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ERDRONGEN door het kluwen van internationale gebeurtenissen en binnenlandse affaires is de afwerking van de staatshervorming in de schaduw geraakt. Wat dan weer
niet wil zeggen dat op het terrein de werkzaamheden stil zouden liggen.
De verontschuldigingen dat hogere belangen zo'n windstilte zouden vergoelijken
is een afgezaagd liedje waar wij geen genoegen mee nemen. Het orde op zaken
stellen in het politieke huishouden van dit
land is van groot belang, door langer uitstellen dreigt de
kommunautaire onduidelijkheid alleen maar bestaansrecht te verwerven. Zo'n halfslachtige toestand is op
termijn voor de twee gemeenschappen een kwalijke
zaak. Niets voorspelt dat na de komende parlementsverkiezingen er een voldoende meerderheid uit de
stembus zal komen om een verdere fatsoenlijke staatshervorming te realiseren. Bovendien moet opnieuw
onderhandeld worden over datgene wat nu reeds
bedongen is binnen een evenwichtig pakket, het regeerakkoord.
Er wordt in besloten kommissies
aan de voorbereiding van de derde
fase gewerkt en als wij de vele
verklaringen, o.a. van eerste-minister Martens, in herinnering mogen
brengen dan kunnen de teksten
nog voor Pasen op het tapijt gebracht worden. Aan tijdsnood zal
het dus niet liggen, wel aan de wil
om door te zetten.
Want wat staat er op het spel?
Wil men in dit land tot een zindelijke en werkzame staatsvorm komen dan moet nog voor de komende verkiezingen deze noodzakelijke stap gezet worden. De rest is
overlapping, onduidelijkheid en geldverkwisting.
Natuurlijk wordt van behoudsgezinde zijde op het
gaspedaal gedrukt, iedereen herinnert zich het njet van
PSC-voorzitter Gérard Deprez. Tot en met het wegsturen van de Vlaams-nationalisten uit de regering, vond
Deprez. Niets weerhoudt hem en zijn aartskonservatieve achterban echter om de regering te verlaten wanneer zij vinden dat de staatshervorming te ver gaat.
Wij willen deze obstruktiepoging niet over- of onderschatten maar, en dan verwijzen wij nog maar eens
naar de verklaringen van premier Martens, de meeregerende partijen hebben zich door het regeerakkoord
dermate geëngageerd dat woordbreuk de volledige
afkeuring van de publieke opinie moet krijgen.

Wat kan Vlaanderen tegenover de mogelijke chantage van dit deel van de Franstalige konservatieven
zetten? Het ligt niet in onze aard om chantage te
bepleiten, dat zou trouwens de slechtste basis zijn om
een verstandhouding op te bouwen maar Vlaanderen
moet hen maar eens duidelijk maken dat niet alles kan.
Wanneer de Franstalige partijen met het Waalse
lerarenkorps een financieringsakkoord afsloten dan
wisten zij goed dat zij daarvoor geld nodig hebben om
die belofte waar te maken. Dat geld kan er komen als
het kijk- en luistergeld aan de gemeenschappen wordt
uitgekeerd, daar beslissen ook de Vlaamse verkozenen
over. De Franstaligen weten dus wat hen te doen
staat...
Natuurlijk zullen zij ook het stemrecht voor Franstaligen in gemeenten met een biezonder taaistatuut buiten
Vlaanderen blijven eisen. Zouden zij nu eindelijk eens
niet gaan beseffen dat zoiets niet kan. En omdat zoiets
geen zin heeft en omdat zoiets ondemokratisch is.
Wanneer burgers besluiten „ergens" te gaan wonen
besluiten zij ook om te behoren, al dan niet van harte,
tot dat gebied. Wenst men zich niet te integreren dan is
dat een privé-aangelegenheid die
vanuit menselijk standpunt gestaafd kan worden, maar het stemrecht buiten de regio blijft onzinnig
omdat men aldus vertegenwoordigers helpt verkiezen die niet vertegenwoordigen.
Dergelijke
spitsvondigheden
kunnen misschien de geldingsdrang bevredigen maar helpen het
probleem niet naar een oplossing,
maar verder naar onontwarbare
toestanden zoals er in België al
genoeg zijn. En dit terwijl de federalizering er juist op gericht is in het
nationaliteitenprobleem van dit
land klaarheid te brengen.
De VU Vlaamse Vrije Demokraten verwacht een
intitiatief van eerste-minster Martens zodat het regeerakkoord kan uitgevoerd worden, met alles wat er in
voorzien is: een eigen parlement voor de twee gemeenschappen, het internationale verdragsrecht en een
toewijzing van de restbevoegdheden.
Nu PS-voorzitter Spitaels zijn manschappen weer
onder kontrole blijkt te hebben en het kongres van de
Waalse PS nakend is kan de eerste-minister voluit met
initiatieven naar buiten komen. Nog voor de partijen
zich in de pre-elektorale strijd gooien en sommigen van
hen helemaal hun... evenwicht verliezen.
Maurits Van Liedekerke
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Patrick Allewaert uit Roeselare volgde Frans Baert op als
senator.

De afwikkeling van de Silcoaffaire bezorgde minister Eyskens slapeloze nachten.
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De Vlaamse Raad boog
zich over het BRT-dekreet. André De Beul
greep het debat aan om
een nieuwe Vlaamse naam te geven aan de openbare omroep. Het
werd eens te meer een groteske
bedoening.
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Minister van Onderwijs
Coens heeft zijn huiswerk
overgedaan. Al kwamen
er nog een paar nachtjes
onderhandelen aan te pas om de
gebuisde minister in tweede zit te
laten slagen. Het universiteitsdekreet, door de ogen van een professor en van een student.
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Als het van Vic Anciaux
afhangt, zijn energieverspillers in Brussel voortaan niet meer thuis.

Dertig jaar geleden overleed de man die Ganshof
van der Meersch een historische kaakslag toediende: Edmond Van Dieren.

M H Oorlog voeren kost hanI p ^ denvol geld. Er wordt nu
I ^
al aardig gebakkeleid
over het prijskaartje van
de Golfoorlog.

0^ ƒ% Volgens historikus Paul
J § % ^3 Ridder is nationalisme
^ • ^ J per definitie beweeglijk,
net het tegendeel van
konservatisme.
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De Litouwse minister Algirdas Saudargas werd
ontvangen door Vlaams
minister Johan Sauwens.
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De affaire Khaled riep
vele vragen op die niet
beantwoord
werden.
Over de rol van de buitenlandse geheime diensten in ons
land bvb., en het verschil tussen
oorlog en terrorisme.

0^ ƒ ^
J J
^|p ^ ^

31

Danny De Bie, Ronny
Bayer, Bernard Tapie,...
de topsport maakte de
voorbije dagen geen bes-

te beurt.
(omslagfoto AP)

DOORDEWEEKS

ZEG NU ZELF
Bij de CVP is men blijl<baar niet gewoon
dat er voor een topbenoeming verschillende
kandidaten uit één partij komen. In een
bijzonder schijnheilig stukje in het CVPledenblad Zeg vindt de hoofdredakteur het
nuttig om zich te moeien met de benoeming
van een direkteur-generaal voor de Vlaamse
Dienst voor Buitenlandse Handel. Onder de
titel De propere handen van de VU haalt Zeg
uit naar het verschrikkelijke gesjoemel om de
28-jarige kabinetschef van Johan Sauvi/ens
te benoemen tot direkteur-generaal.

-t-^-lAff'i
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Ten eerste willen we Zeg een beetje beter
op de hoogte brengen van de manier van
werken bij de Volksunie. Intern beslist het
partijbestuur welke kandidaat uit verschillende sollicitanten (let op het meervoud) voorgedragen zal worden. Wie het bij de VU haalt, is
niet de meest partijhorige, maar wel de
beste.
Het VU-partijbestuur besliste dan ook de
kandidatuur van gewezen diplomaat Hans
De Belder in de Vlaamse regering te steunen
voor de funktie van direkteur-generaal bij de
VDBH. Met gesjoemel heeft dit weinig te
maken. De Belder moet zo ongeveer de
meest geschikte kandidaat zijn die op dit
ogenblik in Vlaanderen voorhanden is, misschien op Hollants van Loocke na.
Maar zo'n werkwijze is blijkbaar hoogst
ongewoon bij de CVP. De kristendemokraten
bevolkten de administratie in al die jaren van
deelname aan de macht in zo'n mate met
horigen, dat men van een CVP-staat begon
te spreken.
Toch is de CVP nog niet tevreden: de
kristendemokraten hielden ook tijdens deze
legislatuur vast aan hun gewoonte om kabinetschefs te benoemen (hierover moet de
hoofdredakteur eens het stukje Kabinetschef, lonend beroep lezen uit Trends van 24
januari). Alleen al tijdens deze legislatuur
werden minstens zeven (7!) kristendemokratische kabinetschefs met een mooie benoeming voor bewezen diensten beloond. Pas
op, dan hebben we het alleen over benoemde kabinetschefs! Zeg, ken je dat kristelijk
verhaaltje van de balk in eigen oog?

ISRAEL BEHEERST
ZICHZELF...
Op vraag van Louis Davids, hoofdredakteur van het Belgisch Israëlitisch Weekblad,
stelde VU-voorzitter Jaak Gabriels een uitgebreid standpunt van de VU-Vlaamse Vrije
Demol<raten samen over de raketaanvallen
op Israël en de houding van de Israëlische
regering terzake. Davids had alle Vlaamse
partijen om zo'n standpunt gevraagd.
Gabriels stelde dat de VU de Inval van het
Iraakse regime in Koeweit onmiddellijk heeft
veroordeeld. Irak moet zich aan het internationaal recht houden, en de diverse resoluties van de Verenigde Naties eerbiedigen.

v'-iJ ^
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De VU-jongeren hielden zaterdag op het Barrikadenplein in Brussel een
ludieke aktie voor vrede en zelfbeschikkingsrecht van alle volkeren. Groepjes
trokken naar de ambassades van diverse landen die volkeren binnen hun
grenzen onderdrukken. Daar gaven ze een petitie met een vijfpuntenplan voor
de vrede af. Voor het Algemeen Sekretariaat van de VU en de VUJO werd
vervolgens een vredesbarrikade gebouwd.
(foto J. van der perre)
De VU betreurt de huidige militaire eskalatie
van het konflikl.
Meer bepaald de herhaaldelijke raketaanvallen van Irak op Israël worden door de VU
met klem veroordeeld. Doelgerichte aanvallen op burgers en dichtbevolkte steden hebben niets menselijks meer en kunnen enkel
afgrijzen verwekken, aldus Gabriels. De bedoeling van Irak is een wig te drijven in het
bondgenootschap. De terughoudendheid
van Israël en zijn bevolking verdient volgens
Gabriels dan ook alle respekt en steun.
En de VU-voorzitter vervolgde: De krisis in
het Midden-Oosten onderstreept de noodzaak van het venvezenlijken van een duurzame vrede en politieke stabiliteit in de regio.
Hierin plaatst de VU o.m. het verzekeren van
veilige grenzen voor de joodse staat, het
zelfbeschikkingsrecht van het Palestijnse
volk, een oplossing voor de Libanese problematiek. Indien het joodse volk in deze politiek
en menselijk moeilijke situatie vasthoudt aan
zijn afzijdigheid, en vrijvi/illig afziet van vergelding, dan legt het mede de basis voor
vrede en stabiliteit in het Midden-Oosten.

...EN WORDT
BELOOND
De bedoeling van Saddam Hoessein om
een wig te drijven In de alliantie, lijkt te
mislukken. Hij had natuurlijk gehoopt dat
Israël onmiddellijk zou terugslaan en daardoor een nieuw Arabisch front tegen de
westerlingen zou tot stand brengen.
Maar neen, als we de stemmen die nu uit
de Arabische wereld opgaan mogen gelo-
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ven, komen de Scud-aanvallen op Israël als
een boemerang op Saddam's nek terug. De
Arabische wereld ziet immers met lede ogen
hoe Israël politieke, militaire en financiële
winst put uit zijn afwachtende houding. Meer
zelfs, alle politieke winst die de Palestijnen
boekten tijdens de intifadah, wordt nu In één
klap weer verspeeld. In tien dagen tijd is
Israël van agressor tot slachtoffer gepromoveerd, zo kloeg een Arabisch diplomaat.
De PLO daarentegen, die van bij de aanvang van de krisis Saddam Hoessein steunde, lijkt zichzelf in moeilijke papieren te
brengen: de Palestijnse bevrijdingsorganisatie dreigt de financiële steun te verliezen van
haar Arabische geldschieters én van het
westen.
De joodse terughoudendheid is trouwens
niet absoluut. Toen het Palestijnse verzet de
Israëlische veiligheidszone in zuidelijk Libanon met raketten beschoot, volgde prompt
het antwoord van Israël. Van op zee werden
Palestijnse vluchtelingenkampen van op zee
bestookt.

ZEVENDE DAG
De VU-Jongeren hebben bij de redaktie
van De zevende dag geprotesteerd tegen het
partijdig aan bod laten komen van sommige
politieke stromingen, en het weren van anderen. Verleden zondag, bij een debat onder
jongerenvoorzitters, waren immers alleen
CVP-, PW- en SP-jongeren uitgenodigd. De
redaktiesekretaresse liet de verbolgen
VUJO-voorzitter Walter Muls weten dat de
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VU-Jongeren niet uitgenodigd waren omdat
ze niet rechtstreeks op een minister hadden
geschoten in het Golf-debat en de aanverwante tema's.
De VUJO voelden zich des te meer geviseerd omdat ze daags voordien met een
groep fietsers de ambassades van Israël, de
USSR, Irak, Joegoslavië, Turkije en de VS
bezocht hadden met een vredesboodschap.
De VUJO hadden daarna een vredesbarrikade gebouwd om de verdrukking van die
landen tegen de volkeren op hun grondgebied aan te klagen (zie elders in dit blad).
In dezelfde uitzending greep ook een konfrontatie plaats over de Sovjet-agressie in het
Baltikum. Daar mochten de Europarlementsleden De Gucht (PVV), Staes (Agaiev) en
Pinxten (CVP) verwoede inspanningen leveren om hun steun aan Litouwen te betuigen.
Jaak Vandemeulebroucke, het EP-lid van de
VU, die sinds haar ontstaan opkomt voor
zelfbestuur voor het Vlaamse volk en alle
andere volkeren in hun strijd naar zelfbeschikking, was niet uitgenodigd. Toeval?

SCHILTZ EN
SUYKERBUYCK...
Vicepremier Hugo Schiltz ziet geen reden
om ongerust te zijn over de afhandeling van
de derde faze. De golfoorlog vormt volgens
Schiltz geen beletsel om verder te werken
aan de staatshervorming. In vraaggesprekken met Le Soir en De Standaard stelde de
VU-vicepremier dat de derde faze een onderdeel is van het regeerakkoord. Wie vindt dat
de uitvoering van het regeerakkoord niet
meer hoeft, moet daar dan maar zijn konklusies uittrekken, meent Schiltz. Een niet mis
te verstane venwijzing naar die PSC-ers die
eerder verklaarden dat ze de verdere uitvoering van de staatshervorming door deze
regering niet langer zien zitten.
Maar Schiltz heeft nog een andere troef
dan het regeerakkoord achter de hand. Hij
wil de overheveling van het kijk- en luistergeld naar de gemeenschappen, wat door
PSC-voorzitter Deprez en PS-voorzitter Spitaels ai plechtig beloofd is aan de Franstalige
leerkrachten, koppelen aan de uitvoering
van de derde faze. Tijdens het nakend begrotingskonklaaf staat het kijk- en luistergeld
niet op de agenda.

...OVER DERDE FAZE
Ook GVP-senator Suykerbuyk verklaarde
deze week dat de derde faze er moet komen,
en dat de geldnood van de Franstaligen
daarbij als hefboom gebruikt moet worden.
Indien de Franstaligen van geen derde faze
willen horen, of daarvoor een prijs vragen
(stemrecht in Franstalig België voor de
Franstaligen in de Vlaamse rand rond Brussel), kan er geen sprake zijn van een verhoogde restornering van het kijk- en luistergeld.
Suykerbuyk hield er in een vraaggesprek
met De Standaard overigens rare ideeën op
WIJ — 1 FEBRUARI 1991

De mijnenjager Dianthus vertrok deze week op „oefening" naar de Middellandse Zee. Het lijdt geen twijfel dat deze oefening gezien moet worden in het
kader van de ondersteunende maatregelen betreffende het Golfkonflikt die de
Belgische regering getroffen heeft.
(foto N. Trio)

na over de taktiek die de Vlamingen moeten
volgen : „ . . . voor mij is het uitgesloten dat we
hiervoor (voor de opheffing van het dubbelmandaat, red.) een faktuur zouden moeten
betalen. De Franstaligen schijnen daarop uit
te zijn, nu zij weten dat wij heel erg de
afwerking van de staatshervorming verlangen. Misschien washettaktisch wel verkeerd
dit zo nadrukkelijk te bepleiten, want dit
wekte verwachtingen bij de Franstaligen."
Anders gezegd, volgens de CVP-senator
zouden de Vlamingen beter zwijgen over de
verdere Vlaamse ontvoogding, omdat dit bij
de Franstaligen venwachtingen wekt. Men
kan zich meteen de vraag stellen waar het
Vlaamse volk vandaag zou staan, als er geen
Vlaamsnationale partij bestond en bestaat
die het met die CVP-taktiek niet eens is. Het
waren niet de minimalisten binnen de CVP
die het Vlaamse zelfbestuur beslissende stoten gaven.

EEN REAKTIONAIR
LEGIOEN?
Jean Gol wist een driehonderdtal Franstalige supporters te bewegen om naar het
C/)ürc/7///-standbeeld te komen op het Brussels plein waar, toeval of niet, ook de Belgi-
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sche zetel van de PLO is gevestigd. Oudstrijders in uniform (de rode en groene mutsen
waren goed vertegenwoordigd), vertegenwoordigers van patriottische en joodse verenigingen, PRL-ers, PSC-ers, PS-ers en enkele PVV-ers kwamen er bijeen voor een
steunbetuiging aan de geallieerde troepen in
de Golf.
Ze willen dat België zich, naar het voorbeeld van Groot-Brittannië, de VS en Nederland, krachtiger opstelt in de Golfoorlog, en
aktief meevecht met de bondgenoten. De
Engelse en Amerikaanse vlaggetjes waren
niet uit de lucht. Het leek voor sommigen van
de manifestanten wel een tweede bevrijding.
Naast Gol bevonden zich nog een aantal
andere prominente haviken onder het gezelschap: Etienne Davignon, gewezen lid van
de Europese kommissie en voorzitter van de
raad van bestuur van de Generale, het liberale EP-lid Willy De Clercq, vader en zoon
Simonet, Antoinette Spaak, Xavier de Donnéa, en, niet te vergeten, Paul Vanden Boeynants. Louis Michel liet zich meteen kennen
als een vredelievend man, door de voorzitter
van het Front National, niet gevraagd maar
wel opgedaagd, weg te jagen.
De aktievoerders zijn niet zinnens om het
hierbij te laten. Ze kunnen misschien hun
kinderen en kleinkinderen als vrijwilligers
naar de woestijn sturen, als levende patriots?

KORTWEG

• De Vlaamse minister van Binnenlandse aangelegenlieden Van den
Bossche (SP) kreeg van de PSCjongeren een Coup de P/ed wegens
zijn optreden als voogd in de randgemeenten rond Brussel. Volgens
de jonge PSC-ers behoort de SPmlnister tot een ras van demagogische, onverdraagzame en ruziezoekende poitticL
• Tocit oefenen naar onze mening
Van den Bossche en de eksekutieve nog niet voldoende kracht uit op
de rand om de Vlaamse voogdij in
al haar sterkte te laten spelen.
• Niet alleen politieke partijen,
maar ook (hun) zuilorganisaties nemen deze dagen hun toevlucht tot
grootscheepse
publiciteitskampanjes. De Boerenbond pakt uit
met een kampanje Landbouw, zeker weten, omdat de landbouw de
jongste jaren teveel in een slecht
daglicht gesteld wordt.
• De top tussen Bush en Gorbatsjov die haH februari in Moskou
gepland was, gaat niet door. De
reden die ingeroepen wordt is de
Golfoorlog, ledereen weet echter
dat de eigenlijke reden de recente
Sovjet«agres$ie is in de Battische
staten. Zolang niet duidelijk is of
GorbatsjQv in de USSR de teugels
nog wei in handen heeft, wil Washington van geen top horen.
• De voorzitter van de Vlaamse regering, Gaston Geens (CVP), werd
bijna getincht tijdens de betoging
van de mt}nweHcers uit het westelijk bekken verleden maandag in
Brussel. Ook het SP-hoofdkwartier
werd bestookt.
• Bea Van der Maat is moeder
geworden. En een grote wijsheid
rijker: Een baby Is belangrlfker dan
een plaat, vindt Bea.
• in Zuld'Afrika hebben ANC-ondervoorzitter Mandela en inkathaleider Buthelezi eindelijk met elkaar gesproken. Het zwarte ge««td
tussen ANC- en inkatha-aanhangers had al aan bijna 6.000 slachtoHers het leven gekost. De twee
leiders riepen hun aanhang op om
de vijandelijkheden te staken.
• De gewezen BOB-er Robert
Beijer werd in de Thaise hoofdstad Bangkok door twee Belgische
rijkswachters aangehouden. Beijer
baatte er een restaurartf uit. Men
vermoedt dat Beijer heel wat afweet
van een aantal onopgehelderde
misdaden waarin men de hand van
de Bende van NIjvel ziet.

PATRICK ALLEWAERT
IN DE SENAAT
Vorige woensdag, 30 januari werd Patrick Allewaert beëdigd als senator. Hij
volgt hiermee nationaal gekoöpteerd senator Frans Baert op.
Patrick Allewaert werd op 8 februari
1945 geboren en is sinds 1966 gehuwd
met Frieda Spillebeen. Hij woont in Roeselare (West-VI.). Patrick Allewaert volgde
na humaniorastudies wetenschappelijke
A, hogere studies boekhouding. Naast zijn
drukke beroepsbezigheden in de bedrijfswereld heeft Patrick Allewaert steeds tijd
vrij gemaakt om zich onbaatzuchtig in te
zetten voor de VU. In 1966 wordt Patrick
voorzitter van VU-Roeselare, in 1970
wordt hij tot gemeenteraadslid verkozen.
In 1983 bekleedt Patrick Allewaert voor
het eerst het ambt van schepen van Financiën. Na de gemeenteraadsverkiezingen
van 1988 wordt hij in Roeseiare eerste
schepen en opnieuw schepen van Financiën. Allewaert is tevens voorzitter van de
kommissie van Financiën van de 10 centrumgemeenten met meer dan 50.000 inwoners.

• Welke aksenten zal u in uw parlementair
werk trachten te leggen?

„Op het politieke vlak zal mijn aandacht
vooral gericht zijn op de soclaal-ekonomlsche en financiële problemen. Vooral datgene wat de gewone man het meest aan den
lijve ondervindt: werkzekerheid, huisvesting,
pensioen, gelukkige derde en vierde leeftijd,
veiligheid en vrijheid. Indien ik al deze aksenten wil opvolgen zal mijn politieke tijd ruimschoots gevuld zijn. Uiteraard blijft mijn interesse uitgaan naar het gemeentelijk belang,
• Waarom de wissel Baert-Allewaert?
de kleinste cel In onze demokratie. Vooral de
centrumfunktie van grotere gemeenten blijft
„Na de verkiezingen van 1987 werd bij de
mijn aandacht opeisen.
verkiezing van een nationaal senator overeengekomen dat tiet mandaat naar West- Op het organisatorisch en propagandistiVlaanderen zou gaan. Met het oog op de sche vlak zal Ik mij inspannen de VU in Westrealisatie van de staatshervorming opteerdeVlaanderen een nieuwe start te bezorgen.
de partijraad voor het aanduiden van Frans De verkiezingsresultaten moeten verbeteren
en dit kan alleen met veel inzet van velen. Er
Baert als nationaal senator. Baert zegde toen
zelf toe zich tijdig terug te trekken ten voor-is werk aan de winkel: beter gestruktureerde
dele van een kandidaat uit West-Vlaande- vergaderingen, evaluatie van werkzaamheden, uitbouw nieuwe afdelingen, opzoeken
ren."
nieuwe mensen en de nodige financiële
• Hoe schat u de verdienste van uw voor- middelen mobiliseren.
ganger in?
Indien we erin slagen geloof, inzet en werk
„De verdiensten van mijn voorganger zijnte koppelen bij onze VU-mensen dan zit er de
volgende keer een verkiezingsovenvinning
niet onmiddellijk te evenaren. Zijn kompetentie op juridisch vlak wordt door vriend en in."
tegenstander onmiskent)aar erkend. Hij • Wanneer er geen haar in de boter tedrukte een stempel op de vorige grondwets-recht komt zijn er In januari van volgend
herzieningen. Het alledaagse en het minder jaar alweer parlementsverkiezingen. Uw
spektakulaire werk dat hij deed bleef mis- mandaat zou wel eens van korte duur
schien onbekend maar Is even verdienste-kunnen zijn. Tempert dit vooruitzicht uw
lijk."
entoesiasme niet enigszins?
• Waarom heeft men u aangezocht om
Frans Baert op te volgen?

„ Het zou inderdaad een mandaat van
korte duur kunnen zijn. Dit belet mij echter
niet om met veel inzet eraan te beginnen en
„Hef feit dat ik Westvlaming ben en schegekoncentreerder te werken. De opdracht Is
pen van Roeseiare heeft zeker gespeeld.
ver van gemakkelijk en de problemen zijn mij
Roeseiare is sinds 1965 steeds een bolwerk
bekend. Onmogelijke opdrachten en uitdavan Vlaamsnationalisten geweest en had
gingen aanvaarden zijn ergens mijn tweede
gedurende dertien jaar een VU-parlementair.
natuur geworden en meestal bracht ik het tot
Reeds twaalf jaar moet de stad Roeseiare
een goed einde. Ook nu hoop ik dat met de
het doen zonder parlementaire VU-vertegenhulp van velen de nieuwe uitdaging tot een
woordiger. Dit heeft zijn sporen nagelaten en
goed einde wordt gebracht."
dit feit heeft zeker meegespeeld bij mijn
aanduiding als senator"
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REPLIEK

PERSSPIEGEL
De Belgische kaprtoien rond de
Sllcogijzeting, en de nasleep
ervan, kunnen we niet voorbi]
gaan. De Golfoorlog heeft zijn
verdelende golfebbingen tot in
de Europese verhoudingen.
Het wapengekletter kwam van
hooggeplaatste
Belgische
geldmannen... die zelf altijd vér
van het front afstaan. Dit Is wel
anders dan Litouwse parlementairen: die staan in&W op de
voorposten. Daarmee onze te»
ma's... (W.V.B.)

met Frankrijks banden met de Arabische
wereld. De Duitse reserves zijn die van een
natie die voor haar oorlogszucht twee keer
zwaar afgestraft werd en nog niet het zelfvertrouwen herwonnen heeft, nodig om zich
militair te engageren op de schaal die de
„bondgenoten" nu plots van haar verwachten.
Zelfs het niet eens zo betekenisvolle verschil in optreden tussen België en Nederland
spreekt boekdelen. Nederland voelt zich duidelijk nog steeds veel verwanter met de
,,Angelsaksische" visie op de wereld. België
toont zich in zijn volle glorie als kunstmatige
staat zonder nationale tradities of zelfbeeld."

HETVOLK
Wat een Silcodrama was voor de gegijzelden is nu een Beigische Siico-vaudeville geworden bij Buitenlandse Zaken.
Hoofdredakteur Lou De Clerck houdt het
been stijf bij zijn openbaringen.
„Het zoeken naar de waarheid in een
delikate zaak als deze wordt niet gebaat bij
sensatie en onverkwikkelijke stemmingmakerij. Die moet de kop worden ingedrukt. Het
is zo al moeilijk genoeg om door de bomen
het bos nog te blijven zien in dit Silco-dossier
en zijn politieke gevolgen. Men mag immers
niet uit het oog verliezen dat de onderhandelingen zenuwslopend en moeilijk waren en
gevaarlijke momenten kenden voor onze
onderhandelaars.
Wij zullen ons niet laten meesiepen door
wrokkige
en
politiek-opportunistische
machtsspelletjes, rivaliteiten, afrekeningen
en verdachtmakingen die zich ook nu achter
de schermen afspelen. Zij bemoeilijken het
zoeken naar en onthullen van de waarheid."

HET BELAHC
YAH LIMBURC
Geeft een indringende beschrijving van
de verdeelde opstelling waarmee Europa
„ten strijde" trekt in het Golfgebeuren.
„Dat de Britten en de Fransen militair
willen meetellen bij het oplossen van de
Golfkrisis, heeft alles te maken met hun
verleden als Europese en koloniale grootmachten. Het ultieme diplomatieke vertoon
van Parijs is met alleen het gevolg van
interne pressies maar heeft vooral te maken
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Leo Marynissen heeft zijn ironische bedenkingen bij het zogenaamde Belgische
steunkomitee dat met krijgshaftig gedoe
liefst anderen naar het front ziet vertrekken. We vinden vader Willy De Clercq
inderdaad al iets te oud maar zoontje
Annick zou misschien kunnen vertrekken
naar het IVlidden-Oostfront. Een Oostfront
waarvoor men bij terugkeer niet gestraft
wordt.
„Intussen is het Belgisch steunkomitee in
feite ook niet meer dan een losse flodder,
een wat verkrampte patriottische oprisping
en een vriendelijk schouderklopje voor onze
Amerikaanse, Franse en Britse bondgenoten
die rechtstreeks bij de oorlog betrokken zijn.
Dat is allemaal erg vrijblijvend.
Wij hebben echter ook reden om onze
bondgenoten rekenschap te vragen over hun
houding in deze oorloo. De Amerikanen
hebben niemand om toelating gevraagd om
de oorlog te beginnen. Bovendien hebben de
Britten en de Fransen hun bondgenoten van
de Westeuropese Unie niet naar hun mening
gevraagd, laat staan dat ze ook maar aan het
bestaan van dit Europees defensiegenootschap zouden hebben gedacht. Toch hadden de Europeanen erop aangedrongen dat
een oorlog tegen Irak alleen maar zou kunnen onder het vaandel van de Verenigde
Naties."

L'ECHO DE LA
BOURSE
Onder de titel „de tijd van de lafaards"
vertelt Henri Simonet krijgshaftige taal in
dit beurzenblad. Waar is de tijd dat hij in
trikolorevorm op socialistische verkie-
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zingsborden hing? In zijn blauw kapitalistisch pakje kan hij onder zijn heldhaftig
geschal beter de „belangen" verdedigen.
Dit is zijn stelling:
„De lafheid is nooit mooi om zien. Zij kan
op bepaalde ogenblikken zelfs vlakaf walgelijk worden als ze zich omhangt met bluffende uitdrukkingen, en met schijnbare moed
en beslistheid. Maar de lafheid van de bestuurders, dat wil zeggen: de mannen en
vrouwen in de politiek die de eer hebben de
anderen te besturen is niet alleen hatelijk
maar ook schadelijk. (...) Waarlijk, het is tijd
dat deze trieste klowns het afhollen en dat
men zo mogelijk over hen niet meer spreekt,
zelfs niet in de komische boekjes."

NRC HANDELSBLAD
Een man van hogere kwaliteit, de Litouwse minister Saudargas, vatte de toestand van zijn land en de beslistheid van
zijn volk samen in een vraaggesprek met
dit Nederlands blad.
„Er zijn er, ook in Litouwen, zegt Algirdas
Saudargas, die zeggen dat de stap-voorstap-methode betere resultaten oplevert.
„Uitgesloten. Je bent binnen of je bent
buiten. Elk kompromis met de Sovjet-Unie is
een kompromis binnen de Sovjet-Unie. Luister, we worden openlijk bezet. Wij zijn onafhankelijk, we hebben de Sovjet-annexatie
teruggedraaid, we hebben onze oude dokumenten weer in gebruik genomen, we hebben onze eigen, goed funktionerende demokratie, onze eigen wetten, er is geen enkele
Sovjetwet geldig in Litouwen. Maar we worden bezet. Zij zetten ons vliegveld en ze
bewaken onze grens." Als er nog met Gorbatsjov wordt gepraat, zegt Saudargas, dan
alleen over ,,de dekolonisatie van Litouwen", over het vertrek van die bezettingstroepen; ,,We zijn realisten, ze hoeven niet
binnen een paar maanden weg, ze verlaten
ook de vroegere DDR, Polen, Tsjechoslowakije en Hongarije niet overhaast. Maar ze
moeten wel weg, onze onafhankelijkheid
moet worden erkend en Litouwen moet uit
hun grondwet verdwijnen".

