanende vinger uitgestoken.
Agalev-volksvertegenwoordiger Van Dlenderen vond dat ze toch wat te ver gingen,
door volstrekte soevereiniteit te eisen in een
tijd die evolueert naar een supra-nationaal
Europa.
Welke volkeren hebben dan wél recht op
soevereiniteit en welke niet? Vanaf welk
bevolkingscijfer of welke oppervlakte?
Door de Groenen (die overigens in dit
debat, meer dan we van hen gewoon zijn,
begrip aan de dag legden voor het Baltische
bevrijdingsnationalisme) en ook door minister Eyskens werd (,,als persoonlijke mening") zelfs een waarschuwing naar voren
gebracht met betrekking tot de minderheden
die in de Baltische Staten leven.

NAUWELIJKS
MINDERHEDEN
Dit nu vergt een krachtdadige rechtzetting.
Het woongebied van de Eesten, de Letten en
de Litouwers is in de loop der tijden, net zoals
dat van de Vlamingen, steeds verder afgeknaagd door sterkere buurstaten en -volkeren; hoofdzakelijk Russen, Polen en Duitsers. Dit neemt niet weg dat bij de volkstelling van 1923, toen Eesten en Letten voor het
eerst en de Litouwers opnieuw een eigen
staatsieven konden leiden, de bevolking van
hun grondgebied vrij homogeen was.
In Litouwen maakten de Litouwers weliswaar „slechts" 80,6 % van de bevolking uit,
maar de grootste uitheemse volksgroep bestond uit Joden (7,2 %). Zoals men weet zijn

deze mensen wel gewoon in wijken bijeen te
troepen maar niet een bepaald gebied als
zodanig te bewonen. Als inheems kende
men toen alleen 4,1 % Duitsers, 3 % Polen
en 2,3 % Witrussen. De beide laatsten bestonden grotendeels uit gedenationaliseerde
Litouwers.
Estland was voor 88,2 % Eestisch. Als
minderheden waren — naast 0,4 % Joden,
0,7 % Zweden, 0,5 % Letten — alleen 8,2 %
Russen en 1,5 % Duitsers te vermelden.
Slechts de Russen bewoonden een oud,
aaneengesloten taalgebied.
De Letten bevolkten het naar hen genoemde land voor 75,7 %. Benevens wat buurvolk
telden zij 10,6 % Russen en Witrussen
samen, 3,2 % Duitsers, 2,5 % Polen en 4,8
% Joden. De Duitsers konden als inheems
beschouwd worden, omdat zij er sinds eeuwen gevestigd waren alsook de Russen en

De verontwaardiging van de
Westerse poHttekers over liet
brutale optreden van de SovfetUnie tegenover de Baltische
deeire}iublie)(en in liet algemeen en Litouwen Sn het blezonder zit niet diep.
Eén van de redenen hiervan is
dat 2lj tot staafspartijen behoren (wat de naam ervan ook
moge zi)n) en dus nooit graag
een Staat zien verzwakken of
uiteenvallen.
Witrussen, die de gemengde oostelijke
grensstreken bewoonden, overlopend in de
respektieve taalgebieden binnen de SovjetUnie.
Toen de Sovjet-Unie in 1940 de drie republieken inlijfde, als gevolg van haar akkoord
met het Derde Rijk, begon ze meteen de hele
nationalistische bovenlaag te doden of naar
Siberië weg te voeren: 60.000 Eesten,
34.000 Letten en 75.000 Litouwers.
Tijdens de Duitse bezetting was er, vooral
in Estland en Letland, heel wat kollaboratie
als wraak om wat hen overkomen was. De
herovering (de „Bevrijding") door het Rode
Leger bracht een herhaling van de gruwelen
uit 1940:124.000 Eesten, 136.000 Letten en
245.000 Litouwers werden ter plekke vermoord of weggevoerd naar Siberië; wat op
termijn vaak hetzelfde betekende. Dat hierop
tot in de vijftiger jaren een guerilla volgde, zal
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Het woongebied van de Balten is in
de loop der tijden steeds bedreigd
geweest. Hoofdzakelijk door Russen,
Polen en Duitsers.

wel niemand verbazen. Wel dat het Westen
hiervan geen kennis wenste te nemen.
Nadat er dus wat plaats gemaakt was,
gingen de Russen die opvullen: hele nijverheidskompleksen werden er ingeplant, met
staf en werkvolk er bij. Vooral Russen werden er ingepompt, verder ook Witrussen,
Oekraïeners en anderen. Het Sovjet-gezag
kon toch in haar binnenland optreden zoals
het haar goed leek, als soevereine staat dus.

VAN SOCIOLOGISCHE
TOT NUMERIEKE
MEERDERHEDEN
Wijken voor Russen werden gebouwd en
de drie deelrepublieken konden nog nauwelijks hun taal gebruiken. Het hele openbare
leven, inbegrepen het ondenwijs, was er
Russisch (tot 1989). De Russen die daar
woonden gedroegen (gedragen!) zich als de
bazen. Het waren de inheemse Balten die
zich aan de opdringerige Russen en hun
gevolg dienden aan te passen, niet omgekeerd. Heel wat Balten zijn daardoor verrussist geraakt. De Russen zijn met die geplande inwijking zeer ver gegaan.
[>
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LANDUIT
Litouwen brengt het er nog het best van af.
Daar leven nog 79,6 % Litouwers tegenover
9,4 % Russen; 1,7 % Witrussen; 1,2 %
Oekraïeners e.a.
Estland telt nog 61,5 % Eesten. De Russen maken nu al 30,3 % uit van de nauwelijks anderhalf miljojen tellende bevolking. Zij
sleepten er 3,1 % Oekraïeners, 1,8 % Witrussen, 1,1 % Kareliërs en vele kleinere
groepen naartoe.
Het ergst is het gesteld met Letland. Dit
beschikt nog over 52 %, volgens sommen 48
%, Letten. De Russen zijn er al voor 34 %
aanwezig, met sterke groepen Witrussen
(4,5 %),Oekraïeners (3,5 %), Polen (2,3 %)
en anderen.
Dat zijn voor het grootste gedeelte vreemdelingen die recent ingeweken zijn (de meesten werden er niet eens geboren) en ongevraagd'. Men kan hen niet eens vergelijken
met gastarbeiders, zelfs niet met illegale. Zij
vormen geen,,nationale minderheden" in de
zin waarin dit woord in het volkerenrecht
gebruikt wordt. Om ,,nationale minderheid"
te zijn moet een volksgroep van oudsher
wonen waar zij woont. Haar woongebied
moet haar „heimat" zijn. Zo hebben in DuitsBelgië nooit anderen dan Duitsers gewoond.
Zij zijn daar op hun plaats, hoe de staatsgrenzen ook verlopen.
De Russen zijn in de Baltische staten niet
op hun plaats. Sommigen beseffen dit en
steunen de onafhankelijkheidsbewegingen.
De meesten stellen zich aanmatigend op. Zij,
de verdrukkers, willen natuurlijk verhinderen
dat de verdrukten ooit nog de macht heroveren in eigen land. Zij weten maar al te goed
dat zij dan best vertrekken.

In het gunstigste geval zullen ze geduld
worden als ze geen eisen stellen. De Fransen hebben Algerije ook moeten verlaten, en
die woonden er meer dan honderd jaren.

RECHTEN TOEKENNEN
AAN INDRINGERS?
Dat Russen zelf, omwille van hun persoonlijke toestand, eisen stellen aan de Balten,
kunnen wij begrijpen, zonder het goed te
keuren. Dat Westerse politici daar op ingaan
is hemeltergend. Het getuigt van onwetendheid nopens de ware verhoudingen of van
misprijzen tegenover het overlevingsrecht
van kleine volkeren.
Zouden wij van een te eerbiedigen „,minderheid" spreken indien Franse of Duitse
bezetters hier zoveel vreemd volk achtergelaten hadden dat zij tot de helft van de
Vlaamse bevolking uitmaakten? Op zouden
wij roepen: ,,Franse ratten, rolt uw matten!"?
In elk geval gaat het op, de Balten of de
Russen een soort kulturele autonomie op zijn
Belgisch aan te wenden, zoals dus inderdaad al gebeurd is.
Het komt er op neer dat wij de SovjetRussische politiek van verdrinking door immigratie zouden billijken.
Indien de Russische indringers evenveel
stemrecht krijgen als de Baltische inboorlin-

MINISTER SAUWENS ROEPT OP
HULP VOOR LITOUWEN

TOT

De Litouwse minister Birziskis richtte in een brief aan Gemeenschapsminister Johan Sauwfens een noodoproep voor het bekomen van bepaalde
geneesmiddelen waaraan de Litouwse bevolking nu dringend behoefte heeft.
Minister Sauwens organizeerde een spoedvergadering met vertegenwoordigers van het Vlaamse Kruis en de Litouwse Gemeenschap in Brussel.
De Vlaamse minister was in november '90 bij President Landsbergis en
enkele van zijn ministers op officieel werkbezoek. De recente dramatische
ontwikkelingen die zich momenteel in Litouwen voordoen hebben deze
humanitaire aktie doen ontstaan. De hulpaktie, die gekoördineerd wordt door
het Vlaamse Kruis, is drieledig.
In de eerste plaats wordt een geldinzameling gehouden. Hiervoor werd een
speciale rekening geopend: 431-0260525-50 van KB Leuven met vermelding
van ,,Solidariteit Litouwen". Verder richt de aktie zich naar ziekenhuizen,
farmaceutische bedrijven, apotekers- en geneesheren verenigingen. Hoofdzakelijk worden genees- en verbandmiddelen gevraagd.
In de derde plaats doet men een oproep aan transport- en distributiebedrijven om het vervoer naar Litouwen mogelijk te maken.
Voor de koördinatie van de aktie is er een centraal telefoonnummer waar
iedereen voor deelname of inlichtingen terecht kan: Vlaamse Kruis Ternat 02582.46.81.

Een rouwende vrouw bidt bij het parlementsgebouw in Vilnius voor de
slachtoffers van de Sovjet-terreur.
Wat de betrokkenheid van Gorbatsjov
in die kwestie ook mag zijn, als Nobelprijswinnaar voor de Vrede is hij in

ieder geval zijn geloofwaardigheid
kwijt!

(foto AP)

gen, en men organizeert dan een volksraadpleging over onafhankelijkheid, dan pleegt
men boerenbedrog.
In plaats van de Balten ons stelsel aan te
praten, zouden we er beter aan doen hun
ervaring ten nutte te maken.
Karel Jansegers
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WIJ IN NEDERLAND

HOLLANDITIS MAAKT PLAATS
VOOR NIEUW FLINKS
DEN HAAG — De Hollanditis bleek een
trendgevoelige aandoening van voorbijgaande aard. Tien jaar na de legendarische
massademonstratie in Amsterdam tegen het
plaatsen van 48 nukleaire kruisraketten op
Nederlandse bodem moet worden vastgesteld dat de vredesbeweging niet meer in
staat is om enige invloed van betekenis uit te
oefenen op de politiek.

ZACHTJES SNIKKEN...
In de Nederlandse Tweede Kamer stemden vorige week slechts acht van de 150
parlementariërs tegen een aktieve rol van de
Nederlandse marine en luchtmacht in de
Golfoorlog. De Nederlandse bereidheid om
geweld te gebruiken tegen Irak was daarmee
beduidend groter dan die van het Amerikaanse Kongres, waar president Bush met
moeite een bescheiden meerderheid verwierf voor het inzetten van Amerikaanse
strijdkrachten tegen Saddam Hoessein. Nederland was, uiteraard na Groot-Brittannië,
zelfs het tweede Europees land dat besloot
met de Amerikanen mee te vechten.
Het is veelbetekenend dat juist de eerste
Nederlandse regering met de PvdA sinds
1981 zich zonder veel aarzelingen in een
oorlogsavontuur stort. In de Tweede Kamer
kwam het nauwelijks tot een debat. De Limburgse socialist Thijs Wöltgens wond geen
doekjes om het standpunt van zijn partij: „Er
mag nu worden geschoten."
De woorden van Wöltgens werden simbolisch begeleid door het zachtjes snikken van
zijn fraktiegenoot Verspaget, die zo de teloorgang van oude idealen treffend illustreerde. Verspaget en oud-minister van Defensie
Stemerdink waren de enige tegenstemmers
uit het PvdA-kamp. De andere stemmen
tegen deelname uit de oorlog kwamen van
Groen Links, het jonge samenwerkingsverband van PSP, PPR en CPN.

Nederland voelt zich niet te beroerd om straks, samen met Britten en
Ameril<anen, bloedig slag te leveren in de woestijn.
(foto sipa)

NIEUW FLINKS
Maatschappelijke trends als de Lubberiaanse no-nonsense (nieuwe zakelijkheid) en
„nieuw flinks" hebben veel invloed op de
huidige generatie socialistische mandatarissen.
De „Nooit meer oorlog" skanderende duiven uit de jaren tachtig bleken op het pluche
van de macht duiviken te zijn. De duivik is
een merkwaardig dier dat, hoewel vredelieADVERTENTIE

vend van aard, bereid is om in voorkomende
gevallen geweld te gebruiken.
Hoewel Nederland de Amerikanen in politiek opzicht met woord en daad steunt moet
de militaire betekenis hiervan niet worden
overschat. De drie Nederlandse fregatten
opereren op zo'n achthonderd kilometer van
Irak en houden zich vooral bezig met het
verdedigen en bevoorraden van Amerikaanse en Britse schepen. De Nederlandse patriot-eenheden met antiraket-raketten in
Turks-Koerdistan hebben per definitie een
defensieve taak.
OPF

Deze week
in Knack Magazine
Oorlog om Koeweit

De oorlog om Koeweit is dus begonnen, en ook Knack
besteedt daar extra aandacht aan. Een pakket van ruim
20 bladzijden omvat onder meer:
Militaire experten buigen zich over de toestand aan het front.

In tegenstelling tot de pacifistische reputatie van Nederland is er, ook bij de PvdA,
nauwelijks sprake geweest van een brede
diskussie over de mogelijke inzet van militairen in de Golf. Terwijl de fatale datum van 15
januari met rasse schreden naderbij kwam
bogen de dames en heren politici zich liever
over de begroting voor de jaren '91-'93. De
regerende PvdA blijkt, zegt sekretaris MientJan Faber van het Interkerkelijk Vredesberaad, een hele andere klub dan tie strijdbare
oppositiepartij uit de jaren tachtig. De partij
verloor viermaal achtereen de verkiezingen
en lijkt soms meer met zichzelf bezig te zijn
dan met de maatschappij.

Diplomaten bespreken de problemen die zich na de oorlog stellen.
Kenners van de Arabische wereld lichten de islamitische denk- en
leefwereld toe.
Welke gevolgen heeft de oorlog voor ons land, voor onze
ekonomie?
Wat doet en welke rol speelt Israël? Een reportage.
De reaktie van de migranten in België en de PLOvertegenwoordiger in ons land op de toestand in de Golf.
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OPNE

DE WAANZIN VAN HET MENSDOM

„Volwassen jongetjes" spelen hardnekkig met geweertjes, raketjes, atoombommetjes, vliegtuigjes.

Is het nu toeval of walgelijk cynisme dat de
deadline voor de meest moorddadige oorlog
die de wereld zich kan indenken, samenvalt
met de pijnlijke herinnering aan dr. Martin
Luther King? Inderdaad, deze vredesapostel
werd op de datum van 15 januari geboren.
„1 had a dream" zijn beroemde woorden
geworden. En wat zien we vandaag? Zijn
zwarte broeders mogen hun laatste druppel
bloed vergieten voor de petroleum van hun
vroegere slavendrijvers. En dan spreken wij
niet eens over de „Amerikaanse Indianen".
Zij zullen even eervol mogen sneuvelen voor
een vaderland dat hun specifiek leefmilieu
reeds lang vernietigd heeft. En het toppunt
van kollektieve westerse waanzin is dat
„onze jongens" zullen gedood, verminkt of
vergiftigd worden door de eigen al-dan-niet
officieel geleverde wapens. Krimineler kan
het niet.
Al opgemerkt dat de Amerikanen altijd
weer opnieuw oorlog voeren ver van eigen
huis en bed ?
WIJ — 25 JANUARI 1991

Eigenlijk hebben wij ook een droom: nl.
dat tienduizenden van „onze jongens" met
de sterke morele steun van moeders, zusters
en vriendinnen gezamenlijk dienst weigeren.
Ze kunnen toch allemaal niet de dood met de
kogel krijgen voor desertie? Oproep tot massale vaandelvlucht? Jazeker.
Trouwens zouden wij graag meer willen
weten over de kinderjaren van onze „grote
politieke wereldleiders". Wij stellens ons
voor dat ze haantje-de-voorste waren en zich
kneuzingen en blauwe ogen vochten voor
hun treintjes, autootjes, lokomotiefjes. De
ene mocht in geen geval een treintje meer
hebben dan de andere.

KULTUUR DIE LEVEN
GEEF
Deze jongetjes zijn ondertussen „volwassen" geworden. Nu vechten ze even hardnekkig met geweertjes, raketjes, atoombommetjes, vliegtuigjes en zo meer.
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Wij besluiten dit artikel over het domme
mensdom met een citaat uit het boek Zwarte
Vrouwen die Amerika veranderd hebben. Ze
zijn volgelingen van dr. I^artin Luther King.
Een van de auteurs heet Alice Walter en zij
schrijft „De boodschap die ik krijg van onze
zwarte vrouwen is: koester elke ziel. Heb het
Leven lief in de mensen, de dieren, de
bloemen. Dat is een andere manier van in
het leven staan dan: ik kan maar schitteren
als ik jouw licht uitdoof. Tussen vrouwen voel
ik me veilig. Geen vrouw heeft mij ooit
geslagen. Geen vrouw heeft mij ooit bang
gemaakt op straat. Ik denk dat de levenswijze van vrouwen veiliger is voor iedereen. Zij
halen de wapens niet boven, moedigen het
schieten niet aan. Als je waarde hecht aan je
leven — als man of als vrouw — dan kies je
voor een kuituur die leven geeft. Niet voor
één die alle leven doodt."
Was het niet Freud die aan Einstein
schreef: „De vernietigingsdrift van de mens
is verbijsterend en onuitroeibaar...".
Hilda Uytterhoeven

ONTWIKKELING

IN DE SCHADUW VAN
DE CNN-OPERA
Terwijl de ogen van de ganse
wereld gericht zijn op de teievisle-oorlog In de Golf, vinden
verspreid over de aarde nog 30
oorlogen plaats waar niet over
bericht wordt. Maar erger nog,
en niet losstaand van geweld,
plundering en bloedvergieten,
is de dreigende hongersnood,
die vooral In Afrika toeslaat. De
omvang van deze ramp Is volgens waarnemers groter dan
de honger in Ethiopië waarvoor
ook België in '86 voedselhulp
leverde: twintig miljoen mensen worden door de honger
bedreigd. In de jaren tachtig
schreed de ontwikkeling in
Afrika, het meest geteisterde
kontinent niet vooruit. Afrika
ging de jongste jaren achteruit,
op ongeveer elk gebied.

in '85. Wanneer je bovendien rekening houdt
dat in '90 een regelrechte Zaïrekrisis uitbrak
en de moeilijkheden in Rwanda het zenden
van Belgische para's noodzaakte, besef je
dat het ABOS wel degelijk geld kan uitgeven
als het maar een voogdijminister heeft die
dat wil.

SLECHT NIEUWS
Maar niet alleen in Zaïre, waarmee de
samenwerking volledig werd stopgezet ingevolge de Zaïrese beslissing van 22 juni '90,
en in Rwanda, dat een rebelleninvasie te
venwerken kreeg in oktober '90, liep het mis.
Afrika kwam in '90 ook met andere negatieve
berichten in het nieuws: de gruwelijke burgeroorlog in Liberia, de reeds jaren aanslepende konflikten in Mozambique en Angola,
Ethiopië, Soedan en recent ook in Somalië,
de moeilijkheden met en moorden op de

Toearegs in Niger en Mali, de etnische
onlusten in Senegal en Mauretanië, de
staatsgreep in Tsjaad,...
Het ergste in het rijtje rampen en oorlogen
vormen echter de verontrustende, zij het
ditmaal (wegens andere prioriteiten) geen
massale hulpakties teweegbrengende berichten over de hongersnood die meer dan
20 miljoen Afrikanen bedreigt.
Afrika heeft in zijn jonge geschiedenis nog
niet goed geboterd, en het ziet er ongunstiger uit dan ooit. André Geens: Dertig jaar na
de dekolonisatie zien zowat alle parameters
van het ekonomisch en sociaal leven er
vandaag slechter uit dan toen. De ekonomische groei is positief, maar veel kleiner dan
de bevolkingsgroei, de scholingsgraad gaat
achteruit, de landbouwproduktie per hoofd
van de bevolking daalt, de zelfvoorziening
inzake voedsel werd op verre na niet gerealiseerd, de kindersterfte blijft verschrikkelijk
hoog, de schuldenlast is ondraaglijk geworden, enz.
h>

INISTER van Ontwikkelingssamenwerking
André
Geens ziet met lede ogen
hoe Afrika verderglijdt in
een afgrond van honger,
schulden, oorlog, verdrukking en korruptie. Tenwijl
echter iedereen voor de
beeldbuis de CNN-war opera volgt, zwijgen de media
over de katastrofe waar Afrika op afstevent. André Geens is waarschijnlijk slechts een roepende in de woestijn,
maar hij heeft tenminste de moed om te
blijven roepen.

