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AANBEVOLEN HUIZEN 

N.V. BERT Cars en Trucks 
Assesteenweg 101-103 
TERNAT 

Verdeler 
VOLKSWAGEN - AUDI - PORSCHE 944 

Tel.: 02/582.13.12 
02/582.04.10 

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

Personenwagens, vrachtwagens en carrosserie 

DE PRIJSBREKER 
van het goede meubel 

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

Guido NUYTTENS 
Longtinstraat 126 

1090 Brussel 

SANITAIR - ZINK 
ROOFING 

LOODGIETERIJ 
GASVERWARMING 

Tel. 426.19.39 

PROMO PUZZLE 
Kies zelf het onderwerp 
van uw puzzel 

Daniël Cortier 
Tel. 02/428.69.84 
Fax 02/425.98.86 

nv de winne-fabrisac 
< 

•-̂  / migrostraat 128 
\ ./B 9328 schoonaarde 

" '̂ dendermonde 
052/42 33 04 -42 39 16 

drukkerij 

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

PVBA 
J. BORREMANS-COCK 

& KINDEREN 
Algemene Bouwondernemingen 

Gentsestraat 238 
9500 Geraardst}ergen 

Tel. 054-41.25.89 

Wij bouwen voor u 
sleutel op de deur 

r\mm ̂
 ^ 

TE HUUR VOOR uw VAKANTIE 
AAN ZEE: 

moderne app. en villa's 
in alle prijsklassen 

Gratis catalogus op aanvraag 

058-51.26.29 
Leopold II laan 205 

8458 OOSTDUINKERKE 

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

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

FRANSSENS OPTIEK: 
Silhouette 
Marwitz 
Rodenstock 

Herentalsebaan 340, Deurne-Z. 
Tel. 03-321.08.96 

Kerkstraat 44, Antwerpen 
Tel. 03-235.64.75 

GELD 
Onmiddellijk te bekomen bij 

FRANS VAN MOORTER 
Vijfhulzen 6, Erpe 
Nieuw telefoonnummer: 

053/80.10.09 

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



NU GEEN 
NUMMERTJES MEER! 

W
IL eerste-minister Martens nu nog een 
derde faze, of wil hij ze niet meer? Dat was 
dé vraag die deze week de ronde deed. 
Het kon ook moeilijk anders na het onheil
spellende bericht van dindsdag j.l. in Ga
zet van Antwerpen. De premier zou op het 
CVP-partijbestuur gezegd hebben dat hij 
zolang de golfoorlog duurt niet van plan is 
een voorstel over de derde faze van de 
staatshervorming in te dienen. De krant 
wist er bij te vertellen dat èlle vice-pre

miers het met deze zienswijze eens zouden zijn. 
Indien het bericht juist ware geweest dan zou Wilfried 

Martens daarmee regelrecht in tegenspraak zijn met zijn 
eerdere verklaringen. En voor alle duidelijkheid brengen wij 
zijn vraaggesprek met De Standaard van tweede nieuwjaars
dag in herinnering. „Als er een lange krisis uitbreekt, dan 
verzamelen we alle krachten op ekonomisch en financieel 
vlak. Maar dit betekent toch niet dat we kunnen toestaan dat 
we verzinken in een toestand van immobilisme voor wat de 
eigen politieke strukturen betreft. Alle binnenlandse hervor
mingen daarvoor opschorten heeft geen zin." 

Nog dezelfde dinsdag sprak de eer
ste-minister de berichtgeving in Gazet 
van Antwerpen tegen. Wat de vraag 
doet rijzen of de Antwerpse krant wel 
goed ingelicht was of dat de eerste-
minister dubbel spel speelt. 

Er moet aan dergelijke maneuvers 
voldoende aandacht geschonken wor
den want de opgezette animositeit leert 
veel over de obstruktiepogingen die 
vanuit verschillende hoeken worden 
opgezet. Wellicht kadert het bericht 
van Gazet van Antwerpen in een moge
lijke afrekening die de krant aan het 
vereffenen is met bepaalde CVP-politi-
ci. De ijver waarmee het gebeurt ligt er 
de jongste tijd vingerdik op. 

Maar goed, dat is onze zaak niet. Wat wél onze zaak is, is 
het spelen met vuur rond de verdere afwerking van de 
staatshervorming die men op die wijze totaal onmogelijk aan 
het maken is. Waarmee wij niet willen ontkennen dat er zware 
obstakels zijn. 

Thans de Golf a\s ekskuus inroepen is getuigenis afleggen 
van onwil. Natuurlijk belast de oorlog het binnenlandse 
politieke werk. Maar zeg nu zelf, de Golf zal Frankrijk of 
Groot-Brittannië — beide met honderden manschappen aan 
het front — niet weerhouden verder binnenlands aan politiek 
te doen. Wat zou de Belgische regering dan beletten om door 
te gaan met een werk dat zij zichzelf heeft opgelegd? Een 
afronding die dringend is en noodzakelijk voor een volwaardi

ge en werkzame staatsvorm. Het oplossen bovendien van 
een probleem dat reeds meer dan 150 jaar deze staat 
verlamt... 

En wij herhalen wat het alternatief is mocht de derde faze er 
niet komen: géén volwaardig rechtstreeks verkozen parle
ment voor de gemeenschappen, het blijven klungelen met de 
dubbelmandaten, géén eigen buitenlandse bevoegdheden... 

Thans genoegen nemen met onafgewerkte stukturen is 
voor de hele federatie geen goede zaak want de instellingen, 
vaak terecht beschuldigd van onwerkzaamheid, funktioneren 
vierkant. Vierdubbel gebruik van leefmilieuministeries b.v. 
werkt vertragend en kost alleen maar nog meer geld. 

Gisteren begonnen de federale ministers aan de begro-
tingsronde die orde op zaken moet zetten in 's lands 
boekhouding. En deze ziet er alles behalve schitterend uit. Er 
zijn tal van onvenwachte angels opgedoken. Niet alleen het 
uitsturen van militairen naar de Golf, maar ook de verscherpte 
kontroles door de Rijkswacht, het onvoldoende invullen van 
de bijdragen door vennootschappen, de stijging van de 
werkloosheid met zijn financiële komplikaties, de belastings
herziening, enz... 

Het wordt voor Begrotingsminister Hugo Schiltz een zware 
dobber, maar de vice-premier gelooft 
er in. Zal zijn gebruikelijke overredings
kracht voldoende zijn om zijn kollega's 
te overtuigen even konsekwent als hij 
te zijn en te snijden waar het kan en 
waar hèt moet? Terloops herinneren 
wij er aan dat de Volksunie ook om die 
reden tot deze regering is toegetreden. 
Er zullen dus veel moed én verbeel
dingskracht nodig zijn om de inspan
ningen van alle burgers — werkgevers, 
werknemers en niet-aktieven— met 
mekaar te verzoenen. 

Hugo Schiltz en zijn kollega André 
Geens werken hard op de domeinen 
waar zij verantwoordelijkheid dragen. 
Ernstige persmensen loven hen regel

matig voor hun prestaties. Recent was er lof voor Hugo 
Schiltz voor zijn werk op het vlak van de depolitizering in het 
Wetenschapsbeleid, André Geens werd o.m. geprezen voor 
zijn hervorming van het ABOS. Samen zijn zij ook de dragers 
voor de verdere afwerking van de staatshervoming. Het is een 
bestendige strijd om ons programma wat dichter bij de 
uitvoering te brengen. 

Met deze rijkgevulde politieke agenda is het nu niet het 
ogenblik om in de media partij-politieke nummertjes op te 
voeren. Door niemand! 

Maurits Van Liedekerke 
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INHOUD 
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11 

Hendrik Borginon wordt op 
23 maart herdacht. VOS-se-
kretaris Hugo Van Hemelrijck 
geeft tekst en uitleg. 

Volgens Vaka-OCV moet 
België zich helemaal te
rugtrekken uit de Golfre
gio en onmiddellijk vre

desinitiatieven nemen in de VN-
Veiligheidsraad. Spijtig genoeg lig
gen de zaken zo eenvoudig niet. 

^ ƒ ^ De Iraakse militaire 
I m macht is er niet zomaar 
I 1 ^ gekomen. Heel wat rege

ringen en bedrijven in het 
Westen hebben boter op het hoofd. 

^ M De senatoren Kuijpers en 
^ W Luyten zijn vertrokken 

I ^ J naar Litouwen. Over het 
onafhankelijkheidsstre

ven van het Balticum verscheen 
verleden week een boek. 

^ ƒ% De Golfoorlog trekt alle 

I w\ '^^^^ ^^^ ^^ wereld op 
I ^ zich. Het lijkt wel of de 

rest van de wereld van de 
aardbol verdwenen is. Daarom een 
overzicht van de recentste gebeur
tenissen in Zuid-Amerika. 

^ f^ Eresenator Maurits Cop-
I # { pieters nam het initiatief 
I ^3 voor een publieke oproep 

tot steun en solidariteit 
voor rechtvaardigheid en vrede. 
Een hele bende bekende Vlamin
gen ondertekende de oproep. 

19 
De VU-Milieucel organi
seerde verleden week 
een bijzonder suksesvol 
kollokwium over de afval-

problematiek. De ideeën van VU-
afvalspecialist Rob Geeraerts ken
nen in kennerskringen ruime weer
klank. 

21 
Aan welke kriteria moet 
een goed historisch werk 
voldoen ? 

/ \ f\ ^'^* ^^ geschiedenis van 
3 M ^^ Vlaamse Beweging in 

gg^^^ de markt? Volgens een 
studie over de historio

grafische produktie van de jongste 
20 jaar werden alleen over de 
Vlaamse geschiedenis van het in
terbellum zo'n 25.000 bladzijden bij 
elkaar gepend. 

t \ f\ ^^^^ worden ze ook ter 
M ^ beschikking gesteld aan 

^ ^ ^ ^ een ruim publiek, d.w.z. 
uitgegeven en gedrukt? 

Een heemkundige, een uitgever en 
een boekhandelaar aan het woord. 

0\^Ê Frans Van der Eist be-
M M spreekt de volledige uit-

^ ^ f gave van de oorlogsge
denkschriften van Cyriel 

Verschaeve. De stichter-voorzitter 
van de Volksunie neemt ons mee op 
de „dwaalwegen" van Verschaeve. 

f\ f\ ''̂  ^^^ Algemeen Rijksar-
^ ^ chief te Brussel loopt een 

^ ^ ^ 1 tentoonstelling over de je
zuïeten in de Nederlan

den en het prinsdom Luik. 

41 
Hoe moet het nu verder 
met de affaire De Bie? 

(omslagfoto R. Szommer/Nestor Gerard) 
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DOORDEWEEKS 

Minister Jolian Sauwens en motorcrosskampioen Eric Geboers icrijgen uitieg 
over de aiie-terrein-fiets op de Expo-Velo. De fiets is een vervoermiddel in 
opmars. Honderd jaar geieden werd in Viaanderen iangs de weg Meise-Brussei 
liet eerste fietspad in gebruik genomen. Sauwens heeft dit feit aangegrepen 
om van 4 tot 12 mei in Vlaanderen de Week van de Fiets te organiseren. In 
samenwerking met tal van verenigingen en organisaties zet de VU-minister 
tijdens die week allerlei aspekten van de fiets in het zonnetje: de fiets als 
vervoermiddel, als gezonde vrijetijdsbesteding, de fiets in de sportkompetitie, 
de fiets als ekonomisch produkt. Sauwens ziet de hele aktie als een middel om 
een fietsvriendelijk beleid te stimuleren. (foto seiga) 

DEPOLITISERING 
Vice-premier Hugo Schiltz krijgt In een 

bijdrage over de politisering van de admini
stratie in De Standaard (5/2) heel wat 
bloempjes voor de inspanningen die hij op 
zijn bevoegdheidsterreinen levert voor meer 
politieke kuituur. 

De VU-vice-premier haalt echter niet 
steeds zijn slag thuis. Niet iedereen wil 
immers even ver gaan als de VU met de 
depolitisering van de administratie. Zo teken
de Standaardjoernalist Guy Tegenbosch uit 
de mond van één van de tegenstanders van 
Schiltz' voorstellen in de ministerraad het 
volgende op: Wij stemmen in met een depoli
tisering, maar als we nergens één van onze 
mensen hebben, hoe kunnen we dan het 
vertrouwen in die administratie behouden ? 

Sommigen gaan dus nog steeds uit van de 
walgelijke gedachte slechts op een ambte
naar te kunnen rekenen wanneer hij/zij één 
van ons is. 

BASKISCHE 
REGERING 

De verkiezingen voor het Baskisch parle
ment hadden een fikse winst opgeleverd 
voor de traditionele nationalisten van de 
PNV. Hun koalitiepartners, de Spaanse so
cialisten van Gonzales, leden daarentegen 
verlies. Het een kompenseerde het andere 
zodat algemeen werd venwacht dat de koali-
tie zou voortgezet worden. 

Waren de eisen van de PNV té sterk 
geworden, of vonden de socialisten een 
oppositlekuur noodzakelijk? Feit Is dat er 
verleden week een regering werd gevormd 
die een koalitie is tussen PNV, de linkse 
Euskadiko Esquerra en EVA-lld EuskoAlkar-
tasuna. Hiermee kan Karlos Garaikoetxea 
enigszins de pil van het stemmenverlies 
vergulden. Zijn partij was Immers van 12 
naar 9 zetels gezakt, en hoewel een verlies 
venwacht werd, kwam het nogal hard aan. 
Meer en meer stemmen roepen naar hereni
ging met „moeder PNV". Anderen dan weer 
met een vereniging met Euskadiko Esquerra. 

Hoe het zal uitdraaien weet niemand. Maar 
feit is dat nu de drie „redelijke" nationalisten 
(in tegenstelling tot ETA-gezind Herri Bata
suna) samen de regering uitmaken, er een 
permanent overleg zal zijn over een nationa
listische toekomst voor Euskadi in Europa. 

REGIO-TV... 
Volgens Het Volk wil de BRT zendtijd ter 

beschikking stellen op TV 2 aan de Vlaamse 
regionale televisiezenders. Er zouden mo
menteel onderhandelingen aan de gang zijn 
tussen de openbare omroep enxje regionale 
stations over een samenwerkingsprotokol. 
Volgens ontwerpen terzake zouden de regio
nalen per dag twee uur zendtijd krijgen. 

De BRT zou er geen bezwaar tegen heb

ben dat tijdens die twee uur ook reklame-
spots uitgezonden worden. De openbare 
omroep is bovendien zo gulhartig zijn mede
werking te verlenen bij de opleiding van het 
personeel en de promotie voor de program
ma's, en is ook bereid om gefilmd materiaal 
ter beschikking te stellen. 

Er lijkt wel een nieuwe televisie-oorlog 
gaande. Er was de rel tussen Dirk Voorhoof, 
de gewezen voorzitter van de Raad voor 
Handelspubliciteit, en VTM-baas Leo Neeis, 
over de vermenging van belangen die beiden 
elkaar ven/vijten. Voorhoof advizeert nl. de 
Nederlandse kommerciële zender RTL4 die 
ook in Vlaanderen op de kabel wil, Neels 
maakt (nog steeds) deel uit van het Eksper-
tenkomitee van de Mediaraad, die de Vlaam
se regering over het mediabeleid adviseert. 

...OP NET 2? 
Dan is de heisa rond het BRT-programma 

Kwislijn, dat in strijd zou zijn met het zgn. 
minidekreet, dat sponsoring en koproduictle 
toelaat op de BRT-tv, en met het op stapel 
staande maksidekreet, waar het nieuwe sta
tuut voor de openbare omroep geregeld 
wordt. 

In kringen van regionale tv-zenders beves
tigt men dat er besprekingen met de BRT 
aan de gang zijn. Maar er bestaan ook 
kontakten met VTM, zegt men veelbeteke
nend. Het is maar de vraag wie in deze wie 
gebruikt; wü de BRT soms via het omwegje 
van de regionale zenders toch reklame-ln-

komsten op tv binnenrijven? Zijn de regiona
le zenders het wachten op een regeling voor 
hun inkomsten beu? Feit is dat de BRT 
duidelijk uittest hoever ze kan gaan. Zomaar 
reklame uitzenden op de openbare omroep 
Is duidelijk in strijd met het kabeldekreet. 

GOUDEN OOG 
De Vlaamse Televisiemaatschappij gooide 

hoge ogen bij de uitreiking van de Gouden 
Ogen, de televisie-oscars In Vlaanderen. 
Wellicht daarom juist dat dit glamour & 
glitter-ieesile door de kommerciële zender 
werd uitgezonden. Wie gekeken heeft naar 
het wangedrocht, moet wel overtuigd raken 
dat de BRT In ons omroeplandschap nage
noeg onbestaande is. 

VTM behaalde o.m. de Gouden Ogen voor 
persoonlijkheid van het jaar (Lynn Wesen-
beek), beste show (Walter's Verjaardags
show), beste presentator (Walter Capiau), 
beste spelprogramma (Wie ben ik?), beste 
presentatrice (An De Baetselier), populairste 
tv-figuur (Luk „Bompa" Philips), beste tv-
serie (Bompa), beste informatief programma 
(Klasgenoten). 

De Gouden Ogen worden toegekend door 
de lezers van de populaire bladen TV-ex-
press en Dag Allemaal. Men kan zich de 
vraag stellen of deze Gouden Ogen ons 
wijzer maken over de Vlaamse tv-kultuur of 
over de lezers van TV-express en Dag Alle
maal. 
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FDF-KONGRES 
Het FDF (ter herinnering: het Front Démo-

cratique des Bruxellois Francophones) heeft 
in de Vlaamse gemeente Kraainem een kon-
gres georganiseerd. Ze herhaalden er hun 
tegenstand tegen de splitsing van het kiesar
rondissement Brussel-Halle-Vilvoorde en de 
provincie Brabant zonder waarborgen voor 
de Franstaligen. Het FDF eist verder een 
referendum om de grenzen van Brussel vast 
te leggen. 

De „eisen" van het FDF worden al lang 
niet meer ernstig genomen. De partij straalt 
nog hetzelfde gezag uit als een doordeweek
se Aalsterse karnalvalvereniging. Toch is het 
interessant om af en toe eens te luisteren 
naar de FDF-analise van de kommunautaire 
toestand. 

Die analise vormt immers het mooiste 
argument om de tegenstanders van de 
staatshervorming van '88, die er onder im
puls van de VU kwam, de mond te snoeren. 
FDF-voorzitter Clerfayt verklaarde op zijn 
kongres letterlijk (we citeren De Standaard): 
Wij, die in de Brusselse randgemeenten 
wonen, weten dat de Vlaamse staat ons niet 
rechtvaardig bejegent en ons als vreemdelin
gen behandelt. Juist, wie zich niet wil aan
passen aan de gemeenschap waar hij woont, 
heeft de keuze: verhuizen of als vreemdeling 
behandeld worden. 

Clerfayt ging zelfs verder: De wetten van 
1988 hebben het lot van de Frankofonen in 
de Brusselse randgemeenten en in de Voer
streek alleen maar slechter gemaakt. Het is 
niet de eerste keer dat Franstaligen zo'n 
uitspraken doen over de staatshervorming 
van '88. 

AMNESTIE 
Het Verbond van Vlaamse Cultuurvereni-

gingen te Antwerpen (WCA), dat een 60-tal 

^ ' ^t^M'Ssfis^^'^'^it^'^, 

'' ''^^' x-^'f •*" 

Het leek wel nooit meer winter ie worden. Maar dat bieeK deze week een grote 
vergissing. De schaatsen konden weer bovengehaald worden. (foto vum) 

kulturele en sociokulturele verenigingen 
overkoepelt, deed naar aanleiding van de 
koningsfeesten een oproep aan premier Mar
tens om maatregelen te treffen die de maat
schappelijke gevolgen uitwissen van iedere 
vorm van repressie voor zuivere politieke 
vergrijpen tijdens de oorlogsjaren. 

Het WCA stelde vast dat 45 jaar na de ten 
laste gelegde feiten de staatsstruktuur zeer 
verschillend is van het België van voor WO II, 
en dat ook de maatschappij anders is gaan 
denken. Het verbond vindt het daarom onbe
grijpelijk dat zovelen nog het slachtoffer 
blijven van de politieke repressie. 

VU-voorzitter Jaak Gabriels en algemeen sekretaris Willy Kuijpers hebben een 
overvolle en niet altijd aangename agenda. Hier op de foto komen ze een van 
hun aangenamere afspraken na: een bezoek aan het Brussels KVHV. Zoals u 
merkt: er werd wat af gezongen! (toto j . van der Perre) 

GESPANNEN 
SITUATIE IN 
BRETAGNE 

Jean Groix, een veearts uit Hennebont 
(Bretagne) pleegde verleden week zelfmoord 
in zijn cel, waar hij gedurende twee maanden 
in absolute afzondering werd gehouden. De 
man was eind november aangehouden, sa
men met twee Basken, die ervan verdacht 
worden ETA-militanten te zijn. Groix staat 
bekend als een Bretoens militant, lid van de 
Union Démocratique Bretonne waarvoor hij 
dikwijls kandidaat was bij verkiezingen. 

Hij werd onmiddellijk opgesloten in een 
Isolatiecel. Het huis waar hij werd aangehou
den is gelegen vlak tegenover het huis van 
Natacha Danais, het meisje dat door een 
onbekende verkracht en vermoord werd. De 
Franse justitie bracht bekJe feiten meteen in 
verband met elkaar. Waarom, is niet gewe
ten. 

De toestand van Groix verslechterde zien
derogen. Hoewel zijn advokaat het gerecht 
had verwittigd over de zorgwekkende psichi-
sche toestand waarin Groix zich bevond, 
werd geen enkele maatregel genomen. Hem 
werd zelfs het bijwonen van de mis op 
kerstdag ontzegd. Dit zijn praktijken in een 
land dat anderen meent de les te moeten 
spellen over mensenrechten. 

De UDB, het Bretoens EVA-lid, wordt nu in 
de Franse pers beschuldigd de politieke arm 
te zijn van gewelddadige organisaties zoals 
de FNLB (Vrijheidsfront van Bretagne). De 
situatie in Bretagne wordt plots gespannen, 
er zijn betogingen de peine et de colère 
georganiseerd. 

WIJ — 8 FEBRUARI 1991 6 



KORTWEG 

• Volgens een opiniepeiling vindt 
één Belg op twee dat Eyskens ont
slag had moeten nemen na de Silco-
gate. De CVP zou ten opzichte van de 
parlementsverkiezingen van '87 een 
verlies boeken van bijna 4%. 

• Tegenover diezelfde verkiezingen 
zou de VU 2,6% verliezen. Dit bete
kent dat de VU 10,3% van de Vlaamse 
stemmen zou behalen. Tegenover de 
vorige Oimarso-pelling gaat de VU 
slechts 0,4% achteruit. Het is dus zeer 
de vraag of de Volksunie geteden 
heeft onder de Silco^gate. 

• Het aantal w«f klM»» In ons land 
blijft stijgen. Efnd januari telde de 
RVA er 369.221, of bijna 14.000 meer 
dan eind december '90. Ook toen 
telde Betgiê al 10.000 wericio»fl meer 
dan de maand voordien. Momenteel 
is 10% van de bevolking werkloos, 
onder wie 7,1% mannen en 14,6% 
vrouwen. In Vlaanderen steeg het 
aantal werklozen met 7.(X)0, In het 
Waals gewest met 6.2(H» en in het 
hoofdstedelijk gewest met 170. De 
stijging is in belangrijke mate te wij
ten aan het aflopen van de wachttijd 
voor de schoolverlaters. 

• Om herhalingen van de Khaied-
affaire te voorkomen, heeft Justitie
minister Wathetet parketten en doea-
ne een uigebreide lijst bezorgd ntet 
de namen van kandidtaiat-terroris-
tan. Zo kunnen de bevoegde dien
sten beter een oogje houden op per
sonen ven wie men denkt dat ze 
terreurdaden zouden kunnen plegen. 
Wie ook op de lijst wil staan, moet 
schriftelijk solliciteren bij minister 
Wstheiet, Regentschapsstraat 61, 
1000 Brussel. 

• In Antwerpen is de burgemeester 
niet gerust in enkele aangêkondl^e 
bettKlinsen. De Golfoorlog zorgt 
volgens Cools voor een verhoogde 
paraatheid bij de ordediensten. Ze 
kunnen bijgevolg niet gemist worden 
om betogingen in goede banen te 
leiden. Cools ligt vooral wakker van 
de NSV-betoging tegen abortus, van 
de AFF-betogIng voor migranten
stemrecht en tegen racisme, en van 
de Vlaams Biokbetoging voor eigen 
volk eerst. En wat ga^ Cools doen 
met Antwerp-Beerschot? 

• In Israël werd de gewezen generaal 
Zeevi als minister zonder portefeuHie 
opgenomen In de regering Sjamir. 
Zeevi gaat door voor een ekstreem-
rechtse havik van de ecgste soort. 
Hij Is o.m. voorstander van de depor
tatie van alle Palestijnen uit de Bezet
te Gebieden. 

BORGINON HERDACHT 
Meester Hendrik Borginon overleed op 2 

januari 1985. Op 2 november 1990 was het 
100 jaar geleden dat hij in het Brabantse 
Pamel werd geboren. 

Naar aanleiding hiervan hebben het 
IJzerbedevaartkomltee, het verbond VOS, 
het Verbond van Vlaamse Akademici, het 
Vlaamse Pleitgenootschap, de Vlaamse 
Volksbeweging en het Archief en Doku-
mentatiecentrum voor het Vlaams-natio-
nalisme een herdenkingskomitee opge
richt om aan deze gebeurtenis op een 
passende wijze de nodige aandacht te 
schenken. De herdenking gaat door op 
zaterdag 23 maart 1991 in de Koninklijke 
Vlaamse Schouwburg In Brussel. 