GEZEGD IS...
...GEZEGD
„ Waarom zijn de Europeanen niet in
vergadering bijeen om het eind van de
oorlog en een regeling voor het Midden-Oosten uit te dokteren (waar de
Amerikanen geen belang bij hebben,
maar Europa wél) ?"
S. Van Elzen in Knack,
30 jan. '91

IN HET ZOG VAN DE SILCO

S

INDS jaren verzet de Palestijnse
Bevrijdingsorganisatie PLO zich
tegen de verdrukking van het
Palestijnse volk door Israël. Dit
leidde meermaals tot regelrechte terroristische acties. Eén van
de zwaarste aanvallen gebeurde
tijdens de Olimpische Spelen in
München. Hierbij werd een waar
bloedbad aangericht, mede door
het inefficiënte optreden van de
veiligheidsdiensten.
Toen de PLO zich na deze aktie meer en
meer van het terrorisme afkeerde, werd op
het einde van de jaren 1970 mede onder
impuls van Saddam Hoessein, de Iraakse
leider, in Bagdad de terreurgroep/46oeA//da/
opgericht. Deze groep muntte uit in bijzonder
drieste en bloedige aanslagen, waarbij ook
de PLO niet gespaard werd. Toen de oorlog
tussen Iran en Irak uitbrak, sloeg de terreurgroep Aboe Nidal zijn tenten op in Libië.
Daar onderhield de leiding goede kontakten met de Libische leider Moeammar Khadafi. De groep nam deel aan wapentrafleken
ten voordele van Irak, via tussenstations als
Jordanië.

WAPENHANDEL
In die periode steunde de CIA Irak in de
strijd tegen de ayatollahs in Teheran. Daarbij
waren alle middelen goed. Ondermeer werden wapens geleverd aan Saddam Hoessein. Eén van de goede kontakten die de CIA
in het Midden Oosten had was de huidige
Belgische zaakgelastigde in Beiroet Kamps.
Deze Luikenaar, PSC-er met goede relaties
bij PS en PRL, en gewezen luitenant-kolonel
bij de Belgische militaire inlichtingendienst
had als lobbyist voor de bedrijven FN en
Cockerill Mechanics toegang bij hoogepiaatste Arabische funktionarissen en bewindvoerders. Hij kende trouwens niet alleen de
„officiële" instanties: met Walid Khaled, één
van de topmensen van de terreurgroep Aboe
Nidal, kwam hij volgens premier Martens
liefst 47 maal in kontakt.
Hierover heeft minister Mare Eyskens
nooit enige uitleg gegeven. Ook het bedrijvige Luikse liberale oppositielid Jean Gol heeft
hierover geen vragen gesteld, noch de PS.
Nelly Maes heeft meer dan vermoedens dat
voor wapenhandelaar Kamps de Silco-gijzelaars slechts een alibi waren om met Aboe
Nidal en dus met Irak over wapens te onderhandelen. Zolang de oorlog tussen Iran en
Irak liep was dit voor de CIA geen slechte
zaak. Toen de kampen wisselden en men
niet meer kon praten met Irak werd die
terroristenbende van Aboe Nidal maar een
vervelende konnektie. Daarom werd naar
een middel gezocht om zich hiervan te ontdoen.

ARAFAT
in juni 1990 trok Aboe Nidal terug naar
Bagdad. Yasser Arafat volgde hem, om te
trachten de konfrole over de Palestijnen te
behouden. Het gevaar was immers reëel dat
Aboe Nidal, gesteund door Irak, meer en
meer de gunst van de Palestijnen zou verwerven. De door de PLO gesteunde Intifada
bleek niet in staat Israël op andere gedachten te brengen t.o.v. de Palestijnen.
Intussen liep de spanning tussen Irak en
Koeweit op. Op 2 augustus viel Irak Koeweit
binnen, en Saddam Hoessein annekseerde
enige weken later het rijke oliestaatje. In de
diplomatieke inspanningen van de daaropvolgende maanden trachtte Yasser Arafat
optimistisch tot een oplossing te komen. Hij
schaarde zich evenwel aan de kant van Irak,
hetgeen zijn pogingen zwaar belastte. Zijn
houding werd hem echter niet in dank afge-

De afwikkeling van de Silcoaffatre bezorgt minister van
Buftenlandse Zaken Mare Eyskens lastige ogenblikken. Vorige week werden hij en premier
Wilf ried Martens door de oppositie geïnterpelleerd over liet
verstreld(en van een toeristenvisum aan Walid Kitaled, een
„Very important terrorist",
zoals de liberaal André Kempinaire bet uitdrukte. Nelly Maes
had zo haar eigen visie op de
feiten.
nomen door een deel van de PLO-leiding in
Tunis.
Vooral de tweede man van de PLO zette
zich tegen Arafat af, zoals trouwens blijkt uit
een gesprek dat de man had met het Duitse
weekblad Der Spiegel.

VISUM
Op 11 januari brengt Kamps het ministerie
van Buitenlandse Zaken op de hoogte van de
aanvraag voor een toeristenvisum voor Walid Khaled. Op dat ogenblik is de Silco-zaak
in volle afwikkeling. Nog dezelfde dag wellicht ontvangt Walid Khaled ook dergelijk
visum in zijn Jordaans paspoort. Het is
ondertekend door zaakgelastigde Kamps.
Op 14 januari wil Arafat naar Parijs om een
ultieme vredespoging te ondernemen. Hij
wordt echter tegengehouden door de moord
door de Aboe Nidalgroep op de tweede man
van de PLO, degene die zich tegen de pro-
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Nelly Maes: de regering gaf te weinig
toelichting aan het parlement over de
zaak Walid Khaled.

(eigen foto)

Iraakse politiek van Arafat had uitgesproken.
Hierdoor wordt één van de laatste vredeskansen opgeblazen. Walid Khaled verschijnt
dan op 15 januari in België in een poging om
zijn blazoen op te poetsen door bijkomende
hulp te bekomen voor de Palestijnen. Intussen was de oorlog een feit, en hadden CIA en
wapenhandelaars hun slag thuisgehaald.
De Belgische regering, die niet altijd even
volgzaam genoeg bleek voor o.m. de CIA,
werd zwaar in de tang genomen door het
verstrekken van een visum. Aan zaakgelastigde Kamps kunnen beter geen vragen worden gesteld: wellicht is hij goed beschermd
en weet hij te veel.

ONDERZOEKSKOMMISSIE
Het Is duidelijk, volgens Nelly Maes, dat de
regering te weinig informatie gegeven heeft
aan het volk en aan het parlement over de
hele affaire. Maar de VU Vlaamse Vrije
Demol<raten wijzen op dit ogenblik een onderzoekskommissie af. Een regeringskrisis
zou te veel in de kaart spelen van meer
oorlogszuchtige krachten. Bovendien zijn
het precies PRL en PS die in de voorbije
onderzoekskommissies stelselmatig voor sabotage zorgden: Jean Gols eis is dan ook
grotesk. Wel moet de regering zelf de rol van
Kamps in deze affaire nagaan, vindt Nelly
Maes. Verder moet de regering blijven streven naar een beëindiging van de oorlog en
echte vrede op termijn voorbereiden.
Frank Seberechts
WIJ — 1 FEBRUARI 1991

WETSTRAAT

BRT-STATUUT BETWIST
Vorige week woensdag en donderdag
werd er in de Vlaamse Raad fel en ook
boeiend gediskussieerd over het nieuwe
BRT-statuut. De indieners van het voorstel
van dekreet Chevalier (SP) en Van Rompuy
(CVP), kregen het daarbij herhaaldelijk aan
de stok met VU-mediaspecialist André De
Beul en PW-fraklieleider Denys.
Het voorstel beoogt een grotere autonomie
te geven aan de BRT, opdat die zich beter
zou kunnen verdedigen in de konkurrentiestrijd binnen het Vlaamse en internationale
medialandschap.
De Beul toonde zonneklaar aan dat het
hier om een zeer onrijp voorstel gaat vol
onvolkomenheden. Na twee dagen diskussies zag ongeveer iedereen dat in, behalve
het obstinate duo Chevalier-Van Rompuy.
Ondanks hun verwoede pogingen om het
voorstel „erdoor te jagen" werd de stemming uiteindelijk verdaagd.

MANIPULATIE
Woensdagmorgen 23 januari was er om
10u 's morgens ongewoon veel volk in het
halfrond van de Vlaamse Raad. CVP en SP
hadden kennelijk hun troepen gemobiliseerd
om te verijdelen dat het „onrijpe" voorstel
Chevalier-Van Rompuy op initiatief van André De Beul terug naar de kommissie zou
worden gestuurd.
„Dit dekreet is immers bij verrassing tot
stand gekomen na een reeks manipulaties",
aldus De Beul, die een twintigtal amendementen had ingediend om dit ineengeflanste
voorstel te verbeteren. De terugzending naar
de kommissie werd gesteund door VU, P W
en Agaiev, maar verijdeld door CVP en SP.
Nochtans lieten heel wat CVP-ers en SP-ers
In de wandelgangen horen dat zij het ook niet
eens zijn met de wijze waarop vooral kommissievoorzitter Chevalier de zaken had aangepakt. Die had het zo aan boord gelegd dat
de kommissie het voorstel aanvaardde op
een ogenblik dat noch De Beul, noch Denys
konden aanwezig zijn en goed wetende dat
die nog heel wat opmerkingen hadden.

Wij ook willen een grotere autonomie voor
de openbare omroep, aldus De Beul. „Daarom moet de opdracht van de BRT volledig

ONWEÏÏELIJK

Volgens VU-mediaspecialist André
De Beul is het nieuwe BRT-statuut
onrijp en boordevol onvolkomenheden.
geherdefinieerd worden, er moet een beter
management en een fleksibel personeelsbeleid komen, en de kwaliteit van de programma's moet opgekrikt worden. Maar grotere
autonomie betekent evenzeer: een grotere
financiële zekerheid dan nu het geval is."
Ten slotte pleitte André De Beul eens te
meer voor een onversneden Vlaamse benaming voor de BRT. Bijvoorbeeld VRT, of
VTRO of zelfs NRT-Vlaanderen. Maar de
CVP-ers vooral blijven dit obstinaat weigeren. Ter elfder ure dienden zij nog een
amendement in om de benaming BRT te
wijzigen in BRTN, naar analogie met RTBFI

Dat was men vergeten. Zoals men ook
vergeten was het artikel in te lassen dat de
leden van de bestuursraden moest toelaten
vergoed te worden voor hun werk. Er was
nogal wat vrolijkheid in de Raad over zoveel
„onthechting" (het voorstel is immers door
de BRT zelf opgemaakt).
Nagels met koppen sloeg André De Beul
toen hij stelde dat artikel 13 van het voorstel
(betreffende het personeelsstatuut) onwettelijk is volgens de huidige stand van de
wetgeving want o.m. strijdig met de wet van
20 februari 1990.
Hoewel Chevalier en Van Rompuy dit
betwistten achtte de voorzitter van de Vlaamse Raad het toch nuttig daarover advies in te
winnen bij de minister voor Binnenlandse
Aangelegenheden, de heer Van den Bossche. Die liet prompt weten dat De Beul gelijk
had!

LAATSTE RONDE

^

De twee indieners van het voorstel van
dekreet, die gehoopt hadden dat alles op
donderdag 24 januari gestemd zou zijn,
zagen daarmee hun venwachting in duigen
vallen. Tot omstreeks 20u die dag ging de
artikelsgewijze bespreking nog door - met
vaak boeiende duels tussen de initiatiefnemers en De Beul, bijgesprongen door Luk
Vanhorenbeek, en de PW-er Denys. Maar
van een stemming kwam er niets meer in
huis.

BRTNi
Nadat de terugzending naar de kommissie
verijdeld was begon de algemene bespreking (en liep het halfrond nagenoeg leeg).
André De Beul merkte op dat de Vlaamse
Regering blijkbaar onmachtig was een eigen
ontwerp terzake uit te werken, zodat Chevalier-Van Rompuy er ten slotte niets beter op
vonden dat een voorstel van de BRT zelf over
te nemen. Met regeringspartner VU wensten
de heren daarover tilijkbaar geen akkoord uit
te werken.
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Met hardnekkigheid verdedigde André De
Beul tijdens de artikelsgewijze bespreking
die twee dagen zou duren, zijn diverse amendementen. Ze betroffen niet enkel de benaming, maar ook: de deskundigheid, het tegengaan van vakbonds- en ziekenfondskumul in de beheerraad, het personeelsstatuut,
de advieskommissie voor kijkers en luisteraars, de financiering, de nieuwsdienst, de
geschillenraad, en het kreëren van de mogelijkheid voor de Vlaamse leden van de Brusselse Eksekutieve om mededelingen te doen
via radio en tv.

Dat punt komt normaal gezien nu aan de
agenda van de eerstvolgende openbare zitting van de Vlaamse Raad (in februari). Laat
ons hopen dat het gezond verstand inmiddels kan zegevieren in SP en CVP.
De BRT is toch wel het meest gebaat met
een nieuw statuut, dat steunt op een brede
konsensus in de Vlaamse Raad in plaats van
een betwist statuut dat er werd door geperst
door enkele strebers. (P.M.)
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ONDERWIJS

TWEEDE ZIT VOOR HET
MEGA-DEKREET
VEN zag het er naar uit dat de
mini-ekspansie het voorliggende
mega-del<reet zou l<omen bezwaren. Na enkele voorbereidende
diskussies werd dit gevoelig punt
evenwel ontlopen, zodat met de
financieringsproblematiek
een
aanvang kon worden gemaakt.
Een wezenlijk deel van de diskussies koncentreerden zich inderdaad rond de financieringsproblematiek. De uitgangspunten tussen CVP
en VU enerzijds en de SP anderzijds liepen
namelijk heel ver uit elkaar. Met name moest
het zogezegd gaan tussen een nul-operatie
of een aanpassing binnen de begroting versus een surplus van 1,5 miljard fr.

KONSENSUS
Uiteindelijk werd een konsensus bereikt,
uitgesplitst over een viertal rubrieken die een
surplus-uitgave inhoudt op jaarbasis van ca.
400-500 miljoen fr. Konkreet werd dus voor
een surplus gezorgd van ca. 3 %, dit binnen
een begroting van 14,4 miljard fr.
Kort samengevat gaat hef om een verhoging van de werkingsmiddelen met iets meer
dan 100 miljoen en min of meer proportioneel uitgesplitst over de verschillende instellingen. Hierbij werd de geplande onderverdeling in een forfaitair en variabel deel (telkens ca. 5° %) aangehouden. Specifiek voor
Antwerpen houdt dit in dat, naar de toekomst
toe, het stelsel van fiktieve studenten wordt
ondervangen.
De onderdelen twee en drie betreffen uitsluitend de vrije instellingen, met een meeruitgave van 40 miljoen (30 miljoen KUL, 10
miljoen VUB naast een miniem surplus voor
Ufsia en LUC) voor ziekte- en pensioenuitkeringen enerzijds en een uitgave van 520
miljoen (320 KUL en 200 VUB) voor investeringen anderzijds die over vijf jaar zijn uit te
splitsen.
Tot slot werd ook voor een oplossing
gezorgd voor het departement diergeneeskunde aan de RUG. Globaal genomen betreft het hier een uitgave van ca. 1 miljard.
Reeds eerder werd hiertoe een driejaarlijkse
schijf van 108 miljoen toegekend. Thans is
voor een globale oplossing gezorgd binnen
de drie jaar, te realiseren door openbare
werken en inklusief de desaffektatie van het
bestaande gebouw met een geraamde opbrengst van 150 è 200 miljoen fr.

Parallel hiermee wordt voor de RUG een
herstrukturering opgezet van de administratieve diensten, uitgesplitst over een zevental
diensten.

Van meetaf werd, tn tegenstetiing tot andere partijen, vanuit
de VU-Vlaamse vrije Demoltraten een positief standpunt in*
genomen t.a.v. de voorontwerpen van dekreet betreffende de
universiteiten. Dit standpunt,
zij het met de nodige aanzetten
tot bijsturing, zodat de Invatiteit
van het onderwijs behartigd
wordt en verder relict dan dis*
ttussies omtrent de flnancle*
ring van insteflingen, werd
door VU-onderhandelaar Chris
Vandenbroeite steeds opgevolgd. De RUG-professor
maakte voor WM het volgende

ORIENTERINGSPROEF
Naast dit financieringsluik zijn er de kwalitatieve aanpassingen en uitdiepingen van
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het dekreet. Betreurenswaardig is wel, naast
heel wat pluspunten, dat slechts met drie
artikels over de kwaliteitsbewaking van het
ondenwijs wordt gehandeld.
Bij de bespreking van het kwalitatieve
facet van het dekreet beperken we ons
inzonderheid tot enkele onderdelen die
mede door de inbreng van de VU werden
herzien en/of aangepast. Een kruciaal, zij het
erg gevoelig, punt hierbij betreft de zogenaamde oriënterings- en begeleidingsproef.
Uiteindelijk werd voor een drieledige aanpassing gezorgd: een adekwate begeleiding en
oriëntering tijdens of aansluitend op het
laatste jaar middelbaar, een efficiëntere begeleiding tijdens het eerste jaar voortgezet
onderwijs en een verdere uitbouw van het
stelsel van overdraagbare „credits".

INTERAKTIE MET HOBO"
Ook het taalgebruik, waarin oorspronkelijk
een al te grote soepelheid was toegestaan in
de tweede cyklus en in het post-universitair
onderwijs, werd overeenkomstig de VU-desiderata aangepast.
Hetzelfde geldt trouwens voor meer formele facetten en voor de gehanteerde begrippen initieel en post-initieel onderwijs. In
plaats daarvan is voortaan sprake van akademisch en post-akademisch ondenwijs.
>
WIJ — 1 FEBRUARI 1991

ONDERWIJS
Voor wat de karrière-opbouw betreft, waarin oorspronkelijk een ai te grote wlliekeur
voorzien was, werd geopteerd voor een anciënniteitsopbouw van driemaal twee jaar
(docent, hoofddocent, hoogleraar, gewoon
hoogleraar) waarvan nog slechts in uitzonderlijke omstandigheden kan afgeweken
worden.
Ook het stelsel van een koryfeeëntoeslag,
aanvankelijk voorzien op een niveau van 1,5
% van de werkingsmiddelen, werd venworpen. Aanvullend wordt wel een beperkte
anciënniteitstoeslag weerhouden waar het
om het aantrekken van „eksternen" gaat.
Ook de financiering van doctoraatsopleidingen werd strakker omschreven door nog
enkel voor een opgewaardeerde financiële
inbreng te zorgen in het jaar van promotie.
Een erg belangrijk onderdeel van het
mega-dekreet behelst verder de interaktie
met het HOBU en dan inzonderheid het
HOLT. Hierbij werd geopteerd voor een stelsel van ekwivalenten die bij een eventuele
overstap voor wezenlijke studieverkorting
(helpen) zorgen. Een „minimale" studieduur
van één jaar blijft evenwel een basisvereiste
bij een dergelijke overstap.
De tipologie van de universitaire instellingen gaat uit van de aktuele situatie, zij het
met een kleine bijsturing door het eventueel
vervangen van de opleiding burgerlijk-ingenieur-architekt dooreen opleiding ingenieurarchitekt. Het onderscheid in „volledige" en
„onvolledige" instellingen blijft m.a.w. in
grote lijnen behouden.

UNIV VLAANDEREN
De leefbaarheid en/of de ekspansiemogelijkheden van de diverse instellingen worden
nader omschreven, uitgaande van het stelsel
der studiegebieden (maks. 18) en de afgeleide opleidingen. Het toezicht op mogelijke
uitbreidingen komt, na het inwinnen van het
advies door de Vlaamse Interuniversitaire
Raad (VLIR), toe aan de Vlaamse Eksekutieve.
Voor wat de uitbouw van specialisatieopleidingen betreft, is een inperking voorzien
overeenkomstig de uitbouw van de voorziene studiegebieden en/of opleidingen in de
tweede cyklus. Ondermeer voor het LUC is
dit een belangrijk gegeven.
Daarnaast wordt, steeds uitgaande van de
VLIR en op initiatief van de Eksekutieve, voor
een nadere samenwerking gezocht tussen
de diverse instellingen. Met name geldt dit
voor het post-universitair cirkuit. Evenzeer
behoort dit tot de mogelijkheden in de akademische opleidingen, waar namelijk het stelsel van rationalisatie door samenwerkingsakkoorden kan ondervangen worden. Deze
grotere rol voor de VLIR laat, minstens voor
wat het post-universitair onderwijs betreft, nu
reeds toe van een ,,Universiteit Vlaanderen"
te gewagen. Ook voor het universitair onderwijs werden hiertoe goede aanzetten gegeven, (zie ook: Het partijbestuur deelt mee)
Chris Vandenbroeke
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COENS PRESENTEERT EEN
HERBOREN MAMMOET
De nieuwe onderwijsregeling voor de
Vlaamse Gemeenschap is zo goed ais een
feit. De verdere afhandeiing van de i(ersverse deicreten op de universitaire wereid
is grotendeels een fomialiteit. De grote
lijnen van het resultaat zijn dezelfde dan
die in de eerste voorontwerpen van het
•cabinet van Daniël Coens kwamen, doch
op vele gebieden zijn er betekenisvolle
wijzigingen gekomen. Studentenprotest
heeft dit keer haar kracht laten zien en ook
de politieke wereld heeft heel wat gewicht
in de schaal geworpen. Of is Coens echt
een snuggere kerel en heeft hij toch een
visie op universitair onderwijs?
In deze bijdrage kruipt WIJ met Johan
Cuypers in de huid van de student.
Vorige week waren de onderhandelaars
van de verschillende ministers van de
Vlaamse Gemeenschapsregering klaar met
hun huiswerk voor het zogenaamde MegaDekreet van Coens. Zaterdagmorgen werden de ontwerp-dekreten over het universitaire onderwijs dan door de Vlaamse Ekseku«auo rmfidnekeurd.

Door het eerste dekreet krijgen de RUG en
het RUCA een autonomie die te vergelijken
is met de vrije instellingen. Het tweede
dekreet beoogt een volledige organisatie van
het Vlaamse ondenwijslandschap, iets dat tot
nog toe onbestaande was. Vooral dit laatste
dokument heeft de voorbije maanden heel
wat stof doen opwaaien. De studenten gingen fel tekeer en ook de politieke wereld trok
van leer tegen de voorontwerpen die Coens
presenteerde.
Bij de Volksunie wierpen vooral de studenten en ondervoorzitter Chris Vandenbroeke
zich in de strijd om onze inbreng in de
nieuwe ondenwijsregeling te verdedigen. Nu
heeft Coens dus op vele vlakken moeten
inbinden, onder druk van studenten en politiek.

jeswinst dan door oprechte bekommernis
voor studenten. Zo kan de persgeilheid in dit
dossier van de socialisten geen voorbeeld
van eerlijke politiek zijn.
De P W en Agaiev bleven zo goed als
volledig afwezig in het debat. De liberale
studenten probeerden wel een enkele maal
met veel holle slogantaai wat steun los te
weken voor de huidige liberale leegte op
ondenwijsgebied, maar kenden bijzonder
weinig sukses. Van Agaiev kan de vraag
gesteld worden of zij de vorige versies zelfs
maar ooit gelezen hebben, daar zij inhoudelijk totaal niets inbrachten. Recht daar tegenover stond het grote politieke touwtrekken
rond dit dossier van de socialistische tenoren
Frank Vandenbroecke, De Batselier en Van
den Bossche. Vaak ging het echter meer om
elektorale zieitjesjacht dan om gefundeerde
kritiek die onderbouwd was door visie.

DEMOKRATISCHE
STUDENTEN
De Volksunie kwam in de pers iets minder
uit de verf maar koncentreerde zich vooral op

VERSCHILLEN
Globaal zitten er niet zo vreselijk veel
verschillen tussen de ontwerpvisie van begin
januari en het uiteindelijk door de Vlaamse
Eksekutieve goedgekeurde dokument. De
visie is gelijk gebleven. Wel werden de
scherpste kantjes afgerond en kreeg zowat
elke protesterende partij een snoepje in de
hand gedrukt om de honger te stillen.
Daar moet zeker bij gezegd worden dat de
inhoudelijke invulling van de protesten niet
altijd gespeend waren van een diepgaande
visie op onderwijsbeleid. Op sommige momenten leek het een beetje „de pot die de
ketel ve™/ijt"-spelletje en lieten enkele
Vlaamse politici zich eerder leiden door zielt-
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VU-ondervoorzitter Chris Vandenbroeke, RUG-professor, nam voor de
VU plaats aan de onderhandelingstafel,
(foto archief)

ONDERWIJS
interne studie van de ontwerpen om dan met
l(onl<rete voorstellen te komen. Daarin speelden de Demokratische Studenten een grote
rol. Uit de vele vergaderingen kwamen voorstellen die nu konkreet in het ontwerp-dekreet terug te vinden zijn.
De Demokratische Studenten deden het
voorstel om de lage slaagpercentages in het
eerste jaar vooral te verbeteren door te
werken aan kennismaking met de universiteit en initiatie in de studie die men wenst te
volgen. Dit punt waar praktisch niemand
anders het over had wordt nu konkreet
opgevolgd in de tekst. Hier kozen de jongeren voor de diplomatische aanpak die duidelijk zijn vruchten heeft afgeworpen.
De stappen in de richting van een universiteit Vlaanderen door betere studiemogelijkheden aan verschillende universiteiten en
een soort Vlaams Erasmus-programma kunnen alleen maar toegejuicht worden. De weg
naar een enige Universiteit Vlaanderen begint zich te vormen.
Ook binnen de CVP kon Coens niet altijd
op eenparige steun rekenen. Dat verklaart
mee waarom hij op zovele punten genoodzaakt was een kompromis met de Volksunie
te sluiten. Anderzijds heeft de CVP Coens
ook vaak gesteund om te verhinderen dat hij
in het hele dossier bakzeil zou halen en
volledig voor aap gezet te worden door
studenten die vaak met meer kennis van
zaken spraken dan de meeste politici. Het is
over de hele lijn opvallend hoelang het duurde voor de politieke wereld een algemene
visie op de problematiek ontwikkelde.

PROTEST
Het studentenprotest koncentreerde zich
op enkele kruciale punten uit het pakket.
Vooral de oriëntatieproef kon op bijzonder
veel ongenoegen rekenen. Die proef komt in
de uiteindelijke tekst niet meer letterlijk voor.
In de plaats komt een tienpuntenprogramma
om de hoge „buis"-cijfers in de eerste kandidatuur aan te pakken. De mogelijkheid om
zo'n proef te organiseren na een initiatieweek blijft open. Dat gee.. Daniël Coens de
mogelijkheid helemaal gezichtsverlies te vermijden.
De studenten hebben dus winst geboekt,
mede omdat de politieke partners zoals de
Volksunie ook niet helemaal tevreden waren
met het oorspronkelijke voorstel. De noodzaak blijft echter om dit verder uit te werken.
De universitaire financiering is grotendeels
gelijk gebleven. Het protest van de Brusselse
studenten is afgezwakt nadat o.a. de VUB
bijkomende investeringskredieten kreeg
voor de volgende vijfjaren. De inspreekregeling werd ook dekretaal geregejd. De vertegenwoordiging in de Raad van Hoger Onderwijs en de Vlaamse Onderwijsraad is duidelijk een tegemoetkoming aan de studenten.
Er wordt een rationalisatie doorgevoerd
om de wildgroei van universitaire richtingen

De eerste reakties van de studenten op het megadekreet waren niet afwijzend,
maar ook niet entoesiast. De januari-eksamens spelen misschien mee in het
achterwege blijven van studentenbetogingen?
(foto Peustiens)

tegen te gaan. De studenten kregen wel de
verzekering dat minstens in Gent, Brussel en
Leuven alle mogelijke richtingen blijven behouden.

WILDGROEI
We kunnen ons niet van de indruk ontdoen
dat een groot deel van dit ontwerp-dekreet
toch werd bepaald door de universitaire
overheden. Vooral de Leuvense universiteit
heeft hier een groot stuk van het laken naar
zich toe gehaald. Dit werk levert voordelen
op voor de grootste universiteit. Om aan de
verzuiling een einde te maken zal er in de
toekomst eerder moeten gedacht worden
aan de belangen van een enige universiteit
voor Vlaanderen, met eventuele afdelingen.
Daar heeft de verdeel- en heerspolitiek van
onze Leuvense Alma Mater geen plaats
meer in en moeten beleidsbeslissingen be-
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paald worden door konkrete noden van het
onderwijs.
Johan Guypers

GEVRAAGD:
HOBUSTUDENTEN!
De VU-werkgroep Onden/vijs en de
Volksuniejongeren werken rond het
statuut en de problematiek van het
Hobu-onderwijs.
Geïnteresseerde
Hobu-studenten (korte en lange tipe)
worden vriendelijk verzocht kontakt op
te nemen met Bart Somers, Barrikadenplein 12, 1000 Brussel (tel.
02/217.63.28).
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ENERGIE

BRUSSEL, WAAR
ENERGIEVERSPILLERS
NIET THUIS ZIJN
TAASSEKRETARIS voor het
Brussels hoofdstedelijk gewest
Vic Anciaux, bevoegd voor het
energiebeleid, is ervan overtuigd dat een energiestrategie
gelijk staat aan een ekologiestrategie. De recente gebeurtenissen in de Golf toonden bovendien aan dat ons land Inzake de
bevoorrading en de prijs van
energie wel eens zeer kwetsbaar
zoulörnnen blijken. De bevolking kan er niet
genoeg op gewezen worden dat ze zuinig
met energie dient om te springen, aldus de
VU-staatssekretaris.

DATABANK
Vanaf 1984 tot en met 1988 heeft de
Dienst voor Energiebehoud (ministerie van
Ekonomische Zaken) immers met de Belgische Verbruikersunie {Test Aankoop) jaarlijks een kontrakt afgesloten aangaande een
dokumentaire databank Energie en een programma Energetische audits. De Belgische
Verbruikersunie stelde deze databank en het
programma samen om de bevolking ertoe
aan te zetten rationeel om te springen met
energie. Intussen hoort het rationeel energieverbruik tot de bevoegdheid van de gewesten, en werd de Nationale Dienst voor Energiebehoud opgeheven. Anciaux meende dat
de onschatbare gegevens uit het programma
en de databank, en de investeringen die
hiervoor werden gedaan, niet mochten verloren gaan. Hij verruimde het opzet van de
Dienst voor Energiebehoud zelfs.
Alle gegevens van de databank Energie
worden opT diskette overgebracht zodat ze
via een personal computer opgevraagd kunnen worden. Ze bestrijken vijf domeinen:
verwarming, warm water, elektrische huishoudtoestellen, isolatie en verlichting. De
databank bevat een schat aan informatie.
Sommige tips zijn zo voor de hand liggend,
dat men zich afvraagt of de bank soms voor
idioten werd opgesteld. Wat anders te denken van de volgende raad: wanneer u 's
winters met het venster open slaapt, draai
dan de radiator dicht. Gelukkig bevat de
databank ovenwegend praktische en nuttige
informatie. Hoe men z'n zolder kan isoleren.
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De verantwoordelijken voor de Energiedatabank en het programma Energetische audits leggen aan staatssekretaris Anciaux en de joemalisten uit hoe
men de PC's moet gebruiken.
(foto oann)
welke renovatiepremies het Brussels gewest
geeft, hoeveel een vaatwasmachine verbruikt, of welk sisteem het voordeligst is om
de badkamer van warm water te voorzien.

Sedert jaren komen overheldskampanjes om zuinig om te
springen met energie met de
regelmaat van de Kiok terug.
Onze energiebronnen zijn niet
alleen uitputtelijk, een rationeel
verbruik wordt hoe langer hoe
meer ook een ekoiogische
prioriteit. Zo vindt ook de Brusselse hoofdstedelijke eksekutieve. Op voorstel van staatssekretaris Vic Anciaux werd een
overeenkomst met de Belgische Verbruikersunie goedgekeurd. Die maakt het mogelijk
om de Brusselaars een dokumentaire databank Energie en
een programma „Energetische
audits" aan te bieden.
Daarnaast is er het pc-programma Energetische audits dat je de mogelijkheid biedt de
meest rendabele isolatiewerken op je eigen
maat te berekenen. Databank en energeti-
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sche audits bieden de Brusselaar heel wat
voordelen: gedaan met het doorworstelen
van stapels boeken om de gezochte informatie op te sporen. Geen achterhaalde gegevens meer: de komputer wordt steeds aangevuld en bijgewerkt. En wil je de Informatie
op papier? Geen probleem: ze wordt ter
plaatse uitgeprint.

ENERGIEBUS
Op verschillende plaatsen in de hoofdstad,
in hoofdzaak bij organisaties of instellingen
die op een of andere wijze al met overheidsvoorlichting belast zijn, kan men de programma's onder begeleiding van een verantwoordelijke raadplegen. Naast die steunpunten
werden een aantal verenigingen en buurtkomitees benaderd om bij specifieke doelgroepen als kansarmen en migranten aktie te
voeren.
Er komt ook een Energiebus die als mobiele eenheid kan ingezet worden bij jaarmarkten, doe-het-zelf-zaken of scholen. Het is
namelijk ook de bedoeling om een ondera/ijspakket samen te stellen rond energie. Een
folder die alle Brusselse huisgezinnen deze
week in hun brievenbus vonden ondersteunt
de kampanje.
(Pdj)

OMSLAGVERHAAL

WIE ZAL DAT BETALEN?

(foto AP)

V

OOREERST moet het duidelijk zijn dat de werkelijl<e kosten van een oorlog nooit volledig en eksakt kunnen worden
achterhaald. Men weet waar
een oorlog begint, veel minder
waar die eindigt.
Het militaire geheim en de
onvoorspelbaarheid van het
resultaat van militaire akties ook als die zogezegd volgens
schema verlopen - maken een kosteninschatting op voorhand zo goed als onmogelijk. We hebben het hier ook niet over de
ekonomische kost van de oorlog : de mogelijke groeivertraging, inflatie, terugvallende
handel en investeringen.