GOED NIEUWS
Toch kon de minister, althans wat de
officiële ontwikkelingssamenwerking van het
Algemeen Bestuur voor Ontwikkelingssamenwerking (ABOS) betreft, op zijn nieuwjaarsperslunch met goed nieuws uitpakken.
De uitgaven voor '90 van het ABOS zijn nog
nooit zo hoog geweest: 21,7 miljard frank.
Een echte rekorduitgave wanneer men de
vorige jaren bekijkt: 14,3 miljard in '89,15,5
in '88,16,4 in '87,13,1 in '86 en 15,7 miljard

Ziekten als melaatsheid zouden voorgoed de wereld uitgeholpen kunnen
worden met relatief weinig geld. Veel ontwikkelingslanden geven echter nog
teveel uit aan wapens en legermateriaal. Ook de efficiëntie van veel overheidsinstellingen in Derde Wereldlanden laat dikwijls heel wat te wensen over.
(foto VUM)
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ONTWKKEUNG
De oorzaken voor de Afrikaanse krisissituatie zijn divers en kompleks. Zo vertrokken
veel jonge staten van erg zwakke institutionele strukturen. De procedures en technieken die door de koloniale mogendheden
waren ingevoerd, waren een kopie van wat in
het westen bestond, onaangepast aan de
kuituur en maatschappelijke traditie van Afrika.
Ook het bankroet van de landbouw speelde een rol. Naast de klimatologische oorzaken en de demografische evolutie is ook de
afwezigheid van technologische kennis bij
de landbouwer debet aan de daling van de
Afrikaanse voedselproduktie per hoofd. Bovendien ontbreken de middelen om te investeren in wegen, gebouwen, machines, elektriciteit, telekommunikatie, transport, etc. Tel
daarbij de veel te hoge militaire uitgaven en
de alles doordrenkende inefficëntie. Het gevolg : een lage produktiviteit, of de vicieuze
cirkel van de armoede.

WAT NU?
Nochtans kreeg Afrika van alle ontwikkelingsgebieden het meeste hulp: de landen
van sub-Sahara-Afrika kregen met 12% van
de bevolking in de ontwikkelingslanden ongeveer 35% van alle ontwikkelingshulp. Volgens André Geens kan men niet ontkennen
dat sommige investeringen door westerse

Ondanks de " h a r d e " 11.11.11-kampanjes blijven de uitgaven voor ontwikkelingssamenwerking ondermaats. Al lijkt daar langzaam verandering in te
komen. André Geens maakte bekend dat de uitgaven van het ABOS in 1990
een Belgisch rekord genoemd mogen worden.
(foto archief)
landen gestimuleerd, totaal nutteloos en onproduktief blijken te zijn. Ze verklaren ook
gedeeltelijk de huidige schuldenkrisis.
Verder speelden natuurlijk ook de grote
afhankelijkheid van de grondstoffenprijzen
een rol, de internationale handelsbarrières

zoals de imortbeperkingen, tolheffingen (kijk
maar naar de mislukte Gatt-onderhandelingen in Brussel), en ga zo maar door. De
analise van de krisis is min of meer gekend,
de vraag is, hoe dient ze opgelost te worden.
Dat antwoord is een stuk moeilijker.
Een eerste voorwaarde om een duurzame
en suksesvolle groei te realiseren is volgens
minister Geens de gezondmaking van de
makro-ekonomische parameters als betalingsbalans, muntpolitiek, inflatie, evenwichtige begrotingen etc. Het IMF en de Wereldbank ondernemen hiertoe sinds jaren pogingen, die evenwel met zware sociale gevolgen
en problemen met de realisatietermijnen gepaard gaan.

ADVERTENTIE

Bi] ons bent u thuis.

Ten tweede moet het onderwijs uitgebouwd worden: lager onderwijs voor alle
kinderen moet een hoofdbekommernis zijn.
Vervolgens dienen alle openbare ondernemingen van geldverslindende instellingen
omgevormd te worden tot zuinig en zo mogelijk rendabele ondernemingen met zo mogelijk participatie van of overname door de
privésektor. Vervolgens moeten de lokale en
regionale instellingen verstevigd worden en
de niet goevernementele initiatieven aangemoedigd. Tenslotte stelde Geens dat de
administratie uitgebouwd moet worden tot
ontwikkelingsstimulerende instellingen.

meubelcentrale M heylen
Leuvensesteenweg 781, KORTENBERG (Erps-Kwerps) - 02/759.89.91
Baan naar Bree 123, PEER (meubelboulevard peer) - 011/63.39.39.
Zondag open van 10.30 tot 18 uur. - Dinsdag gesloten. - Andere dagen open van 9.30 tot 19 uur.

Geens wil verder de ontwikkelingsprogramma's blijven aanpakken rond de vier
hoofdassen onderwijs, landbouw, infrastruktuur en gezondheidszorg.

(Pdj)
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EEN FACELIF VOOR DE
VLAAMSE BEWEGING

M

EN hoort vandaag wel eens
het verwijt dat de jeugd niet
meer geëngageerd is, zich
niet meer wil inzetten. Het
zijn
oudstrijdersverhalen,
die meestal onmiddellijk gevolgd worden door de opmerking dat het toen toch
anders was. Bij de diskussie-avond over Jongeren
van de Coremanskring in
Antwerpen verleden maandag maakte niemand van de panelleden de fout om in die val
te trappen.

Maar ja, men kan moeilijk beweren dat de
voorzitter van het IJzerbedevaartkomitee
Lionel Vandenberghe, VVKSM-verbondskommissaris LInda Boudryen VU-volksvertegenwoordiger Herman Lauwers oudstrijders
zijn. Het werd geen echt debat, maar eerder
een gesprek over wat jongeren en Vlaqmse
beweging scheidt, maar vooral, wat beiden
nog verbindt. Het publiek, onder wie minister
Schiltz, kamerlid Coveliers en lid van het
partijbestuur Bob Loete, kreeg een boeiend
gesprek voorgeschoteld, maar zeker geen
antwoord op al zijn vragen.

REALISTISCH
Scouts- en gidsenopperhoofd Linda Boudry meent wel dat de jeugd het vroeger
makkelijker had dan vandaag. De jongeren
zijn de zekerheden van vroeger kwijt, net als
de volwassenen trouwens. Jongeren pakken
de dingen volgens Boudry de dag van vandaag een stuk realistischer aan, de haalbaarheid op korte termijn speelt een grote rol bij
het aangaan van een engagement.
Ook Herman Lauwers wees op de tematische aanpak van de jeugd van vandaag.
Jongeren worden niet langer geboeid door
grote ideologische stromingen, lopen niet
warm voor allesomvattende maatschappijbeelden, en dus ook niet voor politieke partijen. Zelfs de groene beweging heeft af te
rekenen met rekruteringsproblemen bij de
jongeren. Ze zetten zich wel nog in voor
welbepaalde projekten, beperkt in de tijd en
voonNaardelijk. Het is volgens Lauwers perfekt mogelijk dat jonge mensen er zeer
liberale ideeën op nahouden en op de PVV
stemmen, maar zich daarnaast met veel
simpatie verbonden willen zien met Green-

peace of jaarlijks aktief meewerken aan de
lokale 11.11.11-aktie.
Lionel Vandenberghe legde vooral de nadruk op de gewijzigde samenleving. Het zijn
niet alleen de jongeren die veranderd zijn,
maar evenzeer de maatschappij. En volgens
de voorzitter van het IJzerbedevaartkomitee
betekent het uitbreken van de eerste televisie-oorlog in de Golf misschien wel een
nieuwe mijlpaal in onze Vlaamse samenleving. De media spelen vandaag de dag een
zeer belangrijke en potentieel sterk manipuleerbare rol. Geef mij het media- en publicitair budget van Greenpeace, en er komen
volgend jaar misschien wel 500.000 mensen
naar Diksmuide, grapte Vandenberghe.
Maar hoe staan jongeren dan tegenover

Dat jongeren minder aangesproken worden door de
Vlaamse beweging, is een vaststelling waartoe meer dan één
onderzoeker is gekomen. Maar
hoe moet dat dan wel verklaard
kan worden? En hoe kan de
Vlaamse beweging zichzelf terug aantrekkelijk maken voor
de jeugd? Tenslotte, zijn
Vlaamse beweging en Jongeren
wei bereid om beiden wat water
In de wijn te doen? Deze en
andere vragen werden opgeworpen tijdens een „Derde
maandag-debat" van de Antwerpse Coremanskring.
(partij)politiek, en tegenover de Vlaamse beweging, vroeg moderator Paul De Belder
zich af. Een vraag die de enige politikus in
het panel, Herman Lauwers, zichzelf duidelijk nog al eens gesteld had. De jongeren
wijzen volgens Lauwers de politieke praksis
af. In die zin vormt het sukses van Agaiev én
van het Vlaams Blok dezelfde uiting van
misprijzen voor de manier waarop de politiek
bedreven wordt. De jongeren achten absolute waarden hoog, en stellen zich rechtlijnig
en principieel op. Maar zo werkt de politiek
niet, aldus Lauwers, dat is een kwestie van
kompromissen sluiten, het haalbare scheiden van het onrealistische, rekening houden
met situaties en konteksten.
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VVKSIVI-Verbondskommissaris Linda
Boudry: de inhoud van de IJzerbedevaart boeit de jongeren nog steeds.
IMaar de vormelijkheid stoot veel jongeren af.
(toto archief)

GEMEENSCHAPSVORMING
Wat niet wil zeggen dat de voorganger van
Linda Boudry bij het VVKSM een taak weggelegd ziet voor jeugdbewegingen om zich
ook voor politiek te interesseren. De maatschappelijke taak van de jeugdbeweging
bestaat in belangrijke mate uit gemeenschapsvorming. Deze speelt zich af op alle
nivo's: van de interpersoonlijke relaties, de
buurt, tot de mondiale Ver van mijn bed-show
in de Derde Wereld. Maar daartussenin, wat
Lauwers het meso-nivo noemt, ligt Vlaanderen. Dat nivo is het moeilijkst te bespelen,
aldus Lauwers, omdat zich daar het meest
zichtbaar die politiek afspeelt die botst met
de idealen en het normenkader van de
jeugd.
Linda Boudry was het met Lauwers eens
dat de invulling van het meso-nivo voor de
jeugdbeweging wellicht het moeilijkst is. Hiei
wordt je ook het meest op de vingers gekeken. Het is al moeilijk om een standpunt te

WIJ — 25 JANUARI 1991

HET VLAAMSE HEIR
bepalen vooreen vredesmanifestatie. Je kan
je ook afvragen of zo'n zaken steeds en
overal onze taak zijn. Ook de verhouding van
de jongeren tot de Vlaamse beweging is
moeilijk. Ik geloof dat de Vlaamse beweging
het kontakt met de jongeren wat verloren is.
Er bestaat een grote lauwheid tegenover de
traditionele Vlaamse beweging. Nochtans,
wat de inhoud van de IJzerbedevaart bvb.
betreft, de ontvoogdende waarde, het pacifisme, de verdraagzaamheid, stelt er zich
volgens mij geen enkel probleem. Dat zijn
ook dingen die de jeugd van tegenwoordig
boeien.

VAN WILDERODE

~

De verklaring voor de lauwheid, bij sommigen zelfs afkeer voor de Vlaamse beweging,
heeft volgens Boudry verschillende oorzaken. Ten eerste is de grote gedrevenheid bij
de meerderheid van de jongeren voor de
Vlaamse zaak verdwenen, li^en merkt die
gedrevenheid wel nog op bij onderdrukte
volkeren als Litouwers of Basken, maar de
jonge Vlaming voelt zich niet langer verdrukt.
En ten tweede worstelt de Vlaamse beweging met de grote handikap dat de verpakking de eigenlijk eigentijdse en waardevolle
boodschap verhult. Dit uit zich in een eigen
taalgebruik {waarom steeds Van Wilderode,
vroeg Boudry zich af), vormgeving (de samenzang, het vlaggengezwaai), en de nog

steeds aanwezige associatie met rechts en
ekstreem-rechts.
Lionel Vandenberghe verdedigde zich
prompt door te stellen dat er de jongste jaren
toch heel wat wijzigingen aangebracht zijn
aan de IJzerbedevaart. Volgens Vandenberghe mag men het Bedevaartkomitee niet
verwijten geen oog te hebben voor verandering, maar een plotse revolutie mag men toch
niet verwachten: Ik geef toe dat ik ook liever
met een dichtbundel van Van Wilderode op
de sofa zit dan hem op de wei te horen, maar
sommige simbolen moeten nu eenmaal met
respekt behandeld worden, en dat geldt
evenzeer voor de jongeren. De Vlaamse
beweging is er immers voor heel het Vlaamse volk.
Ook Lauwers onderkent twee handikaps
voor de Vlaamse beweging. Ook de VU deelt
volgens Lauwers in die klappen: de onaangepaste vormelijkheid en' de associatie met
rechts en ekstreem-rechts. Lauwers gaf een
pluim aan het ANZ dat verleden jaar met
Clouseau van de traditionele Vlaamse strijdorganisaties het meest moedig was om
vernieuwing te brengen. Lauwers betreurde
dat het dit jaar niet lukte om De Kreuners te
engageren.
Het Antwerps kamerlid stelde verder vast
dat de Vlaamse simbolen, zoals de Leeuwevlag, ook door niet demokratische organisaties en partijen misbruikt worden, en dat dit
blijft afkleuren op heel de Vlaamse partijpolitieke en niet-partijpolitieke beweging. We

hoeven die simbolen daarom niet af te schaffen. Maar we moeten erin slagen om ze te
associëren met nieuwe. Clouseau op het
Zangfeest bvb. of tientallen leeuwenvlaggen
op de grote vredesmanifestaties.

DILEMMA
De deelnemers aan het panelgesprek waren het erover eens dat de Vlaamse beweging aan een grondige face-lift, zoals Boudry
het noemde, toe is. De vraag of en in welke
mate dit mogelijk is, werd evenwel niet ten
gronde beantwoord. Radikale vernieuwing
(de namen van o.m. Hugo Claus en De
Blauwe hAaandag Compagnie zijn gevallen)
dreigt immers een gedeelte van het „traditionele publiek" af te stoten.
Wanneer de vernieuwing geen (voldoende) nieuwe mensen lokt, zou het protest uit
de traditionele hoek de klok helemaal stil
kunnen zetten. Het is een moeilijk dilemma
waar de Vlaamse beweging voorlopig niet
direkt een oplossing voor schijnt te zien.
Maar de navelstreng met de jongere generatie wordt intussen dunner en dunner. We
moeten ons trouwens niet blindstaren op de
Vlaamse beweging. De VU-Vlaamse Vrije
Demokraten staan voor hetzelfde dilemma.
En het is even dringend.

Het ANZ kreeg van Herman Lauwers een pluim voor de pogingen om vernieuwing in het programma te brengen.
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JACQUES YERNA OVER
HET RENARDISME

A

NDRE RENARD overleed in
juli 1962. Jacques Yerna was
zijn adviseur en gedurende jaren voorzitter van de FGTBafdeling Luik-Hoei-Waremme.
Samen met Bastin, die uit de
l(ristelijl<e arbeidersbeweging
l<wam, richtte tiij de intersindikale werkgroep „Bastin-Yerna" op. Yerna wordt algemeen beschouwd als de
„schatbewaarder" van het Renardisme.

UITZONDERLIJKE
GEBEURTENISSEN
Als getuige en alls aktor is hij de geschikte
man om het waarom en het hoe van het
Renardisme, 30 jaar na de gebeurtenissen,
toe te lichten.
WIJ: Het Renardisme wordt vaak voorgesteld als een origineel Waals maatschappijprojekt.

Yerna: „Het Renardisme is geen originele
doktrine of origineel maatschappijprojekt.
Het is eerder een uitzonderlijk antwoord dat
door de socialistische arbeidersbeweging
gegeven werd aan een geheel van uitzonderlijke situaties."

Dertig jaar geleden ^hrok België op door een massale staking waarbij honderddui2»nden arbeiders op straat kwamen en de binnenlandse ekonomie gedurende verscheidene weken lamlegden. De
staking trof vooral Wallonië en
was gericht tegen de Eenheidswet van de regering-Eyskens.
Deze Eenheidswet was eerder
de onmiddeiiijke aanleiding of
de katalisator dan wel de diepere oorzaak van de massale
Waalse
protestbeweging.
Sinds het einde van de tweede
wereldoorlog was er immers
binnen de Waalse arbeidersbeweging een groeiende malaise
merkbaar.
De leider van de staking was
Aitdré Remrd, vandaar de benaming „Renardisme" voor het
ntaatschappijpfüiekt - uitgedokterd voor, tijdens en na de
Grote Staking van '60-'61 - dat
ook vandaag nog, zeer aktueet
is binnen de Waalse socialistische arbeidersbeweging.
Het Renardisme als maatschappijprojekt
artikuteert
enerzijds antl-teipitaiistlsche
struktuurhervormingen en anderzijds federalisme. De eis tot
federalisme die in Wallonië
sterk ieeft binnen de socialistische arbeidersbeweging, Is geboren tijdens de staking van
•60.'61.
WIJ: Waaruit bestonden die uitzonderlijke gebeurtenissen?

Jacques Yerna wordt beschouwd als
de "schatbewaarder" van het Renardisme.
(eigen foto)

Yerna: „Ten eerste was de arbeidersklasse tussen de twee wereldoorlogen zeer sterk
getroffen geweest door de internationale
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André Renard riep als stakingsleider
op tot struktuurhervormingen en anderzijds federalisme.
(foto Beiga)
ekonomische krisis. De arbeidersklasse
voelde zich bovendien in de steek gelaten
door de BSP, die het „Plan van de Arbeid"
van Hendnk De Man liet vallen om tot een
koalitieregering te kunnen toetreden.
Ten tweede was er de klandestiene strijd
die André Renard had gevoerd tijdens de
tweede wereldoorlog.
Het derde element bestond uit het feit dat
de arbeiders — die een hoge tol hadden
betaald tijdens WO II — na de oorlog hun
deel van de koek opeisten. André Renard
organiseerde dan zeer spektakulaire en revendikatieve akties, vooral in het Luikse. Op
dat moment heeft men te maken met een
zeer militant sindikalisme.
Het vierde en vijfde element waren de
koningskwestie en de schoolkwestie. Vlamingen en Walen zijn verdeeld. Een meerderheid van de Walen toont zich vijandig |>
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DE OVERKANT
tegenover de terugkomst van Leopold III. Het
FGTB (Waalse ABVV) organiseerde in 1950
opstandige stakingen. Vier jaar later volgde
de schoolstrijd. De koningskwestie en de
schoolstrijd wakkerden het Waalse bewustzijn bij André Benard biezonder scherp aan.
De laatste uitzonderlijke gebeurtenissen
die André Benard beleefde waren de sociale
oprispingen in Wallonië ten gevolge van de
industriële teloorgang van het Waalse gewest. "

HET MPW
WIJ: Welke strategie stelde André Renard voor, of met andere woorden: waaruit bestaat het Renardisme?
Yerna: „De belangrijkste bijdrage van
André Benard tot het uitwerken van een
Waals maatschappijprojekt bestond uit het
programma voor struktuurhervormingen. Het
gaat hierbij om een hervorming van het
kapitalistisch sisteem, in de lijn van het
„Plan van de Arbeid" van Hendrik De Man.
Het programma voor struktuurhervormingen bestond uit voorstellen betreffende ekonomische politiek, scheppen van arbeidsplaatsen en aanwakkeren van de vraag —
enerzijds en anti-kapitalistische maatregelen, ekonomische planning, nationalisatie
van de energie, kontrole op de banken —
anderzijds. Het federalisme werd beschouwd als een middel om die struktuurhervormingen te kunnen realiseren.
In 1961, na de staking, richtte Benard het
MPW (Mouvement Populaire Wallonjop, een
groepering van alle progressieve krachten in
Wallonië die wilden strijden voor demokratie,
federalisme en anti-kapitalistische struktuurhervormingen. "

De Wallonië Region d'Europe staat een sterk autonoom Wallonië voor. Ook
André Renard hield in zijn struktuurhervormingen de weg naar federalisme
open.
(foto Peustjens)
ADVERTENTIE

ANDERE AANPAK
WIJ: Hoe verklaart u dat het Renardisme
nooit Ingang gevonden heeft In de Vlaamse arbeidersbeweging?
Yerna: „Mijn antwoord is eenvoudig. De
Vlaamse beweging heeft altijd gestreden
voor kulturele autonomie. De socialisten
hebben deze strijd nooit omkaderd. De socialisten begrepen niet dat een kulturele
beweging in wezen een diepe volksbeweging
is en het dus waard is om ondersteund te
worden.
Een ander element Is het feit dat de eis tot
rekonversie van de Waalse ekonomie een
socialistische eis was en dus fundamenteel
anti-liberaal, terwijl de Vlaamse eis tot kulturele autonomie geformuleerd werd door het
hele Vlaamse volk, waarbij alle sociale klassen betrokken waren."