Aan Hugo Van Hemelrijck, algemeen 
sekretaris van VOS en koördinator van het 
huldekomitee vroegen we waarom deze 
plechtigheid op stapel staat. 

„De figuur van Hendrik Borginon is om 
verscheidene redenen opmerkelijk. Omwille 
van de rijke sctiakeringen in zijn persoonlijk-
heid, maar vooral omwille van zijn staatsden-
ken en zijn demokratische ingesteldheid. 

Borginon was één van de weinigen vanaf 
het ogenblik dat hij in de Vlaamse beweging 
aktief werd, de internationale dimensie van 
die beweging heeft ingeschat. tJlen kan Bor
ginon het vaderschap toekennen van onder
meer de open frontbrieven. Uit die brieven 
blijkt dat er op dat ogenblik al een aantal 
ideeën leefden die nu nog altijd niets aan 
aktualitelt hebben ingeboet. Zcals bv. het 
verwerpen van gelijk weli<e poiitieke, militai
re of ekonomische banden met één der 
groepen. Hiermee bedoelde men dat ons 
volk nooit vrede zou nemen met een Belgi
sche politiek die neerkomt op open of bedek
te ondergeschiktheid aan een vreemde mo
gendheid, hetzij aan Duitsland, hetzij aan 
gelijk welke andere. Dus een pleidooi voor 
neutraliteit, en dit nog voor het einde van de 
eerste wereldoorlog, hegeen toch van een 
zekere internationale visie getuigt." 

• We zien Borginon nergens als „leider", 
als voorzitter of als de grote volksmenner 
naar voren treden. Was hij dan zo beschei
den? 

„De rol van Borginon binnen de geheime 
frontbeweging en later binnen VOS, is van 
onschatbare waarde geweest. Hij was echter 
vaak de man achter de schermen. Nooit is hij 
voorzitter geweest van VOS, maar op moeilij
ke en kruciale momenten trad hij op als een 
„eminence grise"." 

• Wat was de rol van Borginon tijdens de 
kollaboratie? 

„Ik denk dat die periode in zijn leven niet 
erg relevant is om een oordeel over die man 
te vellen. Borginon heeft zich wat de kollabo
ratie betreft altijd zeer afstandelijk gehou
den. Zeker wat de militaire kollaboratie be

treft I. Borginon heeft een aantal figuren, die 
nu nog een vooraanstaande rol spelen in de 
Vlaamse beweging, ervan kunnen overtui
gen om niet naar het Oostfront te trekken. 
Borginon was ervan overtuigd dat er voor 
Vlaanderen geen eer te halen viel op vreem
de slagvelden. Hij is altijd een kritische figuur 
geweest. Slechts omwille van een zekere 
loyaliteit tegenover de VNV-leiding is hij een 
eind meegegaan in de kollaboratie, zij het 
dan eerder als een soort van technokraat." 

• Kan een figuur als Hendrik Borginon de 
jongeren nog boeien? 

„Er zijn in de loop der jaren ettelijke 
herdenkingen geweest voor personages van 
zeer uiteenlopend ,, Vlaams-nationaal" plui
mage. Bij deze huidevieringen werd meestal 
kwistig met het wierrookvat gezwierd, maar 
daar bleef het dan ook bij. Wij hebben echter 
wél de intentie om de verdienstelijke aspek-
ten van Hendrik Borginon te belichten en ze 
aan de aktualitelt te toetsen. Zoals Ik al zei 
was zijn internationale visie er één waarmee 
we nu, anno 1991, midden in het Golfkonfllkt, 
nog altijd kunnen uitpakken. Wanneer de 
Vlaamse beweging in z'n geheel geen eigen 
Internationale visie kan ontwikkelen, dan 
zuilen er toch een aantal organisaties zijn die 
verder kijken dan de eigen Vlaamse neus 
lang Is. Groepen die zich engageren voor het 
overleven van de Vlaamse gemeenschap in 
het Europa én de wereld van morgen. De 

(lees verder op blz. 31) 
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REPLIEK 

PERSSPIEGEL 
Het kieurig spektakel op de 
televisie van ontploffende ra> 
ketteti in nachtelijke hemels 
begint z'n charme te verliezen. 
Het is duideli jk dat zelfs de 
meest verfi jnde moordsnuqes 
niet volstaan om daverende 
suksessen te behalen. Wijzere 
mensen dan de spektekeloor» 
logamateurs beginnen zich 
fundamentele vragen te stellen 
rond de Golfoorlog. Die geven 
wij liefst het woord. Verder 
komt er ai wat ruimte voor onze 
eigen financiële golven en 20-
waar zetf^ hef FDP stak terug 
de kop op. (WVB) 

HETVOLK 
Leo Marynissen staat stil bij de al(tie 

voor vrede van een aantal beleende Vla
mingen. 

„Ook de ondertekenaars van de oproep tot 
vrede en rechtvaardigheid vragen een Bel
gisch initiatief in de Veiligheidsraad. Zij kun
nen rekenen op de steun van de meeste 
politieke partijen die ook aandringen op ini
tiatieven in het raam van de VN. Men wordt 
er zich immers meer en meer van bewust dat 
de oorlog in de Golfde tegenstellingen op de 
spits zal drijven en derhalve niets oplost. Hoe 
langer de oorlog duurt hoe meer Saddam 
Hoessein door de gefrustreerde Arabische 
wereld en de islam als een held zal worden 
beschouwd. Elk bombardement op Irak 
waarbij massaal burgers worden gedood, 
doet het zaad ontkiemen van toekomstige 
konflikten. In Europa hebben sommigen 
daarvoor Indringend gewaarschuwd. Zij wer
den onvoldoende beluisterd en ook de Brit
ten met hun eilandmentaliteit hebben daar
aan schuld." 

De Standaard 
„Wat straics na de oorlog?" vraagt de 

wijze Vlaams-Nederlandse Europeaan 
prof. Brugmans zich af. Hij maaia een 
paraiiei met Europa na 1945. 

„Daartegenover kan het doel van de bond
genoten alleen maar zijn: vrede voor alle in 
die streek wonenden en een menselijke 
behandeling van de minderheden, vooral 

van de Koerden. Verder: ,,vreedzame 
koëxistentie" voor Israëli's en Arabieren. 

Dat laatste hoeft niet per se een huwelijk 
uit liefde te worden. Vokloende is een ak
koord om elkaar niet opnieuw, voor de zo
veelste keer, aan te vallen. 

Het lijkt utopisch, de reeds bestaande haat 
is door de oorlog nog toegenomen. En toch: 
wie zulk een idee schouderophalend ver
werpt, moet weten wat het alternatief is: 
geweld na geweld „und kein Ende". 

Uitgangspunt voor onze vredespolitiek 
daartegenover zijn, dat er In het Nabije en 
Midden-Oosten plaats is voor allen, ook voor 
Irak. Dat er tussen Israëli's en Arabieren, 
maar ook tussen Arabieren onderling, nu 
waarachtig wel genoeg bloed gevloeid heeft 
en dat men elkaar eindelijk moet leren ver
dragen. 

Voor zoiets bestaan hoopgevende voor
beelden. 

Reeds in 1946 riep Churchill op tot Frans-
Duitse samenwerking. Schuman en Aude-
nauer vonden elkaar. De Gaulle konsolideer-
de het verbond tussen „Galliërs en Germa
nen". Toch was het bloed op onze velden 
toen nog nauwelijks opgedroogd." 

DE NIEUWE GAZET 
Deze oppositielcrant richt nog eens el(-

stra de schijnwerper op IMarlt Eysicens bij 
de ongeiulddge pirouettes die hij moest 
malcen op het politieice toneel. 

„Eyskens heeft zijn vel gered. Toch is de 
man, die in geweten, maar (toegegeven) 
onder zware morele druk, diende te oordelen 
welke prijs de gevangenen van Aboe Nidal 
waard waren, moreel het kind van de reke
ning. Dat is niet enkel het gevolg van de 
„vergissingen", de eigengereidheid en de 
ongelukkige pogingen om het potje gedekt te 
houden. Ook de verdeeldheid tussen de 
twee voornaamste koalitiepartners inzake 
het buitenlands beleid speelt een rol, want 
die verplichtte de minister bij herhaling inza
ke het Golfkonflikt beslissingen te verdedi
gen die zijn persoonlijke geloofwaardigheid 
aantasten. Met bovenop het wat hooghartig 
overkomend tikje dat hij met wijlen zijn vader 
gemeen heeft en dat blijkbaar ook de „vrien
den" Irriteert. Eyskens en de koalitie bleven 
in het parlement overeind, omdat dezelfde 
partners het risiko van de stembus nu niet 
durfden te nemen. De schade echter is ook 
op termijn nog moeilijk te herstellen. De 
minister had er beter aan gedaan de eer aan 
zich te houden en snel de passende konklu-
sie te trekken, in plaats van zich achter 
ondergeschikten te verschuilen." 

. » * \ '• ' \ 
' . ** > V . 

- ... -•,*, \% . 
Wegens de strijd die senator Walter 
Luyten (samen met o.a. Willy Kuij-
pers) op de barrikaden van Vilnius in 
Litouwen wil voeren, en de grote 
voorbereidselen die zulks met zich 
meebrengt, Is zijn wekelijke Pers-
spiegel wat minder omvangrijk. Vol
gende week zult u hem spijtig genoeg 
helemaal moeten missen. 

GEZEGD IS... 
...GEZEGD 

„De officiële propaganda poogt te 
doen geloven dat de huidige regering 
verbetering bekwam ten gunste van de 
frankofonen. Dit is een farce. Wij zijn 
vandaag in de klauwen van Vlaanderen 
omdat de grenzen van Brussel wille
keurig werden vastgelegd... maar ze 
kunnen niet worden beschouwd als 
definitieve grenzen. Een stad dreigt te 
vervallen of zelfs te verdwijnen indien 
ze zich begrensd ziet door grenzen, of 
ze nu natuurlijk zijn of willekeurig. Kijk 
maar wat gebeurt in Venetië. Als het 
nodig is zal onze partij overal in Vlaan
deren gaan om lijsten neer te leggen en 
de frankofonen te mobilizeren en ook 
alle demokraten welke hun taal ook 
weze tegen de verdrukkende en onver
draagzame Vlaamse staat." 

G. Clerfayt, FDF-voorzltter in Le Soir 
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WETSTRAAT 

TUSSEN WALG EN WAARDERING 
Op een ogenblik dat heel de wereld 

wezenloos aankijkt tegen de dramatische 
gebeurtenissen in het Golfgebied... 

Op een ogenblik dat de regering voor 
zware, waarschijnlijk pijnlijke ingrepen 
staat om het begrotingstekort binnen paal 
en perk te houden... 

Op een ogenblik dat België zich moet 
opmaken om door toedoen van de derde 
fase de laatste unitaire gewaden af te 
leggen... 

Op zulk een ogenblik kijkt dit landje vol 
ongeloof aan tegen het miezerig touwtrek
ken rond de Khaled-affaire. Wat er van 
heel dit gedoe ook mag aan zijn, een zaak 
staat onomstotelijk vast: de Wetstraat, de 
gehele politieke wereld is de grote verlie
zer. Grote winnaars zijn het reeds welig 
tierend a-politiek gevoelen en zij die dit 
gretig aanwakkeren. 

Zelf maken we aan Khaled en al het 
onfrisse dat er mee samenhangt, niet langer 
veel woorden vuil. Aan de oeverloos uitge
sponnen detektleve-verhalen valt overigens 
nog weinig toe te voegen. 

De essentie van het gebeuren vatte Nelly 
Maes krachtig samen tijdens haar verklaring, 
net voor de vertrouwensstemming. Zij plaats
te het gebeuren daar waar het thuislioort, in 
het kader van de Golfoorlog. De behoedza
me aanpak van de regering verdient hierbij 
alle steun: „Alles moet worden gedaan om 
de VN-resoluties uit te voeren. Niet minder, 
maar ook niet meer. We zijn tegen elke 
uitbreiding van de oorlog buiten de VN-
resoluties. Sommigen in dit land denken er 
anders over. Omdat er geen meerderheid 

voor te vinden is, gebruikt de oppositie 
andere middelen." 

In dat verband spaarde ze geenszins de 
haviken van de PW, die voor een groter 
militair engagement pleiten. „De vertoning 
van deze personen aan het standbeeld van 
Churchill was walgelijk. U zegt niet welke 
prijs u daarvoor wil betalen. U gaat zelf niet 
naar de Golf, en zal uw zonen niet graag 
laten vertrekken." 

.GLASNOST' 
Terecht kon het VU-kamerlid stellen, dat 

de grote meerderheid van de bevolking het 
beleid ten aanzien van de Golfoorlog steunt. 
In ieder geval moet dat beleid door de 
ambtenaren loyaal worden uitgevoerd. „Een 
regeringskrisis zou slechts in de kaart spelen 
van de onderkruipers en de slippendragers." 

Over de zaak Khaled zelf stelde Nelly 
Maes bondig dat een minister hoe dan ook 
door zijn ambtenaren moet Ingelicht worden. 
„Het is zijn verantwoordelijkheid te bepalen 
hoe hij daar politiek mee omspringt." Het 
kan niet zijn dat in een departement als 
Buitenlandse Zaken een parallel besluitvor-
mlngscirkuit tot leven komt. Enige „glas
nost" zou er niet misplaatst zijn. 

Daamiede gaf het kamerlid de houding 
van haar fraktie aan: steun voor de regering, 
geen hand- en spandiensten voor degenen 
die het dossier willen misbruiken. 

OBJEKTIVERING 

Maes: glasnost op Buitenlandse Za
ken gewenst. (foto archief) 

Van een totaal ander gehalte - het kan dus 
anders - was de hoorzitting die de verenigde 
kommissies van Kamer en Senaat organi
seerden over het Wetenschapsbeleid. Bijge
staan door de bevoegde staatssekretaris 
lichtte Vice-premier Hugo Schiltz zijn beleid 
toe. De federalisering van het wetenschaps
beleid noopte immers tot een reorganisatie, 
bovendien wist de VU-minister een aantal 
nieuwe aksenten te leggen en de objektive-
ring in een belangrijke mate ingang te doen 
vinden. 

Vooral bij dit laatste staan we even stil. 

Eerlijk verklaarde de Vice-premier dat hij 
bij zijn aantreden een ietwat aangeslagen 
Dienst voor Programmatie van het Weten
schapsbeleid (DPWB) aantrof. De onzeker
heid over de nakende staatsomvorming 
woog zwaar. 

IHet is de verdienste van Schiltz dat hij, na 
de federalisering, de Dienst opnieuw de 
armslag heeft gegeven die hij verdient en de 
werking ervan op een moderne en weten
schappelijke leest heeft geschoeid op het 
gebied van personeelsbeleid en programma-
opbouw. Voor eenieder die met Weten
schapsbeleid begaan is, moet de DPWB 

Schiltz: lof voor objektlvitelt in be
noemingsbeleid, (foto a) 

immers een geloofwaardige en betrouwbare 
partner zijn. „Hiervoor behoeft men ambte
naren die wars van elke kapelletjesgeest en 
kliëntelisme professionelen zijn en gemoti
veerd worden door een edele visie op het 
openbaar ambt." 

Resoluut opteerde de VU-minister voor 
objektivering. Zo bij de benoemingen: 
„Ruim verspreide openbare vakatures, be
handeling door een eksterne en onpartijdige 
jury en benoeming met strikte eerbiediging 
van het gemotiveerd advies." Zo ook bij de 
uitbouw van de impulsprogramma's „Voor 
elk impulsprogramma wordt een publieke 
oproep tot het indienen van projektvoorstel-
len uitgegeschreven. Voor de wetenschap
pelijke evaluatie ervan wordt beroep gedaan 
op internationale eksperten die onbevangen 
hun oordeel kunnen geven. Bij de toeken
ning van opdrachten wordt de wetenschap
pelijke rangschikking steeds gerespak-
teerd." 

Het beleid van Hugo Schiltz steekt schril af 
tegen dit van zijn partners. Werd er op het 
vlak van de magistratuur vooral onder VU-
druk een wetgevend initiatief genomen, op 
het vlak van het Openbaar ambt kan welke 
druk dan ook blijkbaar niet helpen. Het 
recente initiatief van PSC'er Langendries 
mag dan een goede poging heten, aan de 
diepe verzuchtingen van de VU komt het niet 
tegemoet. Dus toog Schiltz alleen op pad, 
evenals André Geens die ais eerste de strijd 
aangaat om het Algemeen Bestuur voor 
Ontwikkelingssamenwerking te hervormen. 
Hun werk verdient ons aller waardering. 
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WETSTRAAT 

.NIEMAND KAN TWEE HEREN DIENEN: 
Een tijdje geleden stelde de werkgroep 

Splitsing provincie Brabant, o.l.v. Bob 
Maes, haar konkrete plannen voor aan de 
pers. Voor de VU is de tweeledige provincie 
Brabant niet langer aanvaardbaar binnen de 
nieuwe federale struktuur. De VU opteert 
voor twee provincies: Vlaams-Brabant en 
Waals-Brabant en de onttrekking van het 
Brusselse Hoofdstelijk Gewest aan de inde
ling in provincies. E. Van Vaerenbergh zette 
de plannen om in wetgevend werk. Een 
eerste voorstel om de provincie in twee te 
delen werd reeds ingediend. 

SPLITSING 
Deze week dan diende Van Vaerenbergh 

een voorstel in om de negentien gemeenten 
van Brussel-Hoofdstad te onttrekken aan de 
indeling in provincies. 

De territoriale ligging van de tweetalige 
hoofdstad Brussel met de 19 gemeenten in 
het eentalig Vlaams gebiedsdeel maakt de 
splitsing niet eenvoudig. Zonder dat een 

grondwetswijziging nodig is kan Brussel-
Hoofdstad onttrokken worden aan de inde
ling in provincies. Dit in toepassing van 
artikel 1 van de Grondwet. Deze regeling 
werd destijds ontworpen voor Voeren, maar 
werd nooit toegepast. Kamerlid Van Vaeren
bergh stelt vast ,,dat de provincie Brabant 
momenteel zes heren dient: de nationale 
staat, de twee Gemeenschappen, de twee 
Gewesten en het Brusselse Hoofdstedelijke 
Gewest. Het verbaast wellicht niemand dat 
de provincie Brabant slecht funktioneert aan
gezien zij te maken heeft met vijf soorten 
ambtenaren (provinciale, federale, Waalse, 
Vlaamse, Brusselse) en zeven soorten wet
geving (de zes hoger genoemde, plus de 
eigen provinciale wetgeving)." 

VEREENVOUDIGING 
Vereenvoudiging dringt zich dus op. In een 

eerste voorstel pleit E. Van Vaerenbergh 
voor twee aparte provincies: Vlaams-Bra
bant en Waals-Brabant en het onttrekken 

P-SPROKKELS 

van het hoofdstelijke gebied Brussel aan de 
indeling in provincies. 

De opsplitsing van de provincie Brabant is 
derhalve een noodzaak en konform de filoso
fie van de staatshervorming. Het onttrekken 
van het Brusselse Hoofdstedelijk Gebied aan 
de provinciale indeling en het apart statuut 
dient goedgekeurd te worden met een bijzon
dere gekwalificeerde meerderheid, wat dus 
nog kan in de huidige legislatuur. Een afzon
derlijk wetsvoorstel meeondertekend door V. 
Anciaux en L. Vanhorenbeek werd inge
diend. 

Konkreet houdt dit wetsvoorstel in dat de 
grondgebonden materies van de provincie 
toevertrouwd worden aan het Brusselse 
Hoofdstedelijke Gewest, de persoonsgebon
den aan de Gemeenschappen en de algeme
ne bevoegdheden (bvb. het toezicht op de 
politie, de bestrijding van rampen en epide
mieën) aan de federale minister van Binnen
landse Zaken. En de goeverneur kan op 
pensioen I 

(ge) 

• Het zal waarschijnlijk wel nutteloos ge
weest zijn, het vele aandringen van André De 
Beul om het nieuwe BRT-statuut bij te scha
ven tot een degelijk geheel, ten bate van de 
Vlaamse Gemeenschap en de omroep zelf. 
Een week geleden beheerste hij het open
baar debat in de Vlaamse Raad, maar verder 
dan een noodgedwongen toegestaan uitstel 
van stemming lieten de auteurs van het 
statuut, de CVP'er Van Rompuy en de SP'er 
Chevalier, hem niet komen. Een verslag 
hiervan bracht WIJ vorige week. Woensdag 
zette De Beul alle bemerkingen nog eens op 
een rijtje, en gisteren werd gestemd. Volgen
de week een verslag hierover. 

• De Vlaamse Raadszitting van vorig week 
had uiteraard nog meer In petto dan de BRT. 
Moet hieraan nog toegevoegd dat het vooral 
de fraktle van Paul Van Grambergen is, die 
zorg draagt voor een zinnig gevulde agenda. 

• De toekomst van de nederlandstalige mu-
ziekakademies in Brussel vormde de aanlei
ding voor een interpellatie van Nelly Maes. 
De weerslag van de hervorming van het 
deeltijds kunstonderwijs op het aantal in
schrijvingen zou er op termijn wel eens 
nefast kunnen zijn. 

• Etienne Van Vaerenbergh peilde bij minis
ter Van den Bossche naar de resultaten van 
het toezicht op de Vlaams-Brabantse facili
teitengemeenten. Uit het antwoord van de 
minister kan duidelijk afgeleid worden, dat 

het kordate optreden van de Vlaamse rege
ring niet zonder resultaten blijft. 

• Een zoveelste maal herhaalde hetzelfde 
Raadslid zijn vraag over de vestigingsplaats 
van de verbrandingsoven in Vlaams-Bra
bant. Een zoveelste maal moest Leefmilieu
minister/Ce/c/?/erma/7S hem met een kluitje in 
het riet sturen. 

• Een vastbijter is ook Bob Van Hooland. De 
hele Aquafin-affaire laat hem niet los. Dit
maal wilde hij meer vernemen over de parti
cipatie van de Britse firma Severn Trent bij 
de bouw, de financiering en de eksploitatle 
van een nieuwe waterzuiverlngslnfrastruk-
tuur. 

• De Vlaamse school in Komen dook tijdens 
het vragenuurtje opnieuw op. Jef Valkeniers 
stelde dat de Vlaamse regering volkomen 
wettelijk de Franse scholen in de randge
meenten rond Brussel betoelaagt, maar dat 
de Franse Gemeenschap heel wat minder 
loyaal optreedt ten opzichte van de Vlaamse 
school In Komen. Onderwijsminister Coens 
beloofde de zaak binnen de regering aan te 
kaarten. 

• Ter afronding van de Vlaamse Raadszit
ting, nog deze woordenwisseling uit het Be
knopt Verslag: De heer Denys (PW): De 
BRT heeft als grote handikap het feit dat ze 
als parastatale B ondenvorpen is aan de wet 
van 1956. Het statuut moet worden aange

past. Een gelijkaardig statuut als dit van de 
Zoo van Antwerpen lijkt me zeer interes
sant. " 

De heer Luyten (VU): „Dat is zeer goed 
vergelijkbaar. Vooral de apestreken..." (Vro
lijkheid). 

• In de Senaat ondervroeg Hans De Belder 
staatssekretaris Lizin over haar werkzaam
heden met het oog op Europa 1992, en 
vooral over de betrokkenheid van de Gewes
ten hierbij. Het erg omstandig antwoord viel 
in goede aarde bij de VU-senator, niet in het 
minst de melding dat de voorzitter van de 
Europese Kommissie de volle participatie 
van gewest- en gemeenschapsministers zal 
bepleiten voor de materies waarover zij be
voegd zijn. 

• Nog in de Hoge Vergadering kwam de 
toestand in Kosovo ter sprake. Willy Kuijpers 
drong bij de minister van Buitenlandse Za
ken sterk aan, dat hij zich zou Inspannen 
opdat de Europese Gemeenschap het verle
nen van financiële steun aan Joegoslavië 
afhankelijk zou maken van de eerbiediging 
van de mensenrechten in Kosovo. 

• De Kamer ging grotendeels de buitenland
se toer op. Vorige week brachten we reeds 
uitgebreid relaas over de aantijgingen van 
Nelly Maes in verband met de Illegale wapen
handel met Irak. Verder kwamen ook de 
toestand in Rwanda, de Baltische republie
ken en uiteraard de Sllco-affaire ter sprake. 
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GOLFBELEID TUSSEN 
DROOM EN DAAD 

V
ERSCHILLENDE signalen wij
zen er volgens Hugo Ongena 
op dat ons land zich langzaam 
maar zeker laat meeslepen in 
een verschrikkelijke oorlog in 
de Perzische Golf. De Vaka-
voorzitter haalde o.m. op de 
wapengift aan de Amerikanen 
aan, de druk voor meer atlanti-
sche solidariteit die ekspliciet 
(via lezersbrieven, vrije tribu

nes, hoofdartikels in binnen- en buitenlandse 
media,..) en impliciet (via internationale en 
binnenlandse kanalen achter de schermen) 
op onze regering wordt uitgeoefend. 

Er werd zelfs een echt aktiekomitee van 
l iberie en de wapenindustrie en het grootka
pitaal genegen parlementsleden uit de grond 
gestampt. Opiniepeilingen wezen op een 
verrassende wijziging in de houding van de 
burgers tegenover de Golfoorlog een week 
voor en een week na 17 januari, de dag dat 
de hel in het Midden-Oosten losbarstte. Op
vallend meer mensen keuren het militair 
geweld goed na het eerste bombardement 
dan ervoor. En de regionale vredesbetogin-
gen die Vaka-OCV verleden weekend organi
seerde in Vlaamse steden kenden een be
droevend lage opkomst. 