3,3 MILJARD PER JAAR
Eerder deze week heeft Financieminister
Maystadt een eerste voorzichtige schatting
van de kosten van het Golf-konflikt voor ons
land vrijgegeven. Deze was gebaseerd op
een berekening van minister Schiltz voor de

De oorlog in de Golf Is zijn
derde week ingegaan. Tussen
de gecensureerde berichten en
de wederzijdse propaganda
door wordt stilaan duidelijk dat
er niet zoiets zal bestaan als
een snelle, propere en goedkope oorlogvoering. Waar de geallieerde militaire machine bij
de eerste aanvallen nog optimistische bulletins kon voorleggen wordt het publiek nu
geleidelijk voorbereid op een
mogelijks lange en dure militaire Westerse aanwezigheid in
de Golf.
In de Verenigde Staten, GrootBrittanniê, maar ook bij ons
wordt de vraag naar het prijskaartje van zo'n operatie gesteld. Een goede vraag, ook al
komt ze behoorlijk laat op de
proppen.

budgettaire weerslag van het konflikt voor
1991. Wel te verstaan in de veronderstelling
dat de oorlog blijft duren tot eind van dit jaar
en dat ons land geen verdere engagementen
in het strijdtoneel aanneemt. In dat geval zal
de schatkist voor zo'n 3.316 miljoen in de
geldbeurs moeten tasten. Daarvan zijn 2,3
miljard frank niet gedekt door voorziene
begrotingsmiddelen, nieuwe uitgaven dus.
2.420 Miljoen zal worden uitgegeven aan
militaire tussenkomsten, zoals de aanwezigheid van onze mijnenvergers in de Perzische
Golf en van de 18 Mirages in Turkije. 898
Miljoen wordt besteed aan humanitaire hulp,
voor bijvoorbeeld de steun aan de vluchtelingen.
In vergelijking met de totale kostprijs van
de oorlog kan dit weinig lijken, in vergelijking
met de inspanningen van andere landen
zoals bijvoorbeeld het krijgshaftige Nederland moet aan ons land geen enkel venvijt
van laksheid worden gestuurd. Hef is evenwel zeer onwaarschijnlijk dat het hierbij zal
blijven.
Wanneer bijvoorbeeld Turkije in het konflikt betrokken wordt zal ons land, als gevolg
[>
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van de NAVO-verplichtingen, hoedanool<
haar inspanningen moeten opdrijven. Wat er
gebeurt als Israël wordt meegesleept in de
oorlog durft niemand op dit ogenblik voorspellen.

30 MILJARD PER DAG
Helemaal giswerk wordt het wanneer we
de totale kostprijs van de oorlog in het
Midden-Oosten trachten te achterhalen.
Voor het eerst in de geschiedenis wordt op
grote schaal een hoog-technologische oorlog gevoerd, precisie-bombardementen,
kommunikatie-aftasting en warmtegevoelige
afweerraketten incluis. Dagelijks worden er
zo'n 2000 tot 2500 „air missions" op Koeweit
en Irak uitgevoerd.
Elke Patriot die wordt afgevuurd om de
Scud-raketten uit te schakelen heeft een
prijskaartje van 20 miljoen frank. Een gevechtsvliegtuig kost tussen anderhalf en drie
miljard. Elke soldaat in de Golf zou per dag
een vaste kost van 22.000 fr betekenen. Voor
een strijdmacht van 670.000 soldaten aan
geallieerde kant loopt dit al gauw op tot 15
miljard frank per dag.
Vooral in de Verenigde Staten is er nogal
wat te doen geweest rond de kostprijs van de
inzet van de Amerikaanse troepen in de Golf.
De ervaringen met de Vietnam-oorlog liggen
er nog vers in het geheugen. Doordat deze in
grote mate met geleend geld werd betaald
heeft de regering er toen immers (ook) een

MM
Nu blijkt dat Saddam Hoessein iets taaier is dan verwacht, maken de
bondgenoten zich zorgen over de Icostprijs van de oorlog.
(foto Reuter)
financiële kater van formaat aan over gehouden. Toen de Woestijnstorm nog een woestijnschild was berekende het Amerikaanse
Kongres een kost op jaarbasis van 30 miljard
dollar, zo'n 900 miljard frank. Op dit ogenblik
wordt echter al gedacht aan een totale kost
van van 500 miljoen tot 1 miljard dollar, per
dag wel te verstaan. In onze franken omgerekend is dit 30 miljard fr per etmaal.
Mede omdat de Amerikaanse ekonomie er
alles behalve goed voorstaat doen de regering en het Kongres hun uiterste best om
iedereen, behalve de VS zelf, te laten opdraaien voor de rekening. Zo hebben Japan,

OORLOGSBIJDRAGE
Aandeel in
groeps- BNP,
in %
Zwitserland
Japan
Finland
Noorwegen
Zweden
Verenigde Staten
Duitsland
Denemarken
Canada

1,4
20,6

0,8
0,7
1,3
37,0

9,0
0,7
3,5

Ver. Arab. Emer.
Frankrijk

0,2
7,1

Oostenrijk
België

0,9
1,1

Koeweit
Nederland
Italië

0.2
1,7
6,2

Groot-Brittannië
Australië
Saoedi-Arabië

5,9
1,7
0,6

Zuid-Korea

1,5

Bijdrage
tot hiertoe

olieinvoer
als % van
verbruik
energie

*

40
54
46

634 mio $ * +

*
schip kustwacht *

-

*

26
18
37
19

0,5 - 1 mia $ per dag
272 mio $
klein fregat
3 schepen, vliegtuigen
personeel
550 mio $ +
10.000 man
vliegtuigen, 12 schepen

*
4 schepen, 4 transport
vliegtuigen *
2,5 mia $ +
2 fregatten *
3 fregatten, 2 kleine
fregat., 8 vliegtuigen *
55 mio $ per dag
3 schepen
760 mio $ en 40 mio $
per dag +
50 mio $ +

-

40
33
40

-

30
57

-

7

"
50

Uitleg: * staat voor humanitaire hulp, + staat voor bijdragen in de kosten van de geallieerden.
De verplichtingen in NAVO-verband en bijdragen aan Israël werden niet meegerekend.
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Duitsland en Saoedi-Arabië al belangrijke
toezeggingen gedaan om mee de kosten van
de operatie te dragen.
Zonder deze „burden-sharing" is het trouwens zeer onwaarschijnlijk dat de Amerikaanse president voor lange tijd voldoende
publieke steun kan krijgen voor het oorlogsavontuur. Vooral als dit uitmondt in een
langdurende woestijnoorlog.

E BETAALT WAT?
Hoe cinisch het ook moge klinken, ook van
deze Golf-oorlog zal een soort boekhouding
bijgehouden worden. Uiteindelijk zullen
enorme geldhoeveelheden tussen landen
uitgewisseld worden om de rekening te vereffenen. The Economist publiceerde vorige
week een interessant lijstje met de inbreng
van de verschillende geallieerden in de oorlogsmachine, hun ekonomisch gewicht in het
geheel en hun afhankelijkheid van de invoer
van olie.
Uit deze tabel blijkt onder meer dat ons
land niet moet onderdoen voor andere landen, behalve uiteraard deze die het voortouw
nemen in de gevechten en die trouwens ook
de beslissing namen om Koeweit gewapenderhand te bevrijden. De regering zal overigens best een dergelijk tabelletje bij de hand
houden als ze de Britse vraag om mee in de
kosten te delen moet beantwoorden.
Groot-Brittannië heeft dan wel autonoom
de beslissing genomen om mee de oorlog
aan te gaan, zonder hierin de Europese
partners te betrekken, vandaag wil het wel
alle Europese lidstaten, of de Gemeenschap
als geheel, mee laten opdraaien voor de
kosten van deze beslissing. Misschien is er
in de Nederlandse begroting nog een gaatje,
maar de meeste regeringspartijen bij ons
lijken niet geneigd op deze vraag in te gaan.
Of zal de zondag jl. aan het standbeeld van
Churchill opgerichte vereniging van ,,Liberalen voor de Oorlog" een steunfonds openen
?
Stefan Ector

OORLOG EN TERRORISME
NA WALID KHALED

D

E affaire Khaled bleef deze week
voor opschudding zorgen. Vooral in bepaalde kringen en media
had men er een kluif aan van
jewelste. Het is natuurlijk juist
dat heel de zaak vragen oproept,
en beter snel opgehelderd
wordt. Het is juist dat onvergeeflijke fouten begaan werden: zij
die van de komst van Khaled op
de hoogte waren, hadden dat
moeten mededelen aan de mensen die dit
hoorden te weten.

Maar de verhaaltjes over hoe België wel
door het oog van de naald is gekropen door
zo'n aartsgevaarlijke terrorist op z'n grondgebied toe te laten, en er bovendien zaakjes
mee te doen, zijn niet steeds door edele
motieven ingegeven.
Wanneer Khaled een sleutelrol speelde bij
de vrijlating van de Silco-gijzelaars, is het
normaal dat met hem gesproken werd over
die vrijlating (al was het maar om plaats en
uur te bepalen). Wat niet wil zeggen dat dit
ook nog achteraf en in Brussel diende te
gebeuren.

MÖSSAD
Wie moord en brand schreeuwt over de
aanwezigheid van een terrorist in onze
hoofdstad, lijdt toch een beetje aan selektieve verontwaardiging. Heel de Khaled-affaire
heeft de indruk nagelaten dat ongeveer elke
geheime dienst die in dit land vrij ongehinderd zijn gangen kan gaan, zoals de Israëlische Mossad en de CIA, van Khaled's aanwezigheid op de hoogte was. Dit in tegenstelling tot de hoogste Belgische bewindsvoerders. Is dat dan niet schandalig?

TERRORISME
Meer zelfs: is het oppakken van Khaled
door de politie niet het rechtstreeks gevolg
van een interventie van buitenlandse agenten? Of wie hecht geloof aan het verhaaltje
dat een Aziatische konsul in de weerspiegeling van een winkelraam plots de gevreesde
terrorist zou herkennen? Indien buitenlandse agenten in de zaak een "rol speelden,
hebben zij er dan niet voor gezorgd dat
België voor schut gezet werd? Waarom reageert niemand tegen de mogelijke invloed
van die buitenlandse geheime diensten op
ons binnen- en buitenlands imago, en onrechtstreeks op ons beleid ?

Terrorisme is een verderfelijk middel om
een misschien verdedigbaar doel te bereiken. Dit geldt zo voor de Palestijnen, maar
ook voor de leren, Basken, Korsikanen, Balten, Koerden,... Maar wanneer je land al
jarenlang bezet is, zonder dat de internationale gemeenschap daar wat aan doet behalve lippendienst bewijzen, is het begrijpelijk
(maar niet goed te praten!) dat een volk in
opstand komt en naar geweld grijpt.
De Golfoorlog terwille van het schatrijke
Koeweit vormt voor de Palestijnen een zoveelste bewijs dat de internationale gemeenschap alleen echt ten strijde trekt wanneer er
eigenbelang mee gemoeid is. De intifadah in
de bezette gebieden bedreigt geen Amerikaanse oliemaatschappijen. De Golfoorlog
bewijst in de ogen van de Palestijnen ook dat

Wie de berichten in bepaalde
media over de afloop van de
affaire Kliaied leest, moet er
wel van overtuigd raken dat
België door de „aartsgevaarlijke terrorist" op z'n grondgebied toe te laten door het oog
van de naald is gekropen, zichzelf In het buitenland hopeloos
voor schut zette, en bovendien
getuigde van onvoorstelbare
zwakheid door te onderhandelen met „terroristen". Er zit
echter meer achter dan dat.
Welke rol speelden buitenlandse agenten bvb. in de affaire?
En welk verschil bestaat er tussen oorlog en terrorisme?
alleen de stilzwijgende toestemming van de
spraakmakende leden van de internationale
gemeenschap het voor Israël mogelijk maakt
om niet toe te moeten geven aan de wil tot
zelfbeschikking van het Palestijnse volk. Dit
maakt de terroristische aanslagen tegen
deze stille medeplichtigen een stuk begrijpelljl<ë]\
Welk verschil is er trouwens tussen een
bombardement op Basra en een aanslag
tegen de joodse gemeenschap in Antwerpen? Of hebben de duizenden onschuldige
doden in Irak meer te maken met de overrompeling van Koeweit door Saddam Hoessein dan de paar dodelijke slachtoffers in
Antwerpen met de bezetting door Israël van
Palestijnse gebieden? Oorlog of terrorisme
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Wie hecht er geloof aan het verhaaltje
van een Aziatische konsul die in een
winkelraam deze Walid Khaled zou
herkend hebben? De affaire-Khaled
zou wel eens het gevolg kunnen zijn
van een interventie van buitenlandse geheime diensten.
(foto EPA)

zijn nooit een oplossing. Maar waarom
meent de wereld dat sommige oorlogen wel
mogen, en terrorisme steeds verkeerd is?

NOOIT MEER
TERRORISME?
Nooit meer oorlog betekent in de eerste
plaats nooit meer onschuldige slachtoffers,
nooit meer nutteloze geldverspilling in een
wereld waar zonder geweld al ellende genoeg bestaat. Dit geldt zowel voor terroristische aanslagen als voor staatsterrorisme dat
onder de nationale vlag van vrijheid en
demokratie ekonomische en strategische belangen vrijwaart.
Wanneer Irak gebroken en vernederd uit
Koeweit verdreven is, blijft het probleem in
het Midden-Oosten onopgelost. Als dan niet
snel wat aan de Palestijnse kwestie gedaan
wordt, jaagt het westen de Arabische wereld
nog voorjaren tegen zich in het harnas. Dan
kunnen we ons nog aan tientallen ,,terroristische" aanslagen venwachten.
(Pdj)
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EUROPEES PARLEMENT:
STANDPUNT OVER DE
GOLFOORLOG
LOBAAL gezien leven er in het
EP drie strekl<ingen ten aanzien
van de Golfoorlog: de zuiver
pacifistische, degenen die de
volledige nederlaag van Irak
willen en zij die zoeken naar
verzoening.
De Groenen en vooral de
Britse socialisten behoren tot
de eerste groep. Zij willen een
onmiddellijk staakt-het-vuren,
de terugtrekking van de Iraakse troepen uit
Koeweit, de voortzetting van sankties en de
heropening van de diplomatieke dialoog.
Jaak Vandemeulebroucke zei in een stemverklaring dat hij die resolutie niet zou goedkeuren omdat de door de Regenboog en de
socialisten ingediende resolutie de Golfproblematiek gedetailleerder en genuanceerder
benaderde.

G

KOEWEIT BEVRIJDEN,
NIET MEER!
De resolutie ingediend door de kristendemokraten, liberalen, konservatien en gaullisten was de meest oorlogszuchtige.
Vandemeulebroucke gooide het over een
andere boeg: ,,Het opgelegde embargo
kreeg onvoldoende kansen en tijd. Naarmate
de datum van 15 januari naderde, kreeg de
oorlogslogika steeds meer impakt".
De Regenboogfraktie waarschuwde voor
een ommekeer in de benadering. Het gevaar
bestaat dat het oorspronkelijke en enig gerechtvaardigde doel voor het gebruik van
geweld m.n. de bevrijding van Koeweit, evolueert naar een totale oorlog tegen Irak met
als doel het Iraakse regime uit te schakelen,
zoniet Irak totaal te vernietigen.
De Regenboogfraktie wil de bevrijding van
Koeweit, gevolgd door een globale vredeskonferentie. Hier ligt het essentiële verschil
met de kompromisresolutie van de konservatieve groepen.
Vandemeulebrouwke vroeg ook het naoorlogtijdperk voor te bereiden. „Iedereen in
dit Parlement is tegen oorlog. Iedereen vindt
oorlog het meest barbaarse, onmenselijk en
WIJ — 1 FEBRUARI 1991

afschuwelijkste middel om een konflikt te
beslechten. Niet alleen omwille van het verlies aan mensenlevens of de verspilling van
geld en middelen, die we beter voor ontwikkeling zouden kunnen gebruiken. Maar ook
en wellicht in de eerste plaats omdat we

Dat de meningen over de Golfoorlog zeer verspreid liggen
was vorige week ook in het
Europees Parlement goed te
merken. In zoverre zelfs dat het
parlement zich woensdagavond belachelijk maakte door
eerst een resolutie van de kristen-demokraten, liberalen, konservatieven en gaullisten weg
te stemmen, daarna een resolutie van socialisten, en van de
Regenboog ernstig te verminken. Zowel de socialistische
fraktieleider J.P. Cot en Regenboogfraktleleider Jaak Vandemeulebroucke bestoten dan de
speeltijd af te fluiten. Ze trokken hun gezamenlijke resolutie
terug. Na een verwarrend debat, waarbij EP-voorzitter Baron Crespo zich op sleeptouw
Het nemen door de grote f rakties, werd de vergadering geschorst.
Tijdens de daaropvolgende onderhandelingen speelde de Regenboogfraktie een beslissende rol. De door haar voorgestelde tekst werd op donderdagnamiddag uiteindelijk licht
gewijzigd aangenomen door de
plenaire vergadering.
weten dat oorlog nooit iets oplost. Na elke
militaire overwinning, komt er een nieuwe
strijd op gang, die van het installeren van een
nieuwe en rechtvaardige orde. En dat zal
heus niet zo makkelijk verlopen."
Zal de mensheid er na de oorlog in slagen
een stabiel evenwicht in het Midden-Oosten
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Vandemeulebroucke: „het na-oorlogtijdperk voorbereiden".
en de Golf te installeren? Zullen we kunnen
vermijden dat deze oorlog uitdraait op een
permanent konflikt tussen de Westerse en
de Arabische en Islamwereld?

OORLOG LOST NIETS OP
Mede daarom hebben we geen enkel belang in de totale vernietiging van Irak. Terecht citeerde kollega Ewing vorige maandag president Kennedy tijdens de Cubakrisis: ,,Zet uw tegenstander nooit in een
hoek waaruit hij niet meer weg kan".
Het komt er dus op aan dat Europa zich
bereid verklaart konstruktief mee te werken
aan een vredeskonferentie voor het MiddenOosten onder de auspiciën van de Verenigde
Naties.
Daarbij moeten alle bestaande territoriale
en politieke vraagstukken een oplossing krijgen en waarbij het recht van alle volkeren,
het Palestijnse, het Koerdische, de Israëli's
of de Libanezen inbegrepen, gewaarborgd
moet worden om binnen veilige grenzen te
leven.
We moeten nu eindelijk ook eens afdoende maatregelen treffen om de obscene wapenhandel, waaraan alle lidstaten schuldig
zijn, een halt toe te roepen.
Tenslotte moet Iran ten allen tijde de kans
krijgen tot een staakt-het-vuren op voorwaarde van terugtrekking uit Koeweit.
Bart Staes

WIJ IN EUROPA

LOON NAAR WERKEN?
Zowel in het debat over de Baltische Staten als in dat over de Golfoorlog speelde de
Regenboogfraktie een belangrijke rol. Ze
was telkens mee betrokken in de opstelling
van een kompromisresolutie tussen de verschillende frakties. En het was uiteindelijk
haar resolutie, samen ingediend met de
socialisten, die aan de basis lag van de
uiteindelijk aangenomen tekst. En zo voorkwam dat het Parlement zich nog belachelijker maakte.
Wel ontmoedigend is dat je na zo'n week
In Straatsburg hiervan niets merkt op het
thuisfront. De krantenjoernalisten beperken
zich alleen tot wat gezegd wordt in de plenaire vergadering en nemen blijkbaar niet eens
de moeite om na te gaan wie konkrete
tekstvoorstellen in plaats van geblaat de
wereld instuurt. Voor het debat over de
Baltische Staten kwamen alleen tekstuele
voorstellen van Karel Dillen, Willy Declercq,
Paul Staes en Jaak Vandemeulebroucke op
taal. In het Golfdebat vind je alleen teksten
van Staes, Vanhemeldonck en Jaak Vandemeulebroucke. Het uiteindelijke kompromis
werd alleen door de Volksunie'er ondertekend.

VREEMD
De BRT was deze keer nog partijdiger.
Tijdens de Zevende Dag (zondag j.l.) kwamen Staes, De Gucht en Pinxten uitgebreid
aan bod. Staes was begin vorige week nog in
Vilnius. Een terechte keuze. Maar De Gucht
en Pinxten kwamen niet eens tussen in het
debat en ze dienden ook geen voorstel van
tekst in. Waar ligt hier het kriteriium? En
donderdag kwam Tindemans met een rechtstreekse satellietverbinding aan bod in Panorama. Hij had zich de dag ervoor beperkt tot
een korte tussenkomst van 3 minuten in de
plenaire vergadering. Bij de kristen-demokratische onderhandelaars voor de eindtekst
was hij niet vertegenwoordigd. Waar lag hier
het kriterium?

De BRT: een onneembare vesting
voor de Regenboogfraktie. (toto R.Z.)

Aardig om weten is ook dat de zittingen in
Straatsburg alleen door een Standaard-joernalist en iemand van Belga werden gevolgd.
Van de BRT of VTM was er niemand. Dat
maakt objektief beoordelen natuurlijk moeilijk...

EP NEEMT VERDEDIGING
BALTISCHE STATEN OP
Het staat buiten kijf dat de militaire interventie in de Baltische Staten een formele
schending inhoudt van alle rechtsregels, het
onlangs afgesloten Charter van Parijs in het
kader van de akkoorden van Helsinki, inbegrepen. De anneksatie van de Baltische
Staten door de SU in 1940 werd door de
Internationale gemeenschap nooit erkend
maar de Baltische Staten behoren niettemin
sindsdien de facto tot de Sovjet-Unie.

De Regenboogfraktie zegde haar steun
toe aan de Baltische Staten en vraagt alle
niet-humanitaire ekonomische en technische
hulpprogramma's met de SU op te schorten.
President Gorbatsjov moet meer doen dan
alleen maar het bestuderen van de,,omstandigheden waarin de gewelddadigheden in
Vilnius en Riga plaatsvonden". Hij moet
zorgen voor een onmiddellijke stopzetting
van de inzet van strijdkrachten terwijl de
ekstra strijdkrachten die onlangs naar het
Baltische gebied werden gestuurd onverwijld
teruggetrokken moeten worden. Vandemeulebroucke verzocht verder een EP-delegatie
naar de Baltische Staten te sturen.

HISTORISCHE RECHTEN
Jaak Vandemeulebroucke benadrukte
zeer uitdrukkelijk het recht op zelfbeschikking. „Wij horen de heer Gorbatsjov zeer
gaarne praten over het bouwen van een
,,gemeenschappelijk Europees huis". En we
vinden tegelijk dat er in dat Europese huis
kamers voorbehouden moeten worden voor
Estland, Letland en Litouwen!".
Vandemeulebroucke drong aan op een
konstruktieve beheersing van het nationaliteitenprobleem. Het raakt immers iedere dimensie van de perestroika en bemoeilijkt de
suksesvolle verwezenlijking ervan. Perestrojka betekent ook de erkenning van het
recht op zelfbeschikking en autonomie, al
dan niet in konfederaal verband.

„Gorbatsjov moet meer doen dan
alleen maar het bestuderen van .omstandigheden'..." aldus EP-lid Jaak
Vandemeulebroucke.

19

De Baltische volkeren beschikken over
historische rechten. Die moeten worden gerespekteerd. De internationale gemeenschap kan zich immers geen twee maten en
twee gewichten veroorloven. Handelen inzake Koeweit en tegelijk stilzwijgend toezien op
wat er in de Baltische Staten gebeurt zou
immoreel zijn.
Het Parlement keurde na afloop van het
debat een kompromisresolutie tussen zowat
alle frakties goed. We hadden ze graag
eksplicieter gezien, zeker wat betreft het
recht op zelfbeschikking en het opschorten
van non-humanitaire hulp. Ze kreeg niettemin de steun van de regionalistische fraktie.
WIJ — 1 FEBRUARI 1991
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LITOUWSE MINISTER
BIJ SAUWENS

D

E Litouwse minister van Buitenlandse Zaken Algirdas Saudargas vertolkte tijdens een perskonferentie in Brussel het gevoel
van de vele Litouwers die strijden voor hun onafhankelijkheid.
„ De wereld vergeet dat erop dit
ogenblik twee oorlogen aan de
gang zijn. Tem/ijl de hele wereld
de Golfoorlog op de voet volgt,
krijgt de strijd in de Baltische
staten maar weinig aandacht en moeten wij
het met enkele steunverklaringen doen.

Litouwen voelt zich in de steek gelaten
door de Verenigde Naties. We vroegen al
vaak om gehoord te worden maar slaagden
daar niet in. Nochtans is Lithouwen net zo
bezet als Koeweit. Nog steeds staan er
Sovjettanks voor het Litouws parlement. Bij
een eventuele aanval zullen er duizenden
doden vallen. Wij kunnen niet reageren met
wapens tegen deze militaire overmacht. Ons
enige wapen bestaat erin ons werk voor
onafhankelijkheid verder te zetten.
Wij beseffen wel degelijk dat de Sovjets
sterk genoeg zijn om ons te stoppen maar we
hopen dat de gekheid van het Kremlin niet zo
ver gaat," vertelt de minister.

ERKENNING
Litouwen wacht nog steeds op erkenning.
Na haast een jaar onafhankelijkheid heeft
een demokratisch gekozen parlement het
roer nog steeds in handen. Daar de erkenning uitblijft kunnen er echter geen diplomatieke betrekkingen aangeknoopt worden met
andere naties.
Minister Saudargas stelde verder dat de
Litouwse regering de toestand meester is.
Als voorbeeld van de daadwerkelijke politieke kontrole die door zijn regering wordt
uitgeoefend noemde hij de 54 douaneposten
die aan de grenzen blijvend funktioneren.
Radio Vilnius werd het zwijgen opgelegd
maar radio Kaunus zendt nu uit tot in Vilnius.
Veel KGB-ers weigeren nog verder hun vuile
werk tegen de Litouwers op te knappen. Ook
de etnische Polen staan na het bloedige
legeringrijpen achter de Litouwse onafhankelijkheid.
Minister Saudargas bevestigt dat zijn regering streeft naar een vreedzame oplossing,
maar hiervoor dient Moskou zijn houding te
veranderen. „ In Moskou heerst op dit ogenblik de chaos door de kontroversiële beteugeling van de geldvoorraad. Bij de burgers
valt dit in slechte aarde. Net als het westen
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Minister Sauwens speelde gastheer voor de Litouwse minister Algirdas
Saudargas. Hij kwam steun vragen voor de bevrijdingsstrijd van het Litouwse
volk.

(eigen foto)

wachten wij tot Moskou weer voor de hervormingskoers kiest. Wij weten dat we ekonomisch erg afhankelijk zijn van Moskou en op
dat vlak zal er een lang proces van dekolonizatie nodig zijn. Maar we kunnen pas over
ekonomische betrekkingen spreken nadat
Moskou onze politieke onafhankelijkheid erkent."

De Litouwse minister van Buitenlandse Zaken Saudargas
was te gast bij minister Sauwens en beiden lanceerden ze
een oproep voor liutp aan deze
Baltisciie staat. Het Vlaamse
Kruis bracht reeds een aktie op
gang en gaf hiermee een antwoord op een dringend verzoek om medische hulp voor
ziekenhuizen in Litouwen.
Gemeenschapsminister Johan Sauwens
zegde zijn steun toe aan het Litouwse volk. In
november vorig jaar ondertekende de
Vlaamse minister een samenwerkingsakkoord voor de modernisering van de transportinfrastruktuur en wer1<en in de haven in
Klaipeda. Wegens de aan de gang zijnde
strubbelingen kunnen de ingenieurs, ekonomen en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven niet onmiddellijk vertrekken. Hopelijk
kan dat wel in maart.
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Minister Sauwens beantwoordde ook een
noodoproep van de Litouwse minister Birziskis. Hij vroeg hulp voor het bekomen van
bepaalde geneesmiddelen waaraan de Litouwse bevolking dringend behoefte heeft.
Het Vlaamse Kruis zal de aktie koördineren.
Hiervoor is een centraal telefoonnummer
ingesteld bij het Vlaamse Kruis Ternat 02582.46.31 .
Dr. Speybroeck van het Vlaamse Kruis
bevestigde dat de aktie vlot loopt en de
eerste resultaten zijn erg hoopvol. Er waren
ai reakties uit leper, Brugge, Ternat en
Leuven zodat een eerste konvooi met goederen reeds klaar staat.

DELEGATIE
Op verzoek van senator Luyten werd de
Litouwse minister Saudargas in de Vlaamse
Raad ontvangen. Voorzitter Van Velthoven
begroette de minister als vertegenwoordiger
van een onafhankelijke staat. In de Kommissie voor Buitenlandse en Externe Aangelegenheden werd met de minister van gedachte gewisseld.
Ondertussen heeft senator Luyten bij de
Sovjetambassade een officiële aanvraag ingediend om met een vijfkoppige parlementaire delegatie Vilnius te bezoeken. Ook minister Sauwens wacht reeds meer dan veertien
dagen om een visum te bekomen voor een
bezoek aan het partement in Vilnius. Hij
bevestigde nogmaals volledig achter de bevrijdingsstrijd van de Litouwers te staan.

EKOFRONT

BIO- LAND EN TUINBOUW IN
HET BUITENLAND
Wij hebben in de pers l^unnen lezen dat
vier Russische landbouwl<undigen enl^ele
alternatieve landbouwbedrijven in Nederland
bezochten.

•A *tï\ "

gen, maar intussen zijn ook daar kapers op
de kust gekomen. Dit onder vorm van een
projekt, Lotta integrate genaamd, wat duidelijk wijst op produkten van de land- en
tuinbouw met ,,geïntegreerde bestrijding".
Dit projekt wordt zeer grootschalig opgevat, omdat tenslotte iedere land- en tuinbouwer hieraan kan meedoen. Deze produkten
worden 15 tot 20 % duurder verkocht dan die
van de gangbare land- en tuinbouw. Op
basis van onze informatie vragen wij ons
hierbij af welke karpersprongen uitgevoerd
moesten worden om een „lastenboek" voor
geïntegreerde bestrijding plus-dito-teelt op te
maken...

Een van hen, bodemdeskundige Lurkin, is
van mening dat er in de USSR een stijgende
vraag is naar kindervoedsel dat vrij is van
pesticiden en nitraten. De heer Lurkin is
verbonden aan het Wladimir Instituut, ergens
in de buurt van Moskou. In de USSR zijn er
minstens zoveel milieuproblemen als hier te
lande. Ook daar is de vervuiling van het
milieu te wijten aan de nijverheid, minder aan
het vervoer en des te meer aan de landbouw.
Mede door de slordige fabrikatie van pesticiden en de vrij beperkte kennis hierover van
de landbouwer, zijn er niet enkel problemen
met het drinkwater, maar ook met de zuiverheid van de geoogste land- en tuinbouwprodukten. Dat de gevolgen hiervan des te erger
zijn voor risiko-groepen als kinderen, zieken
en bejaarden, weten wij onderhand wel.
Intussen is er dan toch een werkgroep
alternatieve landbouw opgericht aan bovenvernoemd Instituut. Dit om de eksperimenten
op diverse kolchozen te leiden, te volgen en
te ondersteunen. Men hoopt bovendien hiervoor financiële en andere steun te kunnen
bekomen van Unesco en de EG. Een paar
kolchozen worden op dit vlak gesteund door
Oostenrijk, de VS en Zweden.
De Sovjet-overheid, die zeer positief staat
tegenover de biologische land- en tuinbouw,
heeft een paar miljoen roebel ter beschikking
gesteld van het Wladimir Instituut voor verder onderzoek i.v.m. alternatieve teelttechnieken. Dat is iets wat wij in ons arme-rijke
Vlaanderen tot op heden nog niet mochten
meemaken...

ITALIË
In dit zonnige zuiderland teelt men reeds
lang, en veel uitgebreider dan hier, biologisch. Dat neemt niet weg dat daar ook
problemen rijzen in verband met o.a. de afzet
van de produkten.
De twee grootste struikelblokken hierbij
zijn de uiterlijke kwaliteit van de produkten,
maar ook de onmogelijkheid om het jaar rond
aan de vraag te vokJoen. Binnen.de drie jaar
was een koöperatieve vereniging, met name
// Salto te Vignola, een met veel ijver en inzet
opgevatte winkelketen, op de fles gegaan.
Intussen heeft men daar ook geleerd van
eigen fouten en tekortkomingen en is men
samengegaan met de gewezen konkurrent
Conad.