—
—
—
—

Inrichting van direktiekantoren
Systeemmeubelen
Ergonomisch zitkomfort
Totaalinrichtingen

A N T W E R P E N : A N T W E R P S E S T E E N W E G 3 6 3 - 2 5 0 0 LIER —
TEL. 03/480.22.51
B R U S S E L : T O L L A A N • P L A N E T I - 101 B - 1 9 4 0 S I N T STEVENS-WOLUWE — TEL. 02/725.20.35

Denise Van Dam
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100 JAAR BOEREN
VEN de auteurs voorstellen van
het boek 100 jaar Boeren.
— Jan Aertsen, direkteur van
de
ontwikkelingsorganisatie
COOPIBO.
— Daniel Demblon, landbouwpublicist.
— Luc Goeteyn, beleidsmedewerker van de Bond Beter Leefmilieu.
— Geert Groessens, medewerker CRABE (biologische landbouw).
— Bogdan van Doninck, sociaal wetenschappelijk onderzoeker.
— Luc Vankrunkelsven, o.praem., Werkgroep voor een rechtvaardige en verantwoorde landbouw (Inleider).

— Vanaf 1955 werd een beleid gevoerd
dat niet meer zozeer gericht was op verhoging van de totale landbouwproduktie, maar
wél op het zogenaamd „rationaliseren" van
de landbouw; dus méér produceren met
minder mensen...

Hef Is vast te bemerken dat dit werk door
diverse medewerkers werd samengesteld.
Ergens wordt de „geïntegreerde" landbouw
de hemel ingeprezen en aan de bio-landbouw achteloos voorbijgegaan. Weer verder
— gelukkig maar — niets dan goed over de
biologische land- en tuinbouw...
Verder nog het weinig militante, maar
uitstekend betoog van Marleen Verbruggen
over pesticiden waarbij (weerom) de metabolleten vergeten werden.
Deze en allicht een paar andere schoonheidsfoutjes beletten niet dat dit een uniek
en merkwaardig boek geworden is.
Om hiervan een sfeerbeeld te schetsen,
willen wij hierna een paar passussen, die
tipisch zijn voor de wel zeer bijzondere trant
van dit boek, overnemen.

De inleider van het boeit 100
jaar Boeren heeft de vrijheid
genomen te stellen dat dit werk
begint waar het werlt van Leen
van Molle in haar boek feder
voor allen. De Belgische Boerenbond 1890/1990 eindigt,
met name in de zestiger jaren.
Mede-auteur Luc Van Krunkeisven stelt verder dat „dtt
boek het bekende Boerenbond-taboe doorbreekt".
Ook nog dat „de meeste boeren en boerinnen van ouds religieus zijn en... stemmen voor
kristelijke politici. Politici die in
hoge mate verantwoordelijk
zijn voor de vernietiging van
iandbouwleven en milieu".
Het is geen braaf, noch zoetsappig boek, maar meer dan
lezenswaard voor al wie zich
interesseert voor landbouw en
mitieu.

E

NA 100 JAAR BOEREN
— 100 jaar geleden werd de Dienst voor
Eetwareninspektie samengesteld uit 60 ambtenaren en hun aantal werd sindsdien niet
meer verhoogd...
— Het is veelzeggend dat de Eetwareninspektie, die jaarlijks op 160.000 plaatsen
moet kontroleren, slechts over een budget
van 70 miljoen fr. beschikt...
— Wij mogen niet veralgemenen, maar In
de veehouderij worden grenzen overschreden. Zal de kost van het dierenleed alleen
maar voelbaar zijn als er een prijskaartje
wordt opgeplakt?
— Het schandaal van de vrije landbouwmarkt is verbijsterend. Nog nooit in de wereldgeschiedenis heeft een bepaalde politiek
zo sterk bijgedragen tot het meest gigantische sociale probleem aller tijden: 2 miljard
mensen lijden honger...
— Inzake vuile lozingen bestaat er zoiets
als het bedrijfsgeheim. De kontrole op het
naleven van die lozingsnormen zijn gewoon
onbestaand of erbarmelijk laks...

OVER GENENTECHNOLOGIE
— De variëteiten uit de Derde Wereld
worden wel gebruikt in de aanleg van „genenbanken" (erfelijk materiaal) dat dient om
nieuwe variëteiten te ontvinkkelen, maar deze

nieuwe, vaak resistentere of produktievere
rassen zijn slechts tegen harde deviezen te
koop...
— Hebben veel boeren met steeds meer
(financiële) problemen te kampen, dan kan
niet hetzelfde gezegd worden van hun banken, hun leveranciers of hun afnemers...

DFBOERENBOND EN
DE BOEREN
— De Cera is de grootste privé-spaarkas in
ons land, met een totaal aktiva van 379
miljard frank, en de voornaamste onderneming in de Groep Boerenbond...
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Asperges, produkt uit de kwaliteitsproduktie.
(eigen foto)
— De boeren zijn afwezig op de plaats
waar het hart van de Boerenbond klopt,
namelijk onmiddellijk achter de portefeuille.
De huidige en de toekomstige voorzitters van
de Boerenbond zijn mensen van de administratie... Allemaal mannen aan de top...
— Een aantal vrijgestelden uit de KLJ
stelden zich konsekwent aan de zijde van de
zwakste boeren. Ze stelden kritische vragen
over de aard en het waarom van de ekonomische afdelingen van de Boerenbond. Ze
klaagden het onrecht en de uitbuiting aan
van de boeren hier én in de Derde Wereld.
Voor tien op de ongeveer dertig vrijgestelden
betekende hun kritische en konsekwente
houding het einde van hun job.
— Jarenlang werd de kritiek uit de groene
hoek van de tafel geveegd of bestreden met
vaak demagogische argumenten...

ALTERNATIEVE
VOORSTELLEN
— Een milieuvriendelijke landbouw bevorderen ten voordele van de gezinslandbouw
en de afschaffing van de braakleggingspremies...
— Een eenvoudige oplossing; de ,,overschotproduktie" omzetten in een beperkte
produktie van betere kwaliteit...
\>
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EKOFRONT
— Wanneer men de vervuiling ool( effel<tief moest betalen, bijvoorbeeld in de vorm
van heffingen op kunstmest, krachtvoer en
bestrijdingsmiddelen, wordt omschakeling
naar biologische sistemen reëel alternatief...
— Heeft het achterblijven van steun voor
de biologische land- en tuinbouw door de
Vlaamse regering iets te maken met de
grotere invloed van de Boerenbond in Vlaanderen dan in Wallonië?
— Wie het over alternatieven heeft, denkt
ook onwillekeurig aan de zogenaamde alternatieve of biologische of ekologische landbouw. Lange tijd werd deze landbouwvorm in
officiële kringen ofwel doodgezwegen, ofwel
werden ze afgedaan als een onleefbaar verschijnsel. Nu milieuproblemen door de grote
landbouwgroepen niet langer kunnen genegeerd worden, en het grote publiek er gevoelig voor wordt, staat de biologische landbouw
op de drempel van de officiële erkenning op
Europees niveau...
— De machtscentra in de landbouw zullen
proberen om zich nog beter te omringen met
bondgenoten uit de administratie en de politiek om zo hun greep op de landbouw nog te
versterken...
— Als konsumenten schieten wij schromelijk tekort: konsumenten moeten hun slagkracht tonen en hun principes in daden
omzetten. Vooral de basisorganisatie rond
konsumentenverdediging zou van de grond
moeten komen...
— De meeste Derde Wereld-projekten
werken erg geïsoleerd rond hun eigen kleine
projekt. Hier ligt een uitdaging voor de Derde
Wereld-organisatie om raakvlakken te zoeken tussen Noord en Zuid Het gaat toch om
één wereld...

- ^S^^^K^^'J- J ^-f ^
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De braakleggingspremies dienen afgeschaft en de milieuvriendelijke landbouw bevorderd te worden.
(eigen foto)

„SEREEN DEBAT"?
Tot slot nog enkele merkwaardige zinsneden. Uit een gesprek met Sicco Mansholt op
26 juli 1990.
„Ach kijk, ik vind de landbouworganisaties
over het algemeen zeer ondemokratisch.
Wat IS nu de invloed van de boer in zo'n
organisatie op het beleid dat verdedigd
wordt? Er is aan de basis een grote ontevredenheid, maar die komt niet tot uiting. Die
horen naar mijn mening ook aan de tafel te
zitten te Brussel; dat gebeurt niet..

ADVERTENTIE

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

Woonkrediet
steeds iets beter!

BLOEMEN ROUWKRANSEN
BRUIDSTUILEN
ZAALVERSIERING

I E T R A PVBA
w|/
l y ^
3^4^

HEIHOEFSEWEG 1
2520 EDEGEM
Tel 03/457 23 89
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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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... Jazeker, ik zie een plaats voor de
biologische landbouw, als de konsument
maar betaalt. Als het waar is dat de produktiekosten van de biologische landbouw een
stuk hoger liggen, dat moet dat maar betaald
worden. Op lange termijn moet de biologische landbouw de normale landbouw worden..."
En uit de mond van Jan Hinnekens, voorzitter van de Belgische Boerenbond, werden
volgende citaten opgetekend:
„...Volgens onze berekeningen moet de
veestapel niet teruggeschroefd worden. Er
zijn trouwens nog andere oplossingen.. Men
zou opnieuw meer dierlijke mest op het land
kunnen gebruiken en minder kunstmeststoffen...
...Biologische landbouw vormt geen oplossing voor de problemen van de boeren. Al
wat op tuinbouwveilingen verkocht wordt is
ook gewaarborgd gezond...
... Iedereen heeft zijn eigen rationaliteit,
maar daarom is die nog met redelijk De
Aktiegroep van Vankrunkelsven stelt ons
voor hetzelfde probleem. Ze heeft het zeer
goed voor, maar om iets zinnigs over de
landbouw te beweren, moet je een minimum
aan ekonomische terreinkennis hebben. De
„heren" van Averbode kennen minder de
konkrete landbouwrealiteit..."
En dan lezen wij op biz. 179: ,,0p alternatieven werken in Vlaanderen zonder een
sereen debat aan te gaan met Boerenbondmensen zou dom zijn"...
Na het gesprek met de heer Hinnekens
zou men toch aan een en ander fel gaan
twijfelen...
Rik Dedapper

— 100 jaar Boeren. Jan Aertsen e.a. Ultg. Epo,
Antwerpen, 1990. 220 bIz., 598 fr.

KULTUUR

DAVIDSFONDS MET TIJD EN VLIJT
Het Davidsfonds maakt het goed. Dit moge
blijken uit de voornamelijk cijfermatige evaluatie die deze grootste Vlaamse en kristelijk
geïnspireerde kultuurvereniging van haar
jongste vijf werkingsjaren maaWe en vorige
week aan de pers voorstelde. Zowel het
ledenaantal als de brede waaier van aktiviteiten vertonen een stijgende lijn.

LITERAIRE UITGEVERIJ
Het waren Leuvense professoren en studenten van het genootschap Met Tijd en Vlijt
die in januari 1875 het Davidsfonds oprichtten, als katolieke tegenhanger van het liberaliserende Willemsfonds. In 1990 vierde deze
kultuurvereniging dus haar 115e verjaardag.
De kristelijke inspiratie en de Vlaamsvoelendheid zijn doorheen gans haar geschiedenis van doorslaggevend belang geweest.
Een sociologisch onderzoek bij de bestuursleden, uitgevoerd In 1984, wees uit dat
8 1 % onder hen minstens éénmaal per week
de eucharistie vierde en dat 93% het belangrijk tot zeer belangrijk vond dat het Davidsfonds als Vlaamse drukkingsgroep optrad.
Ook de hoofdopdracht is onveranderd gebleven, met name het stimuleren van het
plaatselijke kulturele werk. Het Davidsfonds
wil, naar eigen zeggen, ,,de Vlaamse mensen ruim laten participeren aan cultuur, met
hen zoeken naar het ware, het goede, het
mooie."
Deze opdracht poogt men niet enkel te
verwezenlijken via allerhande plaatselijke
aktiviteiten, doch evenzeer via het nemen
van publieke stellingnames in het politieke
debat en de uitgave en verspreiding van
muziekopnames en boeken. Wat dit laatste
betreft poogt het Davidsfonds zich meer te
profileren als literaire uitgeverij en werkt het
aan de uitbouw van een literair fonds. Ook
kinder- en jeugdboeken en vooral de populair-wetenschappelijke uitgaven halen regelmatig sukses. Wie kent er niet de Wegwijsreeks met o.a. Wegwijs Recht waarvan in
Vlaanderen meer dan 140.000 eksemplaren
verkocht werden. Of de in 1989 opgestarte
Forumreel<s, die beoogt de maatschappelijke diskussie te bevorderen.

MEESTAL MANNEN
Niettegenstaande de vele jaren en de
dikwijls als kultureel arm bestempelde tijdsgeest zegt het Davidsfonds geen aftakelingsverschijnselen te vertonen. Uit een balans
van de afgelopen vijf werkingsjaren blijkt hun
verenigingswerk integendeel zowel kwalitatief als kwantitatief een sterke groei te hebben gekend.

Davidsfondsvoorzitter Lieven Wan Gerwen: Vlaamse mensen laten participeren in kuituur.
(«oto Peust)ens)
Tijdens de eerste helft van de jaren '80
was er reeds een stijging van het aantal
leden-gezinnen met 3.386 eenheden. Sinds
1985 groeide het ledenaantal verder aan met
1.793 tot in totaal 78.343 leden-gezinnen.
Voornamelijk de provincies Antwerpen en
Oost-Vlaanderen veroorzaakten deze stijging.
Het totale aantal bestuursleden, die het
kulturele werk organiseren en instaan voor
de publikatie van meer dan 140 afdelingstijdschriften, groeide evenzeer: van 6.569 in
1985 tot 6.838 in 1990. Die bestuursleden
zijn meestal mannen, van middelbare leeftijd
en hoger geschoold.
Het Davidsfonds rekende evenzeer uit dat
het aantal plaatselijke aktiviteiten een spektakulaire stijging kende. De twee zomermaanden buiten beschouwing gelaten wer-

den er, in het leuke Vlaanderen, gemiddeld
20 Davidsfonds-aktiviteiten per dag georganiseerd!
Ook de kwaliteit van die „avonden" zou
zijn toegenomen: het aantal aktiviteiten
hoofdzakelijk gericht op ontmoeting en sfeerschepping daalde van 16 tot 11%, tenwijl de
meer ernstige aktiviteiten (waarvan meer dan
de helft nl. 3.311, kunst en kuituur in de
striktere zijn als ondenwerp hadden) opliepen
van 78 tot 84%.
Dit alles staat, aldus een tevreden Davidsfonds, in schril kontrast met allerlei klachten
over het gebrek aan belangstelling voor
kunst en kuituur, We geloven het graag,
hoewel het ook interessant zou zijn geweest
te weten wat de eigenlijke participatiegraad
aan al deze aktiviteiten was.
F.D.

ADVERTEMTIE

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 & UTTENBODEMS

GRAAG INLICHTINGEN
ZONDER KOOPVERPLICHTING
I.V.M.
D DONSDEKENS
D MATRASSEN
• LATTENBODEMS
NAAM:
STRAAT:

NR.:

PLAATS:
TEL:
>
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VLAKBIJ EN ELDERS

25 JAAR LIEFDE VOOR KUNST EN KULTUUR
Vorige week werd in de Gotische Zaal van
Brusselse stadhuis Gery van Exem gehuldigd omwille van zijn 25 jaar Nederlandstalig
socio-kultureel werk in Brussel. De korte
plechtigheid werd voorafgegaan door een
pianorecital van Olivier De Spiegeleer. van
Exem is momenteel artistiek direkteur van de
Euro—Artgallery, hoofdredakteur van, en
drijvende kracht achter de maandelijkse
Kunst & Kultuurkrant (K & KKrant) en animator van de vzw Cultuur en Gemeensctiap die
o.a. voormelde K & K Krant uitgeeft. Ook is
hij reeds jarenlang de bezieler van het Willemsfonds in Sint^oost Ten Node.
De Euro—Artgallery is een tentoonstellingsruimte van 650 vierkante meter, die zich
in het aan het Noordstation grenzende Communicatiecentrum Brussel Noord bevindt. In
de Euro—Artgallery wordt betaalbare, eigentijdse kunst geëksposeerd, in grote verscheidenheid wat stijlen en technieken betreft.
Het artistiek beleid van van Exem is er op
gericht om de hedendaagse kunst dichter bij
de mens te brengen. Uiteraard biedt de
gunstige ligging van de galerij tal van perspektleven: er komen dagelijks zo'n 110.000
trein—, tram—, bus— en metrogebruikers
via het CCN in het Noordstation. Tal van
perspektieven. Het Vlaamse karakter van de
galerij én zijn eksposanten wordt daarbij
allerminst uit het oog verloren.
Maar van Exem ziet voor de Euro—Artgallery ook een Grootnederlandse opdracht
weggelegd. Door het uitnodigen Nederlandse kunstenaars, het organiseren van kulturele bezoeken in het noorden en het leggen
van tal van kontakten over de staatsgrens
heen tracht van Exem de Heelnederlandse

Gery van Exem (rechts) toost op z'n 25 jaar Socio-kultureel werk in Brussel.
Naast hem pianist Olivier De Spiegeleir en de ambassadeur van Polen. Om de
vriendschappelijke banden tussen de vzw Cultuur en Gemeenschap en Polen
te onderstrepen putte De Spiegeleir, voor deze gelegenheid, uit het ouevre
van Chopin.
(foto Jan Van Der Perre)
integreatie te bevorderen. Dit alles is geen
geringe verdienste in het kader van de nakende Europese eenmaking! Een Europa
waar het hard knokken zal zijn om onze
,positie als kleine kultuurgemeenschap veilig
te stellen.

KUNST UIT DE VIJFHOEK
Voor de vierde maal organiseren de Sociaal-Kulturele Raad Brussel-Centrum en de
vzw Trefcentra Brussel de tentoonstelling
Vlaamse Kunstenaars uit de Vijfhoek. Naast
in binnen- en buitenland gerenommeerde
kunstenaars, komen ook jonge, beginnende
artiesten aan bod in deze groepstentoonstelling.
Lieve Andries besteedt in haar werk veel
aandacht aan de mens, in zeer persoonlijk
uitgewerkt beeldend werk.
Daniël Cavens is een veelzijdig kunstenaar die er niet voor terugschrikt verschillenoe technieken te gebruiken: pastels, doeken, werken op rubber...
Marie-Jeanne De Proft is auto-didakte. In
haar veelzijdig schiidenwerkdomineren naWIJ — 25 JANUARI 1991

tuurtema's: bloemen, landschappen en stillevens.
Marie-Christine Meersschaert met olieverf
op doek. Ze heeft een bijzondere visie op de
kunst en dit uit zich in haar werk dat getuigt
van grote kracht en persoonlijkheid.
Willy Ronsmans is ere-genodigde. Hij
maakt skulpturale keramiek. Volgens kenners bevat zijn werk de kombinatie van
menselijke eigenschappen met de haast buitenaardse elementen, die de beelden —in al
hun herkenbaarheid— een ,,unheimliche"
sfeer doet uitstralen.
De tentoonstelling loopt van 26 januari tot
en 10 februari in de Spiegelzaal van Trefcentrum De Markten, Oude Graanmarkt 5 in
1000 Brussel. Voor meer inlichtingen:
02/512.34.25.
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Toch houdt Gery van Exem voldoende
ruimte open om ook andere kuituren aan bod
te laten komen. Zo heeft van Exem bijzonder
goede kontakten met Polen, niet voor niets
was de Poolse ambassadeur tijdens de viering in het Brusselse stadhuis aanwezig.
In de Kunst & Kultuurkrant trekt Gery van
Exem deze lijn konsekwent door. De K & K
krant biedt uitgebreide informatie over wat
reilt en zeilt in de Euro—Artgallery en geeft
beschouwingen over de meest uiteenlopende aktiviteiten op kultureel vlak.
Gery van Exem glunderde toen hij vorige
week een boeketje bloemen in ontvangst
mocht nemen, maar wellicht doet u hem het
meeste plezier door een bezoekje te brengen
aan de Euro—Artgallery of een abonnement
te nemen op de Kunst & Kultuurkrant. Hij zou
dit ervaren als een blijk van waardering voor
de jarenlange inzet ten bate van de Nederlandse kuituur in Brussel. Dat dit vaak een
ondankbare taak is hoeven we u waarschijnlijk niet meer te zeggen.