SLECHTS VERLIEZERS 
De waarschuwing van Vaka-OCV kwam op 

het juiste moment, maar er werd, hoe raadt u 
het, vrij weinig aandacht aan geschonken. 
De Vlaamse vredesbeweging riep de rege
ring op om de Belgische schepen, vliegtui
gen en het ander „ondersteunend mate
rieel" uit de Golfregio terug te trekken en een 
diplomatiek vredesinitiatief te ontwikkelen. 
En, louter principieel gesproken, heeft de 
vredesbeweging overschot van gelijk. Maar 
de wereld draait spijtig genoeg nog steeds 
niet alleen rond principiële motieven. 

Laten we eerst, voor een goed begrip van 
de situatie, het Vaka-OCV-standpunt even 
samenvatten: de anneksatie van Koeweit 
door Irak wordt door de Vlaamse vredeskoe-
pel streng veroordeeld. Irak moet Koeweit 
ontruimen. De veroordeling van de Iraakse 
invasie van Koeweit verantwoordt volgens 
Vaka-OCV echter geen oorlog zoals hij thans 
gevoerd wordt: met massale bombardemen
ten met duizenden doden bij soldaten en 
burgers als gevolg. Met katastrofale gevol
gen voor het milieu, met de verspilling van 

gigantische financiële middelen. Met geen 
winnaars, alleen verliezers. 

Maar de oorlog zoals hij nu gevoerd wordt, 
gaat zelfs verder dan dat. De massale bom
bardementen boven Irakees grondgebied 
wijzen erop dat de VS en hun bondgenoten 
niet alleen het herstel van de soevereiniteit 
van Koeweit maar ook de vernietiging van 
Irak op het oog hebben. De overtuiging dat 
Koeweit maar een voorwendsel was om de 
regionale supermacht van Irak te breken en 
Saddam Hoessein van de troon te stoten wint 
niet alleen in de Arabische wereld steeds 
meer veld. 

Verleden vrijciag waarschuwde 
Vaka-voorzitter Hugo Ongena 
op een perskonferentie voor de 
„massale hersenspoeling" van 
de oorlogsiogika. België wordt 
volgens Vaka-OCV meege
sleept in de oorlog vla de slui
pende besluitvorming die we 
kennen van toen ons land be
sloot kernraketten te plaatsen 
voor de middellange afstand. 
Het Vlaams Aktiekomitee tegen 
Atoomwapens en het Overleg-
centrum voor de Vrede roepen 
op om alle Belgische troepen 
terug te trekken uit de Golfre
gio, en om als klein landje in de 
VN-Veiligheidsraad onmiddel-
lifk initiatieven te nemen om de 
oorlog stop te zetten. Een mo
reel volkomen te verantwoor
den standpunt, maar morele 
principes speten in de wereld
politiek spijtig genoeg een aan 
andere motieven onderge
schikte rol. 

De Vaka-voorzitter drukte er op dat de 
Vlaamse vredesbeweging zich niet pro-
Iraaks, of anti-Amerikaans of anti-joods op
stelt. Ongena veroordeelde ook de Iraakse 
luchtaanvallen op Israël: willekeurig, gericht 
op dichtbevolkte steden, louter en alleen 
omwille van taktische berekeningen belaagt 
Saddam Hoessein onschuldige joodse bur
gers. Bewust tracht de Iraakse leider hier
mee een oplossing voor het Israëlisch-Ara-
bisch konflikt voor jaren onmogelijk te ma
ken. 

Volgens Vaka-voorzitter Hugo Onge
na moet België al zijn steun aan de 
oorlog in de Golf stopzetten. 

(foto Paul Bolslus) 

ALTERNATIEVEN 
Dat de alternatieven voor deze oorlog, 

zoals het VN-embargo en de talrijke bemid
delingspogingen nooit een echte kans heb
ben gekregen, is niet alleen een stelling die 
door de Vlaamse pacifisten wordt verdedigd. 
Een recente Franse publikatie van Pierre 
Salinger over de voorgeschiedenis van het 
militair konflikt, toont dit ook op een joernalis-
tiek-wetenschappelijke wijze aan. 

Zelfs de grootste rechtvaardiging voor de 
oorlog, nl. dat het om een beslissing van de 
wereldgemeenschap gaat, zoals die verper
soonlijkt wordt door de Verenigde Naties, 
kan makkelijk op losse schroeven gezet 
worden. De VN is nl. helemaal geen demo-
kratisch beslissingsorgaan: ten eerste heeft 
een ministaatje als Luxemburg met z'n 
370.000 zielen tellende bevolking in de Alge
mene Vergadering teoretisch evenveel stem
recht als regionale grootmachten als Brazilië 
of India. Ten tweede is de macht in de VN in 
hoofdzaak in handen van de Veiligheidsraad, 
waar de VS, Groot-Brittannië, Frankrijk, de 
USSR en China een vetorecht hebben. D> 
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Vaka-OCV veroordeelt de Iraakse invasie van Koeweit, de oorlogsmidaden van 
Saddam Hoessein en de willelceurige bombardementen op Israël, die alleen tot 
doel hebben Israël tot de oorlog te verleiden. Daardoor tracht Saddam de 
Arabische wereld los te weken uit het VN-bondgenootschap. (foto Reuter) 

Ten derde zorgen de dreigende instorting 
van het Sovjet-imperium en de financieei-
el(onomische problemen waarmee de USSR 
worstelt er niet meer of minder voor dat dit 
land, zoals de linkse moraalfilosoof Jaap 
Kruithof het omschreef, de hoer speelt van 
het westen. China onthoudt zich voortdurend 
om na de schande van Tien-an-men van de 
„wereldgemeenschap" letterlijk weer kre
diet te krijgen. 

Het is dan ook niet meer dan normaal dat 
het gescherm door de VS en zijn bondgeno
ten met dit,,mandaat van de wereldgemeen
schap" elk Derde Wereldland bijzonder hui
chelachtig in de oren klinkt. De wereldge
meenschap van de VN is nog steeds (en 
weer meer dan ooit!) een westerse wereldge
meenschap. Waar verleden jaar, met de 
omwentelingen in het Oostblok, nog zo opti
mistisch werd uitgekeken naar de nieuwe 
wereldorde, ziet de wereld er vandaag veel 
minder rooskleurig uit. Het zou gedaan zijn 
met de elkaar neutraliserende veto's in de 
Veiligheidsraad, heette het toen. 

Juist, maar nu is de macht van het westen 
in die Raad bijna absoluut. De demokratise-
ring van de Verenigde Naties vormt voor een 
stabiele wereldvrede een even grote voor
waarde als de regeling van de konflikthaar-
den in het Midden-Oosten via een konferen-
tie voor veiligheid en samenwerking. De 
demokratisering van de VN zal waarschijnlijk 
een van de grote projekten voor de volgende 
eeuw worden. Een even groots projekt als de 
strijd voor het algemeen enkelvoudig stem
recht in ons land. Een projekt dat waarschijn
lijk nog moeilijker wordt als de demokratise
ring van Zuid-Afrika. 

Maar hoe zo'n Midden-Oostenkonferentie 
georganiseerd moet worden, is nog zo'n 
vraag waar voorlopig niemand het antwoord 
op kent. Over de agenda kan misschien 
onder redelijke geesten overeenstemming 
gevonden worden. De vraag is of er na de 
dagelijks aangroeiende bloedplas in het Mid
den-Oosten nog voldoende redelijke geesten 
zullen overblijven om rond de VN-tafel te 
gaan zitten. Zij zullen er bovendien moeten 
in slagen de onredelijke geesten, een snel 
aangroeiende kategorie in de regio, in be
dwang te houden. 

Dat het een VN-tafel zal zijn waarrond de 
wederopbouw van het Midden-Oosten gere
geld moet worden, staat zo goed als vast. De 
VN, hoe onvolmaakt ook, is al wat we heb
ben, we moeten het er dus mee doen. Een 
betere instantie die met mundiaal gezag kan 
spreken is er voorlopig niet. 

AKTIEVE DIPLOMATIE 
Maar laat ons terugkeren naar de huidige 

stand van zaken. Vaka vroeg de Belgische 
regering om zich te desolidariseren van de 
zogeheten internationale solidariteit: elke 
ondersteuning van de oorlog, hoe subtiel 
ook, is een vorm van medeplichtigheid en 
medewerking aan de oorlog, meent de Vaka-
voorzitter. Ons land moet in de VN-Veilig-
heidsraad een aktieve diplomatie gaan voe

ren voor een onderhandelde oplossing van 
de problemen van het Midden-Oosten en een 
onmiddellijk staakt-het-vuren. Het zijn nobe
le eisen, zij het deels zo goed als onmogelij
ke. 

De omslag van het gezaghebbende Engel
se weekblad The Economist toon\ een duide
lijk onder het gewicht van hun verantwoorde
lijkheid gebukt gaande Bush en Baker, onder 
de titel They'll remember their friends (Ze 
zullen zich herinneren wie hun vrienden 
waren). Het is een niet mis te verstane 
waarschuwing van de advokaten van de 
internationale solidariteit: de Amerikaanse 
president en zijn buitenlandminister dulden 
geen dwarsliggerij in het bondgenootschap 
tegen Irak. Wie het toch waagt, zou zich dat 
achteraf, als de wereld weer een stukje vrijer 
en demokratischer is, zwaar kunnen bekla
gen. 

MORELE PRINCIPES 
Dichter bij ons omschreef Herman De 

Croo een aantal andere faktoren die principe 
voorlopig van realiteit scheiden: De Morgen 
tekende uit zijn mond op dat we moeten 
weten wat we willen: We hebben de Navo 
hier, Brussel wil de hoofdstad van Europa 
zijn, we willen serieus genomen worden. Dus 
niet teveel solo spelen in het internationale 
koor. 

De liberale politikus kijkt zelfs, hoe cinisch 
het ook moge klinken, vooruit: Irak, Koeweit 
en Saoedi-Arabië moeten na de oorlog weer 
opgebouwd worden. Daar kunnen dus heel 
wat kontrakten versierd worden. Hij besluit: 
Onze aarzelende houding zal in vredestijd in 
ieder geval een negatief effekt hebben op de 
aantrekkingskracht van Brussel en de kan
sen voor het Belgische bedrijfsleven. 

Het pleit voor de Belgische regering dat zij, 
in tegenstelling bvb. tot de huidige Neder
landse regering, morele principes tenminste 
laat meespelen in haar Golf-beleid. Omwille 
van de internationale solidariteit is het onmo

gelijk om niets te doen dat het bondgenoot
schap ondersteunt. De mijnenvegers buiten 
de gevechtszone, de Mirages in Turkije, een 
wapenlevering hier en een veldhospitaaltje 
daar moeten de bondgenoten van de goede 
wil van een klein landje als België kunnen 
overtuigen. 

Wat niet betekent dat het kleine broertje in 
de Veiligheidsraad braafjes moet knikken en 
gehoorzamen. Wat voor zin heeft her in 
oorlogstijd in de Veiligheidsraad te zetelen, 
als je er niets uitricht en pas na de oorlog aan 
een vredesinitiatief denkt, vroeg VU-voorzit-
ter Jaak Gabriels zich maandag op de weke
lijkse perskonferentie na het VU-partijbe-
stuur af. De Vlaamse vrije demokraat kondig
de aan dat de VU bij de regering aandringt 
op een eigen vredesinitiatief in de Veilig
heidsraad. 

Het is op die manier dat een klein land een 
grote rol kan spelen: zich niet onttrekken aan 
de internationale solidariteit met de bondge
noten, maar toch initiatieven nemen om aan 
de grote ekonomische en strategische belan
gen een moreel verantwoord tegengewicht 
te hangen. 

Dat na duizenden jaren mensheid en be
schaving een massale menselijke, ekonomi
sche en financiële verspilling zoals de oorlog 
in de Golf nog steeds een legitieme oplos
sing genoemd wordt, is nog de grootste 
schande. 

De hoofdredakteur van het NCOS-blad De 
Wereld fvlorgen legde in het februarinummer 
de vinger op de wonde: Hoe is het mogelijk 
dat ekonomische en politieke machtsmotie-
ven nog altijd het wereldgebeuren vormge
ven en dat massamoord nog altijd wordt 
beschouwd als een ultieme maar legitieme 
oplossing voor wanneer het uit de hand 
loopt ? Hoe kunnen we verantwoorden dat de 
middelen die blijkbaar probleemloos voor de 
Golfoorlog kunnen worden ingezet, onthou
den blijven aan de bevolking uit veel landen 
in de Derde Wereld die vecht om te overle
ven? 

(pdj) 
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WAPENHANDEL MET IRAK 
DE LIJST DER SCHANDE 

Wanneer in de Golfoorlog gevreesd wordt voor het gebruik van chemische 
wapens, zouden de geallieerden wel eens een goedje op hun nek kunnen 
krijgen dat ze Saddan Hoessein hebben leren brouwen. (foto AFP) 

H
IERMEE wordt niet beweerd dat 
de oorzaal< van Iconflilden te vin
den is in de produl<tie en ver-
l<oop van wapentuig. I\^eestal 
zijn deze slechts een afgeleid 
effel^t van politieke processen, 
vijandschappen, ideologische 
abberaties, politiko-ekonomi-
sche machtsdrang... 

Wel is het duidelijk dat wapen-
produktie en verkoop bestaande 

onevenwichten enkel maar voedt. De be
heersbaarheid van konflikten, vooral regio
nale konflikten, wordt er sterk door geredu
ceerd. Zo bewijst de huidige Golt-oorlog dat 
de miltaire uitbouw van één land in de regio, 
in dit geval wellicht met het meest geweldda
dige regime, het kwetsbare evenwicht in het 
Midden-Oosten totaal heeft verstoord. 

NIEMAND GAAT VRIJ 
Cynisch genoeg stellen we nu vast dat 

verschillende landen die nu de wapens opne
men tegen Irak aktief meegewerkt hebben 
aan de militaire opbouw van het land. In vele 
gevallen ging het om officiële wapenleverin-
gen, denken we maar aan de levering van 
Exorcet-raketten door Frankrijk, fregatten 
door Italië en Scuds door de Sovjet-Unie. In 
heel wat andere gevallen hebben we te doen 
met rechtstreekse leveringen van militair 
materieel door bedrijven, al dan niet met 
goedkeuring van de regeringen van deze 
bedrijven. 

In het recent verschene- boek ,,Le Dossier 
Secret", waarin de korte voorgeschiedenis 
van het Golf-konflikt wurdt bekeken, werd 
reeds een lijst (met naam en toenaam) van 
207 bedrijven gepubliceerd die de jongste 
jaren materiaal voor niet-konventionele wa
pens aan Irak hebben geleverd. Het gaat hier 
om massavernietigingswapens zoals de che
mische, biologische en nukleaire. 

Wij konden de hand leggen op een gelijk
aardige lijst van 279 Westerse bedrijven. 
Uiteraard gaat het voor een deel om dezelfde 
bedrijven, toch ziot er heel wat bijkomende 
informatie in. De lijst is gebaseerd op open 
bronnen, met name publikatie in de interna
tionale media en publieke .rapporten van 
onderzoeksinstellingen. Men mag dus veron
derstellen dat het hier slechts om een, niette
min indrukwekkend, deel gaat van de leve
ringen die aan het regime plaatsvonden of 
tenminste op het getouw werden gezet. Ge

plande leveringen bijvoorbeeld voor de pro-
duktie van het zogenaamde super-kanon 
werden ter elfder ure verijdeld. Benadrukt 

Het uitbreken van de krisis in 
de Golf heeft aangetoond over 
welk een immens militair apa-
raat het regime in Bagdad be
schikt om haar macht des
noods manu militari in de regio 
te laten gelden. Na een vernieti
gende achtjarige oorlog tegen 
Iran heeft Saddam Hoesein het 
vierde grootste leger in de we
reld. Precies deze oorlog was 
de aanleiding voor de bulld-up 
van de Iraakse mlliteire macht. 
Of zoals een Amerikaans de-
fensiedeskundige het onlangs 
stelde: Saddam mocht dan wel 
een „bully" zijn, hij stond ten
minste aan onze kant. Gemak-
kelijkheidshalve werd dan wei 
vergeten dat ook de iraanse 
militaire macht grotendeels op
gebouwd werd met hulp van 
buitenlandse, veelal Westerse, 
bedrijven en regeringen. 

moet worden dat het enkel gaat om leverin
gen van Westerse bedrijven, niet deze vanuit 
Comecon-landen. Alles wijst er trouwens op 
dat er vanuit het Oostblok minstens even 
aktief wapenhandel werd gedreven met Irak. 

Geranschikt per land van oorsprong geven 
de achterhaalde wapenleveringen 
gende, bedroevende, bilan : 

West-Duitsland 
Verenigd Koninkrijk 
Oostenrijk 
Verenigde Staten 
Frankrijk 
Spanje 
Zwitserland 
Italië 
België 
India 
Brazilië 
Argentinië 
Nederland 
Japan 
Zuid-Afrika 
Zweden 
Chili 
Volksrepubliek China 
Egypte 
Griekenland 
Liechtenstein 
Polen 
Koeweit 

het vol-

103 
35 
23 
23 
19 
17 
11 
11 
8 
6 
4 
3 
3 
2 
2 
2 

Totaal 279 
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De meeste van deze wapenleveringeti 
werden gerapporteerd in de loop van vorig 
jaar, nadat de vijandigheden tussen lral< en 
Iran werden stopgezet. Zelfs het kortzichtige 
ekskuus als zou Irak met deze wapens nog 
het vuile werk van het Westen moeten op
knappen kan niet meer geloofwaardig stand
houden. De Westerse regeringen wisten wat 
er op het spel stond. Toch werd er nauwelijks 
of niet ingegrepen. 

Deze kollektieve „beoordelingsfout" wordt 
nu echter met een zware tol aan levens en 
middelen betaald. Vraag is of zij ook nu weer 
eenzelfde bewapeningsspiraal zullen voe
den of minstens gedogen. 

BELGISCHE 
BETROKKENHEID 

Ook Belgische bedrijven hebben wapens 
en militair materieel geleverd aan Irak. Dit 
gebeurde langs de officiële kanalen om. 
Sinds 25 september 1980 werd er immers 
een tijdelijk embargo ingesteld op wapenle-
venngen aan Irak en Iran. Ondertussen is 
echter duidelijk geworden dat Belgische be
drijven ook tijdens deze oorlog heel wat meer 
wapentuig leverden aan de betrokken landen 
dan ,,twee jachtgeweren". Enige uitzonde
ring op het officiële embargo werd op 15 
februari 1983 door de toenmalige CVP-PW 
regering Martens-Gol toegestaan voor een 

licentie tot levering van 15 mobiele radars 
voor detektie. 

Eind 1989, na afloop van de Iran-Irak 
oorlog werden er voorstellen gedaan om het 
tijdelijk embargo tegen Irak op te heffen en 
dit land te rangschikken onder de gevoelige 
landen. In deze voorstellen werd betoogd dat 
andere Europese landen zoals Frankrijk, 
Portugal en Griekenland nooit hun wapenle-
veringen aan Irak hebben stopgezet. Het 
Verenigd Koninkrijk heeft evenmin een volle
dig embargo op Irak toegepast. Ook in Span
je en Italië zouden op dat ogenblik leveringen 
van wapens (o.m. fregatten) en munitie op 
stapel zijn gezet. Aangezien de Iraakse aan
koopdiensten voor militairen civiel materiaal 
in één ministerie samengebracht waren werd 
gevreesd voor een negatieve weerslag op 
onze handelsbetrekkingen met Irak. 

De voorstellen werden evenwel op 19 
januari 1990 binnen de regering afgewezen 
door het Ministerieel komitee voor Buiten
landse Betrekkingen, nadat eerst de VU in 
de bevoegde interkabinettenwerkgroep voor 
kontrole op de wapenhandel hiertegen haar 
veto had gesteld. 

Toch roepen de niet-officiële en dus onder 
de gegeven omstandigheden illegale wapen-
leveringen aan Irak heel wat vragen op 
omtrent de kontrole op de wapenhandel en 
transit in ons land. Deze blijkt immers verre 
van doeltreffend te zijn. Binnen de regering 
wordt gewerkt aan voorstellen rond de be
perking en kontrole op de wapenhandel. 
Wanneer volgens sommigen nu alle rege
ringsaandacht op de Golf-krisis moet worden 

De Amerikaanse opperbevelhebber in de Golf Schwarzkopf, heeft het niet 
gemakkelijk om Irak uit Koeweit te krijgen. Maar daar hebben ook jullie schuld 
aan, lijkt hij heel wat Westerse regeringen en bedrijven te verwijten, (foto ap) 

toegespitst kan de vraag worden gesteld 
waarom deze heilige verontwaardiging niet 
geleid heeft tot het snel en efficiënt aanpak
ken van illegale praktijken die mee aan de 
basis lagen van deze krisis. 

DE LES GELEERD? ~ 
Heel wat erger nog is de vaststelling dat de 

Westerse wereld blijkbaar nog steeds geen 
lessen wil trekken uit haar medeplichtigheid 
in de voorbereidende fazen in deze Golf
oorlog, met name in de militaire opbouw in 
Irak. Vandaag worden nieuwe bondgenoot
schappen gemaakt en worden er zonder al te 
veel vragen wapens geleverd aan landen 
waarvan de politieke stabiliteit minstens in 
vraag kan worden gesteld. Integendeel de 
Golf-oorlog op zich kreëert de voedingsbo
dem voor tal van nieuwe intra-Arabische en 
Arabisch-lsraëlisch vijandschappen. De 
„Nieuwe Orde" waarvan sommige geallieer
de regeringsleiders dromen wordt op dit 
ogenblik nog machteloos ondergaan door de 
meeste Arabische landen. Met absolute ze
kerheid kan echter worden voorspeld dat 
deze nieuwe machtsordening door grote de
len van de Arabische bevolkingen en hun 
Islamietische buren zal ven/vorpen en bestre
den worden. 

Reeds vandaag manifesteren honderdui
zenden in diverse Moslimlanden tegen de 
Westerse aanwezigheid in de Golf en voor 
Saddam Hoessein. In Marokko dreigt Koning 
Hassan met de vervolging wegens verrad 
van de oppositie als deze blijft oproepen tot 
de terugtrekking van de Marokkaanse troe
pen. Egypte verhoogt haar troepensterkte 
maar moet haar universiteiten sluiten uit 
vrees voor pro-Irak demonstraties. In geen 
enkel Arabisch land wordt de huidige rege
ring niet zwaar onder vuur genomen. Hoe 
langer de Amerikaanse en Europese troepen 
het Golf-gebied bezetten, des te heviger zal 
de tegenstand hiertegen worden en des te 
groter is het risiko dat er vandaag of morgen 
zeer ekstreme groepen de macht in handen 
kunnen nemen in die landen die vandaag 
nag geallieerde bondgenoten zijn. Dit is 
geen pessimistisch scenario, dit is de gewo
ne realiteit. 

Het stopzetten van de produktie en leve
ring van wapens en militair aanwendbare 
technologie aan landen in het Midden-Oos
ten zal de bestaande en groeiende spannin
gen uiteraard niet oplossen noch onderdruk
ken. Enkel een moeilijk politiek proces voor 
het herstel van de stabiliteit en de vrede in de 
regio heeft kans op slagen. De beheersing 
van de wapenaanvoer zal wel bijdragen tot 
de beheersing van gewapende konflikten en 
tot het voorkomen van echte katastrofes. 

Bijgaande lijst van bedrijven waarvan uit 
publieke bronnen blijkt dat zij wapens en 
militair materiaal voor massavernietiging 
hebben geleverd aan Irak toont aan dat die 
regeringen die hier echt werk van willen 
maken eerst in eigen huis grote kuis moeten 
houden. 

Stefan Ector 
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DAVID EN GOLIATH IN HET BALTIKUM 
De Baltische staten Litouwen, Estland en 

Letland willen weg uit het grote Sovjet-rijk. 
De Letten, Eesten en Litouwers vormen, elk 
met hun eigen kuituur, taal en geschiedenis, 
deze dagen een uitgelezen voorbeeld van 
volkeren die hun zelfbeschikking zomaar niet 
in de schoot geworpen krijgen. Ook Vlaande
ren heeft voor zijn zelfbestuur een lange, zij 
het vreedzame strijd gevoerd (en voert die 
nog!). Vandaar dat de simpatie en de entoe-
siaste steun voor de Baltische strijd voor 
zelfbeschikking bij de Vlaamsnationalisten 
zo groot is. 

GOLFOORLOG ALS 
EKSKUUS 

De VU-Vlaamse Vrije Demokraten was er 
als de kippen bij om het grote onrecht In 
Litouwen aan te klagen, toen Sovjet-troepen 
van de oorlog in de Golf wniden profiteren om 
eventjes snel en met militair geweld orde op 
zaken te gaan stellen in de opstandige repu
bliek. Onmiddellijk kreeg de Sovjet-ambas-
sade in Brussel het bezoek van VU-senaats-
fraktieleider Valkeniers, kamerfraktieleider 
Candries en senator Luyten, die tegen de 
gewelddadige onderdrukking in het Baltikum 
protesteerden. 

Eerder al was senator De Belder in Estland 
getuige geweest van de onmeedogenloos-
heid van KGB en Rode Leger en had minister 
Sauwens een bezoek gebracht aan Litou
wen, en er een samenwerkingsakkoord on
dertekend. Een voorbeeld voor de andere 
Vlaamse ministers. Want hoewel alle Vlaam
se partijen veel lippendienst bewijzen aan 
het Baltisch zelfbeschikkingsstreven, moest 
de Vlaamse eerste minister Geens enkele 
maanden geleden op een vraag van VU-
fraktieleider in de Vlaamse Raad Van Grem-
bergen met rode oortjes toegeven dat hij 
namens Vlaanderen nog geen enkel initiatief 
had genomen dat zou getuigen van een 
zweem simpatie en steun voor Litouwen. 