Gezonde groenten, een probleem
ook in Zuid- en Oosteuropa.
Het publiek wordt nu beter voorgelicht en
er worden strengere eisen gesteld inzake
uiterlijke kwaliteit en verpakking. Dergelijke
aanpak blijkt de verbruiker te voldoen. Het
lag min of meer in de lijn van de verwachtin-

Wat met het gebruik van chemische meststoffen? Welke pesticiden worden aangewend en welke dan weer niet? Hoe wordt dit
allemaal gekontroleerd?
Het is begrijpelijk dat de biologische landen tuinbouwer in Italië deze evolutie met
argusogen bekijkt.
Dit moge dan toch weer een venwittiging
zijn voor onze eigen bio-telers, maar ook
voor bepaalde groene instanties die ondoordacht gaan flirten met de inderdaad „onbeperkte" mogelijkheden van de geïntegreerde
land- en tuinbouw...
Rik Dedapper

HOU DE NATUUR MEE IN
DE GATEN
De lente is in aantocht en het wordt tijd om
uit te kijken naar de aankomst van de eerste
,.gevleugelde toeristen". Net als de vorige
jaren gaat Natuur 2000 op zoek naar data,
waarop die vogels voor het eerst worden
waargenomen in ons land.
De uiteindelijke bedoeling is, de aankomst
van enkele welbekende lentetrekkers onder
onze vogels op kaart te brengen: meer
bepaald de aankomst van de boerenzwaluw
(gemakkelijk herkenbaar aan zijn diepgevorkte staart en aan zijn roodbruin voorhoofd), de huiszwaluw (herkenbaar aan de
witte bovenkant van zijn staart), de koekoek,
de gierzwaluw (de luidruchtige zwaluwachtige vogel met sikkelvormige vleugels die in de
broedtijd in groepen over onze steden
scheert) en de f/'/fl/af (herkenbaar aan zijn tjiftjafzang).
Wie deze vogelsoorten dit jaar voor het
eerst waarneemt, wordt verzocht dit liefst
telefonisch
te
melden
(telefoon
21

03/231.26.04), of anders door middel van
een briefkaart naar Natuur 2000, p/a Wout
Willems, Nieuwdreef 87,2170 Merksem, met
opgave van naam en adres en van de precieze plaats en datum van de eerste (en zo
mogelijk ook de tweede) waarneming.
De aankomst van andere zomerse bezoekers mag eveneens gemeld worden, waarnemers met een grondigere vogelkennis kunnen bij Natuur 2000 een lijst bekomen met
alle vogelsoorten waar het om gaat en met
een formulier om de eerste en tweede waarnemingsdata te registreren zoals het hoort.
Iedereen die met dit vogelonderzoek meedoet ontvangt later, na de venwerking van de
gegevens, een eksemplaar van het algemeen rapport dat een vrijwilligersteam van
„Natuur 2000" deze zomer zal opstellen.
Voor meer informatie: Natuur 2000, Bervoetstraat 33 te 2000 Antwerpen, tel.
03/231.26.04.
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ACHTERUITKIJKSPIEGEL

EEN KAAKSLAG DIE
GESCHIEDENIS MAAKTE
DMOND VAN DIEREN zocht heel
zijn leven naar een oplossing voor
Vlaanderen binnen het Belgische
staatsbestel. Met zijn gewone ontstuimigheid vuurde hij daarbij pijlen af op iedereen, die hem in de
weg stond. Toch telde hij meer
vrienden dan vijanden zoals uit
zijn proces zou blijken. Maar de
vijanden die hij had, waren gevaarlijke lieden in de repressieperiode.
Meer dan vermoedelijk had hij zich trouwens reeds in de tussenoorlogse periode
een aantal van die vijanden op de hals
gehaald door zijn vinnigheid en heftigheid bij
bepaalde processen en interpellaties.

,VOOR 'T RECHT'
Edmond Van Dieren werd geboren te Gent
op 11 november 1879 uit een zeer kristelijke
en deftige burgerfamilie. Diepgelovig zou de
toekomstige advokaat trouwens heel zijn
leven blijven. Na de lagere school studeerde
hij twee jaar aan het befaamde St.Barbarakollege te Gent. Dan verhuist de familie Van
Dieren naar Herenthout in de Antwerpse
Kempen. De jonge Edmond mag voortaan —
letterlijk en figuurlijk — kollege lopen in
Herentals, heen en weer dagelijks zowat 16
km te voet. De Gentenaar voelt zich vlug
thuis in de Kempen.
Vlaamsgezind was hij van huize uit. Zijn
grootvader Jo/jannes Petrus Van Dieren was
de uitgever van het werk van H. Conscience
en de stichter, eigenaar en uitgever van de
eerste volwaardig Vlaamse krant Het Handelsblad der Stad en Provincie Antwerpen.
Het eerste pleidooi van Edmond Van Dieren is er één voor zichzelf. Wanneer hij
namelijk op het einde van zijn humaniorastudies voor een advokatenloopbaan kiest
stuit hij op verzet bij zijn vader, een eerlijk
maar zeer streng man. Koppig hield zoon
Van Dieren vol en... won. Dat beloofde voor
de toekomst I
In Leuven wacht hem geen komfortabel
„kot" want de student fietst dagelijks naar
Heist-op-den-Berg en van daaruit per trein
naar Leuven. Wanneer bij het derde studiejaar de familie Van Dieren naar Leuven gaat
wonen en er een vrij teruggetrokken bestaan
leidt, doet Edmond Van Dieren zijn leger-
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dienst bij het 10e Linieregiment te Leuven,
studeert ondertussen voort en wordt advokaat. Graag zou hij stage doen te Brussel of
te Antwerpen maar daarvoor zijn de financiële middelen niet voorhanden. In 1902 schrijft
hij zich in aan de balie te Leuven.

Op 29 januari 1961, nu 30 jaar
geleden, overieed te Brussel,
nog vrij onverwacht, ondanks
zijn hoge leeftijd, mr. Edmond
Van Dieren.
Een enigszins aparte figuur
binnen de Vlaamse beweging.
Zeker geen gemakkelijk man,
die mr. Van Dieren. Een uitstekend rechtsgeleerde en advokaat, op wie een bijna oneindige reeks adjektieven van toepassing is: ontstulmig, Impulsief, vinnig, scherp en driftig;
maar eerlijk, loyaal, hoffelijk,
moedig en simpatlek. Een
vechtjas als het om Vlaanderen
ging maar met een eigen uitgesproken mening, die hij voor
niemand onder stoeien of banken stak. Een man die ook, als
hij wist gevaar te lopen, deed
wat hij als zijn plicht beschouwde.
Eén van zijn koliega's noemde
hem eens „half Don Quichotte,
half TIjl Uilenspiegel" en die
tipering beviel mr. Van Dieren
best.
Dertig jaar na zijn overlijden
schetst Mija Proost een portret
van deze Vlaams-nationatist
die in de geschiedenis van de
Vlaamse beweging bekend zal
blijven als de man die auditeureneraai Qanshof van der
leersch
een
historische
,»kaaksiag" toebracht...

Ï

Detail: aan de rechterhand draagt Van
Dieren een zegelring met een weegschaal en
de woorden ,,Voor 't recht" ingegraveerd.
Deze woorden zullen levenslang zijn kernspreuk blijven.
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Mr. Edmond Van Dieren, uitstekend
rechtsgeleerde en advokaat. Een
vechtjas als het om Vlaanderen ging,
met een eigen uitgesproken mening.
Hij zal in onze geschiedenis bekend
blijven als de man van de kaakslag...
(eigen foto)

KRIJGSGEVANGEN
De jonge advokaat, groot en sterk gebouwd, met intelligent fonkelende ogen,
weet zich ondanks een armoedig begin, vrij
vlug een naam op te bouwen. Bij het uitbreken van de eerste wereldoorlog hoort zijn
kabinet reeds tot de beste van de stad. Van
Dieren is inmiddels gehuwd en vader van
vier kinderen. Ook begint hij in deze periode
aan de uitbouw van zijn politieke loopbaan.
In 1907 maakt hij deel uit van de Vlaamsche
Volksraad, een Leuvense drukkingsgroep.
Bij de oprichting van het Katoliek Vlaams
Verbond wordt hij bestuurslid voor Brabant.
Tegelijkertijd ijvert hij voor het Nederlands in
het gerecht en voor de totale vernederlandsing van de Gentse universiteit. Dat alles
gebeurt met een opmerkelijke, vinnige, gevatte welsprekendheid en een ingeboren zin
voor het bewogene; het patetische bijna.

ACHTERUITKIJKSPIEGEL
Wanneer hij opgeroepen wordt voor de
1ste Wereldoorlog toont Edmond Van Dieren
zich niet alleen met het woord, maar ook met
de daad, een moedig man. Na zijn gevangenneming belandt hij met een aantal andere Belgische advokaten in het kamp van
Soltau (Duitsland). Hulpvaardig van aard
betekent hij daar een steun voor zijn makkers. Lijdzaam afwachten is van zijn temperament wat té veel gevraagd. Met de hulp
van een Duits hoogleraar — onwetend van
het feit dat Van Dieren soldaat was — kan hij
in januari 1915 (nog voor het aktivisme) met
enkele burgers naar Leuven terugkeren. Via
Leuven, Antwerpen en Brussel bereikt hij de
Nederlandse grens om op 4 februari 1915
met een valse pas in Londen op te duiken,
waar zijn vrouw en vier kinderen reeds verbleven.
Afgekeurd voor aktieve dienst, leert hij vlot
Engels en wordt lid van een Engels censuurbureau.
Aanvang 1918 komt hij met zijn familie
terug naar Leuven. Zijn huis, biblioteek en
dossiers zijn platgebrand, zijn kliënteel verspreid. Als enig gemobilizeerd en zwaargeteisterd advokaat van Leuven wordt hem van
overheidswege geen enkele zaak toevertrouwd. Van Dieren was immers Vlaamsgezind.

BORMS-PROCES
Maar Van Dieren zou Van Dieren niet zijn
als hij bij de pakken bleef zitten. Noest vliegt
hij op het werk en op 15 augustus komt mr.
Schiltz, de verdediger van dr. A. Borms, voor
het Assisenhof te Brussel, Van Dieren vragen hem terzijde te staan. De zaak moet
voorkomen op 2 september 1919, krap veertien dagen tijd dus. Van Dieren stemt toe,
niet echter zonder er zich eerst van te
vergewissen „of er geen Duits geld aan de
handen van Borms kleefde".
Alhoewel A. Borms veroordeeld werd, blijft
het proces van groot belang in de geschiedenis van de Vlaamse beweging en dit niet in
het minst door het spetterende vuurwerk dat
het pleidooi van mr. Van Dieren was.
Zoals bijna altijd spreekt Van Dieren meer
tot het publiek dan tot de leden van de
rechtbank of de gezworenen. Hij wrijft de
rechtbank de ongelijke behandeling van Vlamingen en Walen onder de neus, gaat geen
geschil met de voorzitter uit de weg en toont
zijn afkeer voor de (toenmalige) besluitwetten.
Van Dieren formuleert alles in een kleurrijke en ontstuimiae stijl, met brede uitweidingen en voorbeelden. Maar krachtig en kernrakend : de Vlaming Borms wordt hier geoordeeld en al is er wellicht een oplossing te
vinden binnen België, dan zijrt Vlamingen
nog geen Walen en moeten ze dus elk
volgens hun eigen aard behandeld worden.
Naderhand pleit hij ook nog in het proces
van Adiel de Beuckelaere, die vrijgesproken
wordt. Vooral het proces Borms echter
maakte van Van Dieren een alom gekende

Het lag niet in de aard van iVIr. Van Dieren om te wijlden voor tegenslagen. De
tweede wereldoorlog met zijn nasleep was nog maar net voorbij of hij stond
opnieuw in de beweging, zoals hier tussen militanten als kandidaat op de lijst
van de Vlaamse Concentratie bij de veritiezingen van 1949.,
(foto VUM)
figuur. De Antwerpse Fronters bieden hem
dan ook de eerste kandidatuur op hun lijst
aan bij de parlementsverkiezingen van 1919.
Weigering van Van Dieren, die vreest binnen
de Frontpartij niet genoeg bewegingsvrijheid
te krijgen. Onverpoosd blijft hij bedrijvig in de
Katolieke Vlaamse Landsbond, pleit verschil-
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IN MEMORIAM

MARVA DE CLERCQ
OVERLEDEN

V

OOR 70 jaar, in 1921, verhuisde grootmoeder Alice Delmotte, de echtgenote van René de
Clercq vanuit Nederland naar
Harelbel<e. Marva was toen 6
jaar.
Op 17 april 1920 was haar
vader, als ondervoorzitter van
de Raad van Vlaanderen, bij
verstek ter dood veroordeeld.
De vraag aan Joost Vandommele om wat meer te vertellen over de
toestand waarin het gezin zich toen bevond
en hoe de kleine Marva zich toen voelde lag
dan ook voor de hand.

,GEEN HEILIGE'
J. yandomme\e: „Vanaf Marva'sgeboorte ging de toestand van het gezin De Clercq
op zowat alle vlakken bergaf. Van echte
nestwarmte heeft de kleine Marva nooit mogen proeven, wel integendeel. Toen haar
moeder met de kinderen naar Harelbeke
terugkeerde werden zij, van alles beroofd,
niet bepaald met open anven ontvangen. In
datzelfde jaar werd Marva om schandaal te
vermijden in een Kortrijkse kerk zowat in het
geheim gedoopt."
WIJ: Vader René de Clercq had in Nederland — net als mijn vader overigens —
vanaf 1 december 1914 les gegeven aan
uitgeweken kinderen. In 1915 zou hij omwille van zijn aktivistische houding door
minister Pouliet gebroodroofd worden.
Ook zijn huwelijksverhouding liep later
spaak. Hoe kon dat gezin dan overleven?
J. Vandommele: „Op 9-jarige leeftijd
werd Marva op kosten van het zgn. Martelarenfonds (een organisatie die onder stimulans van de Leuvense professor Scharpé
fondsen inzamelde om kinderen van getroffen aktivisten te kunnen laten studeren) naar
het pensionaat in het verre Heverlee gestuurd. Het gebeurde dat zij een volledig
schooljaar uithuizig was omdat de middelen
ontbraken om naar Harelbeke op vakantie te
gaan. Het strenge, frankofone pensionaatsleven was er bovendien op gericht om de
jonge zieltjes volgens de toenmalige Belgisch-katolieke nonnen te kneden."
WIJ: En hoe verliep het in Heverlee met
haar?
J. Vandommele: „Marva werd de eerste
week al van haar voornaam beroofd en
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Marva de Clercq. Omdat er In de hemel geen heilige was met die naam
herdoopten de nonnen haar... IMaria.
Op 4 januari 1991 werd in de
Kristus Koningkerk te St.-NIklaas in alle intimiteit de uitvaart van Marva, het laatste van
de 5 kinderen van René de
Clercq, gehouden.
Haar echtgenoot, Herman Van
Dommele en haar 5 kinderen
bieden wi] onze oprechte deelname aan bij het heengaan van
deze moedige vrouw, die „in
goede en kwade dagen" haar
afkomst trouw bleef.
Met Joost, haar jongste kind
had Wiliy Kuijpers een gesprek. Over Marva, haar vader
en de woelige tijd die de femlüe
zo sterk he»ft getekend.
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eigenmachtig door de nonnetjes tot Maria
omgedoopt omdat „er geen enkele heilige in
de hemel is die Marva noemt!" Maar studeren deed ze prima. Zij slaagde er in, keer op
keer, als primus de opeenvolgende schooljaren te voleindigen. In 1932 keerde ze als
kostwinner bij moeder en de oudere familieleden in Harelbeke terug. Gedurende 10 jaar
zou zij als enige vrouwelijke bediende werken in Tony Herbert's „Kortrijksche Katoenspinnerijen NV" te Stasegem."
WIJ: In datzelfde jaar, op 12 juni 1932
stierf in St.-Maartensdijk op 55-jarige leeftijd, bij de familie Pieck, haar vader. In
feite opgeleefd en lange jaren gekweld
door een maagziekte. Hoe verwerkte je
moeder dat?
J. Vandommele: „Man/a is altijd de stille
kracht geweest van de familie de Clercq. In
tegenstelling tot het eerder onstuimige ka-

IN MEMORIAM
rakter van haar 10 jaar oudere zuster Elza,
die het feitelijk beheer van de nalatenschap
van hun vader zal uitoefenen, was zij eerder
zacht doch plichtsbewust en nooit-opgevend
van aard. Het zal meer Elza zijn die later haar
vader zal vertegenwoordigen. Bijvoorbeeld
in Hamburg op 5 februai 1936, wanneer
René de Clercq posthuum de Rembrandtprijs kreeg. Of op 19 september 1936 toen in
het Nederlandse Gooi, op de begraafplaats
van Lage Vuursche bij Utrecht, Jozef Cantré's indrukwekkend grafmonument voor de
dichter werd onthuld. "

DE CLERCQ-MUSEUM
WIJ: Hoe heeft Marva zich doorheen de
2e WO geworsteld?
J. Vandommele: „ Van 1942 tot het einde
van de oorlog was ze werkzaam op het
hoofdkwartier van de Vlaams-nationale
jeugdbeweging in Brussel waar ze haar toekomstige echtgenoot Hennan Vandommele
leerde kennen. Om aan de repressie te
ontsnappen dook zij tot '48 onder bij de
vroeger naar Frankrijk uitgeweken ooms en
tantes Delmotte. Uit haar huwelijk met Herman werden 5 kinderen geboren. Herman
was betrokken in „Nederland Eén". Op het
laatste van de oorlog leefde hij ondergedoken uit schrik voor de Duitsers. Hij zat
daarenboven 2 jaar effektief tijdens de repressietijd. Later werd hij aktief op heemkundig vlak o.m. als auteur van de vijfdelige
reeks „Appelen, peren, kersen, pruimen en
noten voor miljoenen". Thans is hij werkend
aan een 10-delige reeks over de kultuurgeschiedenis van onze babisgroenten. Herman
is een zoon van de bekende VOS Piet
Vandommele.
Het ziekteleed bleef ook Marva niet gespaard. Sedert het eind van de zeventiger
jaren had zij te kampen met zware gezondheidsproblemen die haar jaren te bed hielden. Wij zijn dankbaar om haar, die dit alles
zo goedmoedig aanvaardde..."
In Deerlijk, het geboortedorp van René de
Clercq (en ook van Hugo Verriest) herdoopte
het gemeentebestuur in 1942 — 10 jaar na
het afsterven — de Leegstraat met zijn
naam. Gilbert Depamelaere, Arnold Vantieghem en Mare Vergote gaven voor de Davidsfondsafdeling een pracht van een herdenkingsboek: „René de Clercq, uit liefde
alleen..." uit met een schat aan lezenswaardigheden over die tijd en de familie. Elza de
Clercq heeft die uitgave begeleid en André
Demedts schreef het voorwoord.
Op 9 juni 1991 wordt er het René de
Clercq-museum geopend. In deze tijd dat we
in Vlaanderen een groot stuk van René de
Clercq's droom aan het inlossen zijn en dat
een internederlandse samenwerking weer
gangbaar wordt, willen wij graag de lezing
van dit huldeboek aanbevelen.

René de Clercq zou omwille van zijn aktivistische houding in W . 0 . 1 door
minister Poullet gebroodroofd worden.

ADVERTENTIE

Bi] ons bent u thuis

meubelcentrale M heylen
Leuvensesteenweg 781, KORTENBERG (Erps-Kwerps) - 02/759.89.91
Baan naar Bree 123, PEER (meulwlboulevard peer) - 011/6339.39.
Zondag open van 10.30 tot 18 uur. - Dinsdag gesloten. - Andere dagen open van 9.30 tot 19 uur.
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OPINIE

DE VREEDZAME
REVOLUTIE
IE nu slaapt, die is
dood!"
(Wer
jetzt
schlaft, der ist tod!".)
Deze woorden riep een
zekere Andreas Rudolf
naar de joernallsten en
kameralul die samen
met hem getuige waren van de val van de
Muur, ettelijke jaren
het hatelijke simbool
van de verdeling van Duitsland en van Europa.
Tot een paar weken voor de Zusammenbruch was Iedereen ervan overtuigd dat dit
bouwwerk van beton en prikkeldraad zoniet
eeuwig, dan toch nog vele decennia, stand
zou houden.

MACHTIGE STROOM
Voormelde opvatting paste overigens in
een rulmer kader. Algemeen werd Immers
aanvaard dat de staten en grenzen (zoals die
na 1945 waren vastgelegd) en de tweedeling
van Europa in twee vijandige blokken, eeuwig stand zouden houden.
Allicht zullen historici later wijzen op een
fenomenale paradoks die de Europese samenleving van de tweede helft der twintigste
eeuw kenmerkte. Enerzijds kon, meer nog!
moest alles veranderen, maar anderzijds
waren er twee zaken onaantastbaar en heilig: het Europese statensisteem zoals dat
met zijn grenzen en ,.evenwichten" was
afgebakend na de Tweede Wereldoorlog en
de verdeling van Europa In een kapitalistisch
en een kommunistlsch blok. Alles mocht in
vraag gesteld worden alleen dèt niet. Op dit
vlak was de geschiedenis blijkbaar op haar
eindbestemming aanbeland. Alles was volbracht en men moest enkel nog wachten op
de Jongste Dag.
Een paar weken volstonden evenwel om
duidelijk te maken dat de machtige stroom
van de Europese geschiedenis zich niet liet
tegenhouden. Elke generatie kan, als zij dat
werkelijk wil en als de omstandigheden daartoe gunstig zijn. Ingrijpende veranderingen
teweegbrengen.
Vaak blijkt het nationalisme een zeer belangrijke rol te spelen bij zulke ommekeer.
Ook In Midden- en Oost-Europa werpt deze
gedachtenstroming zich andermaal op als
een der drijvende krachten van de historische ontwikkeling.

Nationalisme werd hier eerder vergeleken
met vuur. Dit natuurelement is bij machte om
ogenschijnlijk onwrikbare materialen als
staal in beweging te brengen. Het nationalisme doorbreekt wat verstard Is. Niet alleen de
onderlinge verhoudingen tussen staten worden In vraag gesteld ook de interne organisatie In de diverse landen, ja zelfs de meest
uiteenlopende domeinen van de samenleving worden door deze stroming beroerd.

HOGERE BELANGENr
Nationalisme is per definitie beweeglijk,
net het tegendeel van konservatisme. Precies daarom wordt deze ideologie verketterd
door allen die belang hebben bij het handhaven van de „bestaande toestand". Deze
gevestigde situatie garandeert immers het
behoud van hun privileges en machtsposities. Vakbonden, mutualiteiten, patroonsorganisaties, zuilen enz... hebben dan ook

Een paar maanden geleden publiceeitle WM twee bijdragen
eschreven door historikus
aui De Ridder: deze Icregen de
algemene titel Nationalisme:
vloek of zegen? mee.
Vandaag brengen wij de derde
aflevering, het spreekt vanzelf
dat het M{dden»Oo$tenkonflikt
ook hier niet ver weg is...

P

jarenlang de federalisering tegengewerkt
omdat die zou kunnen leiden tot een aantasting van hun invloed. Zij hebben de macht
onder mekaar verkaveld en willen dat ook zo
lang mogelijk zo houden. Het nationalisme,
bron van veranderingen en vernieuwingen,
schuwen zij daarom als de pest.
Nationalisme Is In wezen revolutionair. Dit
laatste betekent niet dat het er naar streeft
om met geweld een radikale ommekeer door
te drukken. Nationalisme is revolutionair in
die zin dat het geen vrede neemt met de
,,bestaande ordening". Op het vlak van het
statensisteem Is die zogezegde ordening
Immers de wrange vrucht van het bedenkelijke spel dat vorsten en andere machtshebbers, met de steun van militairen en diplomaten, gedurende eeuwen gespeeld hebben op
kosten van de volkeren.
Eeuwenlang werden mensen inderdaad
miskend In hun konkrete kulturele identiteit,
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Wie de kracht van het nationalisme
goed begrepen had was Frans Van
der Eist. Met hem en de oprichting
van de Volksunie werd na W.O. il de
vreedzame revolutie in België ingezet,
(foto P. V.d. Abeele)
essentiële voorwaarde voor hun harmonische ontplooiing. Meer nog! Het cinisme
werd zelfs zover gedreven dat volkeren aangemaand werden zich neer te leggen bij de
,,bestaande toestanden" en de „historische
gegroeide realiteiten". Vaak werden dan
zogezegde hogere belangen Ingeroepen als
„de eenheid van het land", Europese of
mundlale ,,machtsevenwlchten", het behoud van de vrede, ja zelfs het handhaven
van de demokratle. Net alsof men van demokratle zou kunnen spreken wanneer volkeren
In hun eigenheid worden miskend!

VERDEEL EN HEERS ~
Een kras staaltje van voormelde hipokrisie
werd recent ten tonele gevoerd naar aanleiding van de gebeurtenissen in het Nabije
Oosten. Met uitgestreken gezicht werd verkondigd dat de internationale rechtsorde
(sic!) gehandhaafd moest blijven en dat de
soevereiniteit van de staten hersteld moest
worden.
Daarom wordt zeer zedig verzwegen dat
die zogezegde Internationale rechtsorde in
feite werd uitgebouwd door de kolonialistische mogendheden en dit volgens het principe ,,divide et impera" (verdeel en heers).

OPINIE
Zo kwam een statensisteem tot stand dat
de Arabische wereld verdeeld en zwak moest
houden. Een paar mini-staatjes, gedomineerd dan nog door enkele clans die in de
grootste rijkdom leven, monopoliseren de
natuurlijke rijkdommen (petroleum) terwijl
andere en grotere landen, beroofd van dergelijke inkomsten, ternauwernood bij machte
zijn in de meest elementaire behoeften van
hun bevolking te voorzien.
Dit betekent niet dat soortgelijk geïnstitutionaliseerd onrecht met de wapens ongedaan mag worden gemaakt. Wel is het duidelijk dat nationalisten zich bij zulke historisch
gegroeide wantoestanden niet kunnen neerleggen. Op vreedzame manier moet een
einde worden gesteld aan dit ,,staatrechterlijk" onrecht. Het uitbouwen van een totaal
nieuwe wereldordening is dan ook één van
de hoofdopdrachten van het humanistisch
nationalisme.
Al te lang immers werd de wereld gedomineerd door staatsimperialisme. Dergelijk imperialisme heeft allerminst oog voor de mensen en volkeren in hun konkrete en zeer
verscheiden kulturele identiteit maar streeft
integendeel naar een zo groot en zo machtig
mogelijk rijk (imperium) waarvan de bewoners zo snel en, zo éénvormig mogelijk
„gelijkgeschakeld" moeten worden. Vandaag echter blijkt hoe, ondanks geniepige en
zelfs brutaal geweld (tot regelrechte volkerenmoord toe!), overal ter wereld de oude
vermolmde staatsstrukturen kraken in al hun
voegen. Er gaat haast geen dag voorbij of de
media maken andermaal gewag van etnische onlusten. En dat men zich geen illusies
make.

WELVAART D O O R ^ ^ ^ ^ ^ ^ n a

Jarenlang was de Volksunie met haar eis voor federalisme de roepende In de
woestijn, zij werd weggehoond en beschuldigd van landverraad. Maar alle
andere partijen hebben haar noodgedwongen en met veel tegenzin moeten
volgen.

(toto wu)

druk van de nationalisten de weg van de
autonomie ingeslagen.
En dan zijn er mensen die vandaag de
vraag durven stellen... of een nationalisti-

sche partij na de recente staatshervorming
nog een toekomst zou hebben I
Paul De Ridder

ADVERTENTIE

EUROPESE UITDAGING
Ook in West-Europa komt de dag — ja hij
is er al — dat al diegenen die zo lang hun
neus ophaalden voor de „miezerige kommunautaire twisten" met dezelfde neus op die
konkrete realiteit gedrukt zullen worden. Dat
is de grote uitdaging waarmee Europa in de
toekomst zal gekonfronteerd worden en niet
het wegwerken van boterbergen of de prijs
van de patatten.
Op de vraag hoe men in dit Avondland een
vreedzame samenleving zal kunnen organiseren tussen zeer uiteenlopende volkeren
niet alleen in West- maar ook in Oost-Europa,
hebben noch de socialisten, noch de liberalen, noch de kristen-demokraten, laat staan
de Groenen!, een antwoord. Hoe zouden
zij? Zij waren zelfs niet eens bij machte om
het Belgische nationaliteitsvraagstuk als
dusdanig te onderkennen. Zij hadden het
smalend over „valse problemen".
Jarenlang waren de nationalisten met hun
eis voor federalisme de roependen in de
woestijn. Jarenlang werden zij weggehoond
als „vuige landverraders" die een „hersenschimmig federalisme" nastreefden ,,om dit
land kapot te maken".
Uiteindelijk zijn de andere partijen noodgedwongen en met zeer veel tegenzin onder

Ic^
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Inrichting van direktiekantoren
Systeemmeubelen
Ergonomisch zitkomfort
Totaalinrichtingen

ANTWERPEN: ANTWERPSESTEENWEG 363 - 2500 LIER —
TEL. 03/480.22.51
BRUSSEL: TOLLAAN - PLANET I - 101 B - 1940 SINTSTEVENS-WOLUWE — TEL. 02/725.20.35
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VLAAMSE BEWEGING

PERSPECTIEF UITGAVEN
STELT EERSTE BOEK

VOOR
N het voortreffelijke gerestaureerde Pand
te Gent kon een opgetogen Frans-Jos
Verdoodt, zaakvoerder namens de drie
koöperanten, Perspectief Uitgaven een
eerste boek aan het publiek voorstellen.
Alhoewel historische uitgaven bij het
brede publiek sterk in trek zijn rijst toch
de vraag wat voor nieuws de jonge uitgeverij heeft aan te bieden.
F.-J.Verdoodt: „Als nieuwe uitgeverij
streven wij doelbewust een duidelijk profiel na, nameiijl< dat van geschiedschrijving
die op een konsekwente wijze volgens de
wetenschappelijke metode verloopt. Zij
steunt haar vooruitzichten op een beredeneerd optimisme, namelijk het besef dat in
Vlaanderen een niet onaanzienlijk marktsegnemt van auteurs en lezers beslaat voor het
soort werken dat wij willen uitgeven."

VERKLARING
De Perspectief Uitgaven willen dus een
open en ongehinderd zicht bieden op hef
verleden en een vruchtbaar vooruitzicht voor
hen die bezig zijn met de beschrijving en de
verklaring van dat verleden.
— Welke domeinen komen daarbij in
aanmerking?
F.-J.Verdoodt: „In het aanbod van de
nieuwe uitgeverij zal een zeer belangrijke
plaats ingeruimd worden aan werken omtrent Vlaanderen in het algemeen en aan de
Vlaamse beweging en het Vlaams-nationalisme in het biezonder.
Die tematiek zal echter in de brede betekenis van die historische begrippen opgevat
worden. Daarenboven vormen publikaties op
het vlak van de historische metodiek, de
geschiedteorie en het interdisciplinair onderzoek een wezenlijk onderdeel van de geschiedschrijving. Zo voorzien wij naast louter
historische ondenverpen ook uitgaven over
b.v. de wijze waarop de rezultaten van de
mondelinge geschiedenis tot stand komen."
— Welke publikaties worden door Perspectief Uitgaven voor de komende maanden gepland?
WIJ — 1 FEBRUARI 1991

F.-J. Verdoodt: „Na de openingsuitgave
over de DeVlag staan volgende publikaties
op stapel:
— De Sociale Kwestie in Vlaanderen en
België ten tijde van het verschijnen van
Rerum Novarum, nu honderd jaar geleden;
—De mentale en psichologische achtergronden van oorlog, verzet, kollaboratie en repressie;
— Het Verdinaso en Joris Van Severen;
— De geschiedenis van belangrijke organi-

Op 17 augustus 1990 werd te
Gent de koöperatieve vennootschap Perspectief Uitgaven opgelicht. Aan de wieg stonden
drie instellingen die in \^laanderen elk een specifieke rol vervuHen maar mekaar rond een
gezamenli}k projekt hebben
gevonden. Met name het 4rcitief en Dokumentatiecentmm
voor het Vlaams-Natlonalisme
(ADVN), de Vlaamse Akademie
voor Kufturele Belangen (VAKBEL) en het Vormingsinstituut
lMiewlil( Dosfel (VCLD) sloten
het samenwerkingsakkoord.
De vennootschap neemt zich
voor wetenschappelijk-hfstoriografische werken te publiceren en deze op de markt te
brengen.
Een eerste uitgave, Geschiedenis van de DeVlag, rolde verleden week van de persen. De
studie is van de hand van onze
medewerker, de historikus
Frank Seberechts.

saties binnen de sfeer van de Vlaamse
beweging;
— Inventarissen van zeer omvangrijke archieffondsen zoals IJzerbevaarten, VNOS
e.a."
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PRIMEUR
Op de persvoorstelling werd eveneens het
woord gevoerd door Veerie Schiltz, de verantwoordelijke van de publikaties. Zij had het
vooral over het pas verschenen boek en
auteur Seberechts.
V.Schiltz: „Het boek is helder geschreven, logisch van opzet, in een vlot leesbare
en direkte stijl. Zonder te vervallen in te grote
techniciteit bevat zijn studie een massa aan
noodzakelijke en interessante achtergrondgegevens. Feiten en gebeurtenissen worden
behoedzaam geïnterpreteerd en hun psichologische konteksten worden geschetst. Zorgvuldig gekozen citaten verlevendigen het
verhaal.
De uitgave is bovendien een primeur, want
alhoewel reeds heel wat zijdelingse aandacht werd besteed aan de DeVlag wordt nu
voor het eerst een volledig overzicht geboden van deze brok geschiedenis."
In zijn voonNOord tot de studie schrijft
prof.dr. Herman Baitazar dat het boek van
Seberechts bijdraagt „ om de kwalitatieve
sprong naar wetenschappelijke kennis van
ons recent verleden te maken, onontbeerlijk
opdat wij in een ander klimaat over de
kleuren wit en zwart zouden leren praten."
Wanneer de Perspectief Uitgaven een dergelijk peil kunnen blijven behouden belooft
de reeks een voor de kennis van ons verleden nuttig instrument te worden. Wij komen
in een volgende uitgave terug op de inhoudelijke aspekten van deze vooroorlogse
Vlaams-Duitse kultuurvereniging die tijdens
de bezetting tot de belangrijkste en hardnekkigste kollaboratiebeweging uitgroeide.
Wij kunnen onze geïnteresseerde lezers
alvast verzekeren dat het boek sober maar
biezonder fraai is uitgegeven, al had een
kleuriger omslag wellicht meer tot de verbeelding van de koper gesproken.
Geschiedenis van de DeVlag. Van cultuurbeweging tot politieke partij 1935-1945, 125
biz., kost tot 1 maart a.s. 595fr., na die datum
795fr. Inschrijvingen bij Perspektief Uitgaven, Minderbroedersstraat 24 te 2000 Antwerpen, 03/226.64.05.
(m.v.l.)