— De Euro—Artgallery Is elke dag open In
de namiddag van 14 tot 17 uur en 's
vrijdags van 11 tot 19 uur, en na afspraak
op tel. 02/217.28.90. De galerij Is zaterdag
en zondag gesloten.
— De Kunst & Kultuurkrant kan u elke
maand ontvangen door overschrijving van
400 fr. op rek. nr. 681-0067114-45.

MUZIEK

5-DE LATIJNSAMERIKAANS
MUZIEKFESTIVAL
Reeds vier keer organiseerde Oxfam-Wereldwinkel Antwerpen een Latijnsamerikaans
muziekfestival. De vijfde editie gaat door op
8 februari in de Antwerpse Arenbergschouwburg. Dit niet alledaagse initiatief dat de
bloeiende Latijnse muziekkultuur onder de
aandacht van een ruimer publiek wil brengen
groeide op enkele jaren uit tot een niet te
missen muzikaal festijn.
Ook dit jaar ziet de affiche er veelbelovend
uit. Hoofdattraktie is ongetwijfeld Luis Enrique Mejia Godoy. Samen met zijn broer
Carlos trad hij de afgelopen tien jaren zowat
overal ter wereld op als muzikale ambassadeur van het Nicaraguaanse Sandinistisch
Front. Als Nicaraguaan zijn zijn liedjesteksten vanzelfsprekend erg sociaal bewogen.
Zijn eerste inspiratie vond hij in het Chili van
Allende. De ondenwerpen waarover hij zingt
zijn bij voorkeur de grondproblemen, de
uitroeiing van de Indianen, de eeuwenlange
strijd voor onafhankelijkheid en de legendarische Amerikaanse vrijheidsstrijders: Bolivar,
Zapata, Marti, Sandino, Tupac Amaro enz.
Om het met de woorden van Ruben Blades,
de vermaarde Panamese salsazanger, te
zeggen: „In Latijns-Amerika vermoordt men
de mensen maar hun ideeën en idealen
blijven voortleven." Meija Godoy zingt echter
ook liefdesliedjes, want liefhebben neemt in
de plaats van de ,,Latio" een centrale plaats
in.
Teresa Parodi is een Argentijnse zangeres-komponiste die wel eens vergeleken
wordt met Mercedes Sosa. Parodi reisde de
hele wereld af en als gastzangeres trad ze op
met het kwintet van het Algentijnse tangofenomeen Astor Piazolla. Als knappe waarneemster van de alledaagse realiteit slaagt
ze erin de meest tlpische personages uit
haar streek op een spontane manier te
schetsen. Met haar sterke persoonlijkheid
kan ze haar publiek moeiteloos in de ban

Luis Enrique Mejia Godoy, hoofdattraktie op het Latijnsameril<aans IV!uziel<festival.
houden. Verschillende uitverkochte koncerten in het 14.000 plaatsen tellende Luna Park
Stadion in Buenos Aires en 120.000 verkochte eksemplaren van haar derde lp Elpurajhei
de Teresa Parodi uit 1985 (uitgebracht bij
Polygram) zijn daar de bevestiging van.
Roy Brown streed 20 jaar geleden samen
met ,,Equals Rights Movement" voor de
onafhankelijkheid van Puerto Rlco. Zij het
dan met gitaar en tekstblad. Brown Is muzikaal en tematisch sterk getekend door de
zestiger jaren; zijn eerste teksten reageerden tegen de Vlëtnam-oorlog. Muzikaal leunt
hij aan bij folkslngers zoals Joan Baez en
Pete Seeger. Later schreef hij teksten over El
Salvador, Nicaragua en de Palestljnen.

Merkwaardig is dat Brown op vijfjarige
leeftijd van het noordamerikaanse vasteland
naar Puerto Rico verhuisde tenwijl de jongste
decennia honderdduizenden Puertorikanen
vooral omwille van ekonomische redenen
naar de Verenigde Staten uitweken.
Kaarten voor dit uniek koncert zijn aan
schappelijke prijzen (350 en 400 frank) te
koop bij Oxfam-Wereldwinkel-Antwerpen,
St.-Jakobsmarkt 82, 2000 Antwerpen (tel.
03/226.02.81) en in de Arenbergschouwburg.

Peter Desmet

ADVERTENTIE

LUNCH

900 fr. p.p.

Proevertje

RESTAURANT

HASSELTBERq

Zalmpapillote, julienne van groenten
Tussenrib ,,Bordelaise"

IVIARKTMENU

1.500 fr. p.p.

Proevertje
rist.-Jacobsnootje en zalm
gemarineerd met dille
Levendvers kreeftje geparfumeerd
met lictite kerrie uit Madras

Nagerecht
Lamszadel met salie
Nieuwelaan 47, 1860 Meise
02/269 70 45
Woensdag en zondagavond gesloten

Nagerecht
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DE PLOEG VAN DE STAD

D

E metropool won in 1957 haar
laatste landstitel. De kampioenen woonden toen op de Bosuil.
Het Antwerp van Vic Mees,
misschien wel de beste klubspeler die ons land ooit voorbracht,
was in die jaren sinoniem voor
regelmaat en deugdelijkheid.
Een evenwichtig elftal dat zelden of nooit de verwachtingen
beschaamde. Een team met een
vaste standplaats in de nationale top.

TERUGVAL
Ook het Beerschot van Rik Coppens, de
begaafdste maar zeker niet de meest efficiënte voetballer van de nationale kompetitie, telde toen nog volop mee.
Berchem van zijn kant kon tot 1960 een
gewaardeerd eerste klasse team in het veld
zetten.
De oorzaken van de terugval, die in de
tweede helft van de jaren zestig echt op gang
kwam en nog slechts okkasioneel kon worden onderbroken, waren en zijn menigvuldig.
Vooreerst verlegde het zwaartepunt van
de aktieve sportbeoefening zich van de stad
naar het platteland. De stadsvoetballers werden zeldzaam. Vandaag zijn ze een echte
„rariteit" geworden. De verschuiving was
algemeen. In Antwerpen floreerden ook het
basketbal (Antwerpse, Zaziko, Rubo, Mercurius, Brabo, Oxaco...), het volleybal (Brabo)
en het handbal (Sasja). De verkeerseksplosie verdreef de ploegsporten uit het straatbeeld. Er is vandaag nog amper een spoor
van overgebleven. Men kan de lijn doortrekken. De Antwerpse Zesdaagse, Van Steenbergen en Ockers. Nooit werden nog opvolgers gevonden!

GEEN ANTWOORD
Op de nieuwe toestanden vonden de Antwerpse klubleiders nooit een antwoord. In
Brussel voerde ene Albert Roosens Anderlecht naar de absolute top. In Luik maakte
Roger Petit van Standard een Europees
gevreesde formatie. In Antwerpen, waar
nochtans een groot bestuurlijk en financieel
potentieel aanwezig moet zijn geweest (en
nog moet zijn), bleef men stom en doof voor
de nieuwste ontwikkelingen. Het verschijnsel
beperkte zich overigens niet tot de stad, het
vö.-spreidde zich over de ganse provincie.
Het grote Malinwa van de kanunnik was in de
jaren zestig nog slechts een herinnering.
Lierse was in 1960 de laatste provinciale
landskampioen ,,van het voetbal van des-
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tijds", van het voetbal dat hoofdzakelijk dreef
op spelers van eigen kweek. Antwerpen,
stad en provincie, zag zijn betere spelers
sistematisch naar de andere gouwen van het
land vertrekken.
Verheyen, Dockx, Van Moer, Coeck,
Cools, Meeuws, Vandenbergh, Ceuiemans
en een eindeloze reeks namen van tweede
orde. Bestuurlijk en organisatorisch evolueerden de stad en de provincie niet mee.
Hoe snel alles kan veranderen bewees John
Cordier met KV Mechelen. In vijfjaar maakte
hij van het kwijnende Malinwa een terecht
landskampioen. Geld, visie, organisatie en
bestuurlijke bekwaamheid. Dat zijn de sleutels die passen op de poorten van het sukses.

In de voorbije weken werd herhaaldelijk het proces gemaakt
van het Antwerps voetbal. Aanleiding waren de sportieve en
financiële teloorgang van Beerschot, de (lichte) terugval van
Antwerp, het kwijnend bestaan
van Berchem Sport (in derde
klasse!) en... de opgang van
Germinal Ekeren!
De havenstad, ooit internationaal beroemd om haar voetbalschooi, stelt sportief inderdaad
niets meer voor. De redenen
liggen voor het grijpen. Het betreft immers geen plaatselijk
verschijnsel. Andere grootsteden, alhoewel natuurlijk niet
overal met dezelfde gevolgen,
overkwam hetzelfde avontuur.
De tijden zijn inderdaad veranderd. De mensen niet.
Bij Beerschot woedden decennia lang interne oorlogen. De klub pronkte altijd met
één officiële en zes officieuze voorzitters. De
eenheid en de kontinu'rteit in het beleid
gingen bij manier van spreken al een eeuwigheid geleden verloren. Het mag vera/ondering wekken dat het zolang duurde vooraleer
klub en ploeg de afgrond instortten.

GREAT OLD
Antwerp stelt het beter maar is amper
gelukkiger. Kessier redde de klub voor enkele jaren van de sportieve ondergang. Van de
sportieve. Niet van de financiële. De Great
Old wekte vorig seizoen hoge verwachtingen
bij haar supporters maar de beslissende stap
naar de top kon niet worden gezet omdat de
nodige gelden ontbraken. Een eerbare re-
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Germinal-opportunJst
mans.

Gunther Hof(foto mdw)

den. Daar niet van. Maar wie kan ons uitleggen waarom in een machtig en rijk ekonomisch centrum als Antwerpen geen geldschieters worden gevonden, geen investmijen worden opgericht zoals elders in het
land? Is de geloofwaardigheid van het voetbal en haar bestuurders er zodanig aangetast?
Berchem is nog een ander verhaal natuurlijk. De achterban van deze „voetbalschool
met traditie" was altijd kleiner. Sinds de
jaren zestig leeft deze vereniging financieel
tussen wurgen en hangen. Tot de jaren
tachtig kon Berchem nog min of meer overleven. Daarna ging het snel bergaf omdat
voorzitters en bestuurders elkaar opvolgden
zoals... de jaargetijden.
In de roes van het sukses wordt vaak
vergeten dat het niet de spelers maar de
bestuurders zijn die de kontinuïteit en de
deugdelijkheid van het beleid waarborgen.
De spelers zijn slechts de eksponenten van
dit laatste. Spelers komen en gaan. Bestuur-

SPORT
ders blijven. Of zouden moeten blijven. Anderlecht is het levend bewijs voor de juistheid
van deze opvatting. In haar meer dan tachtigjarig bestaan versleet de Brusselse klub
welgeteld drie voorzitters. Drie. Dat is evenveel als sommige klubs in krisistoestand
soms in één seizoen verslijten!

KAAKSLAG
Germinal Ekeren, een klub zonder verleden, staat momenteel voor ,,de ploeg van 't
stad", het beste elftal van Antwerpen. Ook al
dient men dergelijke ,.eretitels" ook in tijden
van hamsteren met de nodige kilo's zout te
nemen, toch moet het een kaakslag zijn voor
de groten van weleer dat een klub die in 1981
nog in de eerste provinciale (I) voetbalde
vandaag de hoogst gerangschikte klub uit de
metropool is!
In Ekeren bewijst men dat het ook anders
kan. De klub wordt geleid door een paar
kapitaalkrachtige mensen met voetbalverstand. Een vandaag zeldzaam geworden
kombinatie. Over de toekomst van deze klub
durven wij ons niet uitspreken. Misschien zal
hij afhangen van... de reaktie van de klubs
die nog altijd kunnen terugvallen op hun
groot verleden. Wij zijn de mening toegedaan dat Beerschot gauw weer voor volle
tribunes voetbalt wanneer er een echte topploeg in het veld staat. Voor Antwerp geldt
hetzelfde.
Het supportersverloop is eigenlijk niet
spektakulair. De mensen van weleer zitten
thuis te wachten... op een ploeg die het
waard is aangemoedigd te worden. Op een
klub waar ze de nek mogen voor uitsteken.
Vroeg of laat moet die wederopstandig toch
komen.
In afwachting, en daarmee zitten we opnieuw in de werkelijkheid van elke dag, heeft
Beerschot als eerste klub uit de hoogste
afdeling zijn trainer ontslagen. Aad Koudijzer
mocht opkrassen. Hij tilde daar niet zwaar
aan. Hij had niet anders venwacht. Aad bleef
ook niet lang de enige. Het nieuws was nog
niet echt koud toen Kortrijk René De Saeyere
doorstuurde. Desondanks schijnen de meeste klubs niet langer heil te verwachten van
„psichologische schokken".
Of ze eindelijk tot inzicht zijn gekomen ?
Misschien. Al is het ook mogelijk dat hun
„betalingsbalans" hen meer dan ooit tot
voorzichtigheid aanzet. Inmiddels heeft
Beerschot zijn onmiddellijke sportieve toekomst in handen gelegd van de Fin Kuusela.
Een aan de Keulse trainersschool gevormd
oefenmeester die elke kennis van het Belgisch voetbal mist...
Tenwijl Kortrijk teruggreep naar Boudewijn
Braem, de noodtrainer van vorig seizoen die
in mei-juni 1990 niet goed genoeg werd
bevonden voor kontraktverlenging. In voetbal moet men niet proberen alles te verslaan.
Flandrien

Danny De Bie in betere dagen tijdens de cross in Ziilebelte. Zijn tweede plaats
achter Johnny Blomme werd echter geschrapt wegens fraude bij de dopingl<ontrole.

(«oto ADB)

DE BIE REDT LIBOTON
Voor het eerst in dertien jaar zou Roland
Liboton niet aanzetten in het wereldkampioenschap veldrijden. Bondscoach Eric De
Vlaeminck weerhield de vijfvoudige wereldkampioen slechts als invaller en dat moet bij
Roel hard aangekomen zijn. Vooral de uitleg
van bondsvoorzitter De Vuyst was veelbetekenend: „Ik heb respekt voor Libotons palmares maar wil niet dat hij de sfeer binnen de
groep komt verpesten". Dat kon tellen.

bezetenheid en de gedrevenheid van de
allergrootsten omdat alles van jongsaf vanzelf ging. Door die vanzelfsprekendheid
werd Libotons karakter gevormd en vermoedelijk ook misvormd.

ERG GENOEG

Nu was Liboton altijd al een moeilijk te
besturen jongen. Zijn nukken en grillen zijn
legende geworden. Bovendien stond het
vast dat hij in Gieten onmogelijk voor de
overwinning in aanmerking kon komen zodat
Eric De Vlaeminck zijn beslissing, die mogelijk geïnspireerd werd door Libotons onnodig
uitdagende taal na afloop van het nationaal
kampioenschap, moeiteloos kon verantwoorden.

Vandaag zou hij daarvoor de tol betalen.
Zou. Want Danny De bie en de dopingkontrole in Zillebeke beslisten er anders over. Moet
U zich voorstellen dat de nationale kampioen
daar in de fout ging. Echt uitleg werd nog niet
gegeven maaar de gebeurtenissen waren
erg genoeg om de gewezen wereldkampioen
onmiddellijk uit de selektie voor Gieten te
stoten en om zijn naam uit de uitslag te
schrappen. Onbegrijpelijk. Bedroevend. Beschamend. Erg voor het veldrijden.

Desondanks voelden we mee met de kampioen die Liboton altijd is geweest. Al voegen
we er onmiddellijk aan toe dat hij eigenlijk
alleen maar vond wat hij al geruime tijd met
zeldzame ijver zocht: officiële miskenning.
Weinigen hebben in de lengte van jaren
meer met hun talenten gewoekerd. Liboton
werd viermaal wereldkampioen bij de profs.
Indien hij honderd percent voor zijn vak had
geleefd, indien hij meer ambities had gevoed
zou hij misschien dubbel zoveel regenboogtruien hebben verzameld. Want Liboton was
veruit de meest begaafde veldrijder van de
jaren tachtig. Dat overschot aan talent is hem
uiteindelijk fataal geworden. Hij miste de

Uitgerekend op het ogenblik dat men zich
veel vragen stelt over de toekomst van deze
discipline bestaat een kampioen het zijn
sport in diskrediet te brengen. Hoe kan men
profploegen op die manier overtuigen veldrijders in loondienst te nemen? Hoe kan men
meet soortgelijke praktijken verlangen dat in
Superprestigewedstrijden FICP-punten kunnen worden gewonnen? Natuurlijk. We weten ook wel dat we het kind niet mogen
weggieten met het badwater. Maar toch.
Winnaar in de schaduw is natuurlijk Liboton. In ekstremis toch mee naar het wereldkampioenschap. Moet Roland maar proberen er wat goeds van te maken. Hij heet per
slot van rekening nog altijd Liboton.
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MENGELWERK

HERSENBREKER
OPGAVE 70
HORIZONTAAL
4.
5.
7.
9.

12.

14.
16.
17.
18.
20.

Klap die van de andere kant komt (9)
Ook (8)
Een zacht muziekinstrument? (5)
Die begeeft zich op weg naar zijn maaltijd (10)
Je hoeft in de naam van deze Oostvlaamse gemeente de klemtoon maar te
verleggen, en je hebt een (klein) koeielichaamsdeel (7)
Wat in een varkensstaart zit, kan ook je
hoofd versieren (4)
Tijdelijke aanwezigheid van koele kristalletjes (9)
Zo goed weggekropen dat een ander je
niet kan zien (7)
Deze vrucht is al rijp voor de zomer
begint (7)
Dat zou wel eens een gevaarlijke
beschermheilige kunnen zijn (7)

VERTIKAAL
1. Pijnlijke aandoening aan de achterkant
(6)
2. Van zo'n kille hoogte is slechts het
bovenste stuk te zien (6)
3. Zulk praten kan ook onhoorbaar zijn, bij
voorlieeld als het om je opgespaarde
kapitaaltje gaat (10)
4. Gevecht dat je in je eentje moet leveren
(9)
6. Dat schuivend deel van een kast heeft
een muzikale klank (2)
8. Zo'n plant heeft het eeuwig leven (7)
10. Stevig papier dat wellicht uit een rumoerig deel van de wereld afkomstig is (10)
11. Je moet altijd verder kijken dan de
lengte van dit lichaamsdeel (4)

13. Noodzakelijke voonwaarde alvorens iemand veroordeeld mag worden (5)
15. Strijker (8)

SATERDAG
Zelfs „Suiker" van H. Claus
is niet meer te koop.

WINNAAR
OPGAVE 68

De B i e : geknoei met urine
En maar Gieten!
Saddam wil Bondgenoten
door mekaar Scudden.

Monica Van Bouwel is deze week de
gelukkige. Zij woont te 2600 Berchem, in de
Schomstraat 28.

Beleid van Eyskens
is Aboenidabel.
Buitenlandse Zaken
...In Quatre-Ambrasstraat.

OPLOSSING OPGAVE 69

Hamsterwoede raakt
...wal noch krokant.