SAUDARGAS 
Enkele weken geleden ontvingen Sau

wens en Luyten Algirdas Saudargas, de 
Litouwse Sajudis-minister van Buitenlandse 
Zaken. Verleden week raakte bekend dat er 
een parlementaire delegatie naar Litouwen 
gestuurd wordt, om er ditmaal effektief de 
Litouwse onafhankelijkheidsstrijd te steu
nen. Op het moment dat u dit weekblad in 
handen krijgt, is een groepje senatoren al 
afgereisd. Het mag geen verwondering wek
ken dat deze delegatie onder de leiding staat 
van senator Luyten en dat ook senator Kuij-
pers er deel van uitmaakt. Bij de overstap in 

Een Estse boer manifesteert voor on
afhankelijkheid. VU-senatoren Luy
ten en Kuijpers zijn op weg naar het 
Baltikum om het recht op zelfbeschik
king voor Esten, Letten en Litouwers 
te ondersteunen. (foto a) 

Moskou werd Kuijpers ook een onderhoud 
met de Russische president en grote rivaal 
van Gorbatsjov, Boris Jeltsin toegezegd. 

De politici zijn echter de enigen niet die 
steun betuigen aan het streven naar zelfbe
stuur van de Baltische volkeren. De Neder
landse Oost-Europaspecialist Martin van den 
Heuvel schreef er reeds een boek over, 
onder de veelbetekenende titel David versus 
Goliath. Van den Heuvel weet waarover hij 
schrijft. De man was korrespondent voor Het 
Parool in Moskou, was jarenlang verbonden 
aan het Oost-Europa Instituut van de univer
siteit van Amsterdam en is momenteel redak-
teur bij het weekblad Elsevier. 

David versus Goliath biedt een beknopt 
overzicht van de geschiedenis van de Balti
sche staten voor wie zich op korte tijd wil 
inwerken in de materie. De geschiedenis van 
de regio komt ruim aan bod, maar ook de 
faktoren die in de huidige evolutie werkzaam 
zijn worden aangehaald, zoals de ekonomie 
van de Baltische republieken, de rol van het 
leger en de minderheden. Het boek bevat 
ook een kroniek van de Litouwse onafhanke
lijkheidsstrijd tot eind juni '90. 

Of de loop van de geschiedenis zich zal 
laten stoppen door militaire en politieke 

machthebbers is een vraag die Van Den 
Heuvel in het laatste hoofdstuk tracht te 
beantwoorden. Anders gezegd: maakt de 
echte onafhankelijkheid van de Baltische 
staten een kans? De auteur venwijst naar de 
oprichtingsvergadering van de Litouwse on
afhankelijkheidsbeweging Sajudis, eind ok
tober '88. De sprekers eisten toen méér 
politieke, ekonomische en kulturele rechten 
op voor Litouwen, maar binnen het bestaan
de staatsbestel. Separatisme was niet het 
doel. Op het kongres kwam echter al tot 
uiting dat het publiek veel verder wilde gaan 
dan Sajudis. Vier maanden later reeds nam 
ook Sajudis de totale onafhankelijkheid als 
doelstelling aan. 

TOEKEN 
Van den Heuvel is vrij optimistisch, ook 

over een vredelievende afloop van het stre
ven naar zelfbestuur. Maar dat was voor Irak 
Koeweit binnenviel, voor de oorlog in het 
Midden-Oosten losbarstte, voor de USSR 
daarin het gedroomde afleidingsmaneuver 
vond om de Balten duidelijk te maken waar 
de schreef ligt. 

Toch blijft van den Heuvels konklusie de 
waarschijnlijk juiste: De Balten van eind 
1990 zijn de Balten van begin 1988 niet 
meer. Een weg terug is er niet; de zaak 
terugdraaien zal niet meevallen. Daarvoor is 
teveel gebeurd. Dat wil nog niet zeggen dat 
een goede afloop verzekerd is. De machts
strijd tussen Moskou en het Baltikum blijft er 
een van kat en muis, van Goliath en David zo 
men wil. De afloop van de strijd ligt, net als 
na de eerste werekloorlog, niet uitsluitend in 
Baltische handen. Estland, Letland en Litou
wen hebben om te slagen veel hulp van 
buiten nodig. Buiten is hier de rest van de 
USSR. Het lot van de Baltische republieken 
is nauw verbonden met dat van de Sovjet
unie als geheel. De invoering van een dikta-
tuur zou pessimistisch stemmen, het onaf
hankelijkheidsstreven in andere Sovjet-repu-
blieken (vooral Rusland) zou het Baltikum 
een beetje in de luwte brengen. 

Maar buiten is ook buiten de USSR. En 
dan komen we weer aan het begin van de 
cirkel: het feit dat het westen behalve wat 
loze kreten slaken, nog niets deed om de 
Baltische republieken te steunen. Ook 
Vlaanderen deed nog niet veel zaaks. Behal
ve het onafgebroken toeken van de Vlaamse 
volksnationallsten. 

(pdj) 

— David versus Goliath. Het vrijheidsstreven 
van Estland, Letland, Litouwen. Martin van den 
Heuvel. Anthos, Baarn (voor Vlaanderen: West
land, Schoten). 1991, 140 biz. 498 fr. 
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ZUID-AMERIKA TERWIJL 
DE OORLOG WOEDT 

I
N Zuid- en Midden-Amerika hebben zich 
de afgelopen weken belangrijke nieuws
feiten voorgedaan die het signaleren 
waard zijn. De naweeën van de Ameri
kaanse invasie in Panama zijn meer dan 
één jaar na de feiten nog steeds niet 
voorbij. 

Volgens de leider van het wijkkomitee 
van El Chorrillo uit Panama-Stad is er 
voor de 18.000 daklozen van deze door 
de Amerikanen platgebombardeerde wijk 

nog steeds geen oplossing. 

Sterker nog, de in het centrum gelegen 
wijk lijkt nu voorbestemd om een sjieke 
residentiële buurt te worden. De beloofde 
hulp van de VS, EEG en Japan raakte 
bovendien nooit ter bestemming. 

Precies één jaar na de VS-invasie is de 
balans uitermate negatief: 18.000 daklozen, 
een Panamese regering zonder moreel ge
zag (aangezien ze onder bevel staat van de 
Noordamerikaanse troepen ter plaatse) en 
een verwoeste ekonomie die steunde op de 
inmiddels verschrompelde banksektor. 

Het is dan ook niet verwonderlijk dat de 
heersende stemming onder de bevolking 
anti-Amerikaans is en dat er terug guerrille-
ros aktief zijn aan de Costarikaanse grens in 
de provincie Chriqui. 

„MODELDORPEN" 
In Guatemala werd de konservatieve za

kenman Jorge Serrano tot president verko
zen. Serrano is lid van een Noordamerikaan
se protestantse sekte. Eerder reeds was een 
ander lid van een protestantse sekte, gene
raal Rios Montt, president van Guatemala. 
Dezelfde Rios Montt stelde vanaf 1982 een 
nieuw anti-guerrillabeleid in. De militairen 
probeerden de guerrilla-eenheden van hun 
sociale achterban, de Indiaanse bevolking, 
te scheiden door de niet voor de repressie 
gevluchte Indianen onder te brengen in mo-
delddorpen. Er werden tevens, verplichte, 
burgen/vachten gevormd die de dorpen moe
ten „verdedigen tegen de guerrilla". Weige
ren om tot zo'n burgerwacht toe te treden 
was voldoende reden om ais lid van de 
guerrilla beschouwd te worden, met alle 
gevolgen vandien. 

Anno 1991 zijn de burgenwachten afge
schaft, de modeldorpen, te vergelijken met 
konsentratiekampen, bestaan nog steeds. 

Eind december 1990 schortten de Ver
enigde Staten hun militaire hulp aan Guate

mala op. Het gebrek aan medewerking van 
de regering-Cerezo i.v.m. het oplossen van 
de moord op een Amerikaanse staatsburger 
in de noordelijke provincie El Peten door vijf 
militairen was de reden. Op 2 december 
1990 werden in Santiago Atitlan 19 Indianen 
in koelen bloede doodgeschoten door rege
ringstroepen. Dit tijdens een manifestatie 

Wij wezen reeds eerder op de 
schaduw die over de rest van 
de wereld Is gevallen nu alle 
schijnwerpers op het Midden* 
Oostenkonflikt zijn gericht. Het 
Is alsof in de rest van de wereld 
géén nieuws meer wordt ge
maakt 
Neem nu Zuid-Amerika. Is dit 
kontinent van de aardbol ver
dwenen? Niets is minder waar. 
WH doen een poging om de 
belangrijkste feiten op eén rijtje 
te plaatsen. 

waar de Indiaanse bevolking protesteerde 
tegen de stijgende onderdrukking van de 
bevolking door het leger en waarbij ophelde
ring geëist werd over het verdwijnen van een 
vooraanstaand Indlanenleider. Sinds deze 
bloedige legereksekutie zijn honderden 
mensen in de, overigens wondermooie, 
streek van Atitlan verdwenen. Of met andere 
woorden waarschijnlijk gelikwideerd door het 
leger of doodseskaders. 

In dezelfde optiek kan men ook het ver
dwijnen van tientallen straatkinderen in Ciu-
dad Guatemala (hoofdstad Guatemala) zien. 

Ook de ontvoering en foltering van een 
Noordamerikaanse Ursulinnenzuster in 1989 
werd nooit opgehelderd. Gevreesd mag wor
den dat met het aantreden van Serrano de 
Bush-administratie hierover snel de spons 
zal vegen. Jorge Serrano beloofte Guatema
la in elk geval vrede en verzoening. Geen 
gemakkelijke opgave in een land waar onder 
de vorige regering-Cerezo nog duizenden 
doden vielen als slachtoffer van het leger. 
Eerste opdracht lijkt een gelijkere inkomens
verdeling na te streven. Volgens Rodolfo 
Maldonado, minister van Tewerkstelling in 
de regering Cerezo, is de levensstandaard 
van de doorsnee Guatemalteek er ernstig op 
achteruitgegaan. De middenklasse is in de 
jaren van de diktatuur vrijwel weggeveegd. 
De cijfers spreken voor zich: in 1980 was 
35% van de bevolking zéér arm en 30% arm. 

Op president Aristide is de hoop van 
heel de verpauperde Haïtiaanse be
volking gericht. (foto afp) 

In 1987 was dat gestegen tot 72% zéér arm 
en 13% arm. Van de 30% weistellenden in 
1980 bleven er maar de helft over. Enkel de 
4,5% superrijken konden zich op hetzelfde 
niveau handhaven... 

EL SALVADOR BLOEDT 
In El Salvador gingen de pacifikatiege-

sprekken tussen de regering Cristiani en de 
guerrilla (FMLN — Nationaal Front Farabun-
do Marti) vorig jaar de mist in. Sindsdien is de 
guerrilla aan een nieuw offensief begonnen. 
In tegenstelling tot het vorig offensief heeft 
het Salvadoraanse regeringsleger alle moei
te om overeind te blijven. Half 1989 draaide 
het Amerikaanse Kongres de geldkraan met 
militaire hulp toe, aanleiding: de moord door 
het leger op zeven jezuïeten. Om de schijn te 
redden daagde men 19 officieren voor de 
rechtbank maar naar alle waarschijnlijkheid 
zal dat op een sisser aflopen, net zoals het 
onderzoek naar de moord op aartsbisschop 
Romero en op drie Noordamerikaanse Mary-
kollzusters en een lekenhelpster. 

Nieuwe faktor in de strijd is het guerrillabe-
zit van doeltreffende luchtafweerraketten. 
Een Amerikaanse legerhelikopter werd be
gin dit jaar neergehaald en twee Amerikaan
se militairen werden dood teruggevodnen. 
De Bush-administratie dreigt er mee de rege
ring terug militaire fondsen te geven. Boven
dien beschuldigen de VS het Nicaraguaanse 
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LANDUIT 

De Nicaraguaanse president Violetta Chammoro is in een moeiliji( parltet 
geraai(t. De verdeeidheid in de UNO-l(oalitie slaat toe. 

Sandinistische leger ervan het Salvadoraan
se verzet het bewuste afweergeschut gele
verd te hebben. Dit alles roept toch enkele 
vragen op. Het lijkt er sterk op dat de 
aanwezige militaire VS-adviseurs wel dege
lijk deelnemen aan de gewapende strijd. 

Wat de dood van de twee Amerikaanse 
militairen betreft zou het best wel eens om 
een enscenering kunnen gaan. Het is on
waarschijnlijk dat het FMLN geen munt zou 
slaan uit het gevangen nemen van twee VS-
mllitairen in de gevechtszone. Naar analogie 
met wat de Nicaraguaanse Sandinisten de
den met het neerschieten van de militaire 
piloot Eugene Hasenfussdie in 1984 met een 
contravliegtuig vol Amerikaanse wapens 
werd neergehaald. 

Het kan anekdotisch aandoen maar ook in 
El Salvador heerst ongerustheid rond het 
Golfkonflikt. Bij een lichte aardschok, niet 
ongewoon in Midden-Amerika, liep de bevol
king de straat op ervan overtuigd dat de 
Golfoorlog was uitgebroken... 

LOZE VS-BELOFE 
In Nicaragua is presidente Violeta de Cha-

morro in een moeilijk parket geraakt. Een 
deel van haar UNÓ-regeringsalliantie be
toogde in Managua tegen het „te verge-
vingsbeleid" van Chamon-o. Daarmee is het 
tot een open breuk gekomen tussen de 
harde en gematigde fraktie binnen de UNO-
alliantie. De vertegenwoordigers van de har
de lijn, gegroepeerd rond vice-president Vir-
gilio Godoy, willen alle sporen van tien jaar 
Sandinisme wegwissen. Maar Chamorro 
heeft daar geen oren naar en vaart sinds 
februari 1990 een pragmatische koers. Dit zit 
de harde anti-Sandinisten met een massale 
achterban In Miami hoog. Zij droomden al 
luidop van de terugkeer van het pre-Sandi-
nistische Nicaragua waar de rijke families 
weer ongebreidelde macht zouden bezitten. 
Een andere doorn in het oog is dat het leger 
en de politie nog steeds in handen zijn van 
de Sandinisten, al moest Humberto Ortega, 
stafchef van het leger, ontslag nemen uit de 
Sandinistische leiding. 

Ondertussen kreeg de Nicaraguaanse re
gering het venwijt te slikken van de VS-
regering dat het Sandinistische leger afweer
geschut bezorgde aan de Salvadoraanse 
weerstand. Dezelfde VS beloofden voor de 
verkiezingen in februari '90 honderden mil
joenen dollars voor de wederopbouw van het 
land. Eind januari 1991 bleek dat een loze 
belofte... 

Zoals de ovenwinnaar van de Haïtiaanse 
presidentsverkiezingen, de ex-Saleziaan 
Jean BertrandAristide, had voorspeld zou de 
tijdsspanne tussen de verkiezingen en de 
presidentiële installatie een moeilijke perio
de worden. Begin januari '91 deed de over
tuigde „Duvalierist" Roger Lafontant een 
gooi naar de macht. Hij kon echter niet 
rekenen op de steun van het leger en de 
staatsgreep mislukte. Deze poging was hele
maal niet zo'n verrassing. Het is een publiek 
geheim dat de VS heel wat meer vertrouwen 

heeft in Aristides opponent voormalig We
reldbanktopman Mare Bazin. Dat het leger 
de prille demokratie trouw bleef was op 
voorhand niet in te schatten. Een echte 
zuivering heeft immers na het vertrek van 
Baby Doe Duvalier nooit plaatsgehad. On
dertussen werd „Titid" Aristide president 
van Haïti. De hoop van de hele verpauperde 
Haïtiaanse bevolking is op hem gericht. Aris
tide wil een beleid van gemengde ekonomie. 

Eksport omhoog en import omlaag, boven
dien moeten meer handelspartners gevon
den worden in het zuidelijk halfrond. Titid 
beloofde alvast met Mare Bazin samen te 
werken. Hij zal alle hulp kunnen gebruiken 
want Haïti (met een doorsneeinkomen van 
10.000 frank per jaar per inwoner) beschikt 
over geen grondstoffen en fruitplantages en 
alle tropische houtsoorten zijn al weggekapt. 
Daarenboven blijft de emigratie van de best 
geschoolde Haïtianen naar het Noordameri-
kaanse vasteland voortduren. 

500 JAAR UITBUITING 
Het belangrijkste van de afgelopen maan

den is het in Santiago De Chili voorgestelde 
ekonomische rapport van de CEPAL (Ekono-
mische kommissie der Verenigde Naties 
voor Latijns-Amerika en de Caraïben). In dat 
rapport wordt 1990 voor Latijns Amerika als 
een veMoren jaar gekatalogeerd. 

Het Bruto Nationaal Produkt ging globaal 
gezien een half procent achteruit en per 
hoofd van de bevolking zelfs 2,6%. Daarmee 
staat Latijns-Amerika terug op het nivo van 
1977. De werkloosheidscijfers gingen overal 
in crescendo, het inflatiecijfer van het konti
nent bereikte een nieuw rekord 1491 % en 
de buitenlandse schuld steeg 3,5% om aan 
te zwellen tot 423 miljard dollar. 

Ondanks alles vertoonde de Latijnsameri-
kaanse handelsbalans een overschot van 26 
miljard dollar. Het ontstellende is dat in 1990 
echter een netto-transfert van 19 miljard 
dollar richting buitenland vertrok. De jongste 
jaren liepen die transferten op tot in totaal 

224 miljard dollar. Nogal logisch dat in Zuid-
Amerika de grootste, door Spanje gepromo
veerde, plechtigheden naar aanleiding van 
de ,,ontdekking van Amerika" sceptisch, ja 
zelfs vijandig onthaald worden. 

In de bijna 500 jaar dat Amerika bekend is, 
veranderde er immers weinig. In de zestien
de eeuw sleepte men het goud en zilver weg, 
daarna zette men plantages op, deze en 
vorige eeuw kwamen alle mogelijke grond
stoffen aan de beurt en de jongste 20 jaren 
zoog men het kontinent door middel van dure 
leningen aan de elites leeg. Al bij al weinig 
reden tot feestvieren! 

De vooruitzichten voor 1991 zijn somber. 
Slechts kleinere landen als Cuba, Colombia, 
Chili, Barbados en Jamaica slaagden er de 
afgelopen tien jaar in de produktiviteit per 
hoofd van de bevolking te verhogen. Een 
gigant als Brazilië daarentegen kampt met 
een inflatie van 1800% en onderging een 4% 
daling van het BNP in 1990. 

Latijns-Amerika met de Golfoorlogstaat 
voor een moeilijk jaar, een Noordamerikaan-
se ekonomie op lemen voeten (heel Zuid-
Amerika is afgestemd op wat Uncle Sam 
doet en laat) en het afbreken van de Uru-
guay-ronde van de GATT-konferentie waar 
gehoopt werd op het neerhalen van een 
aantal handelsbarrières — en beperkingen 
van de rijke, westerse landen. Men zou 
kunnen konkluderen dat Latijns-Amerika een 
tijdbom is die niet veel nodig heeft om te 
ontploffen. 

Toch zien de CEPAL-eksperten een licht
punt. Volgens CEPAL-voorzitter, de Guate-
malteek Gert Rosenthal, „werd nooit voor
heen door zoveel Latijnsamerikaanse rege
ringen en landen zo'n grote inspanningen 
geleverd om tot een korrektie te komen van 
de makro-ekonomische onevenwichten op 
korte termijn en de herinrichting (remodele-
ring) van de produktiestmkturen op middel
lange termijn. Enkel de schuldproblemen 
met de internationale monetaire organisaties 
kunnen nog roet in het eten gooien". 

Peter De Smet 
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OPROEP STEUN EN SOLIDARITEIT 
VOOR RECHTVAARDIGHEID EN VREDE 

Van de vele oorlogen die de wereld sinds 1945 verscheuren is 
de huidige Golfoorlog ongetwijfeld de meest omvangrijke, en 
potentieel ook de meest gevaarlijke voor rechtvaardigheid en 
vrede op wereldschaal. De miljoenen soldaten in de Golfregio, de 
meest moderne bewapening, de vele betrokken staten, het 
geopolitiek en strategisch belang van het Ivlidden-Oosten, de 
eeuwenoude en meer recente tegenstellingen en konflikten in dit 
deel van de wereld, de vele Noord-Zuid aspekten van de krisis en 
het eindeloze eskalatiegevaar maken er de eerste oorlog van, 
sinds 1945, die letterlijk weer de hele wereld bedreigt. Het is 
tevens het eerste konflikt dat de nog zo kwetsbare toenadering 
tussen Oost en West en de revolutionaire veranderingen in het 
voormalige Oostblok alweer op de helling kan zetten, en het is 
een ontoelaatbare aderlating voor het overgrote deel van de 
wereld dat nooit de middelen gevonden of verkregen heeft om 
een menswaardig leven te leiden. 

De ondertekenaars van deze oproep erkennen dat het huidige 
Irak een gevaar vormt voor de wereldvrede, en dat de bezetting 
en de anneksatie van Koeweit een ontoelaatbare schending 
inhoudt van het internationaal recht. 

Maar ze zijn tevens van oordeel dat precies „de nieuwe 
wereldorde" impliceert dat een dergelijk gevaar, in een wereld 
met zoveel soortgelijke diktators en met zoveel vergelijkbare 
schendingen van het internationaal recht, ook met niet-militalre 
middelen kan bedwongen worden, en dat vooral de vele staten 
die Irak bewapend hebben slecht geplaatst zijn om Irak de les te 
lezen en de aloude weg van de oorlog te kiezen. Ook in de 
Golfoorlog is het niet het recht maar de macht die zal zegevieren, 
met alle gevolgen vandien voor zoveel andere oorlogen en 
konflikten in dat deel van de (derde) wereld dat van „de nieuwe 
wereldorde" nog minder te vera/achten heeft dan dit in „de oude 
wereld" al het geval was. 

Meer in het bijzonder betreuren wij: 
— dat het door de Veiligheidsraad afgekondigde embargo de 

tijd en de kans niet gekregen heeft om de beoogde vruchten af te 
werpen, doordat lidstaten van de VN in een vroeg stadium al, en 
op eigen initiatief, gekozen hebben voor een militaire oplossing 
van het konflikt, en voor doelstellingen (m.b.t. Irak) die nog 
weinig met de VN-resoluties te maken hebben; 

— dat bepaald niet alle middelen werden uitgeput om het 
konflikt alsnog zonder militair geweld te beslechten, b.v. op basis 
van echte onderhandelingen, die er niet gekomen zijn, en 
konstruktieve voorstellen, met voorrang voor een Arabische 
oplossing van de krisis; 

— en dat lidstaten van de Verenigde Naties resolutie 678 (van 
de Veiligheidsraad) kunnen inroepen om zo goed als alle 
oorlogshandelingen te verrechtvaardigen, en ten onrechte kun
nen venwijzen naar „de vlag van de VN" om zuiver nationale of 
geallieerde doeleinden na te streven. 

Daarom zijn we van mening dat een gewapend optreden van 
de Verenigde Naties, dat we niet principeel willen uitsluiten, 
overeenkomstig hoofdstuk zeven van het Handvest ook door de 
Veiligheidsraad moet geleid worden, en dat alleen het Militair 
Stafkomitee, samengesteld door stafchefs van de vijf permanen
te leden van die Veiligheidsraad, hiervoor in aanmerking komt. In 
het andere geval kunnen individuele lidstaten van de VN-
Veiligheidsraad zichzelf het recht toeëigenen om de meest 
summiere VN-resoluties, a fortiori als ze alle opties „open" laten. 

ook op de meest betwistbare wijze te interpreteren, en kunnen ze 
ook hun eigen macht tot recht verheffen. 

In de gegeven omstandigheden blijven wij van oordeel dat 
geen enkele VN-resolutie m.b.t. de Golfkrisis België er, moreel of 
juridisch, toe kan verplichten om zijn steun en solidariteit te 
betuigen aan het huidige optreden van de geallieerden, laat 
staan een militaire tussenkomst te overwegen in een oorlog die 
momenteel aan elke VN-kontrole ontsnapt. Ook de Navo of de 
Westeuropese Unie hebben geen voldoende grond om België in 
de Golfoorlog te betrekken, nu het bondgenoten zijn die Irak 
hebben aangevallen, ook vanuit Turkije, en niet omgekeerd. Als 
lid van de Veiligheidsraad moet ons land er zich integendeel op 
toeleggen om de rol van de Veiligheidsraad in het Golfkonflikt te 
herstellen, en om alsnog een vreedzame uitweg te vinden uit een 
oorlog die Oost en West opnieuw tegen elkaar kan opzetten, en 
die de Derde Wereld kan vernietigen. 

In een rechtvaardige oorlog, ook als die met de beste intenties 
gevoerd wordt, zal de oorlog het veelal winnen op de rechtvaar
digheid. Alleen een rechtvaardige vrede, voor alle staten en 
volkeren in het Midden-Oosten en voor de Derde Wereld als 
zodanig, kan oortog én onrecht bestrijden, én diktators de 
voedingsbodem ontnemen die hen heeft voortgebracht. 

De ondertekenaars: 
Magda Aelvoet, Vlo Anciaux, Leo Apostel, Raoul Bauer, 
Lydia Blontrock, Frans Boenders, Jan Bonamie, Fred Brou
wers, Maurits Coppleters, Wllly Courteaux, Hans De Belder, 
André De Beul, Tljl De Clercq, Jef De Loof, Robert De Gendt, 
Magda De Meyer, Ludo Dierickx, Jos Geysels, Mark Gram
mens, Mark Heirman, Herman Lauwers, Ignaas LIndemans, 
Roland Larldon, Bazlel Maes, Nelly Maes, Staf Nimmegeers, 
Michel Ouckhow, Guldo Maertens, Manu Ruys, Guus Snlj-
kers, Paul Staes, Aurellen Thys, Mgr. Jan Van Cauwelaert, 
Jaak Vandemeulebroucke, Lionel Vandenberghe, Herman 
Vandezande, Hugo Van DIenderen, Paul Van Grembergen, 
MIeke Vogels, Max Wildlers. 