VLAKBIJ EN ELDERS

„DICHTER" BIJ VLAANDEREN
EEN RODENBACHPROJEKT
Het Rodenbachtfonds wil opnieuw belangstelling wekken voor de bijdrage van de
grondleggers van de Vlaamse beweging in
de lange en moeizame weg naar Vlaamse
autonomie.
Een Vlaamse staat zonder historisch besef, zonder respekt voor en kennis van de
ontwikkelingen in het Vlaams ideeëngoed, is
een leeg huls.
Het onderwijs en vormingssektor hebben,
zeker vandaag, de opdracht dit globaal historisch referentiekader inzake de geschiedenis
van de Vlaamse beweging bij jongeren aan
te brengen.

Telkens zullen de verenigingen aangesloten bij het Rodenbachfonds een poging ondernemen om het ondenwijs uit hun regio
aktief te betrekken bij dit initiatief.
Het Rodenbachfonds werkte eveneens
een edukatief programma uit onder de titel
„Dichter" bij Roeselare. Groepen die intekenen voor dit proramma trekken onder leiding
van M. De Bruyne door Roeselare op zoek
naar getuigenissen over het leven en werk
van A. Rodenbach. Het programma kan met
andere boeiende suggesties aangevuld worden tot een volledige dagtrip. Een bezoek
aan de brouwerij Rodenbach behoort tot één
van de mogelijkheden.
Wie belangstelling heeft voor de tentoonstelling of het edukatief programma kan
bijkomende informatie aanvragen op het Nationaal Sekretariaat van het Rodenbachfonds, Gebr. Vandeveldestraat 68 te 9000
Gent, tel. 091/23.77.42.
Wie mee wil werken is van harte welkom.
Men kan dit projekt ook financieel helpen
realiseren door storting op rek. 068-201278360 met vermelding,,Dichter" bij Vlaanderen.
De namen worden opgenomen in de kataloog voor de tentoonstelling.

.DICHTER"
k VLAANDEREN
Vanuit deze vaststelling stelt het Rodenbachfonds zijn werking 1991 in het teken van
de dichter en bezieler Aibrecht Rodenbach.
Het projekt kreeg de titel „Dichter" bij
Vlaanderen mee en omvat een hele reeks
initiatieven en manifestaties rond het leven
en het ideeëngoed van Aibrecht Rodenbach.
Als blikvanger van dit projekt werd een
reizende tentoonstelling samengesteld waarin aan de hand van beeld- en tekstmateriaal
de dichter spreekt over zijn eigen leven en
werk.
Op 9 februari a.s. om 14u. wordt het
projekt ingeleid met een akademische zitting
in het Klein Seminarie te Roeselare.
Michiel De Bruyne zal de denkwereld van
Aibrecht Rodenbach belichten in een voordracht onder de titel „Denken met Aibrecht
Rodenbach". De literaire betekenis van Aibrecht Rodenbach wordt geschetst door Lieven Demedts. Tijdens de zitting draagt
woordkunstenares Walda Van Onckelen
voor uit het werk van Aibrecht Rodenbach.

REIZENDE
TENTOONSTELLING
De tentoonstelling rond het leven en werk
van Aibrecht Rodenbach wordt officieel voorgesteld op zondagvoormiddag 24 maart
1991 in het museum van de IJzertoren te
Diksmuide.
Daarna trekt deze tentoonstelling Vlaanderen rond. Het reisschema, met tentoonstellingen in Oostende, Gent, Meerhout, Lennik,
Lede, Roeselare en Turnhout, ligt nu reeds
vast tot eind oktober 1991.

Koenraad De Meulder

PROJEKT OPEN BOEK EN
SURINAME
Tot Pasen koördineert Vakbel het projekt
,,Open boek voor Sunname", aktie die bestaat in het inzamelen van Nederlandstalige
boeken, omkaderd met Suriname-avonden.
Eind januari werden reeds 900 boeken en
honderden tijdschriften ingezameld. Ook financiële steun kwam reeds binnen. De aktie
wordt afgesloten met een slotavond op 18
april in Antwerpen.
Om de aktie te promoten hebben nog
verscheidene Suriname-avonden plaats. Op
7 februari organizeert FVV Oostende een
Surinaams etentje en info-avond in het Trefcentrum. De Surinaamse schrijfster Cynthia
Mc Leod vertelt er over Surinaamse eetgewoonten, kledij, werk en tradities. Surinaamse jongeren demonstreren klederdrachten
van Surinaamse bevolkingsgroepen.
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FVV Vilvoorde organizeert op 15 maart
een Surinaamse avond in het Kultureeel
Centrum aan de Bergstraat.
Op 21 maart richt Bibem in Sint-Niklaas
een Surinaamse literatuuravond m met twee
lezingen. Mark Vandommele behandelt de
literatuur voor volwassenen. Cynthia Mc
Leod heeft het over de kinderliteratuur.
Plaats van gebeuren :de openbare biblioteek
van Sint-Niklaas.
De Kulturele Raad van Sterrebeek organizeert twee Suriname-avonden op 22 en 29
maart.
Wie interesse heeft voor de organizatie
van een Suriname-avond kan terecht bij
Mark Vandommele, kabinet van Ontwikkelingssamenwerking tel. 02-210.19.30 of bij
het VIC, Handelsstraat 20 bus 17, 1040
Brussel. Tel 02-514.54.57.
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BOEKEN

DE VERTELLERS M N DE BEURT
Enkele tijd geleden zond de NOS op Nederland 3 dagelijks, en met veel sukses
trouwens, De verhalenvertellers uit. Dit was
een idee van de Unesco. In deze televisieserie vertelden verhalenvertellers, van over de
hele wereld, de meest schitterende verhalen.
Dekor was soms een Afrikaans dorp, soms
een Iers café of een Frans dorpsplein.

VERTAALPROJEKT
Net zoals in Poetry International was op dit
verhalenfestival ook een vertaalprojekt. Een
bepaalde auteur wordt gekozen en alle deelnemers krijgen enkele van zijn teksten in een
ruwe vertaling, die ze dan moeten verbeteren tot een putiliceerbare versie. Auteur was
Annie M.G. Schmidt en enkele van haar
gedichtjes waren het onderwerp. In Nederland zal dit eerste festival worden herinnerd
als het festival van de in Vlaanderen reeds
lang suksesvolle maar in Nederland pas
ontdekte (omdat hij in Vlaanderen wordt
uitgegeven?) Anthony Horowitz, die er in
slaagde de heilige koe, ook wel eëms de
werkelijke koningin van Nederland genoemde Annie M.G., op zulke sublieme wijze te
ver(her)talen, dat de pers laaiend stond.

Is het daar dat Martin Moolj zijn inspiratie
haalde voor zijn eerste Story International?
Mooi] is natuurlijk niet aan zijn proefstuk,
reeds vele jaren brengt hij jaarlijks dichters
van over de hele bol bij elkaar op Poetry
International. En tien jaar geleden stampte
hij De dagen van het korte verhaal voor een
éénmalige editie uit de grond. Maar wat dit
Rotterdams vertellersfestival zo mooi maakte, was dat ook de jeugd aan bod kwam. Als
het aan Mooij had gelegen was het een
festival uitsluitend voor de jeugd geworden
en had het Roodkapje in Rotterdam of zoiets
geheten...

NRC schreef zelfs dat soms moest worden
gevreesd dat de vertaling het origineel overtrof. Horowitz kreeg er terecht een klinkende
zoen van de 80 jaar jonge dame, die schokkend van het lachen op haar stoel had zitten
genieten.

JEUGDNAMIDDAG

.BELGIESE" BOEKEN...

Op woensdagnamiddag was de zaal van
het Rotterdams Bibiioteekteater vooral bevolkt met leerlingen van de pedagogische
akademie uit Delft. Een dankbaar publiek dat
wei.
Presentatrice was Joke van Leeuwen, die
zowat in alle geledingen van dit festival aan
bod kwam. Ze deed het overigens schitterend. Els de Groen die samen met de Rus
Eduard Uspenski Het jaar van het goed kind
maakte, een vrolijke, kritische jeugdroman,
schrijft blijkbaar beter dan ze praat en was
dan ook blij zich er snel vanaf te maken. De
Kanadees van Indiaanse afkomst Daniel David Moses, vertelde een Indiaanse mythe,
maar moest hierbij zo dikwijls stiekem op zijn
spiekbriefje kijken dat het stoorde, zodat de
daarna in het Nederlands voorgelezen (geakteerde) versie door de Vlaamse Leen Vermeiren (in Nederland is nauwelijks nog iemand
te vinden die blijkbaar het nederlands niet al
sprekend verkracht) veel sterker overkwam.
De goedlachse Rus Uspenski begon zijn
verhaal in het Russisch ten/vijl het achter
hem werd geprojekteerd en daarna verder
gelezen door Leen Vermeiren. Een simpatieke man die ervan droomt een wereldtijdschrift voor kinderen te maken, dat iedere
week opnieuw tegelijkertijd over de gehele
wereld verschijnt.
Zeer sterk was de Vlaming Gie Laenen, die
als producer bij de BRT dagelijks met stemmen en vertellen bezig is, terwijl zijn werk
aan de dramastudio van het Mechels Miniatuurteater ook al met ekspressie te maken
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Annie M.G. Schmidt, Neerlands
poëziel(oningin, subliem vertaald...

Deze maai wat het met veel duwen en
trekken 250 plaatsen tellend bibiioteekteater
niet zo dik gevuld. Maar de kinderen die
gekomen waren genoten opnieuw van Joke
van Leeuwen, Horowitz, Uspenski, Gie Laenen en de Nederlander van Surinaamse
afkomst Paul Middellijn. De uitgevers waren
erg gul geweest voor de tombola en hadden
gezorgd voor een enorme stapel boeken van
de deelnemende jeugdauteurs. De gretigheid waarmee deze geschenken werden
aanvaard en waarmee de auteurs werden
bestormd op handtekeningenjacht geeft
schrijvers dezes nog hoop voor de toekomst,
er wordt weer gelezen en gretig. Allans in
Nederland.

(foto M. Cels)

heeft. Op een sublieme manier bespeelde hij
zijn instrument de stem, terwijl zijn partituur
een pas die voormiddag ontstaan verhaal
was over God die een analfabeet zou zijn. De
reaktles in de zaal waren denderend, wat
een meisje van zeventien echter niet weerhield om aan haar buurmeisje te vragen:
,,Hoe zou het in de Golf zijn?" (waar diezelfde avond de oorlog uitbarstte!).
Anthony Horowitz had met zijn innemend
karakter niet alleen de organisatoren en zijn
kollega auteurs reeds betoverd, hij deed dat
nu ook met de zaai over en gebruikt daarvoor
een passage uit Grieselstate. Een leuke
namiddag.
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Er was maar één enkel smetje en dat lag
niet aan de organisatoren. De van dienst
zijnde boekhandel Van Gennep had geen
enkel boek van Horowitz meegenomen —
weerzinwekkend tegen hoeveel vooroordeel
„Belgiese" boeken in Nederland moeten
blijven oproeien.
Gelukkig vertoont de centrale aankoopdienst van de Nederlandse biblioteken een
dergelijke weerzin niet, die beoordeelt alleen
op kwaliteit. En dit is geen alleenstaand
geval. Nu er al zoveel kommissies zijn, zou
de Belgische Dienst voor Buitenlandse Handel eens geen kommissie in het leven kunnen roepen om hieraan te dokteren ?
(Momos)

MOEILIJKE TIJDEN
OP KOMST

H

ET gevecht om Ronnie Bayer
begint op een trieste klucht te
gelijl<en. Eigenlijk betreft het
een zeer eenvoudig verhaal met
een doorzichtige intrige.
De heren Maes en Vanmoerkerke gunnen elkaar het licht in
de ogen niet. Dat is een oud
gegeven. De twee machtige bedrijfsleiders, die mekaar normaal nooit zouden ontmoet hebben, zijn uit eergierigheid vijanden geworden
rond het basketbalveld.

TWEE VLIEGEN
Vanmoerkerke zette met zijn Sunair tien
jaar geleden een punt achter de schijnbaar
eeuwige hegemonie van de brouwerijploeg
uit Mechelen. Voor Racing braken zeven
magere jaren van hijgen en zuchten aan. Tot
Maes in Oostende Rik Samaey kon losweken. Toen keerden de kansen. Racing werd
sterker en Sunair zwakker. Twee vliegen in
een slag slaan heet dat in de volksmond.
Maar Vanmoerkerke is ook niet van gisteren en hij probeerde zijn grote vriend een
koekje van eigen deeg te bakken. Hij verleidde eerste asssistant-coach Tony Vandenbosch en vervolgens topspeler Ronnie Bayer
met... schoon geld natuurlijk. Maes kon Vandenbosch niet tegenhouden. Een coach
staat per slot van rekening niet in het veld en
hij wordt ook niet vastgebonden door middeleeuwse transfervoorschriften die vroeg of
laat zullen moeten verbrand worden. Met
Bayer lagen de zaken evenwel anders. Eigenlijk is die nog altijd slachtoffer, hoe men
het ook draait of keert, van een handtekening
die hij... als twaalfjarige (!) op een aansluitingskaart zette. Daardoor maakte hij zich tot
lijfeigene van de (reglementen van de) basketbaibond die enkel de belangen van de
klubs dienen.
We weten heus wel dat Bayer door een
kontrakt met Racing Mechelen was (is) verbonden maar we weten ook dat we in de
twintigste eeuw leven en dat de wetten van
vraag en aanbod in alle richtingen mogen
(moeten) spelen. Trouwens, er loopt momenteel bij de rechtbank van Eerste Aanleg in
Mechelen een rechterlijke vordering (schadevergoedingseis wegens medeplichtigheid
aan kontraktbreuken) tegen Sunair Oostende van maar liefst... dertig miljoen. Over een
transferbedrag wordt hierbij niet gerept. Het
zegt misschien niet alles maar toch veel.

In dit kluwen van belangen en invloeden
houdt de basketbaibond zich bedenkelijk
gedeisd. Het hoogste orgaan van de tweede
ploegsport van dit land is al vele jaren de
gevangene van zijn eigen strukturen en reglementen. De bond mag dan geleid worden
door een advokaat (die eigenlijk beter een

De topsport maakte In de voorbije dasefl geen beste beurt. In
de rechtszaal probeert Ronnie
Bayer, de basketbalspeler van
het Jaar, alsnog zijn overgang
van Racing Mechelen naar
Sunair Oostende te bekomen.
Het overjarige transfersisteem
van de ouwerwetse basketbalbond staat daarbij op de helling.
De wielerbond zit met de affaire
Danny De Bie opgescheept.
Niemand twijfelt er nog aan dat
de nationale veldrttkampioen
vals heeft gespeeld, of tenminste heeft proberen spelen, bij
de dopingkontrole In Zlllebeke.
Maar er werden weer zoveel
procedurefouten gemaakt dat
gewiekste advokaten alsnog
een juridische uitweg zochten
en vonden.
In de marge werd ook meegedeeld dat een paar belangrijke
nationale
wielerwedstrijden
(de Ronde van Limburg, de GP
Benego en wellicht ook Kuurne) van de koerskalender dienden afgevoerd. Omdat niet voldoende sponsors werden gevonden om de inrichtingskosten te dekken. Het zijn moeilijke tijden en het zou ons
verwonderen indien we al alles
hebben gezien...
In Frankrijk denken ze er ook
zo over. Daar werden de bestuurders van Olymplque Marseille door de bond als valsspelers gemerkt en... gestraft.
scoutsbroek zou dragen), van veel originaliteit en spitsvondigheid heeft hij nooit blijk
gegeven. Integendeel. De bond wordt gerechtelijk aangevallen door zijn eigen klubs.
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In de basketball-wereld blijft de zaak
Ronnie Bayer aanslepen. Sunair moet
het nog steeds zonder hem doen,
terwijl Racing Mechelen opnieuw
over Rik Samaey kan beschikken.
(foto PUB)

Omfloerst misschien maar onmiskenbaar.
Hij (de bond) kan amper reageren, vreest de
uitspraken van de rechtbanken en hoopt dat
de bui voor de zoveelste keer zal overwaaien. Arm basketbal.

BESCHAMEND
In de loop van vorige week werden geleidelijk aan meer details vrijgegeven over de
affaire Danny De Bie. Wat onze veldritkampioen in Zlllebeke allemaal moet hebben
uitgespookt zal in Nederland ongetwijfeld tot
een nieuwe gesmaakte Belgenmop aanleiding geven. Friemelen met een uit de hemel
gevallen kondoom. Honderdduizend frank
zwijggeld suggereren. Mensen waar zijn we
mee bezig. Beschamend en bedroevend.
Ook voor de wielerbond die maar moeilijk
,,een gesloten verklaring" kan afleggen.
[>
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De Bie niet mee naar het wereldl<ampioenschap en zes maanden lang geschorst. Zo
luidde het aanvankelijl<e vonnis en minder
goed l<on Danny er onmogelijk van afkomen.
Maar de renner en zijn advokaten besloten
het spel hard te spelen. Ze verzochten de
rechtbank om tussenkomst in kortgeding.
Wat al lang door velen gevreesd of verhoopt
werd, gebeurde eindelijk. De rechtbank stelde de wielerbond in het ongelijk. Zij deed
geen uitspraak ten gronde (dat was ook de
bedoeling niet) maar stelde wel dat de rechten van de verdediging miskend werden (wat
vaker het geval is in sportmiddens) en dat
zolang er geen behandeling ten gronde was
geschied onmogelijk straffen konden (mochten) worden uitgesproken. Jubel bij de betrokken renner die zijn selektie voor het
wereldkampioenschap en de verloren Superprestigepunten terugkreeg. Wat de uiteindelijke afloop ook zal zijn, de veldritsport houdt
aan deze kwalijke affaire littekens over.
En dan maken we nog geen gewag van de
wielerploeg van De Bie die het achterste van
haar tong nog niet heeft laten zien maar die,
wanneer de beslissende klappen ,,definitief"
worden uitgedeeld, vermoedelijk konklusies
zal trekken. Dat kan dan een nieuwe streep
worden door de rekening van onze koereurs
voor wie moeilijke tijden dreigen aan te
breken. Organisatoren van belangrijke nationale wielerwedstrijden ondervinden momenteel alle moeite om hun handeltje financieel
overeind te houden. Sponsors van weleer
trekken zich terug, nieuwe geldschieters
kunnen op de vingers van één hand worden
geteld. De ekonomische recessie (of stagnatie) en de Golfoorlog hipotekeren de toekomst. Bovendien heeft de kommerciële televisie de reklamestroom in andere, duidelijker meetbare, richtingen afgeleid. De financiële nood dreigt groot te worden.

ONTNUCHTEREND
Tragi-komisch is wel dat wielerbond en
FICP, die de overbelasting van de wedstrijdkalenders met koersen van het derde
knoopsgat wilden tegengaan door het optrekken van het prijzengeld en het aanleggen
van scherpere (sportieve) normen nu precies
die wedstrijden dreigen te verliezen die ze
beter wensten te beschermen. Tussen
droom en realiteit nietwaar...

I*

."1^*^Danny De Bie werd in Wetzikon aan de start geweigerd en tot een toeschouwersrol veroordeeld. Ondertussen heeft de rechtbanit alle opgelegde sankties
verworpen. Misschien zien we De Bie dan toch nog aan de start in het WK in
Gieten.
(foto roib)
met zijn uitspraken en meningen. Awel merci, zeggen ze in Brussel.
We gaan niet moraliseren over de peripetieën van Tapie. We herhalen onze oude
geloofsbelijdenis: het deugt niet (zeker niet
op termijn) wanneer de zakenwereld zich
meester maakt van de sport. Van geen
kanten. Dat de spelers van Marseille plots
met een staking dreigen kan hooguit een
meewarige glimlach losmaken. De jongens
voelen zich bedreigd in hun portefeuille en
daarom is het ze te doen.

In de marge van al die onsmakelijke verhalen en toestanden wordt gelukkig ook sport
bedreven. Ons voetbalwereldje leeft zelfs
naar een klimaks toe. Volgende zondag
staan AA Gent en Anderlecht tegenover
elkaar. Hopelijk kunnen belde ploegen in
hun sterkste samenstelling aantreden, hopeWe kunnen ons evenwel troosten: in lijk valt er vlug een doelpunt zodat de wedFrankrijk zijn ze er niet beter aan toe. De strijd „open breekt", zodat hettaktisch schavoetbalbond, die van het ene schandaal in ken overbodig wordt.
het andere tuimelt, verzamelde eindelijk genoeg moed om Bernard Tapie en zijn,,medewerkers" terug te fluiten. Beschuldigd van
„ernstig vergrijp aan de sportmoraal" en
,,het uiten van kwetsende uitspraken ten
opzichte van scheidsrechters, verbale dreigingen en poging tot intimidatie van deze
De wedstrijd zal niet over het kampioenlaatsten". Dat kan tellen. Moet U goed weten schap beslissen. Dat zeker niet. Maar zij kan
dat Tapie jarenlang als prototipe voor de de titelstrijd oriënteren. Wint Gent dan wordt
dinamische ondernemer werd naar voor ge- de ploeg van Vandereycken de uitgesproken
schoven. De man was simbool van het nieu- titelkandidaat. Schuilen kan dan niet meer.
we Frankrijk. Om de haverklap verscheen hij Bij een gelijk spel of nederlaag van Gent
op het televisiescherm, venwende hij de natie wordt de ganse kompetitie opnieuw openge-

SPORT...
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broken. Club Brugge is dan zeker nog niet
uitgeteld en ook Mechelen hoeft zich niet als
uitgeschakeld te beschouwen. Omdat Anderlecht in de komende maanden uit nog
enkel heuse topmatchen zal spelen en zoiets
doorgaans de sterksten sloopt...

...ZOGEZEGD
Ander markant gebeuren: in Melbourne
wonnen Monica Seles en Boris Becl^er een
Grand Slam-tornooi. De roodharige Duitse
geweldenaar rekende in de finale af met
LendI en stootte meteen door naar de top van
de wereldranglijst. Boris, die eerder driemaal
op Wimbledon en eenmaal op Flushing Meadow won, groeit op zijn drieëntwintigste misschien naar zijn absolute piek. Alhoewel
zulks verre van zeker is. De konkurrentie was
nooit breder, de duels waren nooit slopender. De tijden van hegemonie liggen vermoedelijk in het verleden.
Dat heeft ook Steffi Graf moeten ondervinden. In Australië stond ze weer eens niet in
de finale. Laureate werd Monica Seles die
daarvoor zelfs niet onweerstaanbaar hoefde
te tennissen. Grote tornooien zijn slijtagegevechten geworden. Van lichaam en geesten,
van spieren en zenuwen wordt veel geëist.
De resultaten zijn daardoor onvoorspelbaar
geworden. Zoals in de meeste sporten trouwens.
Flandrien

VAN AFKOOKSELS EN HERVERFILMINGEN
Met Kerstmis 1979 verscheen Het oneindige verhaal van MichaelEnde in een eerste
druk, sindsdien is het aantal verl<ochte eksemplaren haast niet meer te tellen, omdat
er zelfs een hele tijd een Duitse (in Nederland gedrukte) piratenuitgave op de markt
was.

VOOR VOLWASSENEN
De Nederlandse editie (Luitlngh-Sijthoff/België: Kluwer, Deurne) is eveneens erg
suksesvol gebleken. Net zoals andere boeken van Ende trouwens, waaronder Momo
en de tijdspaarders (afschuwelijk verfilmd)
en het prenteboek De naal<te neushoorn
uitschieters zijn. Wat er schort aan Ende is
dat men denkt dat het jeugd- of kinderboeken zijn, maar dat het eigenlijk zeer dikwijls

gaat om volwassenenlektuur met zelfs erg
filosofische strekking. Slaagde de producent
van de eerste The never ending story-film
er nog in een film te maken die kinderen
aansprak (Ende liet wel zijn naam van het
scherm halen), het tweede deel gaat jammerlijk verloren in dat filosofisch gedoe. De
speciale effekten geven daarbij nog een
deja-vu-gevoel en liefhebbers van de eerste
film zullen enkel de oude boekhandelaar
Koerander (Thomas Hill) herkennen, al de
andere figuren zijn door nieuwe akteurs
ingevuld. Nou ja, akteurs. Jonathan Brandis,
die de rol van Bastien speelt, denkt waarschijnlijk dat veel zuchten een vorm van
akteren is en John Wesley Shipp, Bastiens
vader, die voortdurend de verdwenen Bastien blijkt te zoeken, is naar nog meer op
zoek: zijn rol denk ik. Neen, van dit zeer
mooie boek had men geen tweede soep
moeten afkoken, alhoewel Falkor, de vlie-

gende hond (?) even lief blijft als voorheen.

OVERBODIG
Stella heeft Bette Midler in de hoofdrol.
Voor ondergetekende steeds een reden om
te gaan kijken. Maar Stella Claire (Bette)
heette in de 1925 versie Stella Davis (rol van
Bella Bennett) en kreeg in de 1937 versie de
naam Stella Martin Dallas (schitterend vertolkt door Barbara Stanwyck- en beiden waren betere films dan dit nieuwe Midler-vehikel. Waarom ? Omdat ze in die tijd nog wel dit
soort verhaal konden en mochten vertellen,
maar nu is het een ouwe lor en zelfs een
goeie Bette en een nog betere John Goodman kunnen deze geslipte film niet redden.
Flauw.
Willem Sneer

DERDE EUROPEES JEUGDFILMFESTIVAL
op de laatste dag van '90 en op de eerste van
'91.
Janna is een meisje en leidster van de
Adelaars. Het is haar verhaal en dat van de
andere kinderen van het dorp, in de twintiger
jaren. Twee benden, de Adelaars en de
Wolven, dagen elkaar uit en bekampen mekaar. Julian Bromski is leider van de Wolven.
Maar er zijn ook de liefdesperikelen van
enkele volwassenen, een erfeniskwestie,
een reizend teater, de eerste film en ook de
vliegtuigen en de eerste valschermen, die
deze film zachtjes op zijn pootjes doen
belanden. Zelfs jongere kinderen (vanaf 6
jaar) kan men hieer mee naar toe nemen.

KOLLABORATIE
Herman Van Veen met Kunst en vliegwerk.
Voor bovenvermeld festival kan men
plaatsbespreken
in
de
Teaterwinkel
(03/233.71.60) en op het sekretariaat: Kuipersstraat
2/4,
2000
Antwerpen
(03/226.48.11).
Het vorige week besproken Waarom kwamen de walvissen zal om onbekende redenen niet worden vertoond, dus geen walvissen. Wel Kunst en vliegwerk van de Nederlandse kineast Karst Van der Meulen.

HERMAN VAN VEEN
Deze film heeft drie kinderen en een volwassene als hoofdpersonages. De volwasse-

ne IS een beeldhouwer en deze leidt een
huishouden van Jan Steen. Steeds opnieuw
proberen ze een raket (die in de tuin is
opgesteld) te lanceren. Jammer genoeg
heeft de buurman en zijn serre daar nogal
wat last van. Dan komt er op een dag,
toevallig?, een filmstuntman in de raket
terecht en die wordt gelanceerd. Hij heeft
een enorm gat in zijn geheugen, maar de
kinderen zuilen hem uiteindelijk terug bij zijn
filmploeg brengen. Herman Van Veen speelt
de sterren van de hemel.
Janna — Adier und Wölfe Is een Duitse
speelfilm geschreven door en in een regie
van Janusz Leski. Deze voor het eerste
Duitse net geproduceerde film is zeer recent,
een eerste vertoning ging door in twee delen
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Aan de Noorse speelfilm Begynnelsen po
en historie (Het begin van een verhaal) ziet
men duidelijk dat een vrouw de skepter
voerde. Margrete Robsalm heeft op een erg
intieme en erg kiese wijze in de ziel (haar
ziel?) van een meisje gekeken. Marin leeft
met haar moeder en twee broers op een
eiland. Haar vader (het is eind jaren 40) zit in
de gevangenis wegens kollaboratie met de
Duitse bezetter. Wanneer deze zomer voorbij zal zijn moet Marin naar het vasteland, op
internaat. Zij heeft er angst voor en voelt zich
in die angst erg eenzaam. Melankolisch
zoekt ze haar troost in de natuur en ontdekt
ook haar ontluikende seksualiteit. Dat menselijke kleinheid en lafheid erg veel pijn
kunnen veroorzaken is een der grote wijsheden van deze tedere film. Vanaf 11 jaar kan
dit en jongens moeten niet zeuren, deze film
kan alleen maar voor een beter begrip onder
de seksen zorgen. Aanbevolen.
Willem Sneer
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FOTOKWIS

NIET ZO SIMPEL DIE FOTOKWIS!
Zoals we in WIJ van vrijdag 21 december
j.l. beloofden geven we u vandaag de oplossing van onze grote fotokwis. Van de 63
inzendingen was er slechts 1 (één) korrekt.
Het nivo lag dit jaar wellicht nogal hoog,
maar toch waren alle vragen met enig zoekwerk op te lossen. We geven u nu op een
drafje de juiste antwoorden:
1) Gitarist Tjen Berghmans werd onlangs
voor bewezen diensten bij Clouseau bedankt.
2) Artistiek duiveltje-doet-al Herman van
Veen is genoegzaam bekend.
3) De fluitende Bretonse bard is uiteraard
Alan Stivell.
4) In 1987 deed zich, tijdens de 11-juliviering op de Brusselse Grote markt, een
pijnlijk incident voor: Alida Neslo werd
op een fluitkoncert vergast.
5) Baron James Ensor rust voor eeuwig in
Mariakerke-dorp-Oostende.
6) Momenteel verkoopt Miei Cools wijn,
wat hem niet belet z'n liedjes te blijven
zingen.
7) Lang voor hij dit in Brussel deed (sinds
1459), plaste dit kereltje in Geraardsbergen.

Michel de Ghelderode schijnt voor vele WIJ-lezers een onbekende te zijn...
(foto G. Thiry)

8) Freek de Jonge wordt door velen als
een buitenbeentje van het Nederlandse
kabaret beschouwd.
9) Wie herkent de stettson van Dallasengerd J.R. Ewing
10) De foto bij vraag 10 liet U een stukje
Tokio zien,

ADVERTENTIE

VLMMSE GEMEENXHAPSCOMMISSIE
VAN HET
BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
SAMENSTELLING VAN EEN ACTIEF
RECRUTERINGSBESTAND voor
SOCIAAL-CULTUREEL WERKERS
{M/V) voor de sociaal-culturele raden
in het Brusselse gewest.
Functie:
— processen van samenlevingsopbouw
begeleiden
— het verenigingsleven ondersteunen
— dienstverlening aan de bevolking
Vereiste ervaring en diploma
Het diploma van maatschappelijk assistent, bij voorkeur specialisatie sociaalcultureel werk, of een diploma van een
daarmee vergelijkbare opleiding in een
post-secundaire instelling of vijf jaar
grondige ervaring in het sociaal-cultureel
werk.

SAMENSTELLING VAN EEN ACTIEF
RECRUTERINGSBESTAND voor
STAFFUNCTIONARISSEN (M/V) in de
refcentra van het Brusselse gewest
(halftijdse en voltijdse betrekkingen)
Functie:
— activiteiten in het trefcentrum organiseren
— eigen activiteiten programmeren
— de overige programma's begeleiden
Vereiste ervaring en diploma
Een universitair diploma en ten minste
2 jaar praktische ervaring of een einddiploma van het sociaal-artistiek of pedagogisch hoger onderwijs en ten minste
3 jaar praktische ervaring.