Horizontaal: 6. stationsweg; 8. beurt;
10. overal; 13. boerenbruiloft; 15. kieskollege; 16. muien; 17. Sinjoor; 18.
roept.
Vertikaal: 1. steenbokken; 2. sterrekers; 3. v o s ; 4. ijs; 5. genotuleerd; 7.
deelnemer; 9. fabel; 1 1 . amf ibieën; 12.
w e n k e n ; 14. genot.
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19. Met de Nederlandse vertaling van de
naam van de grootste Waalse stad kun
je een fles afsluiten (4)

Mark Eyskens in het
nauw van Khaled.
AHASVERUS
„Iraki's zingend naar het front",
Ahasverus.
Saddammen toffe jongens zijn...

30
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„ W a t e r l o o " mag niet meer op radio
Ab bas la musique.
Terrorisme nieuwe stijl
...toerisme?

•5'wl
..-*j

BIOS
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EUROPEES JEUGDFILMFESTIVAL
VLAANDEREN
De Jeugdbloskoop Antwerpen, het Vlaams
Centrum voor Kinder- en Jeugdfilm en Jekino Films zijn de organisatoren van het Derde
Europees Jeugdfilmfestival Vlaanderen.
Dat zal doorgaan van 4 tot 16 februari in
Ciné Cartoons aan de Kaasstraat te Antwerpen, en in CC Rix, Gryspeerstraat 86 te
Deurne.
Er zijn twee jury's, een van volwassenen
en een van kinderen. De film die de prijs van
de kinderen krijgt zal door het Vlaams Centrum.worden aangekocht, de bekroonde van
de volwassenenjury wordt op TV 1 uitgezonden. Er zijn schoolvoorstellingen, er zal een
ronde tafelkonferentie over de Vlaamse
jeugdfilm plaatshebben, een filmkwis voor
jongeren is er ook en natuurlijk een hele rist
buitenlandse gasten.

DENEMARKEN

""

Uit Denemarken komt En verden til forskel (1989), van de beroemde televisieregisseur Leif Magnusson die reeds diverse suksessen op zijn naam mocht schrijven. Het
verhaal speelt in het na-oorlogse Europa van
immigranten en vluchtelingen.
Men ziet de geschiedenis langs de ogen
van Jens, een zich ongelukkig voelende
jongen van 12 jaar, zoon van een Poolse
vader, die op een niet zo prettige kostschool
werd geplaatst in Joegoslavië. Hij gaat op de
loop en vlucht naar Denemarken, op zoek
naar zijn vader. Dit is een gokker, een
dromer die steeds plannen maakt die nooit
worden venwezenlijkt. Wanneer Jens hem
vindt, wordt hij ontvangen met open armen,
maar ook nu weer komt er niks van zijn
plannen, zelfs niet als Jens hem aan een
redelijk grote som geld helpt, want dat wordt
hem ontstolen door lotgenoten immigranten.
De jongen vertrekt terug naar Joegoslavië,
waar hij wordt verwelkomd door een lieftallige opa die hem meeneemt naar een land
achter de kim. Het einde van de film blijft
open, maar een goede verstaander weet dat
Jens de mogelijkheid om te ontsnappen
langs dromen, van zijn vader heeft geërfd.

WAAROM KWAMEN DE
WALVISSEN
Niet een echt sterke film, die voor kinderen
soms venwarrend is, vooral door de diverse
filmstijlen die er in zijn venwerkt, maar de
vertolking van Adam Kozlowski als Jens is
knap.

Michael Morpurgo is de auteur van diverse
erg gegeerde jeugdboeken, waaronder Koning van het Wolkenwoud, Man in de
toren, Ogen van meneer Niemand maar
vooral Waarom kwamen de walvissen (uitgegeven bij PloegsmaA/laanderen: De
Vries-Brouwers) erg veel ophef maakten.
Deze laatste werd verfilmd als When the
whales came door Clive Rees en op een
scenario van de auteur zelf. Waarom de
filmmakers van Waarom de walvissen kwamen. Wanneer maakten is me onduidelijk.
Alles begint in 1844 op het eiland Samson
(van de Scilly Eilanden), waar de inboorlingen vertrekken omdat ze denken dat er een
vloek op het eiland rust. In 1914 maken
Gracie en Daniel (Max Rennie), terwijl ze op
het strand van het eiland Brythe — dat net
naast Samson eiland ligt — spelen, kennis
met Birdman (een heerlijke rol van Paul
Scofield). Hen werd gezegd nooit met de
oude man te praten, maar onbevangen treden ze hem tegemoet en hij venwittigt hen
voor Samson. Wanneer de oorlog uitbreekt
verlaat Grade's vader hen om soldaat te
worden. Nog triest om zijn afscheid en om
alleen te zijn met haar vertrouwde vriend,
gaat Gracie samen met Daniel vissen op zee
en ze brengen door omstandigheden een
tijdje door op Samson. Bij hun terugkeer
vertelt Birdman hen over de vloek — de
inboorlingen doodden indertijd een aangespoelde walvis en toen droogden hun bronnen op. Wanneer een narwal aanspoelt op
Brythe dreigt hetzelfde verhaal zich te gaan

ontspinnen, maar Birdman en de kinderen
zullen de bevolking er kunnen van overtuigen de narwal terug naar zee te brengen.
Gracie wordt opzienbarend vertolkt door
Helen Pearce, een meisje van het eiland
Brythe zelf, dat oorspronkelijk werd aangetrokken als figurante. Het enige onechte aan
deze film zijn de namaak narwals, die blijven
namaak.

ITALIAANSE LENTE

~

Giacomo Campiotti is 32 en Corsa di
primavera is zijn eerste film. Hij filmde alles
in zijn geboortestad en zijn scenario baseerde hij op zijn eigen jeugd. Het verhaal gaat
over drie achtjarige jongetjes en hun alledaagse belevenissen.
Dit kan iets te simpel lijken, maar Campiotti slaagt er in alle sentimentaliteit te vermijden en alles erg waarachtig te maken. Issaco
komt met zijn moeder, een kapster die net uit
de echt is gescheiden, naar de stad wonen.
Issaco raakt op school aldra bevriend met
Gabriele, de zoon van de dokter, en Fiorello,
een boerenzoon. Het cirkus komt in de stad,
een poging tot weglopen van huis, het stelen
van de zeep uit de school, een bezoek aan
Issaco's vader, een wilde eendenjacht met
Rorello's vader. Alles levert gevoelige en
mooie en recht voor zijn raapse plaatjes op.
Een leuke film.
Volgende week meer.

^^^^^^ gneer

KEUKENS - SANITAIR
VERWARMING
-

BINNENHUISINRICHTING
SIERSCHOUWEN
MEUBELEN - STOFFEN
BEHANG

Kazernestraat 39
9620 ZOTTEGEIW

091/60.13.37

WILLY
MICHIELS
MAKELAAR IN VERZEKERINGEN
TorleylaanSI • 1511 HUIZINGEN
tel. 02/360.20.40
Kantooruren: 9-12-15-18 (zaterdag: 10-12)
Waar Vlamingen méér dan thuis zijn
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V A N DER CRUYS
Assesteenweg 240, TERNAT
Tel. 582.29.15
Toonzaal alle dagen open
van 9-19 u. Zondag gesloten.

* . *

LUNOR-BENELUX

ATOOMSCHUILKELDERS
RAMPENKELOERS
OOK VOOR ZELFROUWERS
Gentsesteenweg 5
9410 ERPE-Mere
053/80.54.56
BEZOEK ONZE KIJKKELDERS
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TELEVISIE

MAANDAG 28 JANUARI
TV1

TV1

TV1

09 30 Pronto, Italiaanse les, 10 00 1.0. op zaterdag, instruktieve omroep, 11 00 Schooltelevisie;
12 30 Babel, voor migranten, 16 15 De schuld van
de pil, film, 17 50 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, TV-show
21 15 The Hollywood-Connection, filmkwis
22 30 Vandaag
22 50 Sport op zaterdag
23 20 Een jaar in Vietnam, sene

09 00 Zoetekoek met Samson; 10 00 Eucharistieviering, 11 00 De zevende dag, praatkafee,
13 00 Huizen kijken, info, 13 15 Sunday Proms,
koncert, 14 45 Schoolslag; 15 25 Allee in Wonderland, animatiefilm, 16 50 Het pleintje, sene,
17 30 Kilimanjaro, nieuws voor jongeren, 17 55
Nieuws; 18 00 Tik tak; 18 05 Plons, 18 10 Nova
Zambia, toenstisch spelprogr, 9 00 Sportweekend I; 19 30 Nieuws, 19 45 Sportweekend II.
20 35 Niet voor publikatie, serie
21 40 België in zijn blootje, reportages
22 10 I.Q., kwis
22 40 Vandaag
23 00 Oog in oog, monoloog

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

VTM
15 30 Hanna Barbera, tekenfilms, 16 20 Clip
Club, verzoekprogr , 16 35 That's love, sene,
17 00 Super 50; 18 00 Nieuws; 18 05 Beverly
Hills 90120, sene, 19 00 Nieuws.
19 30 Waagstuk, kwis
20 00 De juiste prijs, spelprogr
21 00 Murphy's Romance, film
22 50 Nieuws
23 15 Gentlemen and players, serie
00 10 Nieuws

TV2
14 00 Introduktie D-dag; 14 05 Sherlock Junior,
film, 15 05 André Delvaux — 1001 films, filmarchief, 1515 Jan Coulommnier, filmmuseum,
15 30 Sportshow, Iwe, 17 00 The making of
„Supersense", dok , 17 30 The Quay Brothers;
17 40 Le maitre de musique, film, 19 05 Jan
Vromman: De zege van de slang; 1915 Het
verhaal van het joernaal; 19 30 Nieuws.
19 45 Schermutselingen, diensten
23 15 Die flambierte Frau, film
VTM

Ned.

1

13 00 Nieuws; 13 45 De Vata matinee, koncert,
14 51 Neighbours, serie, 15 34 Jules Unlimited,
nieuwe technieken, 15 58 Howard's Way, sene,
16 52 Museumschatten ,1701 Brainstorm; 17 30
Nieuws; 17 40 Vroege vogels; 18 22 Vöra's Kindermenu, 19 00 Nieuws;
19 22 Lingo, woordspel
19 47 The Flying doctors, serie
20 38 Zeg 'ns AAA, serie
21 01 Sonja op zaterdag, praatshow
21 57 Achter het nieuws, aktualiteiten
22 32 Per sekonde wijzer, kwisprogr
23 05 Boudewijn Buch, reisverhalen
23 35 E.N.G., sene
00 22 Natuurmoment
00 33 Nieuws

Ned.

2

13 00 Nieuws; 17 30 Nieuws; 17 41 Post!, brievenrubriek, 17 44 The Thundercats, tekenfilmserie, 18 08 Wordt vervolgd, tekenfilms, 18 30 Pauze TV, jongerenmag , 18 56 Jackpot, kwis, 19 25
Sorry, slapstick, 20 00 Nieuws.
20 28 Van der Valk, sene
22 20 Glamourland, Society volgens Droge
22 50 Karel, praaisnow
23 41 Jonge mensen op het koncertpodtum,
klassiek
00 27 Nieuws
Ned.

3

09 00 Nieuws; 12 30 Studio sport; 18 00 Arabische kuituur op Nederlandse podia, info, 18 30
Sesamstraat; 18 45 Jeugdjoernaal extra, 19 10
Transantarctica, dok
20 00 The Rose Tattoo, film
22 00 Nieuws
22 15 Studio sport
22 50 Careful, he might hear you, film

WIJ — 25 JANUARI 1991

12 00 Super 50, hitparade, 13 00 Nieuws; 13 30
Telebusiness, financieel-ek mag , 14 00 Love
boat, serie, 14 50 Clip club, verzoekprogr, 15 00
Porky's, film, 16 30 Murphy Brown, sene, 17 00
Dag Coco, dierenmag , 1 7 5 0 VTM-sport; 18 00
Nieuws; 18 05 Kinderakademie, 19 00 Nieuws.
19 30 Waagstuk, kwis
20 00 Wie ben ik?, spelprogr
20 30 Welters Verjaardagsshow, ontspanning
22 00 Nieuws
22 20 De sportshow
23 25 Empire of the ants, film
00 50 Nieuws
Ned.

1

1100 Eucharistieviering; 13 00 Nieuws; 1415
Sant' Egidio, dok , 14 55 Napoleon & Josephine,
sene, 16 00 Lamers, praatshow, 17 00 Hou nou
toch op, over roken, 17 30 Nieuws; 17 35 KRO
Kresj; 17 55 Huize Kokkel, serie, 18 15 Crash,
jongerenprogr , 19 00 Nieuws; 19 05 Waku Waku,
spelprogr
19 40 Zondagavond met Van Willigenburg, praatprogr
20 30 Ook dat nog, satire
21 15 The Hollywood Connection, filmkwis
22 30 Brandpunt, aktualiteiten
23 00 The chief, serie
Ned.

2

09 00 Babar de olifant; 09 25 Fitless, oefeningen,
09 30 16 stofzuigers, sene, 09 45 De kleine
Mown, kinderfilm, 1005 De freules, sene, 10 35
Dracula junior, serie, 11 00 Muziek op zondag,
12 00 Tros voetbal plus; 13 00 Nieuws; 18 00
The wonder years, sene, 18 25 Johnny, praatprogr, 19 00 Moord-TV, popmag , 19 10 In living
colour, serie, 19 30 OnrustI, subkultureel mag ,
2010 Jongens van de Witt, dok
20 37 Berlin Alexanderplatz, serie
21 37 Bye, portret Ed van der Elsken
23 32 Nieuws
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TV2
18 30 Nieuwskrant; 18 35 Mooi en meedogenloos, sene, 18 58 Oogappel, oudermag , 1 9 30
Nieuws.
20 00 De staatshervorming, dok
20 30 Memphis, reportage
21 00 TOfSPORT, vrijetijdssporten
21 35 Uitzending door derden
VTM
15 30 Dallas, sene, 16 15 Santa Barbara, sene,
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, sene, 19 00 Nieuws; 19 30 Rad van Fortuin.
20 00 Videodinges, special
20 30 MacGyver, sene
21 30 Family ties, serie
22 00 Nieuws
22 30 Vroemtuigen, automag
23 00 Immigrants, miniserie
23 50 Nieuws
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 29 Paperclip, jongerenmag , 1 9 00 Nieuws.
19 20 BZN in Kenia, muziekspecial
19 50 Prettig geregeM, serie
20 28 De Cosby show, sene
21 26 Hier en nu, aktualiteiten
22 10 Die stoel bis...bis...bis!, praatprogr
22 56 Grensgesprek, praatprogr
23 21 Cheers, serie
Ned.

2

13 00 Nieuws; 14 30 Santa Barbara, serie, 15 19
Ontdek je plekje, Middelburg, 15 29 Studio Trappelzak, gevarieerd kinderprogr , 16 00 Service
salon, familietijdschrift, 17 30 Nieuws; 17 40 Ko
de Boswachtershow, natuurserie, 18 30 Goed
gezond, kursus, 18 55 Avro sportpanorama;
19 25 Avro Sportpanorama extra, 20 00 Nieuws.
20 29 De sleutels van Fort Boyard, avontuur
21 35 True colors, serie
22 05 Avro televizier, aktuaiiteiten
22 59 Capital City, sene
23 34 Ontdek je plekje, Middelburg
Ned.

3

09 00 Nieuws; 10 00 Schooltelevisie; 15 00 Teleac; 17 30 Studio sport; 18 30 Sesamstraat; 18 45
Jeugdjoernaal; 18 55 Het klokhuis; 19 10 Teleac, 20 00 Nieuws.
20 20 Milieubericht
20 25 De literatuurmachine, literair mag

TELEVSE

DINSDAG 29 JANUARI

WOENSDAG 30 JANUARI

DONDERDAG 31 JANUARI

TV1

TV1

TV1

14 00 Schooltelevisie; 17 30 Het Capitool, serie,
17 55 Nieuws; 18 00 Tik tak; 18 05 Plons; 1810
Saartie en Sander, serie, 18 20 Sprookjesteater,
De knappe tovenares, 18 35 Black Beauty, serie,
19 03 Buren, serie, 19 30 Nieuws.
20 00 De drie wijzen, kwisprogr
20 35 Zeker weten?, praatprogr
21 45 De Pré historie, 1966
22 30 Vandaag
22 50 De vrolijke dokters van St.-Swithin's, serie

16 00 Samson; 17 30 Het Capitool, serie, 1755
Nieuws; 18 00 Tik tak; 18 05 Plons; 18 10 De
peulschil, dierenasiel, 18 35 De woudlopers, sene, 19 03 Buren, serie, 1930 Nieuws.
20 00 Tatort, serie
21 35 Neil Diamond greatest hits live, show
22 35 Vandaag
22 55 Alles is ijdelheid, portret Claire Dol!

14 00 Schooltelevisie; 15 00 Babel, voor migranten, 17 30 Het Capitool, serie, 17 55 Nieuws;
18 00 Tik tak; 18 05 Plons; 1810 Prikballon;
18 25 Malvira, serie, 18 40 Seabert, tekenfilmserie, 19 03 Buren, serie, 19 30 Nieuws.
20 00 Doet ie't of doet ie't niet, spelprogr
21 25 Panorama, aktualiteiten
22 30 Vandaag
22 50 In zeer geheime dienst, serie

TV 2

TV 2

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

18 30 Nieuwskrant; 18 35 Mooi en meedogenloos, serie, 19 05 Uitzending door derden; 19 30
Nieuws.
20 00 Natuur, wat doe je ermee?, Krekengebied
21 00 Koncert, 6de simf van G Mahler

VTM

VTM

15 30 Dallas, serie, 16 20 Santa Barbara, serie,
16 45 Clip Club, verzoekprogr, 17 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, spelprogr
21 00 Embassy, serie
22 00 Nieuws
22 30 Scarecrow en mrs. King, sene
23 20 Benson, serie
23 45 Nieuws

15 30 Dallas, serie, 16 20 Santa Barbara, serie,
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, serie, 19 00 Nieuws; 19 30 Rad van fortuin.
20 00 Tien om te zien, show
21 00 Dallas, serie
22 00 Nieuws
22 30 Star, filmmagazme
23 10 VTM Sport
23 35 C.A.T.S. eyes, serie
00 25 Nieuws

TV 2
18 30 Nieuwskrant; 18 35 Mooi maar meedogenloos, serie, 19 00 Als je 't hen vraagt: Chiro,
reportage, 19 30 Nieuws.
20 00 Miss Mary, film
21 40 Uitzending door derden
VTM
15 30 Dallas, serie, 16 20 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 30 Telefacts, aktualiteiten
23 15 Soap, serie
23 40 Nieuws
Ned.

1

13 00 Nieuws; 17 30 Nieuws; 17 39 Jules Unlimited, nieuwe technieken, 18 04 Vara's Kindermenu; 19 00 Nieuws, 19 20 Lingo, spelprogr
19 44 De baas in huis?, serie
20 11 Doet ie't of doet le't niet, spelshow
21 30 In het nieuws, aktuaiiteiten
22 19 Golden girls, serie
22 44 Impakt: Uitspraak over 14 dagen...
23 29 Museumschatten
23 41 Nieuws
Ned.

2

13 00 Nieuws, 14 30 Santa Barbara, serie, 15 20
Een stuk of twee, middagmagazine, 16 25 Bright
sparks, tekenfilmserie, 16 35 Een hart voor dieren, dierenprogr , 17 00 Zorro, serie, 17 30
Nieuws; 17 45 B.O.O.S., jeugdprogr, 1810
Countdown, pop, 18 55 Veronica sport, 19 25
Het laatste woord, kwis, 20 00 Nieuws.
20 17 Die 2 Special, serie
21 00 Tour of duty, serie
21 55 Rur magazine, praatprogr
22 35 Married with children, film
23 10 Stop de persen, mediamag
Ned.

3

09 00 Nieuws; 10 00 Schooltelevisie; 14 56 Teleac, 1515 Myte en bewustzijn, teleac, 17 30
Studio sport; 18 00 Het Europees avontuur,
dok , 18 30 Sesamstraat; 18 45 Jeugdjoernaal;
18 55 Het klokhuis; 19 10 Robin of Sherwood,
serie, 20 00 Nieuws.
20 20 Lopend vuur, mediarubriek
21 04 NOS show, feestavond-dok
22 00 Nieuws
22 15 Studio sport journaal
22 30 NOS-laat

Ned.

1

13 00 Nieuws; 17 40 Amazone, dok, 18 30
Neighbours, serie, 19 00 Nieuws; 19 20 Tien in
de pan, spelshow
20 35 Volmaakte vreemden, serie
21 06 Milou, praatshow
22 00 Vreemde praktijken, serie
22 30 Kruispunt TV, info
23 10 Begane grond, dok
23 45 Nieuws
Ned.