Lezers die deze oproep tot „steun en solidariteit voor recht
vaardigheid en vrede" mee willen steunen kunnen dat doen op 
het adres van Vlaams Internationaal Centrum, Handelsstraat 20, 
bus 17 te 1040 Brussel, (tel en fax: 02/514.54.57). 
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EKOFRONT 

EN WAAROM GEEN 
AFVALARME 

SAMENLEVING? 

O
NZE manier van denken en 
handelen m.b.t. grondstoffen 
zal In de toekomst drastisch 
moeten veranderen. Enkel een 
gesloten kringloopsysteem 
voor alle grondstoffen en het 
gebruik van hernieuwbare 
energie kunnen fundamentele 
oplossingen op lange termijn 
bieden. 

Een „maatschappij zonder 
afval" houdt In dat alle reststoffen op termijn 
ofwel rekupereerbaar, komposteerbaar of op 
een andere wijze ekologisch verantwoord 
venwerkbaar moeten zijn. 

Reststoffen die In geen enkele kringloop 
meer passen, moeten in een volledig on
schadelijke vorm in het milieu terechtkomen. 
Door een brongericht en effektgerlcht pre
ventiebeleid, en door een doorgedreven re-
kuperatiebeleld moet uiteindelijk storten of 
verbranden van afval tot een uiterst mini
mum beperkt worden. 

GRONDSTOFFEN, 
POLITIEK 

Het konsumptiepatroon hoeft hiervoor niet 
aan banden gelegd te worden, het dient 
enkel aangepast. De VU pleit in dit verband 
voor een ekologische produktle van goede
ren die na gebruik op relatief eenvoudige 
wijze terug moet te scheiden zijn In kompo-
nenten. Deze komponenten dienen daaren
boven recikleerbaar te zijn voor hergebruik 
of inzetbaar voor andere doeleinden. Een 
derde mogelijkheid is komposteren. De kern
gedachte bij ekologische produktle is zorg
zaamheid. Met materialen en grondstoffen 
moet immers rationeel omgegaan worden. 
Het zou nuttig zijn om bij de produktle en 
distributie te zorgen dat alle materiaalsoor
ten herkenbaar blijven. Dit kan eenvoudig 
door het gebruik van kleurkodes en/of de 
vermelding van de samenstelling op het 
produkt (eventueel met bijsluiter). 

De distributiewereld dient te zoeken naar 
verpakkingsvormen die het minst schade 

berokkenen aan het milieu en geen proble
men opleveren Inzake afval. Om dit doel te 
bereiken is het noodzakelijk dat de fabrikan
ten een eenvoudige produktboekhouding 
erop na houden. Dit is een onmisbaar ele
ment in het bepalen van het totale milieuhin-
dergebeuren. 

In het kader van het Toekomst
plan Vlaanderen organiseerde 
de werkgroep rond de pijler 
leefbare toekomst een ge
slaagde studiedag te Mechelen 
i.v.m. de afvalprobiematlek In 
Vlaanderen. Hiertoe waren be
langrijke deskundigen uit de 
afvalsektor uitgenodigd die het 
standpunt van de VU-werk-
groep Leefmilieu kritisch bena
derden. Aan de debattafel za
ten, naast de VU-afvatspecialist 
senator Rob Geeraerts, tevens 
Ir. F. Parent; direkteur-generaal 
van OVAM, prof. Buekens; af-
valspeciatist VUB en de heer 
Annaert, milieuspecialist van 
het afvaiverwerkend bedrijf De-

Samo. 
et geheel werd kundig gemo

dereerd door arrondlssements-
voondtter Jef Van Weert. 
Na de inteiding van Rob Gee
raerts gingen de deskundigen 
in op de VU-visie en na de 
koffie hadden de aanwezigen 
de unieke kans vragen te stel
len aan het panel. 

De grondstoffenpolitiek kan slechts effi
ciënt zijn indien de overheid hiervoor een 
aantal konkrete stimuli inbouwt. De VU denkt 
hierbij dat voor sommige produkten de pro
ducent verplicht kan worden tot terugname 
van de goederen na einde levensduur. Het 
gebruik van financiële stimuli voor herbe-
schikbare grondstoffen en eventueel een 
verbod op het gebruik van verse grondstof-

De reciklagemarkt zal niet voor mor
gen zijn. (foto archief vum) 

fen als er vergelijkbare gerecikleerde grond
stoffen voorradig zijn, sluiten hierbij aan. Een 
stap verder is het fiskaal ontraden van het 
verbruik van verse grondstoffen door de 
invoering en geleidelijke verhoging van de 
grondstoffenbelasting en het verbod op niet-
ekologische produktle van goederen die in 
het eindstadium problemen opleveren. 

Het is duidelijk dat de stringente toepas
singvan deze maatregelen voor de samenle
ving meer nadelen dan voordelen kan ople
veren. De maatschappelijke evaluatie dient 
echter steeds gemaakt en de milieukonsek-
wenties moeten zwaar meespelen in dit de
bat. 

De reciklagemarkt zal evenwel niet voor 
morgen zijn. Het onderzoek naar nieuwe 
scheidingstechnieken staat nog in de kinder
schoenen. Ook op het vlak van onderzoek en 
Investering zullen ernstige inspanningen 
moeten gedaan worden. Het slagen van 
deze reciclagemarkt zal sterk afhangen van 
het vinden van de juiste produktietechnieken 
en van het kreëen van voldoende afzetmoge
lijkheden en venwerkingsfabrieken. Hier is 
een duidelijke taak weggelegd voor bedrij
ven en overheid. [> 
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EKOFRONT 

WAARDERING 

Een maatschappij zonder afval houdt in dat alle reststoffen op termijn 
rekupereerbaar, komposteerbaar of op een andere wijze ekologisch verant
woord verwerkbaar moeten zijn. («ot» «chief vum) 

Veel zal tenslotte afhangen van de konsu-
ment. Op hem wordt immers gerekend voor 
de primaire scheiding van afvalsoorten thuis. 
Ook zullen zijn eisen en noden ekologisch 
moeten gekorrigeerd worden. Een mentali
teitsverandering zal van bepalend belang 
zijn. Onderwijs en media moeten hierbij ten-
volle betrokken worden. 

OVERGANSFASE 
Men moet evenwel voldoende realistisch 

zijn om in te zien dat het instellen van de 
rekuperatiemarkt nog enkele tientallen jaren 
zal aanslepen. Recente cijfers laten toe te 
veronderstellen dat de totale vuilproduktie 
zeker geen dalende tendens vertoont. 

In de tussenperiode is men bijgevolg ver
plicht naar oplossingen te zoeken waarbij 
overgangsmaatregelen voorzien zijn die de 
afvalberg tot een minimum beperken. Voor 
de VU is het duidelijk dat afvalverbrandings-
ovens hiervoor de minst slechte oplossing 
zijn. 

Hiervoor is het noodzakelijk volledig nieu
we verbrandingsovens te bouwen met ener-
gierekuperatie en met voldoende waarbor
gen voor een perfekte rookgaszuivering. Al 
de oude ovens beantwoorden niet langer aan 
de milieu-eisen en moeten dus gesloten 
worden. 

De keuze van de lokalisaties dient te 
gebeuren op grond van ekologische en eko-
nomische motieven. Het gevaar bestaat im
mers het dossier emotioneel te benaderen. 
De politiek dient bijgevolg haar verantwoor
delijkheid te nemen en moet het NIMBY-

syndroom (Not In My Backyard) overstijgen. 
Kiezen voor afvalverbranding betekent 

evenwel niet dat storten van afval volledig 
gedaan zal zijn. Uit de verbrandingsoven 
zullen altijd reststoffen vrijkomen die enkel 
gestort kunnen worden omwille van de giftig
heid. Ook het probleem van slib- en bagger
specie mag in deze kontekst niet vergeten 
worden. 

Nieuw in het plan is dat bij de keuze van 
inplanting van de verbrandingsovens het 
bestaande kanalennet ingeschakeld wordt. 
De meeste kritieken die geformuleerd wor
den m.b.t. de vestigingsplaatsen betreft de 
verhoging van de verkeersintensiteit. Het 
bijna konstant op en af rijden van afvalka-
mions heeft een belangrijke impakt op de 
plaatselijke verkeerssituatie en leefomge
ving. Een logische keuze langsheen het 
kanalennet maakt de aanvoer via binnen
schepen mogelijk. Dit transport is veel min
der belastend voor verkeer en woonbuurten. 

Het is te verwachten dat de kosten voor 
ophaling, venwerking en verwijdering in de 
toekomst enkel nog zullen toenemen. De 
idee van „de vervuiler betaalt" moet hierbij 
gevolgd worden, maar kan aangezuiverd 
worden voor de gezinnen die kiezen voor 
zelfkompostering en/of een degelijke aWal-
scheiding aan de bron. De beloning voor hen 
zou kunnen bestaan in een lager tarief voor 
de afvalophaling. De huisvuilbelasting mag 
niet liniair toegepast worden. De zwakkere 
burgers moeten in verhouding minder bijdra
gen tot de afvalven/verking. Dit kan door een 
deel van de kosten niet te laten verrekenen 
via de huisvuilbelasting, maar via de gewone 
belastingen (personenbelasting en/of onroe
rende voorheffing). 

Ir. Parent (OVAM) waardeerde het VU-
voorstel dat in grote lijnen beantwoordt aan 
het ontwerpafvalstoffenplan, maar formu
leerde bedenkingen bij de haalbaarheid er
van. Hij klaagde het gebrek aan van noodza
kelijk impulsen vanuit het bedrijfsleven om 
werkelijk zaak te maken van een rekuperatie-
ekonomie. Hij pleitte verder voor een finan
ciële ondersteuning van de gemeenten door 
het Vlaamse gewest (uit milieuheffingenpot) 
om konkrete inzamelinitiatieven te venwe
zenlijken. Verder bleef hij stilstaan bij de 
internationale samenwerking, het openstel
len van de Europese grenzen en de verdere 
regionalisering van de afvalsektor. 

Professor Buekens (VUB) benaderde het 
afvalprobleem filosofisch-wetenschappelijk. 
Hij bestempelde het VU-plan als een moder
ne maar idealistische visie en vond de in
breng i.v.m. de grondstoffenproblematiek en 
-taksen origineel. Het plan biedt volgens hem 
veel stof tot nadenken. Een reciklage-ekono-
mie heeft in zijn ogen weinig kans op slagen. 

In dit verband wees hij op het feit dat in dit 
sisteem het verlies van arbeid en energie 
groter zou zijn dan de grondstoffenwinst bij 
rekuperatie. In een gesloten kringloopsis-
teem zou het bovendien mogelijk zijn dat 
verschillende produkten niet meer op de 
markt aangeboden worden. 

De prof wees in dit verband op het feit dai 
de ekonomische en kwaliteitsbehoeften ook 
in de toekomst het afvalprobleem zullen 
bepalen. Alhoewel ook hij geen pasklaar 
antwoord had voor het afvalprobleem, vond 
hij het gebruik van duurzame materialen een 
belangrijke stap in het verminderen van de 
afvalberg. 

Mr. Annaert van het afvalvenwerkend be
drijf Dapemo pleitte voor de organisatie van 
kleine voorsorteringscentra voor kleine hoe
veelheden afval. Hij wees in dit verband op 
de politieke onwil deze centra te steunen. 
Deze voorsorteringscentra zouden een be
langrijke schakel kunnen zijn tussen de kon-
sument en de afvalvenwerkende sektor. 

De wetenschappelijke kennis inzake afval
scheiding berust immers voor een groot deel 
bij deze verwervende bedrijven. Ook de 
kontrole door Ovam op het afvalcirkuit kan 
hierdoor alleen maar vergroten. Verder 
hoopte hij op een verdere federalisering van 
de afvalsektor om te komen tot een efficiënte 
wetgeving en administratie. 

P.H. 

AFVALPLAN 
Het volledige VU-afvalplan Is gratis 

te t>estellen op het algemene sekre-
tarlaat, Barrikadenplein 12 te 1000 
Brussel. 

WIJ — 8 FEBRUARI 1991 



OMSLAGVERHAAL 

TE BOEK OF NIET TE BOEK 

R
EEDS zolang als de mens leeft 
is hij op zoek naar zijn geschie
denis, naar zijn afkomst. De 
neerslag van dit onderzoek op
tekenen is het werk van de his
torici: dat had Herodotos be
grepen. 

Hij stelde zich in zijn inleiding 
ook voor dat de generaties nè 
hem zijn werk ook zouden le
zen. Dat is hem aardig gelukt: 

in de Derde Latijn-Griekse „mochten" we 
van zijn geschriften proeven, meer dan 2500 
jaar na het ontstaan ervan. 

GEHEUGEN 
De eerste ,,vergaarbak" van historische 

feiten is ongetwijfeld het geheugen. In de 
oude Griekse steden en vooral in de heilig
dommen waren er speciale mnemones of 
„onthouders". Zij moesten de menselijke en 
de goddelijke handelingen onthouden en 
vastleggen. 

Afrikaanse volkeren kennen tot op de dag 
van vandaag de mondelinge overlevering, 
die dikwijls de geschiedenis van eeuwen 
beslaat. Ook in zang, dans, voordracht, ma
rionetten, houtsnij- en schildenwerk werd de 
geschiedenis van een volk verderverteld. 

Niet alleen in Afrika speelde de overleve
ring een rol. Mozes vermaande zijn volk: 
„Gedenkt de dagen van ouds, merkt op de 
jaren van elk geslacht; vraagt uwen vader, 
die zal het u bekend maken, uwe ouden, en 
zij zullen het u zeggen." (Deuteronomium 
32:7) 

Geschiedschrijving, geschiedenisbeleving 
en overlevering houden echter niet uitslui
tend het opsommen van gegevens en feiten 
in. Dan komt men immers tot de histoire de 
bataille van veldslagen, koningen en verdra
gen. Dat is het soort van „geschiedenis" 
waarmee men duizenden studenten geteis
terd heeft en afkerig gemaakt heeft van de 
geschiedenis. Veel belangrijker is precies te 
zoeken naar verbanden, verklaringen, zinge
ving. En dat is hetgeen de historisch geïnte
resseerde lezer het meeste boeit. 

Het blijkt dus dat de mens altijd op zoek is 
geweest naar zijn afkomst, zijn evolutie, zijn 
projekt. De zingeving van zijn bestaan, van 
zijn omgeving speelt een enorme rol in zijn 
belangstelling voor het verleden. 

SJITONG 
De Chinese historicus Lioe Zjiji (661-721) 

stelde in zijn werk Sjitong of „Handleiding 
der geschiedenis" dat de historicus over drie 
eigenschappen diende te beschikken: 

Kennis van het verleden in een tijd die veel uitleg vréégt om des te beter de 
dagelijkse realiteit te begrijpen... 

schrijftalent, kennis en kritische geest. En 
dat is ook hetgeen de lezer in een historisch 
werk interesseert. 

De lezer moet een goed verhaal krijgen. 
Historische werken die een saaie opsom
ming van feiten en ongeïnspireerde verkla
ringen voorschotelen, worden bij voorbaat 
ongeschikt voor konsumptie. Werkelijk goe-

„Dit is het verslag van al het 
onderzoek verricht door Hero
dotos van Haiikamassos en 
neergeschreven opdat datgene 
wat de mensen is overkomen 
niet mettertijd verloren gaat en 
de grote en wonderbare daden 
die door Grieken en Bart>aren 
zijn verricht en vooral de rede
nen waarom zl] slag leverden, 
niet uit het geheugen zullen 
verdwijnen." 
IMet deze zin opent de „vader 
van de Westerse geschied
schrijving" Herodotos zijn His
toriën. 

nen en de omstandigheden die hierbij een rol 
speelden. Precieze inlichtingen worden door 
de lezer zeer op prijs gesteld. 

Tenslotte wijst de Chinese historikus op de 
kritische geest. Inderdaad is de lezer geïnte
resseerd in de verklaring, in de Interpretatie 
van de gebeurtenissen. Hij kan zijn zienswij
ze konfronteren met die van de auteur. Zo 
kan een oordeel geveld worden over het 
beschrevene, over de zienswijze en over de 
auteur zelf. Hij kan nadenken over zin en 
onzin van het menselijke handelen. 

DUIDING 

de historici zijn tegelijk begaafde vertellers. 
Men denke bijvoorbeeld aan hedendaagse 
voorbeelden als Robert Darnton (De grote 
kattenslachting) of Emmanuel Leroy-Ladu-
rle (Montaillou). 

Het verhaal moet gesteund zijn op een 
grondige feitenkennis. De lezer wil immers 
iets vernemen ove^ jaren- of eeuwenlang 
voorbije gebeurtenissen en over de perso-

We leven in een tijd die veel uitleg vrèègt. 
De informatie die we elke minuut over allerlei 
ondenwerpen ontvangen heeft een rang
schikking, een verklaring en nieuwe informa
tie nodig. 

Dit alles wordt ons verschaft door een even 
konstante stroom van duidingsprogramma's 
en dokumentaires op televisie en radio, door 
achtergrondartikels in kranten en periodie
ken. Niets geeft echter meer de mogelijkheid 
om rustig en diepgaand op een probleem in 
te gaan dan een boek. 

Het zoeken naar oorzaken, verklaringen, 
aanleidingen, verbanden en gronden vergt 
immers veel tijd en inspanning. 

Een aangenaam ogend, goed geschreven, 
waardevol wetenschappelijk werk rukt de 
lezer even weg uit de dagelijkse realiteit, om 
ze daarna des te beter gewapend tegemoet 
te kunnen treden. 

Frank Seberechts 
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OMSLAGVERHAAL 

25.000 BLZ. VLAAMSE 
GESCHIEDENIS 

D
E historici Jan Art en Luc Fran-
gois stelden zich een drietal jaar 
terug de vraag waarmee zijzelf 
en hun vakgenoten eigenlijk be
zig waren; welke onderwerpen 
bij geschiedkundigen de groot
ste belangstelling wegkaapten. 

Tony Valcke en ondergete
kende, toen licentiestudenten 
aan bovengenoemd seminarie, 
kregen de opdracht alle artikels, 

publikaties en eindverhandelingen versche
nen in de periode 1968-1985 over de Vlaam
se beweging in de tussenoorlogse periode, 
te inventanzeren. 

De auteurs werden geïndentificeerd, de 
uitgevers opgesomd, het aantal pagina's 
geteld. Als basis voor het opstellen van de 
literatuurlijst werd gebruik gemaakt van de 
Bibliografie van de Geschiedenis van België 
zoals die elk jaar verschijnt in het Belgisch 
Tijdschrift voor Filologie en Geschiedenis. 

Dit uitstekende werkinstrument werd aange
vuld met ondermeer de bibliografie in het 
boek van Lode Wils, Geschiedenis van het 
Davidsfonds 1914-1936. Artikels in kranten 
en weekbladen werden niet meegerekend. 

LEUVEN VOORAAN 
Wat leverde al dit telwerk op? Het bleek 

dat over dit toch wel beperkte onderwerp — 
de Vlaamse beweging in het interbellum — in 
de periode 1968-1985 niet minder dan 152 
tijdschriftartikelen, samen goed voor meer 
dan 2.500 pagina's en 97 boeken, samen 
ongeveer 17.000 pagina's, verschenen wa
ren. Daarenboven verschenen er 8 publika
ties die tot de rubriek „brieven en memoires" 
gerekend werden. In globo komt dit neer op 
meer dan 25.000 bladzijden leesvoer, wat 
kwantitatief beduidend meer is dan de histo
riografie over bijvoorbeeld de kristelijke of 
socialistische arbeidersbeweging of over de 
onderwijsgeschiedenis. 

De tijdschriften die de meeste artikels 
opnamen waren Wetenschappelijke Tijdin
gen, De Leiegouw, Ons Erfdeel en het Bel
gisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiede
nis. De boeken verschenen voornamelijk bij 
de volgende uitgeverijen: het Davidsfonds 
(13), de Roerdomp (6), Lannoo (4) en de 
Nederlandse Boekhandel(4). 

-4 ! , 

J 

In het Taxandria-museum te Turnhout neemt de Boerenkrijg een biezondere 
plaats in. (foto vum) 

De levendige interesse voor 
geschiedenis en de aan de 
gang zijnde staatshervorming 
liji(t voor de geschiedicundigen 
een aanleiding te vormen om 
ool( aan het verleden van de 
Vlaamse beweging aandacht te 
Ijesteden. Dit zou men althans 
kunnen aftelden uit een eerder 
beperkt kwantitatief onderzoek 
naar de historiografische pro-
duktie van de jongste twee de< 
cennia, uitgevoerd aan het se-
minarie voor Nieuwste Ge
schiedenis van de Gentse rijks
universiteit. 
Deze studie maakte alvast dui
delijk dat wie geïnteresseerd is 
in de geschiedenis van de 
Vlaamse beweging tijdens het 
interbellum elk jaar ongeveer 
1.500 bladzijden leesvoer te 
verwerken krijgt. Ligt de Vlaam
se beweging echt niet meer in 
de markt? 

Er werd eveneens nagegaan door wie al 
die bladzijden werden volgepend. Meer be
paald werd een onderscheid gemaakt tussen 
de zogenaamde professionelen, dit zijn de 
gediplomeerde historici, en de niet-profes-
sionelen. Deze laatsten hadden een opval
lend overwicht; zij tekenden voor meer dan 
60% van de artikelenproduktie en schreven 
84 van de 97 boeken. Binnen de groep van 
de professionelen werd dan uitgezocht waar 
deze historici hun opleiding hadden genoten. 

Het bleek dat voornamelijk alumni van de 
Leuvense alma mater getjoeid zijn door de 
Vlaamse beweging. Ze namen maar liefst 
68% van de professionele produktie voor 
hun rekening. De RUG-afgestudeerden hink
ten met 27% ver achterop. 

Het overzicht van de Leuvense universiteit 
zal de eerstvolgende jaren waarschijnlijk niet 
verminderen. Tussen '68 en '85 werden over 
het desbetreffende onderwerp 38 licentiaats-
of doktoraatsverhandelingen voorgelegd aan 
de (Belgische) universiteiten. Ook hier nam 
de KUL met 21 thesissen, voornamelijk ge
promoot door professor Lode Wils, de groot
ste brok voor haar rekening. Twaalf thesis-
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sen werden voorgedragen aan de RUG (bij 
de professoren Romain Van Eenoo en Her
man Balthazar), 3 aan de VUB en 2 aan de, 
jawel, franstalige UCL. 

HOOGTEPUNT 
Tot zover het cijfermateriaal. Zijn hieruit nu 

bepaalde konklusies te destilleren ? We moe
ten uiterst voorzichtig zijn. Zo is het onlooc
henbaar dat de Vlaamse beweging vanwege 
historici een ruime aandacht toegemeten 
krijgt. Wijst dit nu echt op een levend en 
aktief Vlaams bewustzijn ? De Gentse profes
sor Helmut Gaus meent alvast dat de belang
stelling voor de geschiedenis van een bewe
ging toeneemt, eenmaal deze beweging over 
haar hoogtepunt heen is. 

En wat betekent de vaststelling dat heel 
wat van de historbgrafische produktie het 
werk is van niet-professionele auteurs? Moet 
men akkoord gaan met de opmerking van de 
ULB-hoogleraar Eliane Gubin die stelt dat de 
tussenoorlogse periode veel rijker is aan 
„des évènements plus determinants pour 
revolution du mouvement flamand qu'en 
ouvrages de grande valeur". 

GEEN AARZELING MEER 
Inderdaad bestaan er weinig degelijke 

overzichtswerken over de Vlaamse bewe
ging in het interbellum. Twee werken uit 
1969 (van Hendrik Elias en van A. W. Willem-
sen) en het eerder geciteerde boek van Lode 
Wils, en daarmee is men uitgepraat. Mis
schien is hieraan te verhelpen met de reali
sering van een voorstel van dekreet van 
wijlen VU-senator Rik Vandekerckhove dat 
een leerstoel „Geschiedenis van de Vlaam
se beweging" in het universitair onden/vijs wil 
inrichten. 

Opvallend is eveneens dat heel wat van de 
auteurs over de Vlaamse beweging zelf op 
de een of andere manier met die Vlaamse 
beweging zijn verbonden, wat van deze his
toriografie een interne geschiedenis zou kun
nen maken, een geschiedenis voor en door 
bewuste Vlamingen. 

De vrees hiervoor wordt nog versterkt door 
het feit dat nagenoeg alle publikaties in het 
Nederlands gestekj zijn en dat heel wat 
geschriften handelen over vooraanstaande 
Vlamingen, waarin een gevaar voor hagio
grafische geschiedschrijving schuilt. De 
jongste jaren wordt evenwel niet meer geaar
zeld om figuren en feiten te demistifiëren, 
zoals publikaties van Verschaviana (de Oor
logsgedenkschriften van Cyriel Verschaeve), 
van Bruno De Wever (Staf De Clercq, Oost
frontsoldaten) en Frank Sebefechts (de De-
Vlag) aantonen. 

Flllp Delos 

HISTORISCHE VERHALEN: 
TWEE HALEN. EEN BETALEN 

Zit het geschiedenisboek in de lift? Wel
licht zijn boekhandelaars goed geplaatst om 
hierop een antwoord te geven. Wij gingen 
even ons licht opsteken in twee grote Brus
selse boekenwinkels, en vroegen of er inder
daad tekenen zijn die er op wijzen dat er 
meer interesse is voor „historische" werken. 