INLICHTINGEN- en INSCHRIJVINGSFORMULIEREN kunnen schriftelijk aangevraagd worden voor 11 februari 1991 bij:
Vlaamse Gemeenschapscommissie, Algemene Dienst-Personeel, Saincteletteplein
30 te 1080 Brussel.
Voor alle verdere inlichtingen: tel. 02/426.99.78 (toestelnr. 266 of 225).
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11) en bij vraag 11 prijkte een kiekje van
Schaarbeek.
12) In Brussel schitteren her en der kleurige
grafitti. Zo ook deze van vraag 12.
13) Akteur Raul Julia vertolkte enkele jaren
terug de rol van de vermoorde Aartsbisschop Romero.
14) Woody Allen, de wat sullige anti-held,
hanteert een nogal aparte vorm van
humor.
15) De nu hoogbejaarde kunstschilder Felix
De Boeck lijdt reeds enige jaren een
terugetrokken bestaan in het Brabantse
Drogenbos.
16) Het meedragen van de Sovjet-vlag in
een optocht tijdens de 41ste IJzerbedevaart in 1968 zette bij een aantal mensen kwaad bloed.
17) Wie van beide met het grootste talent
begiftigd is laten we in het midden. Vast
staat dat Hugo Claus struiser gebouwd
is dan Anton Van Wilderode,en dat hij op
z'n minst een kop groter is dan zijn
kollega.
18) Michel de Ghelderode (pseudoniem
van Adhemar Marlens, Eisene 1898Schaarbeek 1962) debuteerde in 1919 in
het Frans met La mort regarde é la fen
etre, een makabere eenakter.
19) Tijdens het seizoen '82-'83 kreeg Koen
Crucke een rol toebedeeld in het stuk
Goed van C.P. Taylor. Op de foto zien
we Crucke (links) naast Werther Van Der
Sarren zitten.
20) James Dean, Jaques Brei, Willy Vandersteen, Louis Neefs, Wim De Craene, Kor
Van der Goten en Elvis Presley zijn
helaas overleden. Enkel Raymond Van
Het Groenewoud (zie ook WIJ nr.2 van
11 januari p.40) is nog springlevend.

De glansrijke winnaar van de fotokwis is
Jos Daemen, Nieuwstraat la, 3960 Gordingen (Bree). Onze welgemeende felicitaties! De heer Daemen ontvangt eerstdaags een Siemens stereo-radiorekorder
met ingebouwde CD-speler.

MENGELWERK

HERSENBREKER
OPGAVE 71
HORIZONTAAL
2. Zo'n feest is helemaal rond (3)
4. Op die plekjes moet geveegd worden
(10)
7. Spijtig, die snelheid van de andere kant
(10)
8. Deze Noordnederlandse artiest wordt
ook in Vlaanderen gewaardeerd (3,4)
9. Gezicht (7)
11. Bedroefde inwoners van een muzikale
stad (6)
12. Er heerst regelmaat bij zo'n religieuze
organisatie (4)
13. Wie hierin zit, verkeert in de problemen
(4)
14. Beentje (4)
15. Een boterham klaargemaakt en daarna
hard weggelopen (8)
VERTIKAAL
1. Zowat het kostbaarste dat ze bezitten,
schenken ze weg (11)
2. Harde voorbereiding op het gevecht (12)
3. Bij de vele kulturele verenigingen met
deze naam vinden ze toch dat het werk
op de eerste plaats komt (5,2,6)
5. Gras dat in warme landen groeit? (10)
6. Bewoners van een laaggelegen gebied
(12)
10. Zo te horen zou zo'n plant kunnen ontploffen (5)
11. Zachte vraag (3)

SATERDAG
Renner vrijgesproken: Is...
...condoom plots ribbeDeBie?
Ooriog In Midden-Oosten
...oliedom I

OPLOSSING OPGAVE 70

Toch karnaval In Aalst
...maar met gasmaskers.

Horizontaal: 4. tegenslag; 5. eveneens; 7. piano; 9. kostganger; 12.
Lebbeke; 14. krul; 16. sneeuwbui; 17.
verdekt; 18. meikers; 20. patroon.

Vogels onder olie
...Schwarzkopf.

Vertikaal: 1. hernia; 2. ijsberg; 3. aanspreken ; 4. tweestrijd; 6. la; 8. onkruid;
10. golfkarton; 11. neus; 13. bewijs;
15. vedelaar; 19. kurk.

Coens haalt 2de zit:
...Leuvenswaardig.
Saddam probeert Israël
...voor Scud te zetten.
Treinverkeer In de war
Ook de fout van IJskens?

WINNAAR
OPGAVE 69
De dames doen het tegenwoordig goed.
Terug een dame die met de prijs gaan lopen
is: Veerie De Clercq, Br. De Saedeleerstraat
11 te 9340 Lede.

Liberalen roepen op tot ooriog:
Jean Golf.
AHASVERUS

Natuur In Midden-Oosten...
...is pechvogel.

„Chirurgische bombardementen",
las Ahasvenus
Om Koeweit te amputeren?

Ooriog: haat en...
...spoed in zelden goed
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TELEVISIE

ZATERDAG 2 FEBRUARI

ZONDAG 3 FEBRUARI

MAANDAG 4 FEBRUARI

TV 1

TV1

TV1

09 30 Pronto, Italiaanse les, 10 00 1.0. op zaterdag, 11 00 Schooltelevisie; 12 30 Babel, voor
migranten, 16 00 De verloochenden, film, 17 48
Nieuwskrant; 17 53 Kwijslijn; 17 55 Nieuws;
18 00 Tik tak; 18 05 Schoolslag, 18 45 Vlaanderen Vakantieland, 19 20 Joker- en lottotrekking;
19 30 Nieuws.
20 00 Kwijslijn
20 10 Zeg maar Jessie
21 15 The Hollywood-Connection, filmkwis
22 30 Vandaag
22 55 Sport op zaterdag
23 25 Een jaar in Vietnam, serie

09 00 Zoetekoek met Samson; 10 15 Look,
mode, 11 00 De zevende dag, praatkaffee, 13 00
Huizen kijken, info, 1315 Sunday Proms, koncert, 14 45 Schoolslag, 15 25 Hazehart, jeugdfilm, 16 50 Het pleintje, sene, 17 30 Kilimanjaro,
jeugdnieuws, 17 55 Nieuws; 18 00 Tik tak; 18 05
Plons, 18 10 In 't wilde weg, milieuprogr, 19 00
Sportweekend; 19 30 Nieuws, 19 45 Sportweekend.

14 00 Schooltelevisie; 1500 Babel, 17 30 Het
Capltool, sene, 17 53 Kwislijn; 17 55 Nieuws;
18 00 Tik tak; 18 05 Plons; 18 10 Alfred Judokus
Kwak; 18 35 Operatie Mozart, serie, 19 03 Buren,
sene, 19 30 Nieuws.
20 00 Kwislijn
20 10 Zeg 'ns AAA, sene
20 35 Cassidy, sene
21 30 Denksportkampioen, kwis
22 00 Op de koop toe, konsumenteninfo
23 05 Incredibile, humor praatshow

TV 2
14 55 Veldrijden, WK voor amateurs
19 30 Nieuws
20 00 De Mahabharata, 3-delige film

20 30 Niet voor publikatie, serie
21 40 Het ei van Christoffels, reportage
22 10 I.Q., kwis

TV 2
TV 2
14 45
19 30
19 45
20 30

Veldrijden, WK voor profs
Nieuws
Sportweekend
Mahabharata, 3-delige film

VTM

VTM
15 30 Hanna Barbera, tekenfilms, 16 20 Clip
Club, verzoekprogr , 16 45 That's love, serie,
17 00 Super 50; 18 00 Nieuws; 18 05 Beverly
Hills 90120, serie, 19 00 Nieuws.
19 30 Waagstuk, kwis
20 00 De juiste prijs, spelprogr
21 00 Hope and glory, film
22 55 Nieuws
23 25 Gentlemen and players, serie
00 15 Nieuws

12 00 Super 50; 13 00 Nieuws; 13 30 Telebusiness; 14 00 Love boat, sene, 14 55 Clip klub,
15 00 RIver of no return, film, 16 30 Murphy
Brown, serie, 17 00 Dag Koko, dierenmag , 17 50
VTM-sport; 18 00 Nieuws; 18 05 Kinderakademie, 19 00 Nieuws.
19 30 Waagstuk, kwis
20 00 Het gouden oog, gala
22 30 Nieuws
22 50 De sportshow
23 50 Fall of the house of Usher, film

Ned.

Ned.

1

13 00 Nieuws; 13 45 De \fera matinee, koncert,
14 51 Neighbours, sene, 15 34 Jules Unlimited,
technieken, 16 00 Howard's way, sene, 16 51
Museumschatten, kunst, 17 00 Brainstorm;
17 30 Nieuws; 17 40 Kassa, konsumentenrubnek,
18 22 Vara's kindermenu, 19 00 Nieuws;
19 22 Lingo, woordspel
19 46 The Flying doctors, serie
20 37 Zeg 'ns AAA, serie
21 00 Sonja, praatshow
21 56 Achter het nieuws, aktualiteiten
22 31 Per sekonde wijzer
23 04 De wereld van Boudewijn Buch, reisverhalen
23 35 E.N.G., serie
00 23 Natuurmoment
00 29 Nieuws
Ned.

2

13 00 Nieuws; 17 30 Nieuws; 17 40 Post!, brievenrubnek, 17 44 The Thundercats, sene, 18 09
Wordt vervolgd, tekenfilms, 18 30 Pauze TV,
jongerenmag , 18 56 Jackpot, kwis, 19 27 Entertainment maga^...a; 20 00 Nieuws.
20 28 Off Beat, film
22 05 Land In zicht, reis naar het verleden
22 38 Karel, praatshow
23 29 De taaimeesters, stoeien en knoeien
23 55 Nieuws
Ned.

3

09 00 Nieuws; 12 30 Studio sport; 18 00 Paspoort, 18 30 Sesamstraat; 18 45 Jeugdjoernaal
extra; 19 10 Transantartica, dok
20 00 Herinneringen aan Richard Strauss, dok
22 00 Nieuws
22 15 Studio sport
22 50 Goodbye New York, film
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1

11 00 Eucharistieviering; 13 00 Nieuws; 14 25
Het kruis in de woestijn, dok , 14 55 Napoleon &
Josephine, serie, 16 00 Lamers, praatshow,
17 00 Hou nou toch op, 17 30 Nieuws; 17 35
KRO Kresj; 1815 Crash, jongerenprogr , 19 00
Nieuws.
19 35 Zondagavond met \^n Willigenburg, praatprogr
20 30 Ook dat nog, konsumentenserie
21 15 The Hollywood Connection, filmkwis
22 25 Brandpunt, aktualiteiten
23 00 The chief, sene
Ned.

2

18 30 Nieuwskrant; 18 35 Mooi en meedogenloos, sene, 19 00 Uitzending door derden, 19 30
Nieuws.
20 00 Stijl, antiekmag
20 50 TOfSPORT, vrijetijdssporten
21 25 Uitzending door derden
VTM
16 45 Clip Club, verzoekprogr; 17.00 VTM-KInderklub; 17 30 My secret klentitiy, 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 Videodinges, gekke videoclips
20 30 MacGyver, sene
21 30J«mily ties, sene
22 00 Nieuws
22 30 Vroemtuigen, motormag
23 00 The Seekers, minisene
Ned.

Ned.

09 00 Babar de olifant; 09 25 Fitless, 09 30 16
stofzuigers; 09 45 Toren van pizza's, kinderprogr, 10 05 De boefjes, sene, 10 25 Mannetje
en mannetje, sene, 10 30 Agaath, interview,
11 00 Reiziger in muziek, 12 00 TROS voetbal
plus, 13 00 Nieuws; 18 00 The wonder years,
serie, 18 25 Lokolé, mag , 19 00 Moord-TV, popmag , 19 10 In living colour, sene, 19 30 Onrust!,
subkultureel mag , 20 00 Nieuws.
20 10 Keek op de week, satire
20 32 Belevenissen, portretten
20 57 Diogenes, aktualiteit
21 57 Berlin Alexanderplatz, serie
3

09 00 Nieuws; 10 00 Studio sport; 11 00 Jihad,
12 00 Het Capltool, diskussieprogr , 12 45 Studio
sport, 18 00 Het Gnekse vuur, teleac, 18 30
Sesamstraat; 18 45 Studio sport; 20 00 Nieuws.
20 10 Kenmerk, aktualiteiten
20 37 Moskou is niet alles, dok sene
21 05 Dorp in wording, RVU
21 30 Ischa, praatprogr
22 00 Oog in oog. De schoonste van al
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2

13 00 Nieuws; 14 30 Santa Barbara, sene, 15 19
Ontdek je plekje, Lier, 15 29 Studio Trappelzak,
kinderprogr, 16 00 Service salon; 17 30 Nieuws;
17 40 Ko, de boswachtershow, natuursene,
18 25 Goed gezond, info, 18 50 Een droom van
een tuin, info, 18 55 Avro Sportpanorama, 19 20
Tussen kunst en kitsch, antiekmag , 20 00
Nieuws.
20 29 De sleutels van Fort Boyard, amusement
21 36 True Colors, sene
22 05 Televizier, aktualiteiten
22 41 Capital City, serie
Ned.

Ned.

1

13 00 Nieuws; 17 30 Nieuws; 17 35 Op de groei,
over geloof, 17 46 Beestig, dierenprogr , 1 8 00
Different World, sene, 18 24 NCRV Sport op 1 ,
19 00 Nieuws.
19 20 The Cosbyshow, sene
19 50 Prettig geregeld, sene
20 27 Lucy, showprogr
21 17 Hier en nu, aktualiteiten
22 00 De stoel bis...bis...bis..., praatprogr
22 46 Grensgesprek, praatprogr
23 11 Cheers, serie

3

09 00 Nieuws; 10 30 Schooltelevisie; 15 00 Teleac; 18 30 Sesamstraat; 18 45 Jeugdjoernaal;
18 55 Het klokhuis, 19 10 Teleac, 20 00 Nieuws.
20 20 Milieubericht
20 25 Jopie Huisman, dok
21 15 Eigenaardig
21 20 Educatief extra
21 23 Personeelsmanagement, kursus
22 00 Nieuws
22 15 Studio sport joernaal

TELEVISIE

DINSDAG 5 FEBRUARI

WOENSDAG 6 FEBRUARI

DONDERDAG 7 FEBRUARI

TV1

TV1

TV1

14 00 Schooltelevisie, 17 30 Het Capitool, serie,
17 53 Kwislijn; 17 55 Nieuws; 18 00 Tik tak;
18 05 Saartje en Sander, serie; 18 20 Sprookjesteater. Trouwe Lali, 18 35 Black Beauty, serie,
19 03 Buren, serie, 19 30 Nieuws.
20 00 Kwislijn
2010 De drie wijzen, kwisprogr
20 45 Zeker weten? praatprogr
21 55 De Pré historie, 1967
22 30 Vandaag
23 55 De vrolijke dokters van St.Switin's, serie

16 00 Samson, 17 30 Het Capitool, serie, 17 53
Kwislijn; 17 55 Nieuws; 18 00 Tik tak; 18 05
Plons; 1810 Peulschil, jeugdprogr, 18 35 De
woudlopers, serie, 19 03 Buren, serie, 19 30
Nieuws.
20 00 Kwislijn
2010 Tatort, serie
21 45 Look, modemagazine
22 30 Vandaag
22 55 Negentig, jaar 1, kunstmag

14 00 Schooltelevisie, 15 00 Babel, 17 30 Het
Capitool, sene, 17 53 Kwisijn; 17 55 Nieuws;
18 00 Tik tak; 18 05 Prikballon; 18 20 Malvira,
serie, 18 35 Seabert, serie, 19 03 Buren, serie,
19 30 Nieuws.
20 00 Kwislijn
2010 Doet ie't of doet le't niet, spelprogr
21 25 Panorama, aktualiteiten
22 30 Vandaag
22 55 In zeer geheime dienst, serie

TV 2

TV 2

18 30 Nieuwskrant; 18 35 Mooi maar meedogenloos, serie, 19 00 Land boven de bomen, dok ,
19 30 Nieuws.
20 00 Mannetjesmaker, film

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

TV 2

VTM

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, straatkriminaliteit
23 15 Soap, serie
Ned.

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
21 00 Embassy, serie
22 00 Nieuws
22 25 Scarecrow en mrs. King, serie
23 20 Benson, sene
23 45 Nieuws

1

13 00 Nieuws; 17 30 Nieuws; 17 40 Cult, 18 06
Vata's kindermenu, 19 00 Nieuws, 19 22 Lingo,
woordspel
19 44 De baas In huis, serie
20 14 Doet le't of doet ie't niet?, spelprogr
21 35 In het nieuws, aktualiteiten
22 26 Golden girls, serie
22 51 De kloof, diskussieprogr
23 36 Museumschatten
, Ned. 2
13 00 Nieuws; 14 30 Santa Barbara, serie, 15 15
The edge and beyond; 1525 Een stuk of twee,
mag , 16 30 Bright sparks, serie, 16 40 Megabel,
verliefd op techniek, dok , 17 05 Zorro, serie,
17 30 Nieuws, 17 40 Bouli, serie, 17 45 B.O.O.S.,
kinderprogr , 1 8 1 0 Countdown, pop, 18 55 De
heilie koe, automag , 19 25 Het laatste woord;
20 00 Nieuws.
20 27 Die 2 speciaal, serie
21 00 Wiseguy, serie
21 50 RUR magazine, praatprogr
22 30 Married with children, serie
22 55 Stop de persen, mediamag
Ned.

18 30 Nieuwskrant; 18 35 Mooi en meedogenloos, sene, 19 05 Uitzending door derden; 19 30
Nieuws.
20 00 Natuur, wat doe je ermee?, dok
21 00 Romeo en Julia, teater KVS

Ned.

1

13 00 Nieuws; 17 30 Nieuws, 17 35 De grote
Yukung race, dok, 18 30 Buren, sene, 19 00
Nieuws; 19 20 Tien in de pan, spelshow
20 35 Volmaakte vreemden, serie
21 06 Milou van Sprang, praatshow
22 00 Vreemde praktijken, sene
22 30 Brandpunt special report, aktualiteiten
23 10 Begane grond, dok
23 45 Nieuws

Ned.

Ned.

1

10 00 Vrouw zijn, m a g , 10 45 TV-fruitmand,
geestelijke muziek, 13 00 Nieuws; 15 00 De werelld van het Wapitihert, dok , 1 5 30 Ceddie,
serie, 15 59 Het kleine huis op de prairie, sene,
16 46 Kinderkrant, kerstspecial, 17 30 Nieuws;
17 40Tijdsein, 18 30Avonturenbaai, serie, 19 00
Nieuws
19 20 Vermist: Stephen Walls, film
20 55 Alsnog de stoel, dok
21 30 Tijdsein, aktualiteiten
22 05 God verandert mensen
22 55 Staling, dok
23 40 Tenslotte
23 45 Nieuws

2

14 15 Santa Barbara, sene, 15 04 De TV-dokter,
15 05 Gloss, serie, 15 53 Belfleur, 16 52 De bal is
rond, 17 30 Nieuws; 17 40 De teenage hero
turtles, serie, 18 02 Popformule; 18 42 Billy Hotdog,
kinderprogr, 18 55 Sweethearts, serie,
19 28 Kieskeurig; 2000 Nieuws.
20 27 Love letters, spelprogr
22 05 Tros aktua
22 35 Tros triviant, spelprogr
23 25 Ravel, koncert

Ned.

Ned.

09 00 Nieuws, 09 30 Schooltelevisie; 18 00 Wat
doe jij nou? school- en beroepskeuze, 18 30
Sesamstraat; 18 45 Jeugdjoernaal, 18 55 Het
Klokhuis; 19 10 Design classics, de Harley Davidson; 19 35 Bekijk 't maar; 20 00 Nieuws.
20 24 Een hotelbar in Tokio, toneel
21 21 Dans in Nederiand, dok
22 00 Nieuws
22 15 Studio Sport
22 30 NOS-laat
23 15 Financieel management
23 45 Nieuws

3

08 55 Nieuws; 09 00 Schooltelevisie; 18 00 De
familie Ramdam, serie, 18 30 Sesamstraat; 18 45
Jeugdjoernaal; 18 55 Het klokhuis; 1910 Wan
gewest tot gewest, regionale info, 20 00 Nieuws
20 20 Stichting Socutera, De Massamoordenaar
20 25 Bernstein dirigeert Beethoven, klassiek
21 25 Studio sport
22 00 Nieuws
22 15 Studio sport
22 30 NOS-laat
23 15 Nieuws
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2

13 00 Nieuws; 17 30 Nieuws; 17 40 Bouli, serie,
17 45Konsumentenlijn, info, 18 10 Top40; 18 55
Jackpot; 19 20 Veronica Film & Video, filmnieuws, 20 00 Nieuws
20 27 In de Vlaamsche pot, serie
21 00 Magnum, serie
21 50 Nieuwslijn
22 30 Married with children, serie
22 55 Berg je voor Berg
Ned.

3

09 00 Nieuws; 10 00 Schooltelevisie; 15 05 Teleac, 18 00 Lekker weertje, mijnheer Pradhan,
dok serie, 18 30 Sesamstraat; 18 45 Jeugdjoernaal; 18 55 Het klokhuis; 19 10 Robin of Sherwood, serie, 20 00 Nieuws.
20 20 Lopend vuur, mediarubriek
21 04 Zo kun je niet leven: Rusland 1990, dok
22 00 Nieuws
22 15 Studio sport
22 30 NOS-laat
23 15 Klassieke mechanika, teleac
23 45 Nieuws

15 30 Dallas, serie, 16 20 Santa Barbara, sene,
16 45 Clip Club, verzoekprog , 17 00 VTM-Kinderklub; 17 30 My secret identity, sene, 18 OC
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 special, show
22 00 Nieuws
22 30 Star, filmmagazine
2310C.A.T.S eyes
00 00 Nieuws

3
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EEN FILM PER DAG

VRIJDAG 8 FEBRUARI
TV1
14.00 Schooltelevisie; 17.30 Het Capitool, serie;
17.53 Kwislijn; 17.55 Nieuws; 18.00 Tik tak;
18.05 Postbus X, serie; 18.30 Top 30; 19.03
Buren, serie; 19.30 Nieuws.
20.00 De wonderjaren, serie
20.40 Dansen in het donker, film
22.10 Première, film en video
22.45 Vandaag
23.10 Tijd is geld
23.15 De achtervolging, film
TV 2
18.30 Nieuwskrant; 18.35 Mooi en meedogenloos, serie; 19.00 Uitzending door derden; 19.30
Nieuws.
20.00 Baka, volk uit het regenwoud, dol<.
20.50 Herover de aarde, wetenscfi. mag.
21.30 Hulzen kijken, info
21.45 De dans ontsprongen
VTM
15.30 Dallas, serie; 16.20 Santa Barbara, serie;
16.45 Clip Club, verzoel<progr.; 17.00 VTM-KInderklub; 17.30 My secret identity, serie; 18.00
Nieuws; 18.05 Cijfers en letters; 18.30 Home and
away, serie; 19.00 Nieuws; 19.30 Rad van fortuin.
20.00 Bompa, serie
20.30 Wies Andersen show, spelprogr.
21.30 The shaduw rklers, TV-film
23.10 Nieuws
23.40 Friday the 13th, serie
00.25 Nieuws
Ned. 1
13.00 Nieuws; 14.12 Rondom tien; 15.03 Ja
natuurlijk; 15.34 Vrouwen in de gezondheidszorg, dol<.; 16.00 Passage, middagmag.; 17.30
Nieuws; 17.40 Winnie the Pooh; 18.05 Disney
klub; 19.00 Nieuws.
19.20 Dinges, spelprogr.
19.45 Maak dat de kat wijs, spelprogr.
20.21 't Torentje, al<tualiteiten
20.36 Murder she wrote, serie
21.29 Ducker en Oudenrijn, serie
22.03 De Geer, praatprogr.
22.49 Vrouwen in de gezondheidszorg, dol<.
23.14 Nocturne
23.43 Nieuws
Ned. 2
13.00 Nieuws; 17.30 Nieuws; 17.40 Meer plezlei
met papier, l<ursus; 17.55 Afrika, dok.; 18.40
Therlon Natural State, natuurfilm; 18.55 Jackpot,
beeld- en woordspel.; 19.25 Dierenmanler«n, dierenprogr.; 20.00 Nieuws.
20.27 Te land, ter zee en In de lucht, spektakelshow
21.25 TROS TV show, praatshow
22.20 Binnenlandse zaken, l<older
22.50 Hollywood Boulevard
23.20 Nieuws
Ned. 3
09.00 Nieuws; 09.30 Schooltelevisie; 18.00 Paspoort; 18.30 Sesamstraat; 18.45 Jeugdjoernaal;
18.55 Het klokhuis; 19.10 Xerxes, serie; 19.39
Het gezicht van Nederland, Vlissingen; 20.00
Nieuws.
20.25 Sport studio
20.55 Geen C te hoog, muziel^progr.
21.35 Cinema 3
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De kijKer zaï zien schrap moeten zetten voor de 7 uur durende verfilming
van de Hindi-bijbel, De Mahabharata. Zaterdag 2 en zondag 3 februari op
BRT TV 1 (om 20 en om 20u.30).
ZATERDAG 2 FEBRUARI

THE MAHABHARATA
Eerste deel van de Frans-Britse verfilming (1989) van de Mahabharata, het
Indische epos over de geschiedenis van
de mensheid. Het is met zijn twaalduizend bladzijden ongetvi/ijfeld het langste
gedicht ter wereld en de film duurt dan
ook zo'n zes uur. Het tweede deel wordt
morgen uitgezonden. (BRT TV2, om
20u.)

ZONDAG 3 FEBRUARI

RIVER OF NO RETURN
Amerik. film van Otto Preminger uit
1954 met Robert Mitchum, Marily Monroe, Rory Calhoun, e.a. In 1870 worden
de Kanadese Rocky tVlountains overspoeld door avonturiers op zoek naar
goud. Een van hen is Matt Calder...
(VTM, om 15u.)

MAANDAG 4 FEBRUARI

FANDANGO
Vijf jongeren maken ten teken van
afscheid aan hun onbezorgde schooljaren een dolle autorit door het uitgestrekte, dorre grensgebied tussen Mexiko en
Texas. Wat begon als een grap mondt uit
in een ware nachtmerrie. Amerikaanse
film van Kevin Reynolds uit 1985 met
Kevin Costner, Judd Nelson en Sam
Robards. (BBC 2, om 22u.)

DINSDAG 5 FEBRUARI

MANNETJESMAKER
Roger Blackwell heeft door omstandigheden moeten afzien van zijn job als
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mediaraadgever op het Witte Huis. Toch
werkt hij samen met zijn partner Byron
Caine verder aan een filmdokument
waarin hij de korruptie van politici aan de
kaak wil stellen. Amerik. film uit 1986,
met Michael Nouri, Anne Twomey en
Jerry Orbach. (The Imagemaker — BRT
2, om 20u.)

WOENSDAG 6 FEBRUARI

DE TIEN GEBODEN
Amerik. bijbelfilm van Cecil B. De Mille
uit 1956 met Charlton Heston, Yul Brynner, Edward G. Robinson, e.a. Eerste
deel op dinsdag. (The Ten Commandments — RTL-TVi, om 20u.10)

DONDERDAG 7 FEBRUARI

LE GANG DES OTAGES
De „Val Rose" is een bar voor eenzame mannen. Op een nacht worden de
uitbater, Ange Cerutti, zijn vrouw Nelly en
de dienster door een dolgeworden Gilbert Nodier neergeschoten. Die wordt nu
het doelwit van de stamgasten van het
café. Franse misdaadfilm uit 1972, met
Daniel Gauchy, Bulle Ogier en Gilles
Segal. (A2, om 22u.)

VRIJDAG 8 FEBRUARI

DE ACHTERVOLGING
De jonge werkloze Gerry is het leven in
zijn rustige Nieuwzeelandse geboortestadje meer dan beu en hij besluit naar de
grote stad te trekken, op zoek naar opwinding. Nog voor hij goed en wel vertrokken is krijgt hij het al aan de stok met
de politie. Nieuwzeelandse film uit 1981.
(Goodbye Pork Pie — BRT 1, om
23U.1S)

UIT DE REGIO

OP DE
BARRIKADE

Anderen — die dat kunnen — hebben het
geweten; precies 54,5 meter boven de zeespiegel, staat hij er — onbewogen — met zijn
rug naar ons sekretariaat toe. Hij, een echte
Brusselaar, werd geboren in de Hellestraat,
nu de Miniemenstraat, als Andries Van Wesele. Zijn vader reisde als hofapoteker met
Karel V mee. En zijn moeder, Elisabeth
Crabbe, hield de huishouding — zij moet een
knappe vrouw geweest zijn. Want zij hield
immers de archieven bij! Óp de Galgenheuvel waar Jozef Poelaert tussen 1866 en 1883
zijn pompeus Gerechtshof zou neerploffen
heeft Andries de opgehangenen zachtjes
heen-en-weer zien wiegen. Op deze getuigeheuvel liet de rechter geselen, onthoofden en
levend begraven. In 1505 gebeurde dat men
Anna Diercx uit zijn buurt en we lezen dat de
beul 2 stuivers kreeg voor zijn werk...
Op de Brusselse Markt vierde — een
boogscheut daar vandaan — de keizerlijkklerikale macht haar feest-van-de-haat. In
1523 werden er de eerste Augustijnen, die
Maarten Luther volgden, levend verbrand...
Andries Van Wesele was toen amper 9 jaar
oud! Op de avond van de 9e golfoorlogdag
zitten we met onze kinderen rond de Herentse keukentafel. Zij verwonderen zich over 't
godsdienstig islamfanatisme van sommigen
dat ze op de TV meemaken. En zachtjes
pratend vertel ik hen over onze 16e eeuw in
de Nederlanden... Hoe die tijd niet alleen
mede geregeerd werd door een gelijkaardige
kerkelijke onverdraagzaamheid, 'maar ook

door de absolutistische leerstellingen van
een Grieks-Romeins arts, Galenus, die toen
al meer dan 1300 jaar overleden was. Tegen
dit alles zou Andreas Vesalius storm lopen.
Hij was daardoor voor de 16e eeuw een groot
vredestichter. Ziel en lichaam bevrijden!
Geregeld strijkt er tussen door een vermoeide duif neer op zijn bronzen hoofd. En
het groen plantsoentje om hem heen is één
grote vespasienne voor al wat hond heet in
de buurt. (Van waar dit Frans-Brussels woord
komt voor een gewone plas- en ...plaats is
me niet bekend).
Beneden aan zijn voeten, op het Barrikadenplein, wriemelen die zaterdag 26 januari
vele nationaliteiten door mekaar. De VUJO
nodigde ze uit om samen wat vrede, wat
zelfbestuur en wat wereldverstandhouding te
beleven. Het Barrikadeniredesplein wordt
zo eens te meer een levendige oase van
eerbied-voor-mekaar. Prof. dr. Hendrik Brugmans schreef het ons reeds op 1 juni 1987
voor in één pakkende zin: „Een eenheid die
verscheidenheid ontleent, kan nooit levensvatbaar zijn".
En Vesalius wist dat voor zijn tijd beter dan
wie ook. Hij heeft de waarde en de wetenschap van vele Araabse en Joodse geneeskundigen doorgrond en ze getoetst aan zijn
inzichten en zijn bevindingen, die zo revolutionair waren. Dit geloof hield hij vol tot en
met zijn laatste tocht zou hij dat doen, vooral
in het levendige en oorlogszuchtige Middellandse-Zeegebied van toen. Vanuit Venetië

naar Israël en terug over Cyprus zakte hij in
Zante voor de stadspoort — opgeleefd — in
mekaar. Het was bijna simbolisch: Zante,
een Ionisch eilandje — zo groot als de
toenmalige stad Brussel — was afwisselend
Byzantijns, Normandisch, Venetiaans, Engels en Grieks bezit! Ook de Turken wierpen
er hun blikken op. Maar het bleef (tot op
heden) zich zelf. Vesalius' grafmonument
doorstond er in 1571 de Turkse onverdraagzaamheid niet en werd vernield. Is er zoveel
nieuws onder de zon?
Willy Kuijpers,
Algemeen Sekretarls.
P.S.: Wie graag De drempel voorbij!, het 0nummer van „VU-Aktief" ontvangt, krijgt dit
gratis via ons sekretariaat toegezonden (tel.
02/219.49.30). Het beschrijft niet alleen onze
Vesalius-voor-de-deur en daarbij het hele
Barrikadenplein maar het geeft ook onze
werking weer. Het is dus een werfbrochure
voor je kinderen, vrienden en kennissen, om
onze levenskring van Vrije Vlaamse Demokratische volksnationalisten in Europa te vergroten. Doe meel Of kom eens met je hele
afdeling op bezoek. De verbouwingswerken
van onze benedenverdieping zijn bijna klaar.
Eddy De Saeger, Renaat Raes, Roger Vermylen en zovele anderen halen eer-van-hunwerk. Sonja en Monique hebben al meer stof
weg-gepoetst dan ooit te voren. Maar over
het doel van die verbouwingsbedoelingen
hoor je later meer!

Zaterdag 26 januari: op enkele meters van Vesalius poseert de internationale vredesfietSersdelegatie.
(foto Jan Van Der Perre)

ADVERTENTIE

LUNCH

900 fr. p.p.

RESTAURANT

MARKTMENU

1.500 fr. p.p.