2

14 15 Santa Barbara, serie, 15 04 De TV-dokter;
15 05 Gloss, serie, 15 54 Belfleur, middagmag ,
16 52 De bal is rond, mag , 17 30 Nieuws; 17 40
De teenage hero turtles, serie, 18 02 Popformule; 18 38 Billy Hotdog, kinderprogr , 1 8 42 Billy
Hotdog, kinderprogr 18 57 Sweethaerts, spelshow, 19 29 Blizz, jongerenmag , 20 00 Nieuws.
20 27 Love letters, spelprogr
22 04 De TV-dokter
22 05 Tros Aktua
22 35 Ojevaarsjo, over peuters en kleuters
23 20 Tros Triviant, spelprogr

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, regionaal nieuws, 20 00
Nieuws
20 20 Stichting Socutera
20 25 Bernstein dirigeert Beethoven
21 25 Studio sport
22 00 Nieuws en sport
22 15 Studio sport joernaal
22 30 NOS-laat
23 15 Nieuws
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Ned.

1

10 00 Vrouw zijn, mag, 10 45 TV-fruitmand,
geestelijke muziek, 13 00 Nieuws; 15 00 De wereld van de specht, dok , 15 30 Ceddie, serie,
15 59 Het kleine huis op de prairie, serie, 16 46
Tom was liever 10 gebleven, kinderprogr ,17 30
Nieuws; 17 40 Tijdsein 1, aktualiteiten, 18 30
Avonturenbaai, serie, 19 00 Nieuws
19 20 Our house, sene
20 15 Binnenste buiten, jongerenprogr
20 45 Mannen, mag
21 30 Tijdsein 2, aktualiteiten
22 05 Utrecht zingt, koor- en samenzang
22 40 Metterdaad, promofilmpje
23 00 Staling, dok
23 45 Tenslotte
23 55 Nieuws
Ned.

2

13 00 Nieuws; 17 30 Nieuws; 17 40 Bouli, serie,
17 45 Baanbreker, info, 1810 Top 40; 18 55
Jackpot; 19 20 Bodylijn, life-stylemag , 20 00
Nieuws
20 27 In de Vlaamsche pot, serie
21 00 Nederland Muziekland, show
21 55 Nieuwslijn, aktualiteiten
22 35 Married with children, sene
23 00 Berg je voor berg, praatshow
23 45 Nieuws
Ned.

3

09 00 Nieuws; 09 30 Schooltelevisie; 18 00 Rappers in de lage landen, dok , 18 30 Sesamstraat;
1845 Jeugdjoernaal; 18 55 Het Klokhuis; 1910
De rode telefooncel, dok , 19 35 Bekijk 't maar.
serie, 20 00 Nieuws.
20 24 Bijlmerbloemen, vrouwengevangenis
21 15 Dans in Nederland, dok
22 00 Nieuws
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EEN FILM PER DAG

VRIJDAG 1 FEBRUARI
TV1
14.00 Schooltelevisie; 17.30 Het Capitool, serie;
17.55 Nieuws; 18.00 Tik tak; 18.05 Postbus X,
serie; 18.30 TV1 Top 30; 19.03 Buren, serie;
19.30 Nieuws.
20.00 Kwislijn
20.10 De wonderjaren, serie
20.35 De kaping van de Achille Lauro, TV-film
22.05 Première film en video, fiimnieuws
22.40 Vandaag
23.05 Tijd is geld, mag.
23.15 Oxford blues, film
TV 2
18.30 Nieuwskrant; 18.35 Mooi en meedogenloos, serie; 19.00 Uitzending door derden; 19.30
Nieuws.
20.00 Vanop het terras van de wereld, dok.
21.00 Ten huize van..., Frans Van Mechelen
21.25 Huizen kijken, bouwen en verbouwen
21.40 De dans ontsprongen, dok.
VTM
15.30 Dallas, serie; 16.20 Santa Barbara, serie;
16.45 Clip Club, verzoekprogr.; 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, speiprogr.
21.30 Roman holiday, film
23.15 Nieuws
23.35 Friday the 13th, Heitowe'en
00.30 Nieuws
Ned. 1
13.00 Nieuws; 13.53 Concept, wetensch.; 14.24
Emmey Verhey, viool; 14.34 Ja natuurlijk extra,
dok.; 15.34 Medeklinker, bezoeken aan kerkgemeenschappen; 16.00 Passage, infomag.; 17.30
Nieuws; 17.40 Winnie the Poh; 18.05 Disney
Club; 19.00 Nieuws.
19.20 Dinges, speiprogr.
19.48 Maak dat de kat wijs, speiprogr.
20.23 't Torentje, aktualileiten
20.38 Murder she wrote, serie
21.29 Ducker en Oudenrijn, serie
22.05 Rondom tien, aktualiteiten
22.51 Vrouwen in de gezondheidszorg, dok.
23.16 Nocturne, licht klassiek
Ned. 2
13.00 Nieuws; 17.30 Nieuws; 17.40 Een wereld
op een postzegel, eduk. serie; 17.55 Afrika 1,
dok.; 18.38 therion Stratagem, dok.; 18.57 Jackpot, beeld- en woordspel.; 19.25 T en T, serie;
19.48 Koningin Julia Fonds Filmpje; 20.00
Nieuws.
20.27 Tros TV Show, praatshow
21.19 De TV-dokter
21.20 Binnenlandse Zaken, satire
21.50 Crime Time, facetten v.d. misdaad
22.30 Eenmaal, andermaal, veilingwereld
23.20 Nieuws
Ned. 3
09.00 Nieuws; 10.00 School-TV; 12.30 Studio
Sport; 18.00 Paspoort, mag. voor Turken; 18.30
- 'iistraat: 18.45 Jejgdjoernaal; 18.55 Het
t^.iüKhuis; 19.10 Xerxes; 19.39 Het gezicht van
Nederland, Den Helder; 19.54 Politieke Partijen;
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Deborah Kerr en David Niven willen hun huwelijk een nieuwe l<ans geven
in „De schuld van de pil". Zaterdag 26 januari op BRT TV1, om 16u.15.
ZATERDAG 26 JANUARI

DE SCHULD VAN
DE PIL
Britse koniische film uit 1968 met David Niven en Deborah Kerr. Gerald Hardcastle en zijn vrouw leven ogenschijnlijk
in de beste verstandhouding maar zij
houden er beiden een minnaar op na.
(Prudence and the PUI — BRT 1, om
16U.161

ZONDAG 27 JANUARI

LE MAITRE DU
MUSIQUE
Waalse film uit 1988 met José Van
Dam, Anne Roussel en Johan Leysen.
Dallayrac is een ouder wordende operaster. Hij neemt afscheid van de podia om
zich nog uitsluitend te wijden aan de
muzikale opvoeding van zijn twee pupillen. (BRT 2. om 17u.40)

MAANDAG 28 JANUARI

LA PETITE VOLEUSE
Janine woont bij haar tante Lea op het
platteland. Zij verveelt zich en om de tijd
te verdrijven gaat ze overal stelen. Claude Miller draalde In 1988 deze film op
basis van een aantal nota's van Franfois
Truffaut. Met een erg goede Charlotte
Gainsbourg in de hoofdrol. (RTBf 1, om
20U.05)

DINSDAG 29 JANUARI

MISS MARY
Argent.-Amerik. film uit 1986 met Nacha Guevara Julie Chr' ^ •' .uislna

34

Brando. In 1945 introduceert generaal
Perron in Argentinië een nieuw soort
nationalisme, dat een einde moet maken
aan de „verengelsing" van het land.
(BRT 2, om 20u.)

WOENSDAG 30 JANUARI

MIJN VROUW
IS GETIKT
Amerik. film uit 1974 met Barbra Streisand, Michael Sarrazin en Estelle Parsons. Henrietta is het toonbeeld van de
toegewijde echtgenote: om tegemoet te
komen aan de grillen van haar ambitieuze man doet zij alles en nog wat, maar
belandt uiteindelijk tussen enkele onderwereldfiguren. (For Pete's Sake — BBC
1, om Ou.30)

DONDERDAG 31 JANUARI

L'AMI DE MON AMIE
Blanche en Léa zijn twee vriendinnen
uit een Parijse buitenwijk. Hun vriendschap wordt zwaar op de proef gesteld
wanneer de schuchtere Blanche verliefd
wordt op Fabien, de vriend van Léa.
Franse film van Eric Rohmer uit 1986 met
Sophie Renoir, Emmanuelle Chaulet e.a.
(Télé 2 1 , om 21u.30

VRIJDAG 1 FEBRUARI

OXFORD BLUES
Weinig pretentieuze herverfilming van
A Yank at Oxford. De onbehouwen Rob
Lowe maakte de adellijke Amanda Pays
het hof, terwijl hij aan zijn karakter bouwt
in het universitaire roeiteam. Amerik. film
uit 1384 (BRTTV1,om23u.15)

UIT DE REGIO

OP DE
BARRIKADE

Voor de Middeleeuwse steekspelen, de
miniveldslagen van de adel, werden —
maanden op voorhand — via boden, uitnodigingen verzonden. Een steekspel bijwonen
had buiten het spierenspel zijn waarden.
Huwelijken werden er immers voorbereid,
kopen gesloten, veroveringen gepland en
bekeringen allerhande uitgevoerd.
In de nieuwe geschiedenis werden de
veldslagen gehouden op grootse vlakten, in
sierlijke uniformen en met wapperende vaandels. Waar de troepen doortrokken werden
de dorpen en steden meedogenloos gebrandschat. Dat bleef dé grote herinnering
voor het volk (En 9 maanden later vergrootte
hier en daar de dorpsgemeenschap met
enkele nieuwe loten...).
Enkele dagen reeds, na het begin van de
(eerste),,grote" oorlog in 1914, borgen alle
strijders hun kleurrijke uniformen omwille

van de snel-geworden kogels weg. Het „feldgrau" en het „khaki" met de nieuwe oorlogstechnieken, maakten het laarzengedreun
eentoniger maar efficiënter — de dood bleef
echter dezelfde en nam toe. De ,,frische
fröhliche Krieg" overleefde zichzelve niet.
Zoals de kleuren en het heldhaftige weken
voor de nieuwe technieken, zo weken het
ridderlijke en 't avontuurlijke voor het schrikwekkende. In Boezinge, bij Steenstrate, op
22 april 1915, met het eerste gebruik van
gifgas, sloot de oorlogsbeschaving (!), zoals
op 6 augustus 1945 met Hiroshima, een
geschiedenisperiode voor goed af! Oorlog
zou nooit meer iets ridderlijks vertonen. De
technologie had immers in alle kampen de
mens onttroond. De Britse, nodeloze bommentapijten boven Dresden en Leipzig lagen
in 't verlengde van de Duitse V-tuigen. Het
konfliktmodel, wat de oorlog uiteindelijk Toch
is, ligt er sedertdien totaal ontmenselijkt bij.

kaanse technici vertrokken uit Irak voor 15
januari 19911). Destijd bestonden we alleen
met enkele Koerdische ballingen voor de
Iraakse en Iraanse Ambassade, om er te
protesteren tegen de gifgasaanvallen op de
Koerden. De moderne profeten formuleerden slechts magertjes hun bezwaren. En...
antropologen, ook geschiedkundigen, vind je
zelden in politieke kringen. Met droefheid
herlees ik nu de lijsten wapenleveringen die
ik voorlegde en die bewezen hoe vanuit ons
land (onder Delcrederedekking) naar Irak,
Iran, Jordanië enz... vertrokken. De (toenmalige) minister van Buitenlandse Zaken (die
Eyskens heette) reageerde bijna niet. En in
de betrokken dienst werd een zwaar onderzoek ingezet om na te gaan waar het lek
zat!... Toen de Iran-Irakoorlog uitbrak, antwoordde de heer Tindemans (de volgende
minister van Buitenlandse Zaken) dat er —
bij zijn weten — slechts 2 jachtgeweren aan
Iran werden geleverd... Het Irak-Koeweitkonflikt was nog geen kwartjaar oud, toen er
reeds een lijst met 152 Duitse firma's die het
embargo ontdoken werd gepubliceerd...

De 3e wereldoorlog, die nu loopt, beleeft
de hele wereld, vooral vanuit de zetel, zoals
een sinister strategospel. Vanop vele kilometers treft men doelen en de TV-kijker kan de
krijtstreepjes voor ieder kamp trekken. Intussen stijgen en dalen de simpatieën. Niemand
kan nog voorbij aan dat wat hij zag op hef
kleine scherm. De vrede herstellen zal nu
moeten geschieden met grotere mensenmassa's, met méér regeringen en regimes
dan ooit tevoren. En wat bleef, zijn de staten I
Zij bleven dé spelers ook bij deze inzet. Over
de volkeren, de mensen dus, die nochtans
de sistemen overstijgen, wordt weinig of
helemaal niet gesproken.

Waar de handelsdrang met het bijhorend
geldgewin heerst, waar het militair-ekonomisch-wetenschappelijk kompleks zijn gang
gaat, blijft de oorlog in leven gehouden. Zij
die nu orakelen in de staatssalons over de
vrede, denken aan hun moordende handelsgeschiedenis.

De oorlogsoorzaken komen al evenmin
aan bod. Wie bewapende de Sjah van Perzië
en onderkende er de groeiende invloed van
de Islam-mullahs? Wie koos Irak als bondgenoot en bezorgde Saddam Hoessein, de
laatste technische oorlogssnufjes? (Meer
dan 15.000 Europese, Russische en Ameri-

P.S.: Graag stuur ik je gratis op verzoek
(Swertmolenstraat 23 te 3020 Herent —
016/22.96.42) onze brochures (aanduiden
wat gewenst wordt):
— „Scheikundige wapens, een bedreiging voor de wereldveillgheidi"
— „Wapenhandel..."

Willy Kuijpers,
Algemeen Sekretarls

OPEN VUJO-RAAD VAN ZATERDAG 26 JANUARI:

"BARRIKADE VOOR VREDE EN VRIJHEID'
Vier keer per jaar komen leden en sympathisanten van VUJO bijeen om tijdens een
dag van vorming, ontspanning en aktie hun
politiek engagement uit te diepen en te
beleven. Zaterdag, 26 januari is het weer zo
ver: die dag blazen de Volksuniejongeren
vanaf 10 uur verzamelen in zaal Nekkersdal
te Laken.

Nationale VUJO-raad, zaterdag 26 januari, zaal Nekkersdal, G. Schildknechtstraat 26 (zijstraat E. Bockstaellaan metrostation Bockstael). Van 10 uur tot
17 uur. Iedereen is welkom, ook nietleden.

VIERDE WERELD
De voormiddag wordt naast praktische
agendapunten besteed aan de bespreking
van de ontwerpresoluties inzake de Vierde
Wereldproblematiek. Gedurende enkele
maanden heeft een werkgroep binnen VUJO
zich gebogen over de Kansarmoede in
Vlaanderen en gezocht naar middelen om
die te bestrijden. Daarbij is men te rade
gegaan bij wetenschapslui en mensen uit de
praktijk. Het resultaat van hun werkzaamheden Is een bundel opmerkelijke suggesties
voor het Armoedebeleid in Vlaanderen.
's Middags zijn er broodjes voor alle deelnemers. Tijdens de maaltijd is er de mogelijkheid om ervaringen uit te wisselen, een
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babbeltje te slaan met mensen uit andere
kernen en arrondissementen en om het Dagelijks Bestuur van wat dichterbij te leren
kennen.

VREDESBARRIKADENPLEIN
Nadat '90 het jaar van de hoop was lijkt '91
wel het jaar van de ontnuchtering te worden.
In de Golf eist de oorlog een massa mensenlevens. De Sovjet-Unie treedt met militair
geweld op tegen de Baltische staten en in
Joegoslavië staat het leger klaar om Slovenië en Kroatië binnen te vallen.
ry
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UIT DE REGIO
De Volksuniejongeren zijn ervan overtuigd
dat de wereld slecht een echte vrede zal
kennen indien men het zelfbeschikkingsrecht van alle volkeren erkent. Daarnaast is
oorlog voor de VUJO geen instrument voor
internationale geschillenbeslechting. Om
hun vredeswil en het recht tot zelfbeschikkings voor alle volkeren -waar ook ter wereldte onderstrepen, organiseren de Volksuniejongeren een vredesaktie op het Barrikadenplein.
Nadat ze het "Manifest voor een nieuwe
vrede" hebben overhandigd, vertrekken delegaties jongeren van 6 ambassades -die van
Israel, Irak, Joegoslavië, Turkije, Sovjet-Unie
en de Verenigde Staten- met de fiets naar het
Barrikadenplein. Van elke ambassade brengen ze een letter van het woord "VREDE!"
mee. Rond 13 uur zakken ook de deelnemers van de VUJO-raad af naar dit plein,
waar ze rond 13.30 uur worden verwacht.
De Volksuniejongeren dopen dit plein in
aanwezigheid van VU-parlementairen symbolisch om tot "Vredesbarrikadenplein". Er
wordt een symbolische barrikade voor vrede
en vrijheid in elkaar geknutseld, vredesduiven worden losgelaten, het plein versierd
met bordjes "Vrede" en "Vrijheid" in 4
talen.
De VUJO heeft delegaties vanuit Koerdistan, Estland, Letland, Litauwen, Kosova,
Slovenië, Kroatië, Palestina, Armenië en WitRusland gekontakteerd. Verschillende onder
hen hebben hun medewerking reeds toege-

^.t.T^-^.

staatshervorming toe en beantwoordt vragen
van VUJO-ers. Greet Claes, lid van het
Dagelijks Bestuur van VUJO en medewerker
van de VU-studiedienst, heeft voor de deelnemers een kleine handleiding over de derde
Faze samengesteld.
Ter afsluiting van deze afwisselende
VUJO-dag komt begrotingsminster Hugo
Schiltz zijn boekje "Gedaan met zeuren en
treuren" toelichten. Het kan een boeiende
schets worden van de bredere doelstellingen
van de VU-Vlaamse Vrije Demokraten. Nationaal VUJO-voorzitter Waiter Muls rond de
dag af met een slotwoordje.

I
Frans Baert zal op de aanstaande VUJOraad de 3de fase van de staatshervorming
toelichten.
(foto Dann)

Deze VUJO-raad moet een sukses worden. Elke politiek geïnteresseerde jongere
kan er zijn gading vinden. Voor meer informatie kan je steeds terecht bij het Nationaal
Sekretariaat van VUJO, Barrikadenplein 12,
1000 Brussel (tel: 02/217.63.28).

Bart Somers.

zegd. De wake voor vrede en vrijheid zal tot
ongeveer 14.30 uur duren. Alle VU-leden en symphatisanten zijn van harte uitgenodigd.

SCHILTZ EN BAERT. ~
De rest van de namiddag besteden de
Volksuniejongeren aan vorming. Eresenator
Frans Baert licht de derde faze van de

WILLY KUIJPERS 20 JAAR MANDAAT!
Met een groot dankbaarheidsfeest willen wij Willy
en ook Lieve met de hele familie dit keer zélf
letterlijk en figuurlijk In de bloemekes zetten I Vrienden... én de anderen, zijn het roerend eens hoe
Willy Kuijpers met een onvermoeibare werkkracht
en grenzeloos veel Inspiratie voor Vlaanderen en
voor zovele Volkeren een enorme rij initiatieven op
gang bracht. De meeste zijn niet meer weg te
denken uit het politieke demokratlsche leven van
vandaag. Om er enkele op te sommen: zijn taalgrensaktie; zijn internederlands ageren; zijn samenwerking met Wallonië en Duits-Oost-België. En
daarnaast: de antl-fosfatenkampanje; de ,,tabak
schaadf'-voorstellen; zijn heemschutvragen...
Maar ook zijn zorg voor de kansarmen, de gedetineerden, zijn slachtofferhulp enz...
Toen hij In het EP op 30 oktober 1987 zijn verslag
over het lot van 35 volksgroepen-zonder-staat kon
laten goedkeuren, besefte men niet dat op de EP-

AKTiE; "Barrikade voor Vrede en Vrijheid".
Zaterdag 26 januari, 13.30 uur tot 14.30
uur.
Barrikadenplein, Brussel. Iedereen, niet :
alleen jongeren, zijn welkom..

begroting 1991 meer dan 90 miljoen frank aan
kleinschalige kultuurprojekten voor Friezen, Welsen, Slovenen, Oksitanen, Bretoenen enz... er het
gevolg van zou zijn. leder jaar stelt Wllly Kuijpers
zowat 400 parlementaire vragen om de uitvoerende
macht te kontroleren; elke avond Is hij de baan op
tussen De Panne en Maaseik om het volksnationalisme te verdedigen en te propageren. Maar op
zaterdagavond 2 februari houden wij hem en heel
zijn familie In zijn dorp om hem te vieren. Wees er
bij!
Gemeentelijk Sportcentrum „Warot" (aan de
hoofdkerk te Winksele te bereiken via de Brusselsestwg), Warotstraat — 3020 Winksele-Herent.
Dansfeest vanaf 20u.30. Toegang: 80 fr., aan de
Ingang 100 fr.
Je kan je kaarten op voorhand bestellen via:
Nicole Van Es (016/22.96,42 — overdag) of Joris
Van Lent (016/25.15.44 - 's avonds).