Pol Steyaert van boekhandel De Plukvo-
gel: „Ik geloof niet dat er een trendwijziging 
plaatsgrijpt. Dat het al dan niet historisch 
gefundeerde boek beter verkoopt dan vroe
ger klopt volgens mij niet. De belangstelling 
voor het verleden is een konstante. Het is 
best mogelijk dat er op dit ogenblik wat meer 
interesse is voor de middeleeuwen, gisteren 
voor de oudheid, morgen misschien voor de 
renaissance, maar dat zijn enkel aksentver-
schuivingen. Ik denk dat het zeer gevaarlijk 
is om op basis hiervan te beweren dat er een 
grotere belangstelling bestaat voor geschie
denis. Aan de verkoop merk ik, wat dit genre 
betreft, ook geen opvallende veranderingen. 
Het sukses van auteurs als Umberto Eco of 
Ellis Peeters, die speurders aan het werk 
zetten in een middeleeuws kader, moet vol
gens mij anders uitgelegd worden. We wor
den via de TV overspoeld met detektive- en 
politieverhalen. Al te vaak gaat het hier om 
oppervlakkig Amerikaans glittergedoe, wei
nig autentieke pulp. Het zou wel eens kun
nen dat een aantal mensen die van het 
detektievegenre houden, hun buik vol heb
ben van al dat geknok in dure hotelkamers 
en het gerommel met sjieke wagens. Uit 

Velen achten zich geroepen om het 
sukses van Umberto Eco te verkla
ren. Eengezindheid hieromtrent be
staat echter niet. (foto Flrmln Oe Mattre) 

Haar middeleeuwse detektievero-
mans leggen Ellis Peters tegen
woordig geen windeieren. 

reaktie zoeken diegenen die nog de moeite 
doen om een boek te lezen hun heil in 
oorspronkelijker dingen. Het is maar een 
veronderstelling, maar het zou een verkla
ring kunnen zijn." 

Walter Guldentops van de Standaard 
Boekhandel: „Er dient een onderscheid 
gemaakt te worden tussen strikt weten
schappelijk werk en het meer populair-we
tenschappelijk werk. Zuiver wetenschappe
lijk werk verkoopt altijd moeilijk, of het nu om 
geschiedenis gaat of een andere discipline. 
Wat wel over de toonbank gaat als zoete 
broodjes zijn meer toegankelijke boeken 
zoals die van bv. Barbara Tuchman, om één 
van de bekendste auteurs te noemen. Zulke 
boeken zijn vaak als een spannend verhaal 
geschreven, hetgeen de leesbaarheid na
tuurlijk ten goede komt. Ook populair is de 
„geschiedenis in de marge", de „petite 
histoire". Daarmee bedoel ik het eerder 
anekdotische. Zo zal men bevoorbeeid meer 
belangstelling hebben voor de zweetvoeten 
of het seksleven van Winston Churchill dan 
voor diens staatkundig denken. Ook de lief
desperikelen van historische figuren en de 
geschiedenis van koningshuizen zijn erg 
geliefd. In de afdeling romans doet de krui
sing van de historische roman en het detek-
tieve verhaal het bijzonder goed. Het ver
schijnen van De Naam van de Roos van 
Eco enkele jaren geleden is aan dat sukses 
uiteraard niet vreemd." 

(ts) 

23 WIJ — 8 FEBRUARI 1991 



OMSLAGVERHAAL 

UITGEVERIJ LANNOO: 15 % HISTORISCH 
De Uitgeverij Lannoo (opgericht in 1909) 

heeft een solide reputatie als het op uitgeven 
van historische boeken aankomt. Reeds in 
het oude embleem dat de Westvlaamse 
uitgeverij in haar schild voerde stond de 
bedoeling af te lezen. Joe English had het 
logo ontworpen: een Vlaamse Kerel aan het 
roer van een Vikingschip geladen met boe
ken, op het bolle zeil een Vlaamse leeuw en 
In top een wimpel met de leuze Den Lande 
en Volke getrouw. 

Uitgever Lieven Sercu weet te vertellen dat 
de interesse van Lannoo voor historische 
uitgaven op twee pijlers rust; 

1. De emotionele band die van oudsher met 
het historisch erfgoed van de Nederlanden 
bestaat en 2. Zakelijke motieven. 

Reeds van in den beginne heeft vader 
Joris Lannoo gezorgd dat zijn uitgaven kort 
bij de Vlaamse beweging aanleunden. Zijn 
eerste drukwerk in 1909 was een verzame
ling Vlaamse strijdliederen, later was er het 
boek over de Vlaamsche Vlagge en vanaf 
1950 deed de Noord-Zuid-Verbinding haar 
intrede in de uitgave-politiek van Lannoo. 

Volgens Sercu geeft Lannoo ook histori
sche werken uit omdat er grote vraag naar is. 
Wereldoorlog I blijft het doen, niet alleen 
omdat de Grote Oorlog in West-Vlaanderen 
nog steeds zo dichtbij is maar vooral omdat 
er in elke Vlaamse familie wel iemand bij 
betrokken was. Hetzelfde geldt voor de twee
de wereldoorlog. 

Al moeten wij vastellen, aldus Sercu, dat 
persoonlijke herinneringen het meer en meer 
halen op algemene infomiatie. Vooral wan
neer verjaardagen in het verschiet zijn geniet 
de uitgever (en dus ook de boekenverkoper) 
mee van de animositeit die er rond gemaakt 
wordt. 

ADVERTENTIE 

HOTEL - RESTAURANT 

ztino 

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 
Marl^tverse produicten 

Groepsarrangementen 

Prachtig uitzicht op de Voervallei 
Gezellige taverne, groot terras, openlucht
zwembad, kinderspeeltuin, petanquebanen 

en grote parking. 

San Martino waar Vlamingen thuis zijn! 

Het oude embleem van uitgeverij Lannoo, een ontwerp van Joe English. 

Naast de persoonlijke getuigenissen zijn 
thans ook biografieën erg in trek, een mode 
die uit Groot-Brlttannië en Frankrijk is over
gewaaid. 

Wie er het aanbod van de jongste twintig 
jaar op napluist merkt vlug hoe volgehouden 
deze traditie bij Lannoo is. 

In 1970 zijn Front 14/18 en 1940, dagboek 
van een politiek konflikt de blikvangers. 

In 1973 pakt de uitgeverij uit met de 
onvolprezen Encyclopedie van de Vlaamse 
beweging, een standaardwerk dat in „geen 
enkele Vlaamse biblioteek mag ontbreken". 
Dit tweedelige naslagwerk beleefde in 1988 
een heruitgave. Lannoo liet deze gebeurte
nis vergezellen van volgende mededeling 
aan de boekhandelaar: „Er blijkt een her
nieuwde belangstelling te bestaan voor de 
geschiedenis van de Vlaamse beweging. 
Daarvan willen wij de boekhandel laten mee
profiteren..." 

Meer en meer zal Lannoo zich profileren 
als dé uitgever van prestigeboeken van his
torische inslag. Zo verschijnen prachtige 
kijkboeken met oude prenten en kaarten 
over Vlaanderen, Zeeland, Limburg en het 
hertogdom Brabant, Brussel... 

Ook biografieën over bekende Vlaamse 
(en Belgische figuren) doen het: pater Ferdi
nand Verbist, de tweedelige Leopold III-
biografie van Roger Keyes, industrieel Jozef 
De Coene, bankier Fernand Collin. Maar 
ook: de eeuwenoude vlasindustrie in Vlaan
deren, het Torhouts aardewerk. Schrijnwerk, 
enz. 

De Vlaamse trek naar Amerika krijgt ge
stalte in 150 jaar Vlamingen in Detroit... 

In 1985 start Lannoo met de Retrospectie-
f reeks. Daarin een boek over de Marktzanger 
in Vlaanderen, de dekolonisatie van Belgisch 
Kongo, de Vlaamse Oostfrontstrijders, op
nieuw De Grote Oorlog... 

Wanneer de uitgeverij in 1989 tachtig jaar 
bestaat lijkt het historische aanbod groter 
dan ooit. Mei 40, De Achttiendaagse Veld
tocht, een biografie van Louise van Orleans, 
de koninklijke serres, de vijf Saksen-Kobur-
gers. De boeken verschijnen haast allen in 
Franse, Engelse en Duitse vertaling. 

In dat jaar verschijnt ook het veelgeprezen 
fresko: Vlaanderen in eindeloze verschei
denheid van Patricia Carson. Ook de oogst 
van het voorbije jaar is rijk: enkele opmerke
lijke biografieën waaronder deze van Guido 
Gezelle door Michel Van der Plas, Ignatius 
van Loyola, Lowys Porquin, een Italiaanse 
Nederlander uit de 16e eeuw, en De Cobur-
ger, een monoloog als biografische benade
ring van Leopold I. Ook Mark Van den 
Wijngaert's studie over de ekonomische kol-
laboratie Nood breekt wet heeft de voorbije 
maanden veel ophef gemaakt. 

Enkele van de vele nieuwe projekten van 
1991: biografieën van Petrus Venerabilis en 
prinses Charlotte en een veelbelovend kijk
en leesboek over De beiaard in de Lage 
Landen (4 kleuren, 256 biz., 2.450 fr) van 
André Lehr, direkteur van de klokkengieterij 
en konservator van het Nationaal Beiaard-
museum te Asten. 

Historische uitgaven vormen zo'n 15 % 
van het uitgavenpakket van Lannoo en vol
gens Lieven Sercu loopt dit percentage gelijk 
met de financiële omzet van de uitgeverij. 

(m.v.l.) 
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ALTIORA: 
GESCHIEDENIS ALS GESCHENK 

Voor de komende Vlaamse Jeugdboeken
week (van 1 tot 17 maart a.s.) ontvangt de 
koper (bij aankoop van van 500fr. jeugdboe
ken) de historische novelle Princesa van 
Johan Ballegeer, uitgegeven door Altiora te 
Averbode. Omdat deze keuze niet toevallig 
kan zijn vroegen wij Altiora-uitgever Norbert 
Vranckx of jongeren vanaf 11-12 jaar inder
daad graag historische verhalen lezen. 

In de jaren zeventig was, aldus Vranckx, 
het probleemboek voor kinderen een zaak 
van durven; geen taboe of hij diende te 
sneuvelen. Bespreekbaar maken, heette dat 
toen. 

Een decennium later lijken de jongelui 
zo'n verhalen kotsbeu. De uitgever van 
jeugdliteratuur tapt thans uit een ander vaat
je, het historische verhaal. 

Niet, zegt Vranckx, dat zo'n verhalen pas 
nu zijn uitgevonden, jeugd is steeds geboeid 
geweest door wat de groten der aarde voor 
fraais hebben uitgespookt. Wie van ons heeft 
niet over de Kruisvaarten, Vesalius, Keizer 
Karel, de ontdekking van Amerika of pater 
Damiaan gelezen? Maar de stijl is anders 
geworden. Vandaag worden historische fei
ten gerelativeerd en in hun samenhang gesi
tueerd. Men kan jonge mensen ook niet meer 
zoveel wijsmaken ais vroeger. 

Norbert Vranckx bekent dat hijzelf bewust 
heeft meegewerkt aan een uitgavepolitiek in 
die zin. Zijn persoonlijke interesse voor het 
historische gebeuren staat daarbij vooraan. 
Begin jaren tachtig is hij begonnen met het 
zoeken van auteurs die voor bepaalde onder
werpen in aanmerking kwamen. 

De tijd is voorbij, zegt Vranckx dat een 
uitgever op een manuskript zit te wachten. 
Vandaag de dag spoort hij goede auteurs 
aan en voorziet hem/haar van ideeën zodat 
er een wederzijdse bestuiving ontstaat waar
bij beiden hun voordeel doen ten bate van de 
lezer. 

Bij Altiora is het begonnen met Paul Kus-
termans die in 1984 De langste weg publi
ceerde en later naam maakte met werken 
zoals Timoe een verhaal dat zich m het oude 
Egypte afspeelt. In de aanbieding van dit jaar 
prijkt dezelfde auteur met Het rijk van de 
farao's, dertig eeuwen Egyptische gesctiie-
denis. 

Na Kustermans is er een vloed van histori
sche suksesboeken gekomen met auteurs 
als staatsprijswinnaar Johan Ballegeer die 
belangrijke evenementen uit d» geschiede
nis van Vlaanderen evokeerde: 1302, de 
Grote Oorlog, de Vlaamse uitwijking naar 
Amerika, Lieven Bauwens. En riu met Prin
cesa, het niet zo prinselijke leven van Marga-
reta van Parma, een dochter van keizer 

Karel. Eveneens niet weg te denken is Roger 
Schoemans die het o.m. over Stanley en de 
Bokkerijders heeft. 

Maar ook de hedendaagse geschiedenis 
wordt niet vergeten met boeken over Belfast 
(Schoemans), Zuid-Afrika {Katrien Seynha-

Paul Kustermans 
IN HET RIJK VAN 

DE FARAO'S 
o •"'' V . l \ er -if fM_ Ut CE'), Ht' i t^ 

ve) en de studentenopstand in Peking (Wil
liam Bell). Altiora speelt ook handig in op de 
aktualiteit o.m. met ...Mozart, het wonder
kind uit Salzburg (Gerda van Cleemput). 

Uitgever Vranckx is echter wei duidelijk 
over de kwaliteiten van de verhalen, het 
moeten eerst en vooral goed geschreven en 
spannende verhalen zijn en bovendien histo
risch juist, wat in de meeste gevallen van de 
auteurs veel voorbereiding vraagt. 

Altiora wil ook betaaibare boeken brengen 
zodat de jongelui ze ook zelf kunnen kopen, 
de prijzen schommelen rond de 300fr. Dat 
kan, zegt Vranckx, omdat wij onze boeken in 
paperback (gelijmd) op de markt brengen, in 
tegenstelling tot de gangbare mode die bij 
gebonden boeken zweert. In het drukken van 
de prijs gaat de uitgever zeer ver, zo kunnen 
de Altiora-auteurs een personal computer ter 
beschikking krijgen wat zeer kostendruk-
kend is. Maar de beste waardemeter van het 
sukses is onze eerste oplage die telkens 
rond de 5.000 eksemplaren schommelt. En 
dat IS niet gering ais men weet dat onze 
aanbieding '91 voor 25% uit historische 
verhalen bestaat. 

Natuurlijk zal het scholenparkoers dat Al
tiora van oudsher bespeelt wel mee aan de 
basis van dit sukses liggen... 

(m.¥.l.) 

25 WIJ — 8 FEBRUARI 1991 



OMSLAGVERHAAL 

BLOEI VAN 
HEEMKUNDIGE UITGAVEN 

Ook binnen de wereld van de Heemkunde 
gaat de interesse voor historische werken in 
stijgende lijn. Er worden heel wat werken 
uitgegeven en de meesten zijn op een mum 
van tijd uitverkocht. Dr.Jan Gerits, voorzitter 
van het Vlaams Verbond voor Heemkunde 
bevestigt ons dat de vraag naar werken met 
geschiedkundige en historische achtergron
den nog steeds stijgt. 

„Het Verbond voor Heemkunde telt op dit 
ogenblik 250 aangesloten kringen. Van dit 
.totaal zijn er liefst 200 kringen die met een 
eigen tijdschrift naar buiten komen, theestal 
worden in die tijdschriften stukken met histo
rische of geschiedkundige achtergrond be
handeld. 

Daarbuiten komen heel wat heemkringen 
met afzonderlijhke uitgaven op de proppen. 
En een vaststelling is dat deze uitgaven zeer 
vlot van de hand gaan. Heel wat kringen 
treden autonoom als uitgever op. Meestal 
gaat het om werken die het domein van de 
volkskunde, de geschiedenis van het eigen 
heem en monumenten uit de eigen omge
ving bestrijken. 

Nogal wat kringen doen een beroep op de 
uitgeverij uit Sint-Niklaas die heel wat publi
ceert onder de naam „Streekboek". Honder
den uitgaven over gemeenten en deelge
meenten werden op die manier verspreid. 

Tot het werk van heemkringen behoort o.m. het in stand houden van 
eeuwenoude gebruiken. Hier de drukbijgewoonde Pauwelviering te Galmaar
den in het Pajottenland. (foto YDS) 

Plaatselijke musea, hier het befaamde schoenenmuseum te Izegem, zitten 
nooit verlegen met eksklusiviteiten: de laarzen van Leopold I... (foto oe Mattre) 

Binnen het Verbond voor Heemkunde pro
beren we het initiatief om eigen uitgaven op 
de markt te brengen te stimuleren. Vooral 
wijzen we op het belang van het groepswerk. 
In de heemkunde is het immers vereist een 
studie van een heem, een dorp of een streek 
vanuit vele invalshoeken te bekijken. Daarbij 
is het nuttig om de verschillende domeinen 
ook door verschillende auteurs te laten be
handelen. 

Wij stellen met grote voldoening vast dat 
de kwaliteit van de uitgaven door de kringen 
met het jaar verbeterd. Heel wat prestigieuze 
uitgaven komen op de markt. Ze zijn prima 
gedrukt en erg verzorgd uitgegeven. Dit alles 
bren0 mee dat er een stijgende belangstel
ling is voor deze werken. 

Regelmatig worden er Heemkundige Boe
kenbeurzen georganizeerd, meestal per 
gouw. Onlangs kregen vve in de gouw Lim
burg liefst vijftig kringen samen die hun 
uitgaven kwamen voorstellen. De belangstel
ling was enorm maar ook het aanbod van 
publikaties overtrof alle verwachtingen. Dit 
bewijst eens te meer de groeiende interesse 
voor al wat te maken heeft met werken met 
geschiedkundige achtergrond." 
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DE DWAALWEGEN VAN 
CYRIEL VERSCHAEVE 

D
E bespreking van Verschaeve's 
Oorlogsgedenkschriften is een 
hachelijke onderneming, omdat 
het pijnlijk is en erger nog deze 
teksten te moeten lezen, het is 
soms zelfs hallucinant. 

Men stelt zich daarbij de vraag 
hoe het mogelijk geweest is. 

Hoe is Verschaeve, het idee 
van de Vlaamse beweging in het 
interbellum, op deze dwaalwe

gen terecht gekomen? 

DE DROOM VAN 
HET BLOED 

Wie een antwoord zoekt op de vraag hoe 
het gedrag van Verschaeve tijdens de oorlog 
te verklaren is moet rekening houden met 
zijn karakter, zijn eigenzinnigheid, zijn ijdel
heid, zijn hoogmoed ook, want hij beschouw
de zich als de profeet van het Vlaamse Volk. 
Vooral ook met zijn aanleg, zijn afkeer van de 
rede, van de realiteit. Hij was een dromer, die 
In de toekomst schouwde en voor wie de 
realiteit bijkomstig was. 

In augustus 1940 schreef Verschaeve in 
een brief letterlijk: „Het uur der overwinning 
is het uur van vele mogelijkheden... Droom Is 
de enige leiddraad uit die doolhof. Hij weet 
zonder zoeken en kan dus niet missen. Nu 
niet missen is hoofdzaak." 

Men geeft zich rekenschap hoe gevaarlijk 
het is beroep te doen op de „droom" in 
plaats van op de rede, het verstand. De 
droom als leiddraad in de politiek, waartoe 
kan dit leiden ? Het was romantiek, goed voor 
een dichter, maar uiterst gevaarlijk voor wie 
er zijn houding in de politiek laat door bepa
len. 

Deze gedenkschriften en de houding aan
genomen door Verschaeve tijdens de oorlog 
bewijzen het ten overvloede. De kontradik-
tles zijn dan ook redelijkerwijze niet uit te 
leggen. Verschaeve, de Groot-Nederlander, 
de Dietser, die de zijde kiest van diegenen 
die openlijk uitkomen voor de Anschluss bij 
Duitsland en hen steunt, tot op het laatste, 
met zijn moreel gezag, die duidelijk partij 
kiest. En die terzelfdertijd voortgaat In zijn 
geschriften met te dromen vao Vlaanderen, 
van Dietsland,. 

Het is totaal onbegrijpelijk. Alleen wie 
volledig blind is voor de realiteit en in een 
droomwereld leeft kan zich aldus vergissen. 
Maar het is toch aannemelijk dat Verschaeve 

totaal blind zou geweest zijn voor de politiek 
van de DeVlag en de SS, een politiek die hij 
openlijk steunde. Zijn geestesgesteldheid, 
zijn geloof in de droom van het bloed, was op 
zichzelf reeds gevaarlijk en kon leiden tot 
aberraties, daarbij kwam zijn eigenzinnig
heid, zijn koppigheid. Het lag niet in zijn 
aard, in zijn karakter toe te geven dat hij zich 
vergiste, dat hij zich kon vergissen. 

„KALT ZU STELLEN" 
De Verschaeve-kultus in Vlaanderen is 

reeds vroeg begonnen en uitgegroeid tot een 
mythe. In de jaren dertig bereikte deze kultus 
een hoogtepunt, o.m. met de benoeming van 
Verschaeve tot doctor honoris causa aan de 
Katolieke Universiteit te leuven. Al dit eerbe-

Er is nu een volledige en weten
schappelijke uitgave vensche-
nen van Verschaeve's ooiiogs-
qedenkschriften. De vorige edi
tie in de verzamelde werken, 
uitgegeven door Dirk Van Sim 
e.a. was een „gezuiverde" uit
gave. Er was heel wat dat aan
stoot kon geven weggelaten. 
Nu krijgen wij de integrale 
tekst, voorzien van talrijke 
voetnoten, een echt weten
schappelijke uitgave, het werk 
van Romain Vanlantschoot, 
Wim Meyers en Renaat De Dey-
gere. Het is een lijvig boekdeel 
geworden van meer dan 5(K) 
bladzijden. 

toon moet een grote invtoed gehad hebben 
op de kapelaan van Alveringem. Iemand die 
zichzelf beschouwt als de profeet van zijn 
volk is niet bereid te luisteren, raad te aan
vaarden, hij gaat zijn eigen weg en gelooft 
alleen in zijn zending. De profeet heeft ge
faald en is op dwaalwegen terecht gekomen. 
Politieke dwaalwegen, waarbij hij koppig 
vasthield aan zijn „droom". Want er is niet 
alleen hetgeen hij — tussen september 1944 
en 1 april 1946 — in zijn gedenkschriften 
geschreven heeft, er is ook zijn gedrag, de 
houding die hij aangenomen heeft, de open
lijke steun aan de Devlag en de SS. 

Het is onmogelijk een samenvatting te 
geven van een dergelijk boek dat meer dan 
500 biz. beslaat. Stof genoeg om zich te 

Verschaeve, profeet van het Vlaamse 
volk? (foto Nestor Gerard) 

ergeren aan een aantal passages die meest
al weggelaten werden in de eerste uitgave. 

Het is dikwijls pijnlijk vast te stellen hoe 
verblind Verschaeve was ten overstaan van 
het nationaal-socialisme en van een aantal 
figuren, zoals bv. Himmler zelf. 

In juli 1944, enkele dagen na de aanslag 
op Hitler, heeft Verschaeve een onderhoud 
met Himmler. Na dit onderhoud schrijft hij in 
zijn gedenkschriften: „al mijn dromen staan 
in volle bloei! Himmler, de veel gehate, heeft 
ze doen bloeien. Wat achtte, ja wat minde ik 
die mens!" (bIz. 292). 

Men vraagt zich af hoe het mogelijk is. 
Doch Verschaeve ging verder zijn dwaalwe
gen en schrikt er niet voor terug aan Himmler 
een brief te schrijven om dr. Elias te beschul
digen van sabotage en er op aan te dringen 
Elias „kalt zu stellen". Men schrikt er van en 
denkt aan de gevolgen die dit kon hebben. 
Gelukkig werd Elias alleen maar geïnter
neerd en van de buitenwereld afgezonderd. 
Het had ook erger kunnen zijn. Deze brief 
bewijst het fanatisme van Verschaeve. 

Fanatiek is hij gebleven tot het einde, tot 
zijn vlucht naar Oostenrijk. Indien hij al eens 
twijfelt aan sommige van zijn medestanders, 
kritiek uitbrengt tast dit zijn houding naar 
buiten, zijn optreden niet aan. Hij blijft de 
verblinde, de verdwaasde profeet, die geen 
ongelijk kan bekennen en blijft geloven in 
zijn ,,droom". ï> 
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VERBIJSTEREND 
Tot het einde bleef hij deel uitmaken van 

de Landsleiding, van de groep rond Van de 
Wiele en Lagrou. Een poging van Lagrou om 
Verschaeve en zichzelf in veiligheid te bren
gen door per vliegtuig naar Portugal te vluch
ten, mislukte. Men weet hoe Verschaeve dan 
terecht gekomen is in Oostenrijk, in Solbad 
Hall (27 april 1945), waar hij op 8 november 
1949 overleden is. Zijn „gedenkschriften" 
beëindigde hij op 15 juni 1945, zonder tot het 
inzicht te zijn gekomen dat hij zich grondig 
had vergist. 

Dit boek is een geschrift. Het is ontluiste
rend voor een figuur die destijds zo vereerd 
en gehuldigd geweest is, rond wie een echte 
mythe gegroeid was. Een mythe is onhisto
risch, maar moeilijk tegen te spreken. Het is 
dan ook de vraag of deze opzienwekkende 
publikatie de mythe zal kunnen doorbreken. 
Wij menen dat de historische waarheid, hoe 
ontnuchterend ook, moet prevaleren. 

HISTORISCHE 
WAARHEID 

Wellicht zullen sommigen verkiezen deze 
publikatie dood te zwijgen. Er is vroeger 
reeds getwijfeld en men kwam bij de eerste 
editie tot een gecensureerde, een gezuiver
de tekst. Dergelijke houding is uiteindelijk 
niet houdbaar. Het strekt Verschaeviana tot 
eer de moed opgebracht te hebben tot deze 
publikatie te besluiten. De historische waar
heid heeft haar rechten. Haar vervalsen is 
een zwakheid. 

„Al mijn dromen staan in volle boei! Himmler, de veel gehate heeft ze doen 
bloeien!"... 

Deze Oorlogsgedenkschritten zijn uiter
aard belangrijk, zeer belangrijk voor de fi
guur van Verschaeve zelf, maar ook voor de 
geschiedenis van de kollaboratiepolitlek in 
Vlaanderen. Al wie daar belangstelling voor 
heeft zal dit boek moeten lezen. 