Zalmpapillote, julienne van groenten

Proevertje
:>
St.-Jacobsnootje en zalm
gemanneerd met dille

Tussenrib ,,Bordelaise"

Levendvers kreeftje geparfumeerd

Nagerecht

met lichte kerrie uit IVIadras

Nieuwelaan 47, 1860 Meise
02/269 70 45
Woensdag en zondagavond gesloten

Lamszadel met salie

Proevertje

HASSELTBERQ

4-

Nagerecht
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HET PARTIJBESTUUR DEELT MEE
Na afloop van het Volksunie-Partijbestuur
van maandag 28 januari j.l. heeft algemeen
voorzitter Jaak Gabriels volgende mededelingen verspreid ten behoeve van de pers.
Het partijbestuur van de VU-Vlaamse Vrije
Demokraten besprak het megadekreet inzake het universitair ondenwijs, de Silco-gate
en het standpunt van de Belgische regering
over de Golf-oorlog.

MEGADEKREET
Van meetaf werd, in tegenstelling tot andere partijen, vanuit de VU-Vlaamse Vrije Demokraten een positief standpunt ingenomen
t.a.v. de voorontwerpen van dekreet betreffende de universiteiten. Dit positief en konstruktief standpunt, zij het met de nodige
aanzetten tot bijsturing zodat de kwaliteit van
het onderwijs behartigd wordt, en verder
reikt dan diskussies omtrent de financiering
van instellingen, werd doorheen de onderhandelingen steeds opgevolgd.
De VU is tevreden dat de surplusuitgaven
binnen de perken gehouden werden. Binnen
een begroting van 14,4 miljard frank werd
voor een meeruitgave gezorgd van ongeveer
3%.
Ook de aanpassing van de zogenaamde
begeleidings- en oriënteringsproef vindt in
de ogen van de VU genade. Er werd voor een
drieledige aanpassing gezorgd: een adekwate begeleiding en oriëntering tijdens of
aansluitend op het laatste jaar middelbaar;
een efficiëntere begeleiding tijdens het eerste jaar voortgezet onderwijs; en tenslotte de
verdere uitbouw van het stelsel van de overdraagbare ,,credits".
Ten derde verheugt de VU zich over het
feit dat het megadekreet de interaktie met
het HOBU en inzonderheid het HOLT verbetert, en dat de uitwerking van de rationalisatie en programmatie, na het advies van de
Vlaamse interuniversitaire raad, toe zal komen aan de Vlaamse eksekutieve.

Terzake vraagt de VU zo snel mogelijk
opheldering om aan alle spekulaties een halt
loe te roepen.
De verwarring inzake de „affaire" Khaled
moet eveneens weggenomen worden. Ofwel
zijn de berichten in de pers juist, ofwel zijn ze
onjuist. Het geschipper terzake of het wegvluchten in een stilzwijgen heeft een kwalijke
indruk nagelaten met het ontslag van 3
diplomaten als gevolg.
De VU is trouwens voorstander van een
strikte regeling van de ministeriële verantwoordelijkheid tijdens en na de ambtstermijn. Dit zou de politieke geloofwaardigheid
ten goede komen.

GOLFOORLOG

~

Inzake het Belgisch standpunt in de Golfoorlog verwacht de VU dat de federale regering haar strategie van behoedzaamheid
aanhoudt. De strikte toepassing van de VNresoluties, en niets meer, dienen de leidraad
te vormen van de regeringspolitiek. De herovering van Koeweit mag niet gelijk worden
gesteld met de vernietiging van het Iraakse
volk. Het volk van Irak dient met hetzelfde

De VNOS-uitzending rond de eerste van
de 6 pijlers van het Toekomstplan voor
Vlaanderen was de belovende start voor een
reeks boeiende TV-programma's.

De oorlog in de Golf illustreert dat de
oliespekulatie die de VU maanden geleden
reeds aankloeg de grote oliemaatschappijen
geen windeieren heeft gelegd. De winstcijfers van de oliemaatschappijen liegen er niet
om.

De tweede debatuitzending is reeds in de
maak en opnieuw kunnen WIJ-lezers deelnemen aan de diskussie, het belooft interes-

sant te worden. Ondenwerp is de VU-kijk op
Welvaart en Welzijn.
Daarover debatteren naast André Geens,
minister van Ontwikkelingssamenwerking;
Mieke Officiers (van het Vlaams Ekonomisch
Verbond) en Honoré Paelinckx, de ex-manager van de Belgische Spoonwegen.

Minister Geens komt rechtstreeks op de
buis in de VNOS-uitzending van 26 februari a.S.
(foto Dann)

WIJ-lezers die de rechtstreeks uitzending
wensen bij te wonen en/of tussen beide te
komen met een vraag zijn van harte welkom.
Zij moeten dan wel tijdig reageren want de
plaatsen (slechts 20) in de BRT-studio zijn
beperkt.
Een telefoontje aan het Algemeen Sekretariaat (02/219.49.30, vragen naar MarieRoos Maes) om de komst aan te kondigen is
echter wel nodig. U kunt dan ook meteen uw
vraag aan een panellid formuleren.
De VNOS-uitzending rond Welvaart en
Welzijn heeft plaats op dinsdag 26 februari
a.S. om 21U.30 op TV2.
Vergeet niet dat wie zich engageert reeds
op de BRT moet aanwezig zijn vanaf 18u.
U bent van harte welkom I

SILCO
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De VU veroordeelt de wapenleveringen uit
het verleden en het heden. De VU betreurt
dat de oorlogsindustrie weer op volle toeren
draait. De Vlaamsnationalisten hechten aan
andere principes, die hier haaks op staan:
het respekt voor het zelfbeschikkingsrecht
van de volkeren, en de Nooit meer oorloggedachte van de Fronters.

WIJ-LEZERS KUNNEN VNOSUITZENDING BIJWONEN

De Volksunie vindt tenslotte dat de zorg
voor het taalgebruik en de Vlaamse kuituur
aan onze universiteiten in voldoende mate
gerespekteerd zal worden, zonder dat deze
zich teveel op zichzelf zullen terugtrekken.

De VU-Vlaamse Vrije Demokraten voelt
zich zoals elke burger erg ongelukkig met de
nasleep van de Silco-affaire. Waar zij zelf op
louter humanitaire basis bij kolonel Kadhafi
met positief resultaat is tussenbeide gekomen, blijft de diplomatieke afhandeling vragen oproepen. Hier was de VU op geen
enkele wijze bij betrokken, integendeel.

respekt behandeld te worden als de andere
getroffen volkeren uit de buurt zoals de
Koerden en de Palestijnen. Het wordt trouwens hoe langer hoe duidelijker dat er na de
oorlog snel werk gemaakt dient te worden
van een vredeskonferentie voor het MiddenOosten.
Turkije moet volgens de VU aangespoord
worden om zich even terughoudend te gedragen als Israël. De Turkse houding dient
ingegeven te zijn door een defensieve refleks. Binnen de Navo dient in ieder geval
politiek overleg gepleegd te worden indien
Irak Turkije zou aanvallen.

UIT DE REG O

LIMBURG
FEBRUARI
2 SINT-TRUIDEN: Jaarlijks afdelingsbal, om
20U.30 in zaal Veemarkt, Speelhoflaan. Aan het
orgel: Joep Lichter! Inkom: 99 fr. Org.: VU-afd.
Sint-Truiden.
2 HERK-DE-STAD: 6de Kwis en Spel. Spelleiding en presentatie: Ivan Hoebrechts en Guido
Ector. Thema 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 dinsdagviering in De Slagmolen,
Slagmolenweg
76.
Org.:
VWG-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.

ZOEKERTJE
— 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
WIJ stellen U voor in exclusiviteit

(^Jumu^
B.V.B.A Stassen-Verlinden
, Restaurateur

Traiteur

Banketaannemer-,

Comberg 29 b 3790 St-Martens-Voeren 1el.:041/611110
Groepen informeer eens naar onze arrangementen
en dagmenu's voor groepen.
*Furon: eerste vermelding van Voeren in 966.

Het VU-arrondissement Hasselt organizeerde een info-avond rond onderwijs. Op de
foto: minister Sauwens, voorzitter Wilfried Remy, senator Appeltansen sekretaris Ivo
Coninx.

INFOONDERWIJS IN HASSELT
Na het verzenden van zowat vijfduizend brochures „Meester of marionet" had in het kultureel
centrum in Hasselt een info-avond rond ondenwijs
plaats.
Na een inleidend welkom door voorzitter Wifried
Remy, werd de inhoud van de brochure toegelicht
door senator Laurens Appeltans. De nadruk werd
vooral gelegd op de gelijke kansen, waarbij er
indien nodig speciale normen dienen gekreëerd om
die gelijke kansen mogelijk te maken en er een
ondenwijsvervlechting moet tot stand worden gebracht om het ondenwijs meer kindvriendelijk te
maken.
Ook het pluralisme in het onderwijs kwam ter
sprake, waarbij er niet gestreefd wordt naar een
nieuw net maar een overkoepelend pluralisme met
een positieve waardering tegenover de verschillende inzichten. Gemeenschappelijke, kostenbesparende initiatieven dienen genomen, zoals het ge-

VU-UMBURG GELUKKIG MET
BESLISSING SOLTERHEIDE
De VU-Limburg is gelukkig met de beslissing van
de bevoegde minister om Solterheide om te toveren
tot natuurzone. Na een bezoek ter plaatse afgelopen vrijdag verklaarde minister Waltniel bereid te
zijn een gewestplanwijziging in te leiden bij de
Vlaamse regering om Solterheide als ontginningsgebied definitief te schrappen en om te vormen tot
natuurgebied. Frieda Brepoels had hem dit reeds
op 28 november in de Vlaamse Raad gevraagd.
Het VU-kamerlid had wel vragen bij de manier
waarop de beslissing werd kenbaar gemaakt. ,,Er
werd ter plaatse een heuse blauwe mediashow
opgevoerd. Alle blauwe broeders van hoog tot laag
werden opgetrommeld om de laatste spechten en
haviken te vereren met een bezoek. Een wandeling, bij het winterweer, kan de heren alleen maar
goed gedaan hebben. Een dorpscafé is echter niet
de geschikste plaats om agendapunten voor de
Vlaamse regering te ondertekenen. Een beetje

meenschappelijk
Stad.

leerlingenvervoer

in Herk-de-

De kwaliteit van het onderwijs dient op peil
gehouden. Het middel daartoe is de leerkracht, die
zijn maatschappijvisie dient door te geven langs
zijn vak en die dan ook financieel en maatschappelijk dient gewaardeerd te worden.
Minister Sauwens meende in zijn slotwoord dat
investeren in het onderwijs en het intellect, investeren is in onze rijkdom. Hij benadrukte dat bepaalde
gelden van KS moeten kunnen vrijgemaakt worden
voor het onderwijs, meer bepaald wat de provincie
en vooral het universitair ondero^ijs betreft. In 1992
zal de universiteit van Maastricht niet onbelangrijk
zijn in het universitaire landschap van Vlaanderen,
aldus de minister. Hij betreurde tevens dat de
verkiezing van schoolraden een uiting was van
machtsbelangen en zeker met in het belang van de
scholen stond.

ADVERTENTIE

HOTEL - RESTAURANT

respekt voor de herwaardering van het Vlaams
Parlement zou de minister gesierd hebben. Er
worden al te vaak beslissingen boven de hoofden
van de vertegenwoordigers van het volk heen
genomen uit puur partijpolitieke overwegingen,"
vertelt Brepoels.
Vandaar ook dat zij deze week in de Vlaamse
Raad de minister zal ondervragen om duidelijkheid
te scheppen in dit dossier. De bevolking van
Neerglabbeek en meer bepaald de aktievoerders
van de NAN hebben hier recht op.

axtino
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

,,Dat de liberalen zich in zorgvuldig uitgekozen
dossiers erg „groen" beginnen op te stellen is een
hoopvolle tendens, maar konsekwent handelen in
woord en daad is een ander paar mouwen. Hopelijk
onthouden de blauwe heren zich nu ook van
jachtpartijen in de natuur," besluit het kamerlid uit
Bilzen.
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Prachtig uitzicht op de Voervallei
Gezellige taverne, groot terras, openluchtzwembad, kmderspeeltuin, petanquebanen
en grote parking.
San Martino waar Vlamingen thuis zijn!
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ZOEKERTJE

KOLLOKWIUM
AFVAL
In het kader van het Toekomstplan Vlaanderen organiseert de pijler „Leefbare toekomst" een kollokwlum l.v.m. de afvalproblematlek in Vlaanderen. Dit kollokwlum 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).

— GEZOCHT — 25-jarige jongedame met noties
medisch sekretariaat en interims in OCMW en
klinieken zoekt passen betrekking in het Brusselse
of ten Westen van Brussel. Onmiddellijk beschikbaar. Voor inlichtingen zich wenden tot senator dr.
Jef Valkeniers, tel. 02/569.16.04.

Toekomstplan
Voor Vlaanderen
Programma: VU-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 kollokwlum
ontmoeten.

— GEZOCHT — 48-jarige technisch ingenieur
levensmiddelentechnologie, tot voor kort wonend
en tewerkgesteld in Paramaribo, Suriname, zoekt
werkt. Kontakteren: Kabinet min. A. Geens, cel
dienstbetoon, tel. 02/210.19.12 - 210.19.13.
— GEZOCHT — Verkoopster-winkelbediende
(1961) zoekt werk in de omgeving van Brussel of
Aalst. Kontakteer kamerlid E. Van Vaerenbergh,
02/519.86.94 (7u.30-12u.). Ref: 9009-100.
— OVER TE NEMEN — Om gezondheidsredenen,
winkel van gadgets en geschenken over te nemen,
met of zonder stock. Interessante ligging. Molenbeek-Dilbeek. Tel. 02/521.45.61.

ADVERTENTIE

Een dimensie
meer!
Voor uitstekende dienstverlening
tegen competitieve prijzen

ELECTRABEL
elektriciteit, aardgas, TV/FM-signaien
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FEBRUARI
1 VLAMERTINGE: Gespreksavond met o.m. Michel Capoen, Herman Laurens, Jan Delie en Ivan
Bonte. Om 20u. in de zaai van café De Engel,
Poperingseweg 272 te Vlamertinge. Org.: VUleper.
2 DEERLIJK: Molenhoek Deerlijk, om 18u.: Panelgesprek: Jean-Pierre Van Rossem-Hugo Covellers. Moderator: Peter Verlinden. Inkom 150 fr.
Kaarten: 056/70.17.92 of 091/25.75.27 of bij bestuur. Org.: VU-Deerlijk.
2 OOSTENDE: Grote VUJO-Kwis en Receptie.
Om 20u. in zaal Den Anklap, Leffingestraat 85.
Deelname: lOOfr. per ploeg (ong. 3 pers.). Inschrijven bij Peter Cordy, Goedheidstraat 44 te 8400
Oostende.
3 DAMME: Familiedag. 14u. Kerk Lapscheure.
Wandelen door Polders en Pannekoeken. Org.:
Vlaamse Kring.
3 IZEGEM: Vlaams Huis 13u.30: verzamelen
voor de wandeling te Zonnebeke o.l.v. E. Werbrouck. Org.: Wandelklub Vlaams Huis.
4 DAMME: Bestuursvergadering VU-Damme +
gezellig samenzijn.
5 IZEGEM: Plantijnzaal POB, om 20u.: tweede
sessie kursus Griekse kunst. Org.: VSVK.
6 OOSTDUINKERKE: Voordracht over streekbieren. Om 20u. in de raadzaal van het Oud Gemeentehuis. Proeven. Inkom: leden 80 fr., 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 DE HAAN: Dr. Mich Van Opstal over: Met
Artsen zonder Grenzen naar China. Om 20u. in
Ons Huis (vlakbij kapel St.Monika). Iedereen welkom. Inkom gratis. Org.: Kring Vlaanderen Morgen.
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 projektie
van VNOS-film en fototentoonstelling. Aanvang:
20u. In parochiecentrum van Zandvoorde, Kloosterstraat 2. Org.: VUJO-OVD ism VU-OostendeZandvoorde.
8 IZEGEM: Vlaams Huis, vanaf 20u. Twaalfde
kaaning. Ook op 10/2 vanaf lOu. Org.: Kaartersklub De Vlaamse Vrienden.
12 DAMME: Karnavaldeelname met VU-wagen in
Uilenspiegelstad Damme, om 19u.
12 IZEGEM: zaal ASLK om 20u.: Open ogen
maken mondig. Org.: FW-lzegem.
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).
18 IZEGEM: Zaal Oud Stadhuis om 15u.: diavoordracht over Granada, door J. Deceuninck.
Org.: VWG-lzegem.
19 IZEGEM: Plantijnzaal POB om 20u.: derde
sessie kursus Griekse kunst. Org.: VSVK.
21 IZEGEM: Bar auditorium om 20u.: gesprek
met Jozef Deleu (Stichting Ons Erfdeel) over kultuurpolitiek. Org.: VSVK.
22 KORTEMARK: Tweedehands Boeken- en Platenbeurs, van 20 tot 24u. ook op 23/2 van 9 tot 13
en van 15 tot 22u. en op 24/2 van 9 tot 12 en van 15
tot 20u. In de gudrunzaal, Torhoutstraat. Org.:
Vlaams Kring.
23 ROESELARE: Kampioenenviering van de
kaartersklub 't Leeuwke. In zaal Dambord te Roeselare.
23 BRUGGE-ST.KRUIS: Wijnkaarting in Chalet
Rust Roest, Zuidervaartje. Aanvang: 19u. Org.:
VU-Brugge-St.Kruis.

PANELGESPREK
COVELIERS-VAN
ROSSEM
Is de rijkswacht nu echt overbodig? Of verkeert
onze staat in vergaande staat van ontbinding?
Deze en andere politiek (roze?) balletten zullen
ongetwijfeld ter sprake komen op een panelgesprek tussen deze twee hogervermelde „markante" figuren.
Om het gesprek in goede banen te houden werd
Peter Verlinden (VNOS) aangezocht.
Dit debat (of gezellig onderonsje?) gaat door op
zaterdagavond 2 februari, vanaf 18 uur in de
Nieuwe Ontmoetingsruimte op de Molenhoek te
Deerlijk.
Kaarten 150 fr. bij de bestuursleden van VUDeerlijk of Dirk Demeurie (056/70.17.92 of
091/25.75.27).

PERMANENTE
KUSTWACHT AAN
NOORDZEE
De arrondissementele VU-raad Oostende-Veurne-DIksmuide heeft in een motie permanente kustwacht aan de kuststrook en de Noordzee gevraagd.
Het „visserijwachtschip-dossier" sleept reeds
jaren aan. Er zijn heel wat argumenten voor een
permanente politie-bootkontrole. Zo Is er de bescherming van het visbestand tegen piratenvisserij,
bescherming van de zee en de stranden als gezonde biotopen tegen de illegale zeevervuiling, bestrijden van onbezonnen sportvisserij, bestrijding van
kriminaliteit vanuit zee naar de stranden, beteugeling van allerhande maritieme deukten.
De VU-arrondissementeel dringt bij de nationale
en bij de Vlaamse regering aan op de installatie van
een efficiënte en permanente politiebootkontrole
door de zeevaartpolitie van de kust. Daarbij dringt
zij tevens aan op de reorganizatie van de zeevaartpolitie zoals verwerkt in het voorstel Zeevaartpolitie
1991.
De politie dient verder een daadwerkelijke politionele tievoegdheid te krijgen, als dusdanig ressorterend onder de minister van Verkeerswezen en
tegelijk onder het ministerie van Justitie. Tevens
wordt aangedrongen op de uitbreiding van het
kader van de zeevaartpolitie.

*.4

LUNOR-BENELUX

W-IEPER FEEST

ATOOMSCHUILKELDERS
RAMPENKELDERS
OOK VOOR ZELFBOUWERS

Ter gelegenheid van het 20ste Wl-kerstfeest op 16 dec. '90, werd mevr. Jano BraemDambruyne, die mee aan de wieg stond van De Vlaamse Vrouwenvereniging-leper, als
stichtster en voorzitster, gehuldigd voor haar inzet voor de vereniging. Een bioemstulc
werd haar als tel(en van dank aangeboden. We bemeilcen v.l.n.r. mevr. Braem, mevr. J.
Carpentier-De Rynck (medestichtster VVI) en een wel goed ingeduffelde kerstman.

Gentsesteenweg 5
9410 ERPE-Mere
053/80.54.56
BEZOEK ONZE KIJKKELDERS
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DE BELDER BIJ
VU- ARR. lEPER

Gast op de nieuwjaarsreceptie van de VUarr. leper was Hans de Belder en echtgenote. Zij werden ontvangen op het lepers
gemeentehuis door de burgemeester en
de VU-schepenen. Tijdens een toespraak
op het gemeentehuis had De Belder het
over zijn rol als bemiddelaar In Irak en
haalde hierbij enkele anekdoten aan. Zijn
komst zorgde voor een aangename avond
voor de veie leden van het VU-arrondissementeel bestuur leper. Op de foto De
Belder en echtgenote met de burgemeester, de VU-schepenen, VU-mandatarissen
en leden van het bestuur.

IZEGEM EN DE
ALTERNATIEVE ENERGIEBRONNEN!
Energiebronnen worden steeds schaarser, het
milieu wordt steeds verder aangetast...
De mogelijkheden die zgn. alternatieve energiebronnen, zoals zonne- en windenergie, bieden
moeten noodzakelijk verder evolueren en veralgemeend gebruikt worden.

Men betaalt er meestal 90 % van de normale
kostprijs aan de verbruiker terug aan de privéproducent die overschot heeft.
Jan Maertens: „Bovendien kan de stad zelf een
stedelijk reglement uitwerken om subsidie te geven
aan personen die bij nieuw- of vernieuwbouw
zonnecellen plaatsen.

Jan Maertens, VU-raadslid te Izegem meent dat
Izegem daarin een voortrekkersrol kan spelen. In
de jongste gemeenteraadszitting lichtte hij zijn
voorstel toe.

Wij zijn er zeker van dat de VU in het schepelkollege zal aandringen om een grondig onderzoek aan
te vatten naar deze mogelijkheden en deze unieke
kans niet te laten liggen!"

Izegem heett hierin een unieke kans! Het is
immers één van de weinige steden die over een
eigen elektriciteitsregie beschikken. De andere
bestaande interkommunales, met daarin o.a. Electrabel, beschermen hun bestaande belangen en
zijn bijgevolg niet geneigd daarin het voortouw te
nemen.

Met zijn voorstellen kon Jan Maertens rekenen
op heel wat belangstelling in de Izegemse gemeenisraad, ook bij oppositieleden. Ons raadslid is
oprichter van de Izegemse Milieuwerkgroep die

De rol die de Izegemse maatschappij ETIZ kan
spelen situeert zich op een dubbel vlak:
1. Zelf investeren in een windmolenpark om in
een deel van de energiebehoefte te voorzien (bvb.
langs kanaal of op het sportcentrum).
2. Als eerste maatschappij in Vlaanderen de
mogelijkheid voorzien om partikulieren die zelf
stroom produceren (bvb. met zonnepanelen) toe te
laten het overschot terug aan het net te verkopen.
In Nederland en Duitsland staat men al heel ver
in deze zaak!

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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Het pleit voor de VU, J. Gabriels en H. De Belder
dat zij de motor zijn geweest, die in moeilijke
omstandigheden, op buitenlands terrein, met sukses een serieuze inbreng heeft gedaan voor een
goede oplossing van deze zendingen.
Math. Meuwis

BIJLEREN IN DE WESTHOEK
Vanaf februari starten er in de Westhoek opnieuw kursussen voor volwassenen die graag nog
één en ander willen bijleren.
Deze gratis kursussen zijn een aanrader voor
iedereen die niet veel kansen tot studeren kreeg,
en die geen diploma lager middelbaar onderwijs
heeft behaald.
Er zijn kursussen algemene vorming, omgaan

met papieren en formulieren, opnieuw of beter
leren lezen en schrijven, verzekeringen en geldzaken, een voorbereidende kursus voor het halen van
een rijbewijs.
Voor werkzoekenden is er vrijstelling van stempelkontrole mogelijk.
Inlichtingen bij: Bijleren in de Westhoek, Grote
Markt 5 te Diksmuide, tel. 051/50.09.69.

KEUKENS - SANITAIR
VERWARMING

WILLY
MICHIELS

nog wel van zich zal laten horen...
SENATOR DE BELDER OVER SILCO
Op de arr. vergadering Tongeren-Maaseik van 24
januari j . l . was senator H. De Belder als spreker
uitgenodigd. Het werd een boeiende gespreksavond. Ik was aangenaam verrast over de diplomatieke deskundigheid waarmee de VU en meer
bepaald H. De Belder de zending naar Irak voor de
vervroegde vrijlating van de gijzelaars alsook deze
naar Libië voor de vrijlating van de Silco-gegijzelden heeft aangepakt.
Vooral de SP, maar ook de CVP en PVV heeft in
deze aangelegenheid, maar een flauwe rol gespeeld.

-

BINNENHUISINRiCHTING
SIERSCHOUWEN
MEUBELEN - STOFFEN
BEHANG

Kazernestraat 39
9620 ZOTTEGEM

091/60.13.37

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

UIT DE REGIO

BRABANT
FEBRUARI
1 TIELT-WINGE: Deelname van VU-Tlelt-WInge
en Vlaams Kring aan kwis „De Ware Duivels".
2 SINT-KWINTENS-LENNIK:
Gemeentehuls
20u. „Glimlachen en grimlachen in het Belgisch
Parlement. Ervaringen van een Vlaams-nationaal
senator", door Walter Luyten. Sekretariaa' Vandersteenstraat 30. Info: 02/532.09.11. Inkon-, gratis.
2 BRUSSEL: 10u.-12u.30: Paleis de 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 voor 2/3 en 16/3)
2 ROOSDAAL: 19de Eetfestijn. Vanaf 18u. in
zaal Jagershof, Dorp, Strijtem-Roosdaal. Ook op
3/2 vanaf 11u.30 en op 4/2 vanaf 18u. Org.: VURoosdaal.
2 SINT-ULRIKS-KAPELLE: 16de groot Breugelfestijn, in Taverne 't Misverstand, Brusselstraat
183. Vanaf 18u. Oqk 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 . 81 fr. Kaarten bij N. Van
Es (016/22.96.42 — overaag) of J. Van Lent
(016/25.15.44 - 's avonds).
2 LENNIK: Met VIAC naar Oudenaarde. Daguitstap, met bezoek aan stadnhuis en hei 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
sekretaris), gemeentemandatarissen (gemeenteen OCMW-raadsleden), in aanw^ezigheid van Frieda Brepoels. 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 TIELT-WINGE: Wat doen wij in het jaar 1991.
Gezamelijk overleg tussen VU, Vlaamse Kring,
VUJO en FVV. Om 20u. in de jongensschool te
Tielt.
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-Vlieger 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.
11 TIENEN: Hans De Belder over de Golfkrisis en
zijn bezoek aan Irak en Kadhafi. Om 20u. in de
Rookzaal van de Stadsschouwburg. Inkom gratis.
Org.: VU-Tienen.
16 TIELT: VU-ledenfeest in 't Wit Huis, Bergstraat, om 20u. Met uitgebreide kaas- en vleesgerechten. 200 fr.p.p., -12j. 100 fr. Inschrijven voor
11/2 bij bestuursleden van VU-Tielt-HouwaartMeensel-Kiezegem-Winge.
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., wk. 200 fr. Org.: VU-Londerzeel.
23 LINKEBEEK: 8ste Kaas- en Wijnavond, in de
zusterschool, Hollebeekstraat 262. Vanaf 18u.
Org.: Vlaamse Kring Linkebeek.

Senator Kuijpers omringd door v.l.n.r.: Herman Brems (OCMW-raadslid), frans Seurs
(Diest-Uitbreiding), Paui Cresens (sekretaris), Willy Ciaes (voorzitter) en Renaat Rijnders
(gemandateerd raadslid).

VU-DIEST WAS SAMEN
Op 18 januari j.l. hield de VU-afdeling Diest een
nieuwjaarsreceptie in aanwezigheid van VU-sekretaris en senator Willy Kuijpers.
De nationale sekretaris had het in zijn nieuwjaarstoespraak vooral over de schijnvrijheid en de
schijndemol<ratie in de wereld. Hij stelde duidelijk
dat we onze vrijheid moeten gaan koesteren omdat
de informatie waarop die vrijheid steunt, wordt
gemanipuleerd.
Ter afronding sprak hij ook zijn waardering uit
voor de leden, het bestuur en de mandatarissen
van VU-Diest, die een hechte groep vormen en het

HERENT IN FEEST!
Op2feburari 1991 is het zover. Het Gemeentelijk
Sportcentrum ,,Warot" (in de buurt van de hoofdkerk te Winksele-Herent) zal vanaf 20u. vol lopen.
Senator Willy Kuijpers wordt er gevierd. 20 Jaar
inzetrijk mandaat — dat kan tellen!
Maar ook bestaat het plaatselijk huis-aan-huis
„WIJ-blad" 20 jaar.
Minister Johan Sauwens deelt er de feestvreugde. Wees er ook bij.
Voor dit dansfeest kan je de toegangskaarten op
voorhand
bestellen via
Nicole Van Es
(016/22.96.42 — overdag), of Joris Van Lent
(016/25.15.44 - 's avonds).

voeren van een propere politiek hoog in het vaandel
dragen.
Tenslotte belichtten de mandatarissen hun werkzaamheden in de huidige meerderheid. Meer daarover in een volgend artikel.

JAAROVERZICHT
VU-LEUVEN
De VU-ploeg van Groot-Leuven heeft over
het voorbije jaar een indrukwekkend overzicht opgesteld van haar werking.
Wie wil weten waarmee de gemeenteraadsleden Hans Bracquené en Vital Geeraerts zich verleden jaar hebben beziggehouden kan het jaaroverzicht bestellen bij Andrea D'Hollander (016/23.02.72).

ZOEKERTJE
— GEZOCHT — 26-jarige jongeman met diploma
hoger sekundair onderwijs 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.

ADVERTENTIE

NIETTEGENSTAANDE VEEL POLITIEKE TEGENWIND
ZIJN VLAAMS-NATIONALISTEN STEEDS WELKOM

IN RUSTOORD WINDEKINDS
LANGE HEERGRACHT 61-63
2800 MECHELEN
Voor meer informatie kan U steeds terecht bij mevr. Deboes of IVIr.
Dierick op telefoonnr.: 015/21.06.05.
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UIT DE REGIO

ANTWERPEN
FEBRUARI
1 KAPELLEN: Diashow Vlaanderen mijn land. In
zaal Den Haasdam, Hoogboomsesteenweg, om
20u. Org.: DF-Kulturele Kring en FVV-Kapelien.
1 LIER: Nieuwjaarsreceptie VUJO Arr. Mechelen. Om 20u. in VNC, Berlarij. Gastspreker: Antoine „Baard" Denert. Baskenavond m.m.v. Arai
Artea.
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 m 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. Middagmaal mogelijk aan 550 fr,
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.
2 RIJMENAM: Busuitstap naar de hoofdstad
o.l.v. historikus Walter Luyten. Vertrek om 8u.45
aan Stationsplein (Post). Geleid bezoek aan parlement, katedral en historisch stadscentrum. Rondrit
met kommentaar over monumenten en vestigingen. Info via Mia Billiet 015/51.31.69.
3 MERKSEM: Jaarlijkse pannekoekennamiddag
en rommelmarkt. Vanaf 14u, in Vlanac, 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.:
WVG-Mol
(014/37.72.53).
4 DEURNE: Spreekbeurt door Alfred borms In CC
Rix, de Grijspeertstraat 86, om 14u. Org.: V W G -

Deurne (03/321.75.95).
8 RIJKEVORSEL: Jokprijskamp in het Duivenlokaal te St.Jozef, Rijkevorsel. 2000 fr. vooruit. I e
prijs: koffiezet. Org.: Vlaamse Kring Rijkevorsel.
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 I I " . 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: Ufsla, 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.

ANTWERPSE RAAD ACHTER VU-MOTIE
Fonne Crick startte met zijn VU-vredesmotie
waarin de oproep tot de zustersteden Leningrad,
Haifa, Shanghai en Mulhouse om samen ultieme
vredesoproepen voor Golf en Litouwen te doen. De
koude oorlog ligt er zieltogend bij, de volkeren
hoeven ook geen nieuwe warme oorlog. Alle frakties in de Antwerpse raad sloten zich aan.
Gerard Bergers stelde dat de taksen op reklamebladen echt niet ver genoeg gingen om enig halt te
roepen aan bus- en milieuvervuiling. Het nieuwe
reglement werd goedgekeurd. Daarna venwoordde
hij bij de stemming om het uitgestelde Pensioenfonds de fraktietwijfel om de al te optimistische
vooruitzichten vanuit de schepenbanken.

Kostuums naar maat
HERENKLEDING

rmees
Steenhouwersvest, 52
ANTWERPEN

Het bestuur van Groot-Antwerpen start 1991 met
een waaier van aktiviteiten.
Op 7 januari werden de leden van het Politiek
Kollege na de vergadering vergast met een drankje
en een hapje, aangeboden door het bestuur.
Op 9 februari wordt er opnieuw ingestapt op de
bus richting Brussel. Vertrek om 9u. aan PIVA,
Desguinlei te Antwerpen. Voor slechts 200 fr. reist
U mee naar onze hoofdstad en wordt een bezoek
gebracht aan de Katedraal, Barrikadenplein en het
Parlement. Na het middagmaal, dat elkeen vrij kan
kiezen (en betalen), wordt deze Brusseldag afgerond met een rondrit of
wandeling (naargelang het weer) door Brussel en
een drinkstop in 't Schuurke. Ten laatste om lOu.
stoppen we terug aan onze vertrekplaats.