ZOEKERTJE

ADVERTENTIE

NIETTEGENSTAANDE VEEL POLITIEKE TEGENWIND
ZIJN VLAAMS-NATIONALISTEN STEEDS WELKOM

IN RUSTOORD WINDEKINDS
LANGE HEERGRACHT 61-63
2800 MECHELEN
Voor m e e r i n f o r m a t i e k a n U s t e e d s t e r e c h t bij m e v r . D e b o e s of Mr.
Dierick op telefoonnr.: 015/21.06.05.
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— GEZOCHT — 21-jarige jongedame met diploma
maatschappelijk assistente (optie algemeen maatschappelijk werk) met ervaring In PMS-centrum en
Mutualiteiten, zoekt passende betrekking bij voorkeur In administratieve branche. Voor Inl. zich
wenden tot senator dr. J, Valkeniers, tel,
02/569,16,04.
— GEZOCHT — Wij zoeken een verantwoordelijke
dame die zich wil bezig houden met onze 5-jarige
zoon en die het lichte huiswerk wil doen, van
maandag tot vrijdag, dagelijks van 15 tot 19u. Liefst
Iemand uit de streek van Kraalnem, Tervuren,
Zaventem en die kan autorijden. Tel, aub,
236.09.56 over dag en 731,93,26 's avonds.

UIT DE REG O

BRABANT
JANUARI
25 DILBEEK: Arr. Raad in zaal Collegium, Brusselstraat, om 20U.15. Agenda: administratie, politieke situatie: splitsing Vl.-Brabant, diplomatieke
missie Hans De Belder, politieke binnenlandse
aktualiteit en diversen.
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: 300 fr.,
inkom alleen 70 fr. Inschrijven gewenst.
27 ZEMST: Mosselrestaurant in zaal Prins Leo-

UITSLAG TOMBOLA
VUHOOFDSTEDELIJKE
AFDELING
Wonnen een prijs met de tombola op het Eetfeest
van de Hoofdstedelijke Afdeling Brussel, te Laken
op 9 december j.l.
1. Dirk Bruggeman; 2. Paula Van den Brande; 3.
Karel Van Reeth; 4. Felix Verstraeten; 5. Y. Van
Malderen; 6. Jean-Marie De Roovere; 7. Frans
Vigne; 8. Bleke Baetens; 9. Rudolf Roossens; 10.
Liesen Van Steenberghe; 11. Paul Fieremans; 12.
Henriette Bovijn; 13. Rita Steyaert; 14. Rik Follets;
15. Paul Wellens; 16. Mark Touschant; 17. Piet
VAn den Bossche; 18. Dirk De Coster; 19. Leonie
Van der Straeten; 20. Rik Baeskens; 21. Jesse De
Smedt; 22. Ekkie Lynnes; 23. De Wit-Vilvoorde;
24. Mark Vigne; 25. Rik Ryckbos.
Gelieve kontakt te nemen met Marie-Lou Bracke
(428.32.25) voor 8u.30.

MARIE-LOUISE
THIEBAUT GEVIERD!
Op 20 januari 1991 werd ze te Kampenhout in
„De Beiaard" volop gevierd.
Als een der eerste vrouwen werd ze op 11
oktober 1970 in de VU gekozen tot gemeenteraadslid. Geboren in Sint-Gillis-Brussel was ze er familiaal-aktief in het sociale- en jeugdbewegingsleven.
In 1953 huwt ze met Daniël Van Hecke. Ze zullen 8
kinderen hebben.
Maar eerst, tussen 1956 en 1960, zijn ze werkzaam bij de Bayakas in Zaïre. Eens terug, vestigen
ze zich in Berg-Kampenhout. Van meetaf aan zijn
ze met zijn allen volop inzetrijk bij de VU. Daar was
toen meer moed voor nodig dan dat we ons nu
kunnen indenken. Onafgebroken, dag-na-dag, zal
de VU, onder Marie-Louise's leiding en Daniels
echte steun, er mee het politieke klimaat bepalen
en veranderen. We zijn er haar dankbaar om.
Samen met kamerlid Etienne Van Vaerenbergh
hebben we haar en de hele hernieuwde afdeling die
dank betuigd. We wensen Marie-Louise, temidden
van haar huisgezin, vergroot met vele kleinkinderen, nog veel aktieve jaren toe, ten dienste van ons
volk.
Willy Kuijpers,
Alg. Sekretarls

pold. 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.
29 DILBEEK: Nieuwjaarsreceptie In de Parochiezaal, Roelandsveld, om 20u. Org.: VU-Groot-Dilbeek.
FEBRUARI
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.
2 SINT-ULRIKS-KAPELLE: 16de groot Breugelfestijn, in Taverne 't Misverstand, Brusselstraat
183. Vanaf 18u. Ook op 3/2 van 11u.30 tot 19u. en
op 4/2 vanaf 17u. org.: VU-Volksbelangen-St.Ulriks-Kapelle.
2 WINKSELE: Willy Kuijpers — 20 jaar mandaat I
Met dansfeest in het Gemeentelijk Sportcentrum
Warot, Warotstraat te Winksele-Herent. Vanaf
20U.30. Inkom 100 fr., w k . 80 fr. Kaarten bij N. Van
Es (016/22.96.42 — overdag) of J. Van Lent
(016/25.15.44 - 's avonds).
2 LENNIK: Met VIAC naar Oudenaarde. Daguitstap, met bezoek aan stadnhuis en het huis De
Lalaing. Vertrek om 9u. Markt te Lennik (trap
gemeentehuis). Deelname: 350 fr.
2 GRIMBERGEN: Tweejaarlijkse ontmoetingdag
van het Arr. Halle-Vilvoorde, voor voorzitters (of
sekretarls), gemeentemandatarissen (gemeenteen OCMW-raadsleden). Ook levenspartners welkom. Vanaf 19u. aperitief en om 20u. uitgebreid
koud buffet. Deelname: 500 fr.p.p. Inschrijven op
arr. bestuur.
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 in Brussel, door historikus Walter
Luyten, in Nekkersdal, Schildknechtstraat 26. Inlichtingen bij WF-Laken, Generaal Piet De Groof,
Prudent Bolslaan 87.
10 BRUSSEL: Pannekoekennamiddag in de
Spiegelzaal van De Markten, Oude Graanmarkt 5.
Van 14 tot 18u. Org.: VU-Hoofdsted. afdeling.
22 STEENOKKERZEEL: Kaas- en Wijnavond op
breugeliaanse wijze. Vanaf 19u.in feestzaal De
Molekens, Wambeekstraat 27. Org.: VU-Melsbroek-Perk-Steenokkerzeel.
22 LONDERZEEL: Jaarlijks bal met Vlaamse
vedettennacht met Anja Yelles, Paul Severs, Erik
Flanders, Peter Springfield, Guy Dumon en Radio
Tamara. In zaal Egmont vanaf 20u.30. Inkom 250
fr., w k . 200 fr. Org.: VU-Londerzeel.
23 LINKEBEEK: 8ste Kaas- en Wijnavond, in de
zusterschool, Hollebeekstraat 262. Vanaf 18u.
Org.: Vlaamse Kring Linkebeek.
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KOLLOKWIUM
AFVAL
In het kader van het Toekomstplan Vlaanderen organiseert de pijler ,,Leefbare toekomst" een koltokwium i.v.m. de afvalproblematiek in Vlaanderen. Dit kollokwium zal
doorgaan in de gebouwen van ,,Bulo" te
Mechelen op zaterdag 2 februari 1991 vanaf
lOu. t/m 13u. (Industriezone Noord II).
De bedoeling is het VU-standpunt te konfronteren met dit van deskundigen uit diverse
sektoren.
Volgende deskundigen verlenen hun medewerking: ir. F. Parent, direkteur-generaal
OVAM (vertegenwoordiger overheid); R. Ammaert, milieuadviseur Dapemo (vertegenwoordiger bedrijfswereld) en prof. A. Buekens, VUB (vertegenwoordiger universiteiten).
Programma: Vü-standpunt door senator
Rob Geeraerts, visie en antwoord van de
deskundigen en een panelgesprek met deskundigen en publiek. Moderator: Paul Martens, schepen Leefmilieu te Merelbeke.
Wij zouden U graag op dit kollokwium
ontmoeten.

ZOEKERTJE
— GEZOCHT — 26-jarige jongeman met diploma
hoger sekundair ondenwijs ekonomische richting,
tot voor kort werkzaam in grootwarenhuisketen,
momenteel werkloos, zoekt passende betrekking
bij voorkeur ten Zuidwesten van Brussel. Voor
inlichtingen zich wenden tot senator dr. J. Valkeniers, tel. 02/569.16.04.

— 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.

ADVERTENTIE

HOTEL - RESTAURANT

a^tino
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
Groepsarrangementen
Prachtig uitzicht op de Voervallei
Gezellige taverne, groot terras, openluchtzwembad, kinderspeeltuin, petanquebanen
en grote parking.
San Martino waar Vlamingen thuis zijn!

WIJ — 25 JANUARI 1991

UIT DE REGIO
OPENBAAR CENTRUM
|
VOOR MAATSCHAPPELIJK 3
WELZIJN VAN
^
ANTWERPEN
m
GENEESKUNDIG PERSONEEL
Onderstaande plaatsen worden openverklaard in de Dienst voor Geestelijl<e Gezondheidszorg:
PSYCHO-SOCIAAL CENTRUM HOBOKEN
— 1 plaats van geneesheer-psychiater, in
contractueel verband, met vergoeding volgens de baremieke weddeschaal van het
Ministerie van Volksgezondheid, voor de
leiding van het team;
Vereisten:
— werken als sociaal psychiater in al zijn
aspecten;
— werken met volwassenen;
— intake en probleemanalyse;
— klinische psychiatrische screening;
— consultatief werk;
— psychiatrische begeleidingen;
— psychotherapie: het kennen van verschillende referentiekaders, het beoefenen
van technieken en/of bezig zijn met een
opleiding;
— kunnen samenwerken in teamverband;
— 16 u/week aanwezigheid + deelnemen
aan teambesprekingen -H/—4u./week.
— 1 plaats van geneesheer-psychiater (Kinder- en Jeugdpsychiatrie), met samenwerkingsovereenkomst als zelfstandige, werkend aan RlZIV-tarieven;
Vereisten:
— erken als sociaal psychiater in al zijn
aspecten;
— werken met kinderen, jongeren en hun
gezinnen;
— intake en probleemanalyse;
— klinische psychiatrische screening;
— consultatief werk;
— psychosociale begeleidingen;
— psychotherapie: het kennen van verschillende referentiekaders, het beoefenen
van technieken en/of bezig zijn met een
opleiding;
— kunnen samenwerken in teamverband;
• — 16 u/week aanwezigheid + deelnemen
aan teambesprekingen +/- 4 u/week.
De kandidaten moeten de Belgische nationaliteit bezitten; onderdanen van de Lidstaten van de EEG komen eveneens in
aanmerking indien de te begeven betrekking
noch leidinggevend is, noch uitoefening van
het openbaar gezag inhoudt.
Zij dienen houder te zijn van het diploma
van doctor in de genees-, heel- en verloskunde, alsmede van een verklaring afgeleverd
door het Ministerie van Volksgezondheid en
van het Gezin, houdende de erkenning als
geneesheer-psychiater.
Voor bijkomende informatie rond gewenste
kwalificaties kan telefonisch kontakt opgenomen worden met het centrum: tel.
03/829.06.08.
De aanvragen dienen op het secretariaat.
Lange Gasthuisstraat 39, te Antwerpen toegekomen te zijn uiterlijk op 11.2.1991.
Inschrijvingsformulier en volledige voorwaarden te bekomen op de 7e Directie/Personeelszaken, Lange Gasthuisstraat 39,
2000 Antwerpen (tel. 223.57.11).
Het inschrijvingsrecht bedraagt: 400 fr.
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JANUARI
26 GEEL: Mosselbal, in Parochiecentrum St.Amands-Geel. Eten tussen 19 en 23 u. aan 250 fr.
Aangename dansmuziek. Org.: VU-Kempen.
26 miERKSEM: 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.: FWMerksem.
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.
28 GEEL: Wandeling Belse Bossen, „De Kleine
Volmolen". Bel 149 om 14u. Org.: VVVG-Mol
(014/31.75.09).
29 BERCHEM: Dr. Paul De Ridder spreekt over
„Het andere Brussel". Om 20u. het Kultureel
centrum Berchem, Driekoningenstraat 126. Org.
Vlaamse Kring Berchem.
31 MOL: Kanaalwandeling, Brug Geldershorsten, om 14u. Org.: VWG-Mol (014/37.75.09).
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.
1 KONTICH: Kontich zingt... Zangavond o.l.v.
Gust Teugels, om 20u.15 in de Magdalenazaal,
Kontich Centrum. Org.: Vlaamse Kring Kontich +
Davidsfonds.
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 EDEGEM: Familiekwis in Drie Eiken. Om 20u.
Inschrijven op voorhand in het lokaal of bij bestuursleden. Org.: FW-Edegem.
2 WOMMELGEM: Jubileumbal in zaal Keizershof, Dasstraat. Deuren 19u.30. Ten dans: 20u.30.
Org.: VU-Wommelgem.
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3 MERKSEM: Jaarlijkse pannekoekennamiddag
en rommelmarkt. Vanaf 14u. in Vlaanc, Bredabaan
360. Inschrijven bij Joke Janssen, Olmenbrug 3 te
Merksem (03/646.66.82).
4 RETIE: Kursus zelfverdediging, van 14 tot 16u.
Gemeentelijke
sporthal.
Org.: VWG-Mol
(014/37.72.53).
4 DEURNE: Spreekbeurt door Alfred borms in CC
Rix, de Grijspeertstraat 86, om 14u. Org.: VWGDeume (03/321.75.95).
9 ANTWERPEN: VU-Groot Antwerpen, bezoek
aan Brussel (Barrikadenplein, parlement, katedraal). Vertrek 9u., terug rond 19u. Onkosten: 200
fr. Inschrijven via uw bestuursleden of tel.
238.82.08.
15 ZWIJNDRECHT; Kwis in Vlaams Huis. Wisselschaal Maurits Van Hauteghem. Ook op 22/2.
Finale op 1/3. Prijs v.h. Publiek geschonken door
VU mandatarissen Jan Menu en Robert De Cleen.
Eveneens kaarten ANZ te verkrijgen. Org. Vlaams
Huis vzw.
15 BERCHEM: Valentijntjesbal van VU-GrootAntwerpen.ln Alpheusdal, vanaf 20u.30. Inkomt
100 fr. Muziek: Studio Rotor. Kaarten via besturen
of 03/238.82.08.
15 TONGERLO-WESTERLO:
Diavoorstelling
door Chris Van Kerckhoven „Onze Kempen tijdens
wereldoorlog II". Om 20u.30 in Kapellekeshoef te
Tongerlo. Org.: SMF-Kempen.
16 BOECHOUT-VREMDE: Zie Hove 16/2.
16 HOVE: VU-Hove bezoekt Brussel, samen met
VU-Boechout-Vremde. Vertrek 8u.30, terug rond
24u. ('s avonds kroegentocht met Bert Anciaux).
235 fr.p.p. Inschrijven bij W. Nollet (03/455.65.46).
18 RETIE: Kursus zelfverdediging in de Gemeentelijke sporthal van 14 tot 16u. Org.: VVVG-Mol
(014/37.72.53).
19 ANTWERPEN: Ufsia, Rodestraat, lokaal
R.001. Politiek debat „De rol van de koning". Met
Patrick Dewael, Walter Luyten e.a. Om 20u. Info:
03/239.45.82.
22 SCHOTEN: Evolutie van een wapenschild.
Door Emiel de Herckenrode. Om 20u. in Kultureel
Centrum Schoten, Kasteel van Schoten. Inkom 120
fr.-leden, niet-leden 150 fr. Org.: Vlaamse Vrouwen
Schoten.
23 MERKSEM: Kaartavond om 20u. in Vlanac,
Bredabaan 360. Inschrijving ter plaatse. Deelname
100 fr. Org.: Vlanac-Merksem.

OVERLEGVERGADERING
BEJAARDENBELEID
Het Vlaams Verbond voor Gepensioneerden
(VVVG) organiseert op 26 januari een overlegvergadering „Bejaardenbeleid". Hierbij de gegevens
over deze studiedag.
Plaats: Alpheusdal, F. Williotstraat 22 te 2600
Berchem.
Datum en uur: 26 januari 1991 om 14u.
Programma:
— Roger Van Ranst, voorzitter OCMW-SintNiklaas zal de „Algemene situering van het bejaardenbeleid" belichten.
— Gaston De Bruyne, gewezen koördinator bejaardenbeleid Groot-Antwerpen houdt een lezing
over het bejaardenbeleid in Groot-Antwerpen en
geeft een persoonlijke toekomstvisie.
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Achteraf is er gelegenheid voor bespreking en
vraagstelling.