Alle lof voor de uitgevers, die in hun 
voetnoten een enorme dokumentatie ver

werkt hebben en akJus een brede informatie 
verstrekken die uiterst welkom is. 

F.V.d.Elst 

— Oorlogsgedenkschriften C. Verschae
ve. Verschaevlana-Jaarix>el( 1988-1989. 
Uitg. Jozef Lootensfonds, Brugge. 527 
biz., met foto's, 1.500 fr. 
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VLAAMSE BEWEGING 

EEN KAAKSLAG 
DIE GESCHIEDENIS MAAKTE^ 

Met de jaren verwierf mr Van Dieren 
naam, zowel als advokaat als door zijn 
scherp politiek inzicht In 1929 bood de 
Kempenaar Thomas De Backer hem de eer
ste plaats aan op de lijst van de Katolieke 
Vlaamse Volkspartij Van Dieren, die zich 
steeds onafhankelijk had opgesteld, stelde 
echter twee voonwaarden 

1 HIJ wilde lid blijven van de Katolieke 
Vlaamse Landsbond én van de Katolieke 
Arrondissementele Bond te Brussel 

2 HIJ WOU noat de Groot-Nederlandse 
gedachte verdedigen 

Dit wordt aanvaard en Van Dieren werd 
senator verkozen Bij de vier toenmalige 
Vlaams-nationalistische senatoren was geen 
enkele uitgesproken frontist 

HET KW-VNV-AKKOORD 
In 1929 interpelleerde Van Dieren m ver

band met de taalwetten en over de toestand 
m de kolonies Volgens minister Jaspar was 
alles daar m orde Ér waren evenveel Vlamin
gen als Walen in de openbare diensten 

Op 18 september 1929 ontplooide Herman 
Vos voor de Vlaams-nationale kamergroep 
een voorstel van federaal statuut Volgens 
De Schelde van 1 oktober 1929 zou er zelfs 
een komitee opgericht geweest zijn, waar 
Van Dieren als verkozene én als jurist deel 
van uitmaakte Alles bleef echter uiterst 
vaag Op 2 december 1930 interpelleerde 
Van Dieren over het amnestie-vraagstuk, 
toen, even als nu, een oud zeer 

Van Dieren bleef bij zijn idee, dat een 
oplossing voor Vlaanderen binnen het Bel
gisch bestel diende gezocht te worden Dat 
dit hem met in dank afgenomen werd door 
oud-aktivisten en frontisten is begrijpelijk Bij 
de verkiezingen van 1932 kwam er in het 
kiesarrondissement Mechelen-Turnhout 
(waar Van Dieren verkozen was) een lijst op 
onder invloed van deze harde kern, kopman
nen waren Ward Hermaris en René Lagrou 
Van Dieren werd evenals Herman Vos met 
herkozen Gedurende vier jaren onthield de 
jurist zich van alle politieke bedrijvigheid, 
maar wanneer in 1936 de verkiezingen weer 
voor de deur staan, komt Thomas de Backer 
terug aankloppen Van Dieren wil wel opko
men maar los van het VNV (gesticht in 1933) 
HIJ werd herkozen en komt, als onafhankelijk 
vertegenwoordiger terug in de Senaat, waar 
hij de leider werd van de groep van negen 
Vlaams-nationalistische senatoren Hetzelf
de jaar bepleitte hij te Mechelen op het 
Algemeen Katoliek Kongres een samengaan 
van Vlaamse katolieken en Vlaamse nationa
listen Mede door hem kwam het eind 1936 

tot een beginselakkoord tussen het Katoliek 
Vlaams Verbond en het VNV 

De federalistische idee trad nog duidelijker 
naar voren bij de verkiezingen van 1939, de 
groep rond Edmond Van Dieren komt op 
onder de naam Vlaams Nationaal Blok, dit 
met als doel met-VNV'ers toe te laten hun 
kandidatuur te stellen De verkiezingszege 
van de Vlaams-nationalisten was indrukwek
kend 12 zetels in de Senaat, 17 in de 
Kamer Van Dieren werd voorzitter van de 
Vlaams-nationale groep 

H D Ë VERDACHTEN 
Wanneer in september 1939 de tweede 

wereldoorlog uitbrekt, besluit deze groep 
(het VNV inbegrepen) de politiek van de 
regering te steunen en Van Dieren legt als 
voorzitter een loyauteitsverklaring af Wat er 
later ook gebeurde, vast staat dat de Vlaams-
nationalistei. op net ogenblik van de Duitse 
inval in België aan de zijde van de Belgische 
regering stonden 

Maar op 10 mei 1940 achtte de Belgische 
staat het nodig op te treden tegen alle 
„verdachte" elementen Een groot aantal 
onder hen werd uitgeleverd aan Frankrijk of 
met andere woorden België leverde zijn 
eigen staatsburgers (en een aantal mensen, 
dat hier asiel genoot) uit aan een vreemde 
mogendheid 

We kennen de gevolgen 21 vermoorden 
te Abbeville, de onmenselijke toestanden in 
de kampen van Le Vernet en Saint-Cyprien 
en vooral de verbittenng bij hen die terug
keerden Verbittering, die ongetwijfeld sterk 
de koliaboratie in de hand heeft gewerkt De 
ontgoocheling en woede bij gematigden als 
Van Dieren was enorm Wat zij zo moeizaam 
hadden opgebouwd, stortte in elkaar Wan
neer mr Van Dieren vernam dat hijzelf op de 
lijsten voorkwam, was de maat vol voor de 
licht prikkelbare advokaat Toch bleef hij 
gekant tegen elke vorm van een „nieuw 
aktivisme" Zijn dne zonen dienden in het 
Belgische leger, één zou zelf enige tijd door 
de Duitsers in het kamp van Breendonk 
opgesloten worden 

GANSHOF 
VAN DER MEERSCH 

In de verwarde omstandigheden van 1940 
duikt als dé verantwoordelijke voor de depor
taties telkens weer de naam van auditeur-
generaal Walter Ganshof van der Meersch 

op Voor Van Dieren was hij bovendien de 
man die zijn levenswerk, een verzoening 
Vlaanderen-Belgie, hopeloos in de war had 
gestuurd 

Op 20 juni 1940 legden Edmond Van 
Dieren en Gerard Romsée in de zaak van de 
deportaties klacht neer tegen senaatsvoor
zitter R Gillon, kamervoorzitter Fr Van Cau-
welaert en auditeur-generaal W Ganshof 
van der Meersch 

Tegen de gevluchte regenng Pierlot, tegen 
de ,,heren" van ümoges, die Leopold III 
zwaar beledigden, voelde Van Dieren alleen 
maar woede Woede, die naar zijn eigen 
zeggen, razernij werd, toen hij vernam dat 
Ganshof van der Meersch terug in het land 
was Van Dieren meende dat Ganshof, als 
men hem 48 uren zijn gang liet gaan, weer 
overal de baas zou gaan spelen, zoals zijn 
gewoonte was Wie beschrijft dan ook de 
gemoedstoestand van Van Dieren wanneer 
hij Ganshof van der Meersch aan het kabinet 
van de prokureur-generaal ontmoet' En 

DE KAAKSLAG 
Van Dieren dient de auditeur-generaal 

een klinkende kaakslag toe Volgens zijn 
eigen zeggen louter simbolisch volgens 
Ganshof deed het hem fisisch pijn Wat er 
ook van zij, het was deze kaakslag, die aan 
de basis lag van het tragi-komische proces 
Van Dieren, het begin van een „gerechtelijke 
ronde van België" die de toen bijna 70-jange 
advokaat zou mogen maken 

Tijdens de bezetting onthield mr Van 
Dieren zich van alle politieke werk, maar 
doet wel zijn advokatuur verder Volledig 
belangeloos zette hij zich in voor een aantal 
landgenoten, door de Duitsers voor het 
krijgsgerecht gebracht Vaak liep hij daarbij 
zelf gevaar, ook veroordeelde hij scherp en 
met vuur sommige door de bezetter afgekon
digde besluiten Dat hij hierbij verder ging 
dan heel wat latere „vaderlandse helden" 
hoefde met zijn karakter geen verwondering 
te wekken 

Maar mr Van Dieren moest volgens het 
krankzmnig geworden repressieapparaat 
hoe dan ook voor de knjgsraad gesleept 
worden Hij was immers een vooraanstaand 
Vlaming en dat volstond Alleen was het wel 
wat moeilijker dit als beschuldigingsakte te 
laten gelden en bovendien genoot Van Die
ren nog altijd de parlementaire onschend
baarheid Van Dieren spaarde noch „de 
Londenaars", noch ieder andere die in zijn 
ogen heel wat meer gekollaboreerd had dan 
een aantal aangehoudenen Op 18 maart 
1945 venweet hi) H Pierlot in volle Senaat [> 
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Mr. Edmond Van Dieren, met een rijkswachteskorte naar de rechtbank... 

onderhandelingen met de Duitsers te heb
ben willen aanknopen en slingerde hem in 
het gezicht dat dèt nu kollaboratie is. 

Na nog enige incidenten geraakte op 2 juni 
1945 bekend dat het auditoraat een vraag tot 
opheffing van de parlementaire onschend
baarheid van Van Dieren had ingediend. 
Alles werd nu vlug duidelijk: mr. Van Dieren 
moest hangen I De vraag die later de basis 
van de aanklacht werd, was ingediend door 
één en dezelfde man die tegelijkertijd slacht
offer, aanklager, onderzoeksrechter, rechter 
in de raadkamer en tenslotte getuige was: 
auditeur-generaal Walter Ganshof van der 
Meersch I 

Wat werd Edmond Van Dieren precies ten 
laste gelegd? 

1. Smaad en slagen toegebracht aan een 
ambtenaar in funktie. 

2. Verklikking. Door de kaakslag, met de 
aanklacht die Van Dieren en G. Romsée 
tegen W. Ganshof van der Meersch indien
den en enige zogezegde interviews in Volk 
en Staat en Le So/r (oorlogsuitgave) zou Van 
Dieren de aandacht van de Duitsers op de 
auditeur-generaal gevestigd hebben wat tot 
diens aanhouding zou geleid hebben. 

3. Kollaboratie. Het traditionele betoog: 
politiek met de vijand samenwerken, zijn 

plannen en inzichten dienen, kan er maar 
bijgevoegd worden. 

Het feit dat Van Dieren nooit VNV'er was 
en dit dan ook ten stelligste ontkende, werd 
van de hand gewezen met het argument dat 
dit nogal onwaarschijnlijk is „en ook geen 
belang heeft, daar hij altijd de woorvoerder 
van die partij is geweest". Van Dieren was 
inderdaad voorzitter van de hele Vlaams-
nationale Senaatsgroep, waartoe ook de ver
kozen VNV'ers behoorden. 

De senatoriale kommissie van Justitie on
derzocht het geval en op 31 juli en 7 augus
tus 1945 verdedigde Van Dieren zich hard
nekkig in de Senaat. De toen reeds bejaarde 
senator spaarde niemand, niet de verslagge
ver van de kommissie P. Vermeylen, griffier 
van Ganshof bij het Krijgshof in Londen en 
zeker niet de regering van 1940 met H. 
Pierlot aan het hoofd. Sommige toenmalige 
senatoren noemde hij gewoon een stel „ban
geriken". Het werd een urenlange, schitte
rende zelfverdediging van Van Dieren. Al
leen de katolieke senator August De Boodt 
(vroegere tegenstrever van Van Dieren in het 
kiesarrondissement Mechelen-Turnhout) 
bracht de moed op zich tegen de vraag van 
Ganshof te kanten. Anderen hadden hun 
twijfels, zoals bleek uit de stemming van 9 

augustus 1945 waarbij Van Dierens parle
mentaire onschendbaarheid werd opgehe
ven. 

Alhoewel de meesten voor stemden, wa
ren er toch acht onthoudingen, waaronder 
senaatsvoorzitter R. Gillon. Deze verklaarde 
zijn onthouding om niet de indruk te geven 
gedreven te zijn door enig ressentiment in 
verband met de aanklacht van 20 juni 1940. 

VOOR DE KRIJGSRAAD" 
Aanvankelijk werd Van Dieren herhaalde

lijk voor ondervraging opgeroepen maar op 
28 november 1945 werd hij aangehouden en 
op 11 februari 1946 verscheen hij voor de 
Krijgsraad te Brussel. E. Van Dieren was dan 
67 jaar. 

De tragikomedie Van Dieren, die reeds 
lang op touw gezet was, nam een aanvang. 
Hierbij mag men niet vergeten dat Van Die
ren, in tegenstelling tot vele andere slachtof
fers van de repressie, heel wat „voordelen" 
had. Schitterende verdedigers: de meesters 
Colle en Parent, later komt er nog meester 
de la Faille d'Huyse bij. Ook zoon mr. Luc 
Van Dieren volgde zijn vader op diens „ge
rechtelijke ronde van België". Bovendien 
was Van Dieren een vooraanstaand man, die 
ondanks zijn heftig karakter meer vrienden 
dan vijanden telde. Van de aanvang af waren 
er weinigen, tenzij van uiterst kwade wil, die 
geloofden aan de schuld van Van Dieren, die 
overigens door zijn gevatte antwoorden tij
dens de verschillende zittingen van de 
Krijgsraad en later in de Krijgshoven op heel 
wat simpatie kon rekenen. 

Maar terug naar het nog half vernield 
Justitiepaleis van Brussel op 11 februari 
1946. 

De zaak begint met een incident. Mr. 
Parent vraagt dat de stukken van het onder
zoek tegen Ganshof van der Meersch in 
1940 bij het dossier zouden gevoegd wor
den. Heftig protest van substituut Van Houdt, 
die meent dat op die manier het proces zou 
gemaakt worden van de veiligheidsmaatre
gelen van de staat in 1940. Bij de ondervra
ging van Van Dieren antwoordde deze uitge
breid en schilderde de toestand van 1940 in 
een niet te stuiten woordenwaterval. Voorzit
ter Huybrechts kreeg het daarbij soms te 
kwaad en snauwde de beklaagde dan maar 
toe te zwijgen. Bij sommige antwoorden van 
Van Dieren werd er luidop gelachen in de 
zaal. Ernstiger werd het wanneer Van Dieren 
meermaals beklemtoonde zijn eer en die van 
zijn naam te willen verdedigen. Bij de getui
gen ten laste bleek Ganshof van der 
Meersch nogal eens te lijden aan geheugen
verlies, wanneer het hem te pas kwam. 
Later, in verbreking te Luik, zal trouwens 
blijken dat in zijn verklaringen wijzigingen en 
zelfs tegenstrijdigheiden voorkomen. 

Mlja Proost 

Volgende week: 
GESTAPO-CHEF 
CANARIS ALS GETUIGE 
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BORGINON HERDACHT (vervolg van biz. 7) 

demokratische basisfilosofie van Hendrik 
Borginon kan als leidraad dienen. Al op 11 
mei 1933 verklaarde Borginon in de kamer 
dat er een onverbreekbare band Is tussen 
échte demokratle en Vlaamse zelfstandig-
field. 1933, een moment dat er zich toch al 
eigenaardige dingen voordoen, in het buiten
land, maar ook In Vlaanderen." 

GEEN MÏÏE 
• Het feH dat hij een hoge leeftijd bereikte 
zal er niet vreemd aan zijn, maar Hendrik 
Borginon werd nooit een mytische figuur. 
Geen martelaarsdood, niet gesneuveld, 
geen ballingschap, geen langdurige ge
vangenisstraffen... 

„Gelukkig is hij nooit een mytische figuur 
geworden. Dit heeft mede te maken met het 
feit dat Borginon altijd aktiefis geweest tot op 
het einde van z'n leven. Zijn verstand was 
ook op zeer hoge leeftijd nog glashelder 
Nuchter als hij was heeft Borginon altijd de 
toekomst voor ogen gehad. 

Het volgende voorbeeld is dan ook tref
fend. Op 25 juni 1979 maakte Borginon, op 
89-jarige leeftijd, In een brief aan het hoofd
bestuur van VOS de volgende bedenking: 

zal een vereniging als VOS nog zin heb
ben wanneer de laatsten van '14-'18 het 
hoofd zullen neergelegd hebben? Ik denk 
van ja, hoewel de aanpassing aan de gewij
zigde toestand niet kan vermeden worden. 
De oude doelstellingen dienen onverzwakt 
behouden te worden, maar ongetwijfeld met 
verlegde accenten. Zelfbestuur, opgevat als 
aan de IJzer, d.i. volwaardige autonomie; 
Nooit meer oorlog, nagestreefd met op de 
huidige tijd afgestemde middelen, moeten 
vooraanstaan." 

• Waarom zijn het precies bovenvermel
de organisaties die hulde aan Borginon 
brengen? 

„De verenigingen die nu de handen in 
elkaar geslagen hebben om de Borginon-
herdenking op poten te zetten, zijn allemaal 
verenigingen waarin Hendrik Borginon zelf 
aktiefis geweest. Dit illustreert nogmaals de 
ruime geest die deze man bezat. Van een 
aantal van die organisaties was Borginon 
medestichter Zo lag Borginon, samen met 
Gerard Romsee, gewezen sekretaris-gene-
raal van Binnenlandse zaken, na de tweede 
wereldoorlog mee aan de basis van de op
richting van de Vlaamse Volksbeweging." 

• Kan u iets kwijt over het programma? 

„We gaan van start om 14.30 uur VOS-
voorzltter Herman Vandezande zal de aan
wezigen vem/elkomen waarna joernallst-
schrijver Gaston Durnez de Inleiding ver
zorgt. Vervolgens wordt de figuijr van Borgi
non belicht aan de hand van een aantal 
getuigenissen. Een aantal van deze getulge-

Dat er tussen échte demokratie en Vlaamse zelfstandigheid een onverbreek
bare band bestaat onderstreepte Hendrik Borginon al tientallen jaren geleden. 

^oto Belga) 

nissen zullen op videoband te zien zijn. We 
kunnen u nu al verklappen dat minister van 
Staat August De Schrijver en de Noord-
Nederlandse hlstorikus dr A. W. Wlllemsen 
op het reuzescherm zullen te zien zijn. Elk 
van de getuigenissen zal een aspekt van 
Borginons leven en aktivltelten belichten. Zo 
zal August De Schrijver het hebben over de 
periode aan het front ('14-'18), de koncentra-
tlebeweging KW-VNV en de taai In ge
rechtszaken. Dr Wlllemsen heeft het over de 
verdraagzaamheid en de heel-Nederlandse 
visie van Borginon. Ere-voorzitter van het 
IJzerbedevaartkomltee Seppe Coene zal, in 
levende lijve, de toehoorders onderhouden 
over de rol van Hendrik Borginon met betrek
king tot de bedevaarten. Hoofdredakteur van 

Het Belang van Limburg, hAarc Platel zal bij 
wijze van slot de aktualiteltswaarde van de 
figuur van Hendrik Borginon en de sterke 
persoonlijkheid van zijn ideeën belichten." 

(ts) 

Men kan toetreden tot het huidekomitee 
door storting van minimum SOOfr. op reke
ningnummer 422-2168261-82 van het Her-
denkingskomltee 100 jaar Borginon. Deze 
storting geeft recht op het verslagboek 
waarin de namen zullen worden opgeno
men van de leden van het huidekomitee. 

Voor meer inlichtingen kan u terecht bij 
koördinator Hugo Van Hemelrijck, sekre-
tariaat VOS, Emiei Jacqmainiaan 124 te 
100 Brussel. 
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ACHTERUITKIJKSPIEGEL 

JEZUÏETEN IN DE NEDERLANDEN 
(1542-1773) 

Op 13 augustus 1542 kwamen in Leuven 
acht Spaanse geestelijken aan, die uit Parijs 
waren verdreven wegens de vijandelijkhe
den tussen Spanje en Frankrijk. Zij waren 
leden van de Societas lesu. Hun aankomst 
betekende het begin van een eeuwenlange 
aanwezigheid van de orde in onze gewesten. 

RIJKE ARCHIEVEN ~ 
Het Algemeen Rijksarchief heeft een ten

toonstelling opgezet over De jezuïeten in de 
Nederlanden en het prinsbisdom Luik (1542-
1773). Dit gebeurde naar aanleiding van 
twee verjaardagen. In 1990 was het 450 jaar 
geleden dat de Sociëteit van Jezus door 
paus Paulus III werd erkend. Dit jaar dan 
herdenkt men de 500ste verjaardag van de 
geboorte van de stichter van de orde Ignatius 
van Loyola. De tentoonstelling kon opgezet 
worden met stukken uit de rijke archieven 
van de orde. Het merendeel van deze fond
sen bevindt zich op het Algemeen Rijksar
chief. Daar kwamen ze terecht omdat de 
archieven aan de Staat kwamen na de af
schaffing van de orde In 1773. 

De bezoeker krijgt op deze tentoonstelling 
een beeld van wat de jezuïeten, vooral dan in 
de Nederlanden en Luik, in de zestiende, de 
zeventiende en de achttiende eeuw bete
kend hebben. 

In een zevental afdelingen wordt dieper 
ingegaan op de oprichting en algemene 
organisatie van de orde, de stichtingen in de 
Nederlanden en het prinsbisdom Luik, het 
onderwijs in de kolleges, de pastorale aktivi-
teiten, de intellektuele en artistieke aktivitei-
ten die het apostolaat met de pen vormden, 
de missies en tensk)tte de afschaffing van de 
orde. 

MISSIES 
De geschiedenis van de Waalse en de 

Vlaamse jezuïeten loopt nagenoeg parallel 
met die van de Sociëteit in haar geheel. Er 
was eenzelfde aktiviteit in heel Europa voor 
wat betreft het „humanlorarecept" voor de 
kolleges en voor de pastorale werkvormen 
die ze in hun predikatie en hun godsdienst
onderricht ontwikkelden. Vlaamse en Waal
se missionarissen vertrokken samen met 
anderen naar Zuid-Amerika en het Verre 
Oosten. Nog steeds zetten jezuïeten trou
wens de arbeid en de tradities van hun 
voorgangers voort, in kolleges in heel het 
land en in de ontwikkelingssamenwerking 
o.m. in India. 

Tenslotte was er in die tijd ook in onze 
gewesten een oppositie tegen de orde merk
baar, zoals in heel Europa. Dit leidde tot de 
opheffing van de orde. Pas na de Belgische 

onafhankelijkheid werd opnieuw een jezuïe
tenprovincie voor deze streken opgericht. 

Toch hebben de Waalse en Vlaamse jezui-
etenprovincies vooral in de 17de eeuw een 
heel eigen positie bekleed binnen de orde. 
Een spektakulaire groei en indrukwekkende 
prestaties op pastoraal en intellektueel ge
bied zorgden hiervoor. Leonardus Lessius, 
Carolus Scribani, Joannes Bollandus en Da
niël Papebrochius zijn enkele beroemde na
men uit de rij van belangrijke jezuïeten ge
leerden uit de Nederlanden. 

DOSSIER 
Het publiek kan beschikken over een so

bere katalogus van de tentoonstelling, waar
in elk van de 246 tentoongestelde stukken 
wordt besproken. Daarnaast geeft het Alge
meen Rijksarchief ook nog een prachtig, 
rijkelijk geïllustreerd en wetenschappelijk be
langrijk dossier uit. Het bevat achtergrondar
tikelen over de aktiviteiten van de jezuïeten 
in onze gewesten tussen 1542 en 1773. Een 
zestal historici zorgde hiervoor. De indeling 
van het dossier loopt parallel met de tentoon
stelling. Tenslotte bevat het ook een handig 
glossarium waarin specifieke termen worden 
verklaard. 

Voor wie geïnteresseerd is in de geschie
denis van de Nieuwe Tijden in onze gewes
ten is de tentoonstelling beslist een aanra
der. Voor wie ooit „bij de jezuïeten gezeten 
heeft" is zij een must... 

Frank Seberechts 

— De tentoonstelling De Jezuïeten In de Neder
landen en het prinsbisdom Luik (1542-1773) loopt 
nog tot 6 april 1991 in de gebouwen van het 
Algemeen Rijksarchief, Rulsbroekstraat 2-10 in 
1000 Brussel. De Inkom is gratis, de katalogus 
100 fr.,het dossier 650 fr. 

ADVERTENTIE 

VALENTIJNSMENU 1.500 fr. p.p. 
Proevertje 

•ir 
Lauwwarme salade van kreeft 

met estragon 

Bouillabaisse van de Noordzee 
•ü 

Haasje van jong konijn met bospaddestoelen, 
kervelsoezen in rode wijn 

•ü 

St. - Valentijnstiartje 

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

RESTAURANT 

HASSELTBERQ 

MARKTMENU 1.500 fr. p.p. 
Proevertje 

St.-Jacobsnootje en zalm 
gemarineerd met dille 

Levendvers kreeftje geparfumeerd 
met lictite kerrie uit Madras 

Lamszadel met salie 

Nagerecht 
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DE OVERKANT 

TOUDI, 
WALLINGANTISCHE INVENTARIS 1990 

Einde 1990 verscheen voor de vierde Iceer 
het lijvige cahier of jaarboek Toudi, uitgege
ven door het Centre d'Etudes Wallonnes 
onder de hoofdredairtie van José Fontaine. 

Toudi heeft zich vanaf zijn eerste jaarboek in 
1987 voorgenomen, studies bijeen te bren
gen over de Waalse wrerkelijkheid in de geest 
van het Manifeste pour la culture wallonne 
en over minderheidsgroepen In de gehele 
wereld. Het jaarboek wil een band zijn tussen 
de wallingantische militanten en de intellek-
tuelen. 

GEMEENSCHAPPELIJK 
We hebben reeds vroeger de gelegenheid 

gehad, de vorige cahiers Toudi te bespreken 
en aan te bevelen bij de WIJ-lezers. Hoofdre-
dakteur José Fontaine is er opnieuw in 
geslaagd, in dit vierde jaarboek een aantal 
studies bijeen te brengen die ook de Vlaam
se lezer moeten toelaten zich een beeld te 
vormen van wat leeft en beweegt rond het 
Centre d'Etudes Wallonnes dat een verza
melpunt is geworden voor een links maar 
onverminkt en integraal wallingantisme. le
dere Vlaams-nationalist met een open geest 
zal in de wallingantische stellingen van Toudi 
niet alleen stof en aansporing vinden om de 
eigen Vlaamse posities te overdenken en op 
de keper te beschouwen, maar kan tot zijn 
vreugde tevens bekommernissen en belang
stellingen ontdekken die gemeenschappelijk 
zijn aan het radikale flamingantisme en wal
lingantisme. In dit vierde Toudi-jaarboek von
den we gestoffeerde studies over nationale 
ontvoogding en socialisme in de Derde We
reld, over de renaissance van de Keltische 
moedertaal van de leren en de band daarbij 
tussen kuituur en ekonomie, over het Fries of 
de strijd tegen de Hollandse arrogantie. 

Deze laatste bijdrage Is van de hand van de 
Friese WIJ-korrespondent Onno Falkena. 

Een belangrijk deel van dit vierde Toudi-
jaarboek is gewijd aan de grote veranderin
gen in Centraal- en Oost-Europa. Het leeu
wenaandeel van de bijdragen handelt ook 
ditmaal over Wallonië zelf, de Waalse identi
teit, de demokratie en de kuituur in Wallonië. 
Na de grote beroering in de Waalse onder
wijswereld vorig jaar komt de studie over de 
betekenis van het onderwijs voor Wallonië en 
de demokratie op het gepaste ogenblik. 
Waarom de stad Luik de jongste jaren en 
maanden steeds weer opduikt in de politieke 
en socio-ekonomische headlines van de ak-
tualiteit, wordt in een bijdrage van Bernard 
Francq uit de doeken gedaan. 

José Fontaine, hoofdredakteur van het Waalse jaarboek Toudi, wil een band 
smeden tussen Wallingantische militanten en intellektuelen. (foto Peustjens) 

HAPPARTISME 
Van José Fontaine zelf, die door zijn bij

dragen in nederlandstalige kranten en tijd
schriften in Vlaanderen al lang geen onbe
kende meer is, lazen we met veel belangstel
ling een bijdrage over het socialisme en het 
nationale vraagstuk, waarin hij de beroemde 
zin van Marx in het Kommunistisch manifest 
„de arbeiders hebben geen vaderland" aan 
een nieuwe lezing en duiding toetst, die 
ruimte schept voor zijn kijk op de ontvoog

dende kracht van het wallingantisme. Veel 
korter maar even belangrijk is de nota van 
Fontaine over de kritische houding van Toudi 
tegenover het Happaiiisme in Wallonië: 
enerzijds een afwijzing van een socialisme 
dat er geen is, maar anderzijds een waarde
ring voor de „langage de rupture" die de 
idéé beige en haar simbolen radikaal afwijst. 

t.v.o. 

— Toudi. Jaarboek Centre d'Etudes Wallones. 
1991. 416 biz., 399 fr. (C.E.W., rue M. Lange 2, 
1430 Quenast). 
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VLAKBIJ EN ELDERS 

KOLLAGES IN VILLENEUVE D'ASCQ 
Het museum voor Moderne kunst in Ville-

neuve d'Ascq — op een steenworp van Rijsel 
— houdt sinds een jaar nadrul<l<elijk rekening 
met bezoekers uit Vlaanderen en Nederland. 
Het museum heeft Nederlandstalig informa
tiemateriaal en stelt nieuv/e eksposities be
halve in Rijsel en Parijs ook in Brussel voor. 
De opening naar het noorden heeft het nog 
maar acht jaar bestaande museum geen 
windeieren gelegd; tienduizenden kunstmin
nende Vlamingen bezochten het afgelopen 
jaar de retrospektieve tentoonstelling rond 
Fernand Léger. Na een opknapbeurt van vier 
maanden heropende hel Musée d'Art moder
ne afgelopen zaterdag met een bijzondere 
eksposltie van kollages. 

EETBAAR 
De 140 tentoongestelde kollages geven de 

bezoekers een beeld van de opmerkelijke 
ontwikkeling die deze kunstvorm deze eeuw 
heeft doorgemaakt; van de eerste eksperi-
mentele pogingen van Pablo Picasso tot het 
meer recente werk van de momenteel in 
Nederland uiterst gevierde Grieks-ltaliaanse 
kunstenaar Jannis Kounellis. De internatio
nale kollektie kollages is een strenge selektie 
uit alle Franse musea. Naast werken van 
Bracque, Matisse, Schwntters, Jean-Michel 
Basquiat, César Domela en Christo omvat de 
tentoonstelling buitenissige voorstellingen 
als een foto van een bommenwerper die in 
plaats van bommen lipsticks afwerpt, een 
werk van platgedrukte Gauloisepakjes en 
een portret dat gemaakt is van eetbare 
linzen. 

KNIPPEN EN PLAKKEN 
De kollage is een enigszins ondergewaar

deerde kunstvorm met unieke mogelijkhe
den. Het verwerken van, soms waardeloze, 

Jacques Mahé de la Villeglé, L'humour jaune, 1953. 

gebruiksvoon/verpen in een kollage geeft het 
werk vaak een ekstra dimensie. Het dagelijk
se wordt kunst en andersom. Een goed 
voorbeeld hiervan is het werk van de dadaïst 
Kurt Schwitters (1887-1948), die weinig met 
de traditionele kunst op had. Op vlucht voor 
de nazi's verzamelde Schwitters tijdens wan
delingen uit overtuiging en uit geldgebrek 
waardeloos materiaal als stukjes hout, aar-

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 Mr. 
Dierick op telefoonnr.: 015/21.06.05. 

dewerkscherven, glas en papier, waarvan hij 
beroemd geworden kunstwerken kompo-
neerde. 

Het entoesiasme waarmee belangrijke ar
tiesten schaar en lijmpot ter hand nemen is 
niet vreemd als we kijken naar kleuters, die, 
vaak jarenlang, niets liever doen dan knip
pen en plakken. De kollage is dan ook 
allerminst een nieuw verschijnsel. De Japan
ners versierden in de twaalfde eeuw hun 
ikonen al met draden en zilveren blaadjes. 
Het zijn echter versieringen in de marge van 
de artistieke kreatie. Pas met de kubistische 
revolutie In het begin van deze eeuw wordt 
de kollage voor het eerst beschouwd als een 
volwaardige kunstvorm en een nieuwe plasti
sche taal, met bijna oneindige mogelijkhe
den. 

Ter gelegenheid van de tentoonstelling 
heeft de edukatieve dienst van het museum 
een fraaie en speelse kinder-katalogus ver
vaardigd. 

OPF 

— Collages. Musée d'Art moderne, Vllleneuve 
d'Ascq, tot 14 april 1991. 
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MUZIEK 

ELISA WAUT EN 
UUANEST.PIERRE: 
INTERNATIONALE KLASSE! 

De heropleving van het Vlaamse lied in de 
lente '89 (mede dank zij VTM) was vooreerst 
een mannenzaak, met Steeno, Kaël, Tura, 
Sommers en andere Clouseau's als lijsttrek
kers. Algauw werd duidelijk dat ook de da
mes van de inlandse pop de open deuren 
zouden benutten. Bea Van der Maat en 
Conny Fabri maakten de eerste voltreffers, 
en Dani Klein met haar Vaya con Dios 
skoorden moeiteloos Europees. Ook voor Els 
Helewaut en Liliane St.Pierre is het moment 
aangebroken om zelfde weg op te gaan, en 
beiden hebben alvast op de plaat een uitste
kende troef naar de toekomst toe. 

Begin september '89 vierde Liliane haar 
kwarteeuw zangeres op de planken met 
enkele koncerten onder de noemer „In Kon
trast". Dit is ook de titel geworden van haar 
CD die bij CBS verscheen. „Het was wel 
spijtig dat wij na die minitoer alles zomaar 
zouden laten vallen", vertelde Liliane ons. 
„Met mijn nieuwe manager besloot ik de 
draad terug op te nemen, en een nieuwe 
koncertreeks op poten te zetten. De num
mers van de plaat zijn uiteraard de leidraad, 
maar de fans verwachten uiteraard ook de 
bekende oudere liedjes, en die heb ik dan 
ook in een afwisselend geheel vemerkt." 

Wij gingen naar haar eerste optreden in de 
Leuvense Stadsschouwburg, en de reakties 
van de mooi gevulde zaal was unaniem: 
Liliane is en blijft een van onze meest talent
volle artiesten, op de wip tussen de populaire 
Vlaamse schlager, het chanson, en een soort 
kleinkunst-protestsong. 

OP DE BARRIKADE... 
Want in kontrast met vele van haar kolle

ga's is zij in Vlaanderen een der weinigen die 
haar mond durft openen. Zoals toen in '87 zij 
ageerde voor méér Nederlandstalig lied op 
onze zenders. „Op de televisie was er enkel 
nog Walter (Grootaers) van de Kreuners die 
me bijtrad", verduidelijkte ze. Op de plaat 
„In contrast" vind je een viertal nummers 
waarbij ze stelling durft te nemen: vooreerst 
haar Songfestivallied „Soldiers of love" dat 
voor zichzelf spreekt, en dat op de Leuvense 
planken op fijne wijze door het kinderkoor 
„Bubbles' werd omlijst. 

Ook in het mooie „Sacha" en „Geloven", 
de meest aangrijpende momenten van het 
optreden, is haar maatschappelijke bewo
genheid overuidelijk. In „Ziggy" neemt ze 
het op voor de marginale groepen. „Het 

Liliane St.Pierre durft haar mond te 
openen. 

heeft allemaal te maken met ons dagelijks 
leven, en mijn gevoelens hieromtrent uit Ik 
dan ook in teksten (die door Mary Boduin op 
fijne wijze worden venwoord en door Liliane 
zelf op muziek gezet) waar ik volledig achter 
sta. Goeie teksten zijn een kwestie van 
smaak, en ik vind wel dat iedereen het recht 
heeft te brengen wat hij liefst doet'. Even 
later vind je dan het aangrijpende ,,Rebel 
son" (voor ons hét beste nummer), enkele 
covers die ze bij zaaloptredens brengt, waar
onder Dave Edmunds „Girls talk", en werk 
van Albert Hammond en Nick Camen. 

Haar zelfgepende „Stille Nacht", „Als je 
gaat", en ,,Dan breekt mijn stem" bevesti
gen haar talent (samen met Mary) als song-
schrijver. 

Naast de „Bubbles" is Frank Dingenen 
haar tegenspeler bij haar live-optredens in 
kabareteske parodie. „Liliane in contrast" is 
op 8 maart e.k. in het Kultureel Centrum van 
Hasselt, in de Warande te Turnhout op 11 
mei, het Oostends Casino op 27 juli, en 14 
september in de Antwerpse Elisabethzaal. 

ELISA, DE BRUGSE 
BOSNiMF... 

Goed begonnen is half gewonnen, en dit 
geldt vooral voor Elsje Helewaut, die op 
vorige „Zeg maar Jessie" (BRT-TV) als 
„Vlaanderens best geklede vrouw" van de 
gelegenheid gebruil< maakte om het inlei
dende nummer „Vanilla" uit haar nieuwe (en 
vierde) CD voor te stellen. Deze „Wood 
nymph blonde" (uit bij BGM-Ariola) is voor 
ons de beste sedert haar debuutplaat, omdat 
ze op elk vlak een optimaal klankbeeld geeft 
van wat ze aankan. Toen ze in '84 als trio 
Elisa Waut Humo's rockrally wegkaapte was 
duidelijk dat het dit keer niet de zoveelste 
popgroep betrof. Een jaar lang muzikaal 
bezinnen heeft toen zijn vruchten afgewor
pen: haar degelijke poëtische teksten klik
ken met de zweverige muziekjes die aan 
Sadé doen denken. 

Elisa tekent voor twaalf tekstuele ontboe
zemingen, en haar broer en toetsenman 
Hans is het beste klankbord dat ze zich kon 
dromen. Bassist Chery Derycke heeft zijn 
vroegere taak van manager terug op zich 
genomen, maar dank zij het kruim van onze 
studlomusici komen de veelkleurige melo
dielijnen volkomen tot hun recht. Zowel licht
voetige boogie als skaritmes en een heuse 
trage wals passen op het wat zwoele stemge
luid van Els, die de romantische kant van de 
liefde en de eenvoud van elke dag nog maar 
eens laat horen in het dromerige ,,Vijftien" 
en het folkgetinte „We sail home together", 
twee parels die deze geslaagde intimistische 
plaat afronden. 

PETRA POLAK: BESTE 
INLANDSE ZANGERES 

In een tot in de nok gevulde Brusselse 
Ancienne Belgique werd voor de tweede 
keer Panorama's Gouden Prosper uitgereikt, 
en deze ging terecht naar Hugo Matthysen. 
Voor de dames werd het nieuwkomer Petra 
polak, die dank zij haar schitterende blues
singeltje „Poor, stupid and ugly" vorige 
zomer grote ogen zette en ook live bewijst 
een der meest overtuigende artiesten te zijn 
van het moment. Bea, Dani en Els moesten 
dus dit keer de duimen leggen voor de kracht 
van de Inlandse blues. Met haar groep Pitti 
Polak treedt ze, met in het voorprogramma 
de groep Stalemate, op zaterdag 16 februari 
in de Sporthal van de Verbrande Brug te 
Grimbergen op, tenwijl Bea en haar Won Ton 
Ton in het CC de Zandloper te Wemmei zijn. 
Martine Bijl is met haar One Woman Show 
voor drie optredens in ons land. Vandaag 
vrijdag is ze nog te zien in de Brugse 
Stadsschouwburg en zaterdag in het Casino 
te Beringen. 

S.D. 
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TELEVISIE 

ZATERDAG 9 FEBRUARI ZONDAG 10 FEBRUARI MAANDAG 11 FEBRUARI 
T V 1 

10 30 Pronto, Italiaanse les, 11 00 Schooltelevi
sie; 12 30 Babel, voor migranten, 16 15 Jongen 
ontmoet meisje, film, 17 48 Nieuwsltrant; 17 53 
Kwislijn; 17 55 Nieuws; 18 00 Tik tak; 18 05 
Schoolslag; 18 45 Vlaanderen Vakantieland, 
19 20 Joker- en lottotrekking; 19 30 Nieuws. 
20 00 Kwislijn 
20 10 Zeg maar Jessie, TV-show 
21 15 The Hollywood-Connection, filmkwis 
22 30 Vandaag 
22 55 Sport op zaterdag 
23 25 Een jaar in Vietnam, serie 

VTM 

15 30 Hanna Barbera, tekenfilms, 16 20 Clip 
Club, verzoekprogr, 16 35 That's love, serie, 
17 00 Super 50; 18 00 Nieuws; 18 05 Beverly 
Hills 90120, sene, 19 00 Nieuws. 
19 30 Waagstuk, kwis 
20 00 De juiste prijs, spelprogr 
21 00 The kidnapping of the president, film 
23 00 Nieuws 
23 30 Gentlemen and players, sene 
00 25 Nieuws 

Ned. 1 

13 00 Nieuws; 13 40 De Vara matinee, koncert, 
14 51 Neighbours serie, 15 15 Jules Unlimited, 
nieuwe technieken, 15 40 Oort en de inkomsten
belasting, kursus, 16 01 Howard's Way, sene, 
16 53 Museumschatten, 17 03 Brainstorm; 17 30 
Nieuws; 17 38 Vroege vogels; 18 22 Vara's Kin
dermenu, 19 00 Nieuws; 
19 22 Lingo, woordspel 
19 48 The Flying doctors, serie 
20 36 Zeg 'ns AAA, serie 
20 55 Sonja op zaterdag, praatshow 
21 49 Achter het nieuws, aktualiteiten 
22 26 Per sekonde wijzer, kwisprogr 
22 59 Boudewijn Buch, reisverhalen 
23 30 E.N.G., serie 
00 18 Natuurmoment 
00 27 Nieuws 

Ned. 2 

13 00 Nieuws; 17 30 Nieuws; 17 40 Post!, brie-
venrubnek, 17 44 The Thundercats, tekenfilmse
rie, 18 09 Wordt vervolgd, tekenfilms, 18 30 Pau
ze TV, jongerenmag , 18 55 Jackpot, kwis, 19 25 
Sorry, slapstick, 20 00 Nieuws. 
20 24 Schaatsfeest op de Weissensee, winter
sport 
21 23 Glamourland, Society volgens Droge 
21 52 Karel, praatshow 
22 40 Jonge mensen op het koncertpodium, 
klassiek 
23 27 Nieuws 

Ned. 3 

09 00 Nieuws; 11 50 Studio sport; 18 00 Pas
poort Marokkanen, 18 30 Sesamstraat; 18 45 
Jeugdjoernaai extra, 19 10 De zonen van Torum, 
dok 
20 00 Elektra, opera van Strauss 
21 50 Leve de vooruitgang, tekenfilmpje 
22 00 Nieuws 
22 15 Studio sport 
22 50 Escape to Athena, film 

T V 1 

09 00 Zoetekoek met Samson; 10 00 Eucharis
tieviering, 11 00 De zevende dag, praatkafee, 
13 00 Huizen kijken, info, 13 20 Sunday Proms, 
koncert, 14 30 Schoolslag; 1510 Startkoorts, 
jeugdfilm, 16 40 Het pleintje, sene, 17 30 Kili
manjaro, nieuws voor jongeren, 17 55 Nieuws; 
18 00 Tik tak; 18 05 Plons, 1810 Nova Zambia, 
toeristisch spelprogr, 19 00 Sportweekend 1; 
19 30 Nieuws, 19 45 Sportweekend II. 
20 30 Niet voor publikatie, serie 
21 30 België in zijn blootje, reportages 
22 00 I.Q., kwis 
22 30 Vandaag 
23 50 Oog in oog, monoloog 

VTM 

12 00 Super 50, hitparade, 13 00 Nieuws; 13 30 
Telebusiness, finanaeel-ek mag, 14 00 Love 
boat, sene, 14 50 Clip club, verzoekprogr, 15 00 
Move, film, 16 30 Murphy Brown, sene, 17 00 
Dag Coco, dierenmag ,17 50 VTM-sport; 18 00 
Nieuws; 18 05 Kinderakademie, 19 00 Nieuws. 
19 30 Waagstuk, kwis 
20 00 Wie ben ik?, spelprogr 
20 30 Walters Verjaardagsshow, ontspanning 
22 00 Nieuws 
22 20 De sportshow 
23 25 The haunted palace, film 
00 50 Nieuws 

Ned. 1 

11 00 Eucharistieviering; 11 55 Thomas More, 
praatprogr, 13 00 Nieuws; 14 00 John Henry 
Newman, dok, 14 30 Pals, TV-film, 16 00 ta
mers, praatshow, 17 00 Hou nou toch op, over 
roken, 17 30 Nieuws; 17 35 KRO Kresj; 17 55 
Huize Kokkel, serie, 18 15 Crash, jongerenprogr , 
19 00 Nieuws; 19 05 Waku Waku, spelprogr 
19 35 Zondagavond met Van Willigenburg, praat
progr 
20 30 Ook dat nog, satire 
21 15 Brandpunt, aktualiteiten 
21 50 The Hollywood Connection, filmkwis 
23 00 The chief, serie 
23 50 Nieuws 
Ned. 2 

09 00 Babar de olifant; 09 25 Fitless, oefeningen, 
09 30 16 stofzuigers, sene, 09 45 Achterwewrk 
in de kast, 10 00 De boefjes, serie, 10 20 Agaath, 
roddeljoernalistiek, 1100 Muziek op zondag, 
12 00 Tros voetbal plus; 13 00 Nieuws; 18 00 
The wonder years, serie, 18 25 Johnny, praat
progr , 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, kolder 
20 32 Jongens van de Witt, dok 
20 57 Van Dis in de IJsbreker, praatshow 
21 37 Berlin Alexanderplatz, serie 
23 45 Nieuws 
Ned. 3 

09 00 Nieuws; 1015 Wereldraad van Kerken, 
verslag, 11 20 Omrop Fryslan; 11 50 Studio 
sport; 17 20 integratie: een proces voor twee; 
18 00 Het Griekse vuur, teleac, 18 30 Sesam
straat; 18 45 Studio sport; 20 00 Nieuws. 
20 10 Kenmerk, aktualiteiten 
20 35 De wilde ganzen 
20 37 Moskou is met alles, portretten 
21 05 Werken aan werk, bij de marine 

T V 1 

15 30 Babel, voor migranten, 16 00 Samson; 
17 30 Het Capitool, sene, 17 53 Kwislijn, 17 55 
Nieuws; 18 00 Tik tak; 18 05 Plons; 18 10 Alfred 
J. Kwak, tekenfilmserie, 1835 Operatie Mozart, 
sene, 19 03 Buren, serie; 19 30 Nieuws. 
20 00 Kwislijn 
20 10 Zeg 'ns AAA, sene 
20 35 Cassidy, serie 
21 25 TVI-DenksportkampJoen, spelprogr 
22 00 Op de koop toe, konsumentenmag. 
22 30 Vandaag 
23 00 Incredlbile, humor praatshow 

T V 2 

18 30 Nieuwskrant; 18 35 Mooi en meedogen
loos, serie, 18 58 Over mijn lijf, gezondheids-
mag ,19 30 Nieuws. 
20 00 Ekologisch tuinieren, info 
20 30 Oogappel, oudermag 

21 00 TOfSPORT, vrijetijdssporten 
21 35 II magico della musica, klassiek 

VTM 

15 30 Dallas, serie, 16 20 Santa Barbara, serie, 
16 45 Clip Club, verzoekprogr , 1 7 00 VTM-Kin-
derklub; 17 30 My secret identity, serie, 18 00 
Nieuws; 18 05 Cijfers en letters; 18 30 Home and 
away, sene, 19 00 Nieuws; 19 30 Rad van For
tuin. 
20 00 Videodinges, gekke clips 
20 30 MacGyver, serie 
21 30 Family ties, sene 
22 00 Nieuws 
22 30 Vroemtuigen, automag 
23 00 The seekers, minisene 
23 45 Nieuws 

Ned. 1 

13 00 Nieuws; 17 30 Nieuws; 17 35 Op de groei, 
over geloof, 17 46 Beestig, dierenprogr , 1 8 00 
Different world, serie, 18 24 Paperclip, jongeren-
mag ,19 00 Nieuws. 
19 20 The Cosby show, serie 
19 50 Prettig geregeld, serie 
20 29 En met de clomwn kwamen de tranen, 
serie 
21 18 Hier en nu, aktualiteiten 
22 02 Die stoel bis...bis...bis!, praatprogr 
22 44 Ander nieuws, dok 
23 09 Cheers, serie 
23 33 Bells over Holland, klokkengieten 
00 03 Nieuws 

Ned. 2 

13 00 Nieuws; 14 30 Santa Barbara, serie, 15 19 
Ontdek je plekje, Haarlem, 15 29 Studio Trappel
zak, gevarieerd kinderprogr, 16 00 Service salon, 
familietijdschnft, 17 30 Nieuws; 17 35 Ko de Bos-
wachtershow, natuurserie, 18 25 Goed gezond, 
kursus, 18 50 Avro sportpanorama; 19 20 De 
hoogste versnelling, automag , 20 00 Nieuws. 
20 29 De sleutels van Fort Boyard, avontuur 
21 30 True colors, sene 
21 59 Avro televizier, aktualiteiten 
22 35 Capital City, serie 
23 26 Ontdek je plekje, Haarlem 

Ned. 3 

09 00 Nieuws; 15 00 Teleac; 18 30 Sesamstraat; 
18 45 Jeugdjoernaai; 18 55 Het klokhuis; 1910 
Teleac, 20 00 Nieuws. 
20 20 Milleubericht 
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TELEVSE 

DINSDAG 12 FEBRUARI WOENSDAG 13 FEBRUARI DONDERDAG 14 FEBRUARI 
T V 1 

16 00 Samson; 17 30 Het Capltool, serie, 17 53 
Kwislijn; 17 55 Nieuws; 18 00 Tik tak; 18 05 
Pions; 1810 Saartje en Sander, serie, 18 20 
Sprookjesteater, De prinses in het betoverde slot, 
18 40 Black Beauty, sene, 19 03 Buren, serie, 
19 30 Nieuws. 
20 00 Kwislijn 
20 10 De drie wijzen, kwisprogr 
20 45 Zeker weten?, praatprogr 
21 45 De Pré historie, 1968 
22 30 Vandaag 
22 55 De vrolijke dokters van St.-Swithin's, serie 

TV 2 

18 30 Nieuwskrant; 18 35 Mooi maar meedogen
loos, serie, 19 00 Baka, volk uit het regenwoud, 
dok ,19 30 Nieuws. 
20 00 Stuntelen, film 
21 30 Uitzending door derden 

VTM 

15 30 Dallas, serie, 16 20 Santa Barbara, serie, 
16 45 Clip Club, verzoekprogr , 17 00 VTM-Kin-
derklub; 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 for
tuin. 
20 00 Gaston en Leo, humor 
20 30 Medisch Centrum West, serie 
21 30 Cheers, serie 
22 00 Nieuws 
22 30 Telefacts, aktualiteiten 
23 15 Soap, serie 
23 40 Nieuws 

Ned. 1 

13 00 Nieuws; 17 30 Nieuws; 17 39 Jules Unlimi
ted, nieuwe technieken, 18 04 Vara's Kinderme
nu; 19 00 Nieuws, 19 22 Lingo, spelprogr 
19 47 De baas In huis?, sene 
20 14 Doet ie't of doet le't niet, spelshow 
21 32 In het nieuws, aktualiteiten 
22 25 Golden girls, serie 
22 50 Impakt: Uitspraak over 14 dagen... 