VALENTIJN
Een week later, op 15 februari wordt verzamelen
geblazen in het Alpheusdal, vanaf 20 uur, voor het
eerste Valentijntjes'nal. Studio Rotor zorgt dan
opnieuw dat de dansvtoer gevuld blijft en de stoelen
leeg. Kaarten: 100 fr. met de garantie vanwege
elke afdeling dat alle aanwezigen met een mooie
tombolaprijs naar huis zullen terugkeren.
Na het sukses van onze toneelavond van 26
september, wordt U uitgenodigd op 6 maart om het
tweede deel van Dobbel Shift mee te beleven. Wie
genoot van het eerste deel schrijft alvast in voor
deel II. Wie deel 1 niet zag kan na de korte inleiding
alvast mee proeven van het wel en de gebeurtenissen en belevenissen van havenarbeiders en familie
in een havenstad als Antwerpen. Kaarten aan 350
fr. Wees er snel bij want via de pers vernamen wij
dat alle voorstellingen tot het einde van dit jaar
kwasi uitverkocht zijn. Plaats van het gebeuren:
Internationaal Zeemanshuis te Antwerpen. Aanvang: 20U.30.
Voor al deze aktiviteiten kan U terecht bij de
bestuursleden van de afdelingen van groot-Antwerpen of op het centraal tel. nr. 03/238.83.08.

De VU kreeg vooral gelijk met haar vorige amendementslag: de oppositie heeft nu zitting en ook
kontrole in de bestuursorganen.

POLDERSTAD
Fonne Crick interpelleerde volop! Eerste legde
hij het voorstel neer om een toelage te voorzien
voor hen die hun hulpbehoevende en bejaarde
ouders herbergen. Lange diskussie met de sociale
(?) schepen die dat verleden jaar wegwuifde. Hij
werd echter gedwongen alles opnieuw te onderzoeken en vooral om te argumenteren...
Daarna vroeg Fonne naar de staat van herstelling van de dijken aan Polderstad. Antwoord was
dat er nog altijd onderzoek gebeurt en er nog geen
nieuwe aarde aan de dijk werd aangebracht. Te
volgen voor hen die weer nieuwe overlast vrezen dit
voorjaar!
Laatste interpellatie van Fonne Crick behelsde
de weigering van de Antwerpse deeljeugdraad om
het VNJ toe te laten. Haar motivering was dat het
om ,,nationalisten" ging die bovendien nog ,,racistisch" zouden zijn. Het bleek dat op de vraag naar
de houding i.v.m. het vreemdelingenprobleem het
VNJ had geantwoord dat zij er een problemen mee
had omdat... er zich geen migranten aandienden.
Hugo Hermans
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VIER OP EEN RIJ
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9DE VLAAMSE
ZIELEDIENST TE
ANTWERPEN
Voor de negende maal gaat dit jaar de Vlaamse
Zieledienst te Antwerpen door op zaterdag 23
februari 1991 om 11 uur, in de St.Walburegiskerk
aan de Volkstraat te Antwerpen.
leder jaar wonen meer en meer Vlamingen deze
dienst bij om alle ,,bekenden en onbekenden" uit
het Antwerpse te gedenken, die ons tijdens het
vorige jaar zijn ontvallen.
De h. mis wordt opgedragen door pastoor Soetewey, geassisteerd door H. Sommen, diaken, en
pater A. Aernouts, o.p., die de homilie houdt. Het
SMF-Scheldekoor Antwerpen zorgt voor de muzikale omlijsting.
De Vlaamse zieledienst is een initiatief van het
dr. Borms Dokumentatie en Aktiecentrum.

UIT DE REGIO

LEDEN SAMEN
IN SCHOTEN
Naar jaarlijkse gewoonte waren alle leden uitgenodigd voor een nieuwjaarsreceptie ergens in één
van de verste uithoeken van Schoten.
Het bestuur had niets onverlet gelaten om het de
aanwezigen zo gezellig mogelijk te maken. Een
heerlijk wijntje, fruitsap en lekkere hapjes.
In zijn inleiding verwelkomde voorzitter Peter
Herbosch in het bijzonder de aanwezigen en Hugo
Coveliers. Peter schetste kort de financiële toestand van de gemeente. Het wordt de hoogste tijd
dat de verantwoordelijken een duidelijk standpunt
innemen. Ofwel wordt Schoten een verzorgingsgemeente en dan zal nog dieper in de zakken van de
inwoners gegraaid moeten worden, ofwel wordt de
belastingsdruk die nu al één van de hoogste van
het land is, verminderd, en dan is het gedaan met
Sinterklaas-spelen.
Wat de afdeling betreft, erkende Peter dat de
werking niet steeds optimaal verloopt. Nieuwe
bestuursverkiezingen waren aangekondigd, in
overleg met het arrondissement werden deze uitgesteld.
Hugo Coveliers onderhield gedurende meer dan
een half uur de aanwezigen. De VU is tegen de
oorlog in de Golf, hij hoopt dan ook dat de ingreep
slechts van korte duur zal zijn. Via de Golf belandde
de spreker bij het zelfbeschikkingsrecht van elk
volk en de situatie in Europa. Van daaruit wees hij
op de verdienste van senator Hans De Belder die
bewezen heeft dat Vlaanderen over voldoende
bekwaamheden beschikt om een eigen buitenlandse politiek te voeren en kontakten te leggen met
verantwoordelijken van andere volkeren.
Voorts zette Hugo Coveliers de talrijke verdiensten van de VU op een rij.
Na bijna 3 jaar regeringsdeelname werden heel
wat resultaten geboekt. De VU beschikt over bekwame mensen, de federalisering wordt in het
buitenland gevolgd en dient als voorbeeld. Hugo
gaf ook toe dat niet alles bereikt werd. Hij heeft wel
het vaste vertrouwen dat tegen Pasen een akkoord
omtrent de derde fase zal bereikt worden. Zo
kunnen de nodige wetten voor de vakantie gestemd
worden.
Tenvijl de glazen nog eens gevuld werden beantwoordde Coveliers de vele vragen omtrent amnestie, het vreemdelingenbeleid, het gerechtsapparaat, de benoemingspolitiek en het koningshuis.
Ruim na 23u. besloot voorzitter Peter Herbosch
deze gezellige receptie. Hugo Coveliers kreeg nog
een tuil bloemen mee en de voorzitter vroeg nog de
bijzondere aandacht voor de volgende aktiviteit:
een open-hoorzitting met Hugo Schiltz, ditmaal in
het centrum van Schoten. Afspraak op 25 februari
e.k. om 20 uur in de Kempeneerszaal, lokaal Gilde,
Markt te Schoten.
Langs deze weg nogmaals dank aan Els en Hilde
voor de organisatie van deze avond. Bovendien
een ekstra proficiat aan de afdeling en aan Els, ze
verkochten tot op heden niet minder dan 18 welpen.
Koen Pauli,
Arr. Sekretarls

ZOEKERTJE
— 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.

Op de bijgevoegde foto de organisatoren: v.i.n.r. Eric D'Hiet, Toon Pans, Louiza
Vermeulen, Bernhard Moens, Connie Neefs, Wilfried Van Assche, Annemie Stoop, Lode
Van Oamme, Toon Sneyers, tAark Hendricluc en Wim Batens.

LOUIS NEEFS WAARDIG HERDACHT
Meer dan 1000 toeschouwers waren op 21,22 en
23 januari aanwezig op de herdenkingskoncerten
die in het Mechels Miniatuur Theater gehouden
werden naar aanleiding van de tiende verjaardag
van het overlijden van Louis Neefs. Dat tientallen
belangstellenden geweigerd moesten worden
spreekt boekdelen over de grote populariteit die
Louis Neefs kende en nog steeds kent. Ook de
aanwezigheid van vele hooggeplaatsten (uit de
politieke en de showbizz-wereld) onderstreept de
grote waardering die nog steeds bestaat voor Louis
en zijn oeuvre.

EMOTIONEEL
We noteerden de aanwezigheid van: André
Geens, minister van Ontwikkelingssamenwerking,
Luk Van den Brande, minister van Arbeid en
Tewerkstelling, Vic Anciaux, staatssekretaris voor
het Hoofdstedelijk Gewest, senator Walter Luyten,
senator Guido Verhaegen, volksvertegenwoordiger
Herman Candries (en mentor van de organisatoren), provincieraadslid Etienne Servaes, de heren
Backx en Stevens, schepenen van de stad Mechelen. Koen Anciaux, gemeenteraadslid, Paul Quintens, komponist van vele liedjes van Louis en
tevens een goede vriend, de gebroeders Schmitt
die Louis op het pad van de showbizz hielpen, en
nog vele anderen die we hier vergeten!
Het muzikale eerbetoon werd verzorgd door de
Big Band Van Leuven en Vrienden uit Rijkevorsel in
de Kempen. Met 26 liedjes hingen zij een representatief beeld op van het werk van Louis Neefs. Hun
dirigent Marcel Denies, een oud-medewerker van
Francis Bay, leidde deze liefhebbers naar ongekende hoogten. Vele toeschouwers vroegen zich terecht af of ze hier niet met een gereonmmeerd
professioneel orkest te doen hadden.
De enig mooie arrangementen van Marcel Denies ondersteunden op perfekte wijze de gave
vokale prestatie van het vokaal kwartet. Erg verrassend was de warme baritonstem van Gerard Renders, die de stem van Louis Neefs heel dicht
benaderde. Wie zijn ogen sbot, waande Louis op
het podium!
Een deel van de presentatie werd verzorgd door
Connie Neefs, die met nostalgische en soms aangrijpende anekdotes over haar broer het publiek in
de ban wist te houden. Zij nam ook een aantal
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liederen voor haar rekening zoals het emotionele
Nooit zonder jou en het eenvoudig mooie 't Winlieltje.

VROUWEN
Erg ontroerend waren de autentieke klankbanden over de betreurde Mechelse zanger. Vooral het
fragment uit een uitzending van het Schurend
scharniertje, waar Jos Ghijsen de begrafenis van
Louis en Liliane beschrijft, emotioneerde de aanwezigen en deed bij velen een traan wegpinken. Louis
hield van vrouwen en dat Week volgens de vlotte
een aangenaam pratende presentatrice Kristel Van
Leuven uit de talrijke liedjes die hij aan hen
opdroeg. Er waren Anita, my love, Annelies uit Sas
van Gent, Liliane, Jenniffer Jennings en niet te
vergeten Martine en Margrietje.
Was het toeval of intuïtie? Maar het laatste
nummer op de allerlaatste LP van Louis heette
Vaam/el. Met dit toepasselijk nummer werd de
mooie herdenkingsavond besloten. Maar om hel
publiek niet in bedrukte stemming naar huis te
sturen, werd het koncert afgerond met een medley
van zijn meest populaire liederen.
Dankbaar om wat hij hen had nagelaten verlieten
de talrijke Louis Neefs-fans de zaal om in de
inkomhal gekonfronteerd te worden met foto's en
plaatjes uit lang vervtogen tijden.
Op het verkoop-stand)e werd een single aangeboden van een onuitgegeven nummer van Louis,
Toch ben je oma, dat hij voor zijn moeder zong.
Een TROS-medewerker had het ontdekt toen hij
het archiefmateriaal uitpluisde voor de oorspronkelijk geplande BRT-uitzending. Toch spijtig dat die
niet heeft kunnen plaatsvinden. De BRT had heel
wat Vlamingen een mooie avond kunnen bezorgen.
De drie geslaagde koncerten in Mechelen waren
daar het mooiste bewijs van.

TOCH BEN JE OIMA
De single Toch ben je oma blijft verkrijgbaar (tot
uitputting van de voorraad) in het Mechels Miniatuur Theater, Hanswijkstraat 63 te Mechelen of
door overschrijving van 225 fr. (200 fr. + verzendingskosten) op het rekeningnummer 4140360021-90 van de Rodenbachkring Mechelen.
Dank bij voorbaat!
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UIT DE REGIO

IN MEMORIAM
RENAAT DE COCK

VUJO STABROEK
OVER KOSOVO
De VUJO van Stabroek organizeert op zaterdag
2 februari een informatie-avond over Kosovo in
Paui's club, Markt 2 in Hoevenen.
Enkele Volksuniejongeren trokken samen met
Willy Kuijpers naar Kosovo om ter plaatse de
toestand te observeren. Daar kwamen ze meermaals in kontakt met de Servische politie.
Deze jongeren brengen een verslag over hiun reis
en bevindingen. Zij tonen een videoband, een
fotoreportage en bespreken welke akties kunnen
ondernomen worden om de toestand ginds te
verbeteren. Voor de info is iedereen welkom vanaf
20 u.

FW-KAPELLEN ZET
ROEMENIE-AKTIE
VOORT
Sinds april 1990 organiseert de FW-afdeling van
Kapellen een fiulpaktie voor de weeskinderen in
Roemenië.
Dankzij een inzamelingsaktie kon in augustus
een 85m3-kontainer met fiulpgoederen geleverd
worden waarbij enkele tonnen medikamenten. De
voorziene hulpakties van het Rode Kruis en van de
Europese Gemeenschap kwamen maar niet op
dreef en daarom werd beslist de aktie in september
verder te zetten. Resultaat: enkele dagen voor
Kerstmis vertrok opnieuw een 30-tonner grotendeels gevuld met afgedankt medisch materiaal,
matrassen, winterkleding en voeding. Door de
medewerking van enkele middenstanders konden
ook nog Kerstpaketten worden samengesteld zodat
de 200 weeskinderen van Ludus voor het eerst
sinds de 2de Wereldoorlog een Kerstfeest hebben
kunnen vieren. Maar dit tweede bezoek zette de
Kapelse FW-ers alleen maar aan versneld verder
te werken. Want na het weeshuis te Ludus wil het
F W ook op andere plaatsen hulp bieden, die zeer
specifiek kan gericht worden door de opgedane
ervaring der eerste 2 konvooien, en door de kennis
van de noden ter plaatse.
Wat hebben we nod/g? Medisch materiaal, droge
voeding, margarines, zeep en detergenten, matrassen, dekens, handdoeken, kinderkleding, schoenen, speelgoed, schoolmateriaal. Financiële giften
voor deze aktie kan men storten op rek.nr. 0011269918-70 van FW-Kapellen, met vermelding
,,Aktie Ludus/Roemenië".
Waar dient het afgeleverd? Elke 2de en 4de
zaterdag van de maand is een speciaal magazijn
ter beschikking op het volgende adres: Hoevense
Baan 78 te Kapellen, van 10 tot 13u.

Op woensdag 9 januari overleed te Gent Renaat
De Cock (° St.-Niklaas 1906), mede-oprichter van
Volksunie-Wondelgem in 1965.
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.in zaal Driekoningen, Hundelgemsesteenweg 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 Valentijn, met koffie, pannekoeken, suiker of konfltuur. 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.
16 GERAARDSBERGEN: Jaarlijks eetmaal van
het Vlaams-Socio-Kultureel Centrum Geraardsbergen, in De Vlasschaard, Gentse steenweg te Hemelveerdegem-Lierde. Van 17 tot 22u., met TD
vanaf 20u. Ook op 17/2 van 11 tot 16u. Volw.: 300
fr., kind. 175 fr.
23 LATEM-DEURLE: Jaarlijks Vlaams Lentefeest, met warme beenhesp. Gastspreker: Hans De
Belder. 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.: Vü-Latem-Deurle.

Alhoewel al 8 jaar in een verzorgingstehuis
verblijvend, was de naam De Cock niet weg te
denken uit het Vlaams-nationale verenigingsleven
In Wondelgem en Gent.
Hoe kon dit ook anders als men, zoals Renaat,
aan de basis lag van zovele verenigingen van na de
repressieperiode — repressie die hem en zijn gezin
niet spaarde?
Zoals reeds gezegd was hij bij de stichters van de
VU in Wondelgem en van 1970 tot 1976 KOOraadslid voor onze partij, hij richtte, ook in 1965 de
VOS weer op, was later hoofdbestuurslid van VOS
en van het V W G .
In de beginjaren van VU steeds op stap voor
ledenwerving, dienstbetoon, meetings en, als vanzelfsprekend, kandidaat voor de verkiezingen.
Renaat heeft meegeholpen aan de doorstoot van
onze VU-afdeling, was trots op zijn afdeling van
VOS-Wondelgem/Evergem, waaruit onder zijn impuls de zelfstandige afdeling Evergem ontstond, en
de groeiende mondigheid van de gepensioneerden
waarvoor hij in het V W G ijverde.
Aan mevrouw De Cock-Henderickx bieden we
onze deelneming aan.
Dirk Buys, voorzitter

VU-GENTBRUGGELEDEBERG SAMEN
Gelet op de verrassend grote opkomst voor de
reeds traditionele nieuwjaarsreceptie van de plaatselijke VU-afdeling in de cafetaria van het dienstencentrum, was het een glunderende voorzitter Gert
Robert die een hartelijke verwelkoming uitsprak.

g^^^^J^m J798's-^M^^^^
Zitplaatsen feestzaal voor 100 personen - Groepen
en bussen op afspraak tegen speciale prijzen - toeristenmenu 295 fr.

Meer inlichtingen op 666.70.98.

Of was het omdat hij nadien Annemie Van de
Casteele, de simpatieke nationale VU-ondervoorzitter, aan de tand mocht voelen op de praatstoel?
Met het glaasje schulmwijn, aangeboden door de
plaatselijke mandatarissen, werd deze jaarlijkse
reünie afgesloten in de beste stemming.
Dank aan de vele opgekomen mandatarissen:
eresenator Van Ooteghem, senator Baert, provincieraadsleden Taghon en Beke, gemeenteraadsleden De Bleecker, Van Hoorebeke en Verpaele,
OCMW-raadslid De Moor.

ADVERTENTIE

H^
N.V. ZAKENKANTOOR
HERMAN STEENHOUDT
1 STATIONSPLEIN,
9500 GERAARDSBERGEN

Tel. (054) 41 30 44

Woonkrediet
steeds iets beter!
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HEIHOEFSEWEG 1
2520 EDEGEM
Tel : 03/457.23.89

Houtzagerij

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

Tel.: 053-66.83 86
AFD.. OKEGEM - 9471
Leopoldstraat 114

Tel.: 054-33 17 51
054-33.11 49

WEDERWOORD

WEL BETOGEN!
„Vooraanstaande figuren van de Volksunie moeten manifesteren als Vlaamse belangen bedreigd worden", schrijft F. Van
Brabant uit Hasselt (WIJ, 25 jan. j.l.). Juist,
maar hij gaat verder: ,,Dit is niet het geval
met de Golfoorlog, zij moeten niet opstappen, met allerlei linksen, die in alle andere
omstandigheden Vlaanderen uitlachen".
Hier zit mijn kollega-briefschrijver grondig
fout.
Het is de hoogste tijd dat ons Vlaanderen
in Europa een eigen visie op de wereldproblemen mee kan helpen ontwikkelen. Daarbij
is in de eerste plaats belangrijk wat de
inhoud van het probleem is, en niét wie wel of
niet met ons mee betoogt. Deze laatste, enge
houding die sommigen onder ons niet meer
kunnen of willen verlaten, heeft de Vlaamse
beweging in het algemeen, en de Volksunie
in het bijzonder, al onnoemelijk veel kwaad
berokkend.
Het is de grootste oorzaak van het feit dat
zeer velen de VU nog steeds als een loutere
taaipartij beschouwen, ondanks de vele lovenswaardige inspanningen die de partij levert om het tegenovergestelde ingang te
doen vinden.
Alles wat het volk aangaat moet ons beroeren.
Herman Van Den Abbeele,
Schoonaarde

BRT TV TWEE
Zondag naar BRT TV TWEE gekeken.
Voortdurend hinderlijk was er een echtpaar
(?) aanwezig dat mij vanuit de televisie zat
aan te staren. Op een bepaald ogenblik kon
enkel dat echtpaar de aftiteling zien van de
film Le maitre de musique. Als het in de
bedoeling ligt van BRT TV TWEE om aan
kuituur te doen, zouden de makers ook
moeten weten dat de aftiteling onvervreemdbaar deel uitmaakt van het geheel van een
film. In dit geval nog belangrijker, omdat daar
alle informatie over de muziek was in opgenomen, waar de kijker nu van verstoken
bleef. Het is enkel verzorgd werk dat de
konkurrentie kan uitschakelen, geen geknoei.
Walter A.P. Soethoudt,
Antwerpen

VERKEERD
NOBELPRL S
Mag ik bij deze de heren senatoren Luyten
en Kuijpers danken voor hun onverzettelijkheid wat betreft de Baltische (angstaanjagende) toestanden. Nu haast iedereen de
ogen richt naar de Golf zorgen deze twee
VU-heerschappen ervoor dat Gorbie toch
niet volledig ongestoord zijn werk kan gaan.

Trouwens, als mr. Gorbatsjov iets of wat
gezond verstand heeft, wat ik ten zeerste
betwijfel, schenkt hij voornoemde heren zijn
nobelprijs voor de Vrede. Ik ben er van
overtuigd dat de weduwe Sacharov met hen
wel op de eminente lijst wil staan.
Mare Hendrickx, Mechelen

VLAAMSE FILMS
EN ARCHIEVEN
Naar aanleiding van het verschijnen van
het artikel ,,Geen Vlaamse centen voor
Vlaams Filmmuseum" in WIJ van 14 december 1990, wil ik bij deze de aantijgingen
weerleggen, die de heer Jos Hoeyberghs
hierin, aan het adres van het Koninklijk
Belgisch Filmarchief te Brussel, ventileert.

De redaktre ontvangt graag
brieven voor de lezersrubriek
Wederwoord. Naamloze brieven gaan de scheurmand in,
evenals scheld- en smaadbrieven. De andere publiceert zij,
naarglang er plaats beschikbaar is. De redaktie behoudt
zich het recht voor brieven in te
korten en persklaar te maken
zonder de essentie van de inhoud te veranderen. Brieven
worden ondertekend met de
naam en de plaats van herkomst, tenzij de schrijver verzoekt slechts de initialen te gebruiken. De opinie, vertolkt in
een lezersbrief, is niet noodzakelijk deze van de redaktie.
In eerste instantie ben ik van mening dat
de bewering van mijnheer Hoeyberghs, als
zou het Koninklijk Filmarchief te Brussel de
Vlaamse film stiefmoederlijk behandelen,
geen hout snijdt. Sedert zijn ontstaan heeft
het KBF de konservatie van de Belgische
(Franstalige en) Vlaamse film als een prioriteit beschouwd. Wanneer men de totaliteit
van de nu gekende, Vlaamse filmproduktie in
overschouw neemt, dient men vast te stellen
dat het KBF 70 % van de titels in bewaring
heeft. Dit in kontrast met de assertie van
Hoeyberghs; ik citeer „de katalogus van de
verhuurbare films vermeldt hoop en al 5
Vlaamse films".
Trouwens, hier vergist Hoeyberghs zich in
de algemene finaliteit van het KBF dat namelijk een bewaararchief is en geen uitleenorganisme (desalniettemin poogt het KBF om,
via het Brussels Filmmuseum, zoveel mogelijk films uit haar archief aan een ruim publiek
te tonen). Desbetreffend ben ik bovendien
van oordeel dat de „anthologie" van de
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Vlaamse film het best gediend is met konservatie in het Koninklijk Belgisch Filmarchief;
de oudste Vlaamse pionierfilms zijn namelijk
vastgelegd op nitraat pellicule, een uitermate
brandbaar materiaal, dat bewaard dient te
worden in speciaal ingerichte en geklimatiseerde lokalen, dit niet enkel om een langere
overleving van de films te verzekeren (nitraat
ontbindt na zekere tijd), maar ook om alle
gevaren van onblusbare explosies te vermijden. Hier in België beschikt enkel het Koninklijk Belgische Filmarchief over dergelijke, aangepaste lokalen.
Daarenboven doet het KBF bijzondere inspanningen wat betreft restauratie en ,,fixering" van dit broos Vlaams filmmateriaal.
Gezien de heer Hoeyberghs rechthebbende
is van de filmproduktie van Jan Vanderheyden — een Vlaams filmpionier — zal hij dit
zeker kunnen beamen. Van vele van zijn
werken werd nl. — met toestemmen van de
toenmalige rechthebbende — een acetaai
kopie van het nitraat origineel gemaakt, of
werd de klankband gerestaureerd.
De slechte staat van bewaring van de
Edith Kielfilms (wat Hoeyberghs als voorbeeld aanhaalt), is te wijten aan de weigering
van de auteur om het origineel nitraat te laten
kopiëren. Daarenboven waren de films van
Edith Kiel, op het ogenblik dat Hoeyberghs
rechthebbende werd, terug in het bezit van
de auteur zelf, misschien ligt daar de oorzaak van de verroeste, blikken dozen...
Tot slot wil ik ingaan tegen de algemene
teneur van het artikel, dat van het Koninklijk
Belgisch Filmarchief een bijzonder onVlaams beeld ophangt. Enerzijds zou het
venwaarlozen van de Vlaamse filproduktie,
behalve onwetenschappelijk, ook een gemiste kans betekenen om ons eigen filmverleden zijn relatieve plaats te gunnen in de
internationale filmgeschiedenis. Ik meen dal
precies deze doelstelling, enkel ten volle kan
verwezenlijkt worden in een forum als het
Koninklijk Belgisch Filmarchief.
Anderzijds is het Filmarchief in onderhandeling met het,,Centrum voor Beeldkultuur"
en de,,Singel" te Antwerpen, met het oog op
de opening van een volwaardig filmmuseum
in Vlaanderen, dat, behalve de lokale filmproduktie, ook Belgische en internationale
prenten, als uiting van de „filmkultuur" in het
algemeen, wil vertonen. Wanneer nu de heet
Hoeyberghs en zijn VZW „Vrienden van het
Vlaams Filmmuseum en Filmarchief"zich
speciaal willen toeleggen op het regionaal
Vlaams aspekt van de filmkunst, meen ik,
dat, vanuit boven geschetste optiek, elke
samenwekring met het Koninklijk Belgische
Filmarchief mogelijk is.
L. Tobback,
minister van Binnenlandse Zaken,
van de modernisering van de Openbare
Diensten en van de Nationale
Wetenschappelijke en Kulturele
Instellingen.
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DE G0LFKRISI8
Het hondenverhaaltje van F. Vanbrabant
in WIJ (18 jan. j.l.) mag dan al waar gebeurd
zijn, op de Golfkrisis kan het bezwaarlijk
toegepast worden. De man uit het nabijgelegen hotel kwam namelijk niet met een emmer water naar buiten, maar met een zware
mitrailleur waarmee hij alle schepers uit de
buurt begon uit te moorden.

Mijns inziens doen VU en SP er beter aan
Eyskens In alle open- en eerlijkheid de laan
uit te sturen. Mijn mening is: Eyskens buiten
en Hans De Belder als minister van Buitenlandse zaken binnen, zeker weten!
Hans Vanden Bussche,
Ruddervoorde-Oosticamp

misschien omwille van een programma-onderdeel of een stunt aanwezig zijn.
Lauwers' redenering volgend verwondert
het me dan ook waarom hij niet gedacht
heeft aan Eddy Wally, zo bekend tot in
Amerika!
H.K., Aalst

EDDY WALLY

Rudl Teirlinck, Grimbergen

BINNEN EN BUITEN ~
Door de oorlog lijkt de VU-leiding wat in de
„war". Nu duizenden Vlamingen hoopten
dat minister Eyskens ontslagen zou worden,
blijft hij als een Scud-raket waarzinning doordraaien. Enkel Verhofstadt reageert verstandig en vliegensvlug als een Patriot. Volgens
Schiltz hangen er alleen wat wolken in de
lucht, terwijl Tobback daarentegen iets aandachtiger lijkt: hij ontwaart waanzin; maar
verder reageert ook zijn partij alsof er geen
vuiltje aan de nochtans zwaar bezoedelde
Belgische politieke oorlogslucht is.

Als deelnemer aan de ANZ-manifestatie
heb ik met verbijstering kennis genomen dat
de heer Lauwers (VVIJ, 25 jan. j.l.) het betreurt dat het dit jaar niet gelukt is de
Kreuners, van wie geweten is „dat ze in dat
cirkus niet willen meespelen", uit te nodigen
voor het ANZ-feest.
Nog niet zolang geleden hebben enkelen
zich al eens laten belachelijk maken door
deelneming aan het couscousiied.
Wij Vlaams-nationalisten komen niet naar
het Zangfeest voor popgroepen, die niet de
minste belangstelling hebben voor de doelstellingen van het ANZ.
Het Zangfeest is er voor degenen die
komen uit overtuiging, niet voor diegenen die
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Tönissteiner
is vooral een gezondheidswater!
Eeuwen geleden spraken de Romeinen reeds van de buitengewone
gezondheJdseigenschappen van «Tönissteiner Sprudei».
In latere tijden vestigde de toenmalige mineralenl<enners
herhaaidelijk de aandacht op het bronwater van Tönissteiner.
Ze prezen het niet alleen aan ats een heerlijk dorstlessend middel,
miaar ook en vooral om zijn samenstelling met magnesium en
calcium. Hun lovende rapporten werden zelfs teruggevonden
tot in... vierhonderd jaar oude oorkonden.
Bij de bron vindt men oude schriften als «fons sanitatis, effectu
mirabilis » ( = gezondheidsbron, wonderbaar in haar inwerking en
« de beroemdste bron onzer tijdrekenirjg ».
Tönissteiner Sprudei is speciaal geschikt voor:
zIeWen der urine-afvoerkans^en.
a) reinigen der nieren, urinewegen, blaas- «n voorstanderktier
(prostatis).
b) reinigen bij nierstenen; ook fosfaat- en karbonaatstenen.
chronische maagslijmvliesontsteking. Herstellen na.
darmontsteking. Zenuw- en funktionele storingen,
chronische ontsteking dec luchtpijpen (pharyngitis tracheitis,
chronische spastische bronchitis, allergische huidaffectie),
ziekteverschijnselen bij de stofwisseling.,
Urinezuur diathese met haar gevolgen. Jicht.
Import ABTS - Tiense steenweg 63 - 3040 Bierbeek Korbeek-Lo - Tel. 016/460311
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LEPEL & VORK
Brugge bezoeken is ook
kennis maken met het
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Ontmoetingscentrum

^

HOOFOVERDELER KAAPSE WIJNEN

De Gulden Spoor

—
—
—
—

rechtover uitgang parking
't Zand 22 Brugge
tel. 050.34 30.82
dranken
snacks

restaurant
zaal voor 50 pers

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

RESTAURANT
KAPELLEKESHOEF

.HiAi^FWtJ

NELEKOUTCR 13 — 9020 ZOTTEGEM

TEHUIS ALLER VLAMINGEN

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

^

SL
(091) 60 26 27

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

I (^y/' .^*/ j/iM

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

Tel. 091/25.16.56

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

Banketbakkerij

RESTAURANT-HOTEL

ANTWERPIA

OVEREINDE

JOOST GOSSYE

Kapelstraat 1
Tongerlo-Westerlo
Tel. 014-54.40.07

Geraardsbergsestraat
38
9300 Aalst

Maandag gesloten
Rustieke sfeer

Tel. 053-21.35.33

Salons Raymoncj
— 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

Hotel — Restaurant — Feestzaal — Tea-Room

Hostellerie

y^tttt^
Oerenstraat 13
8190 Alvenngem
tel 058/288 007

SPECIALITEIT VAN ALLE
GELEGENHEIDSGEBAK

Een gastronomisch kompleks, gelegen op amper 15 min 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
Fi)ne Franse keuken, a la carte en 8 menu s van 695 fr tot 1600 fr
Een hart voor de kinderen, eigen speelruimten en aangepaste menu's
Kamer (2 pers ) met uitgebreid ontbi]t vanaf 1750 fr
Eveneens pension en half pension mogelijkheden
Week end verblijf
SEMINARIEMOGELIJKHEDEN'

conferentiezaal met alle nodige multifunctionele apparatuur

Voor gratis informatiepakket nopens onze mogeliikhedea

Oerenstraat 13

8690 Alveringem tel. 058/288 007
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KWALITEIT
Vervaardigd in de duurzaamste materialen: voikunststof, staal, aluminium. De afwerking draagt
het label van de Belgische fabrikant nr. 1 van het
betere kantoormeubilair.

ERGONOMIE
Op mensenmaat be^
doorvoer en niet-reflek
in de hoogte verstelbl
atie is er een ideale o p

FLEXIBIUTEIT

Verzonken kobelbovenbladen die
Voor elke werksitu-

_'

Met één enkel o n c | i p i ^ n een beperkt aantal
bladen kan je alle "fanten uit bij aanbouw en
ombouw. En bij middel van één enkel sleuteltje. De
logistieke eenvoud werkt sterk kostenbesparend.

VRAAG ONZE
MECHELEN Industriezone Noord II tel, (015)21 10 00
Toonzalen open van 8,30 u tot 17,30 u. Ook op zaterdag,
BRUSSEL Montoyerstroat 10 tel (02) 512 99 1'
Toonzolen open van 8,30 u tot 17,30 u. Niet