UIT DE REGIO

SENATOR
GEERAERTS EIST
DUIDELIJKHEID
ROND MOLSE NETE
Als VU-lid van de bijzondere senaatskommissie
voor onderzoek inzake nukleaire veilighe hield
Rob Geeraerls een tussenkomst bi) de be^ijreking
van twee recente rapporten in verbanc met ontmanteling van kerninstallaties en radir ktieve afval
Rob Geeraerts nam de gelegenheid te baat om te
pleiten voor meer duidelijkheid rond de mogelijke
radioaktieve gevaren in Mol, waar lozingswaters
van het SCK via een versleten en verouderde pijp
naar de Molse Nete wordt afgevoerd

JANUARI
25 TESSENDERLO: Wijnavond, om 20u30 in
Het Goor Met voorstelling door dhr Edmonds, en
het proeven van wijnen (leden 200 fr, met-leden
250 fr) Inschrijven bij bestuursleden Org FWTessenderlo
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 Spellei-

ding en presentatie Ivan Hoebrechts en Guido
Ector Thema kwis is De Jeugd, met muziekvragen, herkenningsvragen 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
12 GENK: Vette dinsdagvienng in De Slagmolen,
Slagmolenweg
76
Org
VVVG-Genk
(011/35 88 79)
24 OVERPELT: Mosselen-instuif in restaurant
van het het Pelterke te Overpelt Van 11 tot 22u In
aanwezigheid van senator Jef Van Bree Org VUOverpelt

VU-INBRENG IN LIMBURGSE PROVINCIERAAD

prijzen van gronden worden vastgesteld door een
Op de provincieraad van 16 januari jl liet de
Volksumefraktie weer van zich horen
aankoopkomitee of door de registratie en met door
Hugo Olaerts kwam als eerste tussen Het betrof de provincie zelf Deze prijzen berusten op veronderstellingen
een punt over het provinciepersoneel, nl de omvorming van een funktie van tekenaar naar 1ste
Een tweede bedenking was dat wat de procedure
tekenaar Hugo Olaerts zei dat de VU-fraktie zich
betrof er met eens gestemd kon worden, want er
Rob Geeraerts eiste nu op zijn beurt dat konkrete
daar met tegen zou verzetten, maar dat het weer
kan geen machtiging gegeven worden voor de
taal zou gesproken worden indien de situatie
blijkt dat de reglementen met worden toegepast
verkoop van die gronden wanneer dit punt met op
ongevaarlijk is, moet men ^\^ keihard durven zeg- Hugo Olaerts vroeg zich af waarom er organieke
het agenda staat „Eerst worden de prijzen bepaald
gen, gestaafd met wetei chappelijke bewijzen
reglementen zijn wanneer ze met door de Bestendien dan geeft men de machtiging", aldus Jos
Indien er wel gevaar bestaat moet dit evenzeer ge Deputatie worden toegepast ,,Tegen deze beTruyen
bekendgemaakt worden, en rr"^et de overheid de
voegdheidsoverschrijding moeten wij ons verzetEr werd ook een motie ingediend door Guido
passende konklusies trekken om de volksgezondten", aldus Hugo Olaerts
Maes, op vraag van senator Jef Van Bree in
heid te beschermen De burgers in hei igewisse
verband met de spoorwegverbinding Neerpelt Antlaten kan met langer geduld worden Elke geheim- ONGE-GROND
werpen
doenerij zal de ongerustheid en de agressiviteit bij
Guido Maes vroeg een vernieuwing en een
Jos Truyen was met te spreken over de manier
de betrokkenen doen toenemen, hetgeen kan leiwaarop de Bestendige Deputatie de prijzen van de modernisering van deze spoonweg door elektrifikaden tot onaangename situaties
tie en door het aanleggen van een dubbel spoor
gronden rond het wetenschapspark in Diepenbeek
heeft vastgesteld De VU-fraktie onthield zich in de Quido Maes zijn betoog was overtuigend en werd
DUIDELIJKHEID!
unaniem goedgekeurd
stemming op basis van de procedure
Een eerste bedenking van Jos Truyen was dat de
In het betrokken rapport wordt door de senaatsLinda Graulus
kommissie gesteld dat het momenteel met mogelijk
IS de werkelijke toestand van de leiding te kontroleren, maar dat die waarschijnlijk besmet is en dat de
Promotor O C (^ W - Antv^^erpen zoekt MEDEWERKERS (MA/)
leiding hoe dan ook uit veiligheidsoverwegingen
voor tewerkstelling in het kader van het Vlaams Fonds voor de
dient vervangen te worden
Integratie van Achtergestelden binnen volgende projecten
Hiervoor dient dan ook zo vlug mogelijk geld
1. Project Arbeldszorg
vrijgemaakt i
(projectuitvoerder V Z W Werkatelier Binnenstad)
Verder hield Rob Geeraerts ook een pleidooi om
— 1 maatschappelijk assistent (halftijds)
voor radioaktieve afval duidelijke normen op te
— 1 klerk
stellen, zodat elke producent weet waaraan hij zich
te houden heeft Momenteel wordt sommige afval
— 1 ploegbaas verhuisploeg
als radioaktief beschouwd, terwijl er eigenlijk geen
— 1 geoefend werkman
probleem inzake radioaktiviteit bestaat In het bui2. Project Basisschakels
tenland hanteert men normen Ook in ons land
(projectuitvoerder V Z W RISC — Antwerpen)
hebben we dringend nood aan duidelijkheid >
— 2 maatschappelijk werkers
De buurtbewoners voeren reeds maandenlang
een verbeten strijd tegen deze beruchte afvalpijp,
maar kregen tot op heden onvoldoende antwoorden op hun vragen

ADVERTENTIE
\Nn stellen U voor in exclusiviteit

(^Juroru^
BVBAStassen-Verlinden

, Restaurateur

Traiteur

Banketaannemer,

Comberg 29 b 3790 St-Martens-Voeren Tel 041/811110
Groepen informeer eens naar onze arrangementen
en dagmenu s voor groepen
'Furon eerste vermelding van Voeren in 966

3. Project Ouderwerking met Vierde Wereldgezinnen
(projectuitvoerder V Z W Dagcentra voor Schoolgaande Jeugd Touter en Tandem)
— 1 opvoed(er)(ster) (deeltijds)
— 1 administratieve kracht (deeltijds)
4. Woonbegeleiding
(projectuitvoerder V Z W De Oude Stad)
— 1 maatschappelijk werker (deeltijds)
Het betreft projecten met een maximale duur van 27 maanden
De volledige aanwervingsvoorwaarden en het gezochte werknemersprofiel zijn te
bekomen bij de heer Jan Deceuninck, bestuurssecretans, op de zetel van
O C M W -Antwerpen, Lange Gasthuisstraat 32
te 2000 Antwerpen, Tel 03/223 58 41
Schriftelijke sollicitaties met C V dienen aan het O C M W -Antwerpen overgemaakt
ten laatste op 11 februan 1991
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UIT DE REGIO

WEST-VLAANDEREN
JANUARI
26 LOPPEM: Uitreiking van de Tweede Ratte
Vynckeprijs. Om 18u.30 in het CC van het Ontspanningscentrum (Sporthal) te Loppem. Met optreden
van jongerenkoor uit Riga. Org.: VU-Groot Zedelgem.
26 LOPPEM: Oproep voor ludieke aktie „Loppem en het park". Verzameling om 14u. aan het
dorpsplein. Org.: VU-Zedelgem i.s.m. milieuorganisaties.
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. FW-Duneblomme.
FEBRUARI
1 VLAMERTINGE: Gespreksavond met o.m. Michel Capoen, Herman Laurens, Jan Delie en Ivan
Bonte. Om 20u. in de zaal van café De Engel,
Poperingseweg 272 te Vlamertinge. Org.: VUleper.
2 DEERLIJK: Molenhoek Deerlijk, om 18u.: Panelgesprek: Jean-Pien'e Van Rossem-Hugo Coveliers. Moderator: Peter Verlinden. Org.: VU-Deerlijk.

TWEEDE RATTE VYNCKEPRIJS IN ZEDELGEM
Zaterdag 26 januari om 18.30u wordt in het
ontspanningscentrum van de sporthal in Loppem
de Tweede Ratte Vynckeprijs uitgereikt. Met deze
prijs wil de VU-Zedelgem een Zedelgemse figuur of
vereniging belonen die in het afgelopen jaar het
meest heeft bijgedragen tot de venwezenlijking van
de vriendschapsidee tussen de volkeren op Vlaams
socio-kultureel vlak.
Met de prijs wil de VU-afdeling ook de figuur van
de in Zedelgem geboren Ratte Vyncke herdenken.

De prijs wordt dit jaar toegewezen aan de Bond van
grote en jonge gezinnen voor de organizatie van
het optreden van het jongerenkoor uit Riga (Letland). Dit gaf blijk van interesse voor de kulturele
eigenheid van het Baltische volk. De organizatie
gaf ook de kans aan het eigen Loppems Jongerenensemble Papageno om zowel voor eigen volk als
voor de Letse gasten op te treden. De vele gastgezinnen kregen door het initiatief de kans in kontakt
te komen met het Letse volk.

OOST-VLAANDEREN
JANUARI
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 Golfkrisis. Om 20u.ln zaal Driekoningen, Hundelgem-

sesteenweg 656. Iedereen welkom. Inkom gratis.
Org.: VU-Merelbeke.
8 AALTER: Jaarlijks Vriendenmaal (mosselen of
koude schotel). Vanaf 19u. in de Gemeentelijke
Feestzaal van Lotenhulle. Inschrijven bij bestuursleden. Org.: Vlaamse Vriendenkring Aalter.
9 GENT: Viering Sint Valentljn, met koftie, pannekoeken, suiker of konfituur. Vanaf 14u.30 in de
St.Jakobskring, Goudstraaat 35. Deelname 150 fr.
Ook videomontage over de Rupelstreek. Org.: Dr.
Goossenaertskring Gent. Inschrijven bij de leden.
10 MELLE: Vijfde Valentijntjesbal in Parochiezaal, Kloosterstraat, Melle-Centrum. Aanvang:
21 u. Deuren: 20u.30. Gratis drankje voor aanwezigen voor 22u. Met Disco-Bar Swing, dj Dannie De
Vries. Inkom 100 fr. Org.: VU-Melle.
23 LATEM-DEURLE: Jaarlijks Vlaams Lentefeest, met warme beenhesp. Om 19u.30 in Parochiezaal, Centrum, St.Martens-Latem. Tombola.
Inschrijven bij Ingrid Roets, p/a Nelemeersstraat 13
(091/82.49.27), aan 550 fr. p.p. Org.: VU-LatemDeurle.

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.: FW-Duneblomme.
6 OOSTDUINKERKE: Aerobic om 20u.30 in zaal
De Witte Burg. Ook op 13, 20 en 27/2. Org.: F W Duneblomme.
6 ROESELARE: Het maken van maskers. Om
14u. in de H. Verrieststraat 4. Meebrengen: schaar,
lijn, papieren bruine zak, restjes wol, stiften, oude
tijdschriften. Inkom 50 fr. Alle kinderen zijn welkom.
Org.: Vlanajo-West-Flandria-Roeselare.
7 ZWEVEGEM: Open hoorzitting met Jaak Vandemeulebroucke over Vlaanderen in het Europa
'92. Om 20u. in Foyer, Otegemstraat 22 te Zwevegem (aan de kerk). Vrije ingang. Iedereen welkom.
Kom vragen en luisteren. Org.: VU-Groot-Zwevegem i.s.m. VU-arr. Kortrijk.
8 ZANDVOORDE: Kosovo-avond, met Jaak Vandemeulebrouwke en Willy Kuijpers; met projektle
van VNOS-film en fototentoonstelling. Aanvang:
20u. In parochiecentrum van Zandvoorde, Kloosterstraat 2. Org.: VUJO-OVD ism VU-OostendeZandvoorde.
13 BRUGGE: Voordracht met dia's over „Het
ontstaan en de sociale funktie van de Brugse
Godshuizen".
Org.:
VWG-St.Andries
(050/35.54.30).
14 ADINKERKE: Dianamiddag „Venetië". Org.:
VWG-Veurne-De
Panne-Adinkerke
(058/311.27.26).
23 BRUGGE-ST.KRUIS: Wijnkaarting in Chalet
Rust Roest, Zuidervaartje. Aanvang: 19u. Org.:
VU-Brugge-St.Kruis.
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VU-MALDEGEM VOOR AMNESTIE
VU-Maldegem koos de koningsboom op het marktplein uit voor een bliksemsnelle
amnestle-aktie. Kort na het aanbrengen van het geel-zwarte bord hielden de Vlaamsnationalisten samen met de plaatselijke VOS-afdeling een korte wake. Piet Blomme, die
voor de VU-IMilieubelangen in de gemeenteraad zetelt, voerde er het woord. Het initiatief
kreeg ruime weerklank in de pers.
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LEPEL & VORK
Brugge bezoeken is ook
kennis maken met het

Vlaams
Ontmoetingscentrum

01 m liMi) m mmi

^ De Gulden Spoor

—
—
—
—

rechtover uitgang parking
't Zand 22 Brugge
tel. 050 34 30 82
* dranken
* snacks

restaurant
zaal voor 50 pers

RESTAURANT
KAPELLEKESHOEF

JfcM

SL

JS

(091) 60 26 27 NELEKOUTCR 13 — 9620 ZOTTEGEM

TEHUIS ALLER VLAMINGEN

Streekbieren - Snacks IJs - Wafels - Pannekoeken
Sfawvot trelnmeubilalr - Ook vergaderruimte
We«t«ttaat 131 — 9930 SLEIDINGE.
Tel.: 091/57.68.46. - Zat en zond gesloten

Cff/^ Z^

kU)ta*r^tnutt 3 3Ó90 hm

RODE EN WIHE WUNEN
TYPE PORTO (rode en witte)
TYPE CHERRY
TYPE CHAMPAGNE

VLAAMS HUIS
•DE ROELAND'
Taverne „DE BOEMELTREIN"
Vlaams Huis

'

HOOFOVERDEUR KAAPSE WUNEN

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

Tel.

091/25.16.56

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

Banketbakkerij

RESTAURANT-HOTEL

ANTWERPIA

OVEREINDE

JOOST GOSSYE

Kapelstraat 1
Tongerlo-Westerio
Tel. 014-54.40.07

Geraardsbergsestraat
38
9300 Aalst

Maandag gesloten
Rustieke sfeer

Tel.

053-21.35.33

Salons Raymond
— banketzalen tot 300 personen
— specialteiten bruitoften 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

y^tttt^
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, & La carte en 8 menu s van 695 fr tot 1600 fr
Een hart voor de kinderen, eigen speelruimten en aangepaste menu's
Kamer (2 pers) met uitgebreid ontbijt vanaf 1750 fr
Eveneens pension en half pension mogelijkheden
Week end verblijf
SEMINARIEMOGELUKHEDEN"

conferenbezaal met alle nodige multiflmctionele apparatuur

Voor gratis informatiepakket nopens onze mogelijkheden

Oerenstraat 13

41

8690 Alveringem tel. 058/288 007
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SILCO
De VU-afdeling Zoersel feliciteert voorzitter Gabriels en senator De Belder met de
vrijlating van de Silco-gegijzelden.
De Volksunie heeft getoond dat zij door
haar onafhankelijkheid en door de deskundigheid van haar mensen in staat is een
doorbraak te forceren in onoplosbaar geachte problemen.
Dit moet voor de Volksunie een aansporing zijn om andere konftikten in de wereld
die wij met dezelfde troeven kunnen aanpakken, op een vreedzame wijze mee te helpen
oplossen.
VU-afdeling Zoersel

GESPLITSTE
SPORTBONDEN
Uw sportmedewerker raakt in zijn bijdrage
„Niemand verdronken" (WIJ, 18 jan.) de
kern van de zaak i.v.m. de splitsing van de
sportbonden.
Dat er rivaliteit tussen de vleugels is was te
verwachten. Ik meen dat men de splitsing
onvoldoende heeft aangepakt. Federalisme
komt zo maar niet uit de lucht gevallen en
moet niet alleen goed voorbereid worden
maar vooral eerlijk worden gespeeld. En
daar, vrees ik, nijpt het schoentje.
Om een herhaling van „het debacle" in
Perth te voorkomen zou het beter zijn dat de
gesplitste bonden een eigen leven leiden,
ook op internationale meetings.
Waarom toch moet altijd teruggekomen
worden op het voetbalvoorbeeld van GrootBrittannië, daar draait de sportfederalisering
well
P.L., Hofstade

NIET BETOGEN!
Vooraanstaande figuren van de Volksunie
moeten manifesteren als Vlaamse belangen
bedreigd worden. Dit is niet het geval met de
Golfoorlog. Zij moeten hierin niet mee-opstappen met allerlei linksen die, in alle andere omstandigheden, Vlaanderen uitlachen.
„Nooit meer oorlog" is een mooi ideaal.
Het moet echter voorafgegaan worden door
het axioma ,,Nooit meer Onrecht". Dit is de
juiste betekenis van de kreet der Fronters
„Hier ons bloed, wanneer ons Recht!?".
Saddam had zijn olie-geschil met Koeweit
meoten voorleggen aan het Internationaal
" Gerechtshof van Den Haag en de uitspraak
afwachten en aanvaarden. Hij heeft de
macht boven het recht geplaatst en daardoor
een oorlog ontketend. Hopelijk verliest hij
hem.
Beseffen wij wel dat een nederlaan van de
Geallieerden ook de nederlaag van de UNO
zal zijn?
Vermits Irak zijn overrompeling van Koe-
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weit begonnen is omwille van de olie zouden
de protesteerders hun slogan „Geen oorlog
om de olie" in Irak moeten uitschreeuwen.
Ze zouden daar gauw ,,spoorloos" verdwijnen, vrees ik.
Olie is voor ons belangrijker dan voor
Saddam: hij heeft er veel en wij hebben er
geen.
F. Van Brabant, Hasselt

GEEN MEERTALIGHEID
Als Vlaming is het voor mij onbegrijpelijk
dat een Vlaams-nationale staatssekretaris in
Brussel folders in het Turks en het Arabisch
verspreid. Waarom ook niet in het Engels,
Duits, Spaans, Italiaans, enz... Met Nederlands en Frans heb ik geen probleem.
Eén der strijdpunten van de Vlaamse beweging is altijd de taalhomogeniteit geweest.
Wij hebben ons steeds verzet tegen de

De redaktfe ontvangt graag
brieven voor de lezersrubriek
Wederwoord. Naamloze brieven gaan de sclieurmand in,
evenals scheld- en smaadbrieven. De andere publiceert zij,
naargiang 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.
officiële meertaligheid. Ondanks de jongste
staatshervorming zijn we eigenlijk gekant
tegen de faciliteiten in de rand. Met zijn
folders geeft Vik Anciaux faciliteiten aan
Turken en Arabieren.
Sociale redenen, zoals WIJ schrijft, doen
niets ter zake. In Vlaanderen is onze leuze
nog steeds: „ F^s u aan of verhuis". Dit geldt
eveneens voor het tweetalig gebied Brussel.
Het is al erg genoeg dat de hoofdstad der
Nederlanden voor het grootste deel verfranst
is.
Of de klacht nu aanvaard wordt door de
Vaste Kommissie voor Taaltoezicht doet hier
niets ter zake. Een Vlaams-nationalist geeft
niet toe aan het beginsel van de taalhomogeniteit, zelfs niet om sociale redenen.
Overigens bewijst Vik Anciaux met deze
folders een slechte dienst aan het integratieproces van de vreemdelingen.
In de Arabische folders worden de informatie-adressen uitsluitend in het Frans vermeld. Zo krijgen de mensen helemaal de
indruk dat Brussel een franstalige stad is.
WInfrIed Vangramberen, 1030 Brussel
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AMNESTIE
Hierbij een kopie van mijn brief aan kardinaal Danneels, met verzoek vooreen amnestiekerstboodschap.
Hierbij ook het antwoord dat ik ontving. Ik
heb nog niet de moed gehad om te antwoorden. Ik wou de kardinaal zeggen dat er van
die „stille" tussenkomsten en verklaringen
in „gesloten" kringen, die er misschien wel
zijn geweest, er weinig of niets naar de
bevolking toe is overgekomen.
Ik wilde hem ook op het hart drukken welke
grote verantwoordelijkheid de Belgische
geestelijkheid blijft dragen, omdat haar voorgangers in de jaren 35/39 de koilegestudenten en de bevolking opriepen om te gaan
strijden tegen het goddeloze bolsjewisme.
Na de oorlog heeft kardinaal Van Roey elke
tussenkomst voor genade geweigerd zowel
voor de Oostfronters als voor de gewone
incivieken.
Het is vooral het geval van Jan De Prins uit
Mechelen, dat er mij toe heeft aangezet, om
eindelijk deze brief te schrijven. De Prins
werd op 6 mei 1946 gefussileerd voor een
daad die hij niet had gedaan. Op hem werd
de wraak van franskiljonse rechters gebotvierd, en kardinaal Van Roey weigerde bescherming. Dit is niet het enige geval waarbij
de geestelijkheid zijn verantwoordelijkheid
niet durfde, niet wilde opnemen.
Ondertussen hebben wij wel vernomen dat
de bisschoppen gezamenlijk hebben gebeden voor de vrede in de Golf, maar staat er
ook niet in het evangelie dat het geloof
zonder de werken dood is?
Amnestie is een zeer ingewikkelde zaak, ik
begrijp er de vele facetten van (oplossingen
van individuele zaken goed), maar zou men
uiteindelijk geen kleine groep kunnen samenstellen met oprechte verzetsmensen
aan de ene kant en van Vlaams-nationalisten
aan de andere kant. Die zouden dan samen
een algemene verklaring „Wij vergeten. Wij
vergeven" (spons daarover) kunnen afleggen.
Mevr. J.L. De Belder-Lambert, Gent

ONVOLLEDIG
Het ogenblik dat de zowat vierhonderd
aanwezigen, die de bittere koude trotseerden om rond ons vredemonument te Diksmuide te kring te sluiten en een bloem neer
te leggen, was ontroerend.
Uw reporter ter plekke echter, die heel wat
parlementairen heeft opgemerkt, kon misschien, en dit om de waarheid geen geweld
aan te doen, in zijn verslag (WIJ, 18 jan. j.l.)
geschreven hebben „talrijke VU-mandatarissen" bevonden zich onder de aanwezigen.
Dat zowel BRT als VTM het „Nooit meer
oorlog" vanop de IJzervlakte 's avonds in
beeld brachten, mag ook geschreven. Als
het eens goed is, zeggen we het ook.
Ward Herbosch, Wommelgem

KWALITEIT
Vervaardigd in de duurzaamste materialer^: vólkur^ststof, staai, aluminium. De afwerking draagt
het labei van de Belgische fabrikant nr. 1 van het
betere kantoormeubilair.

ERGONOMIE
Op mensenmaat bec
doorvoer en niet-refiek
•fflXie hoogte verstelb<
dïTe is er een ideale bpl.

FLEXIBILITEIT

Verzonken kabelbovenbladen die
Voor elke werksitu-
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Met één enkel o n d r f H p.A^.i
^ n j e e n beperkt aantal
bladen kan je alle'lonten'uit bij oonbouv^/ en
ombouw. En bij middel van één enkel sleuteltje. De
logistieke éjgpvoud werkt sterk kostenbesporend.

VRAAG ONZE FOLDÊRf
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kantoormeubelen
kantoorinrichting

MECHELEN Industriezone I
Toonzalen open van 8.30 u to'
lontoyerstraot 1
open van 8.3C
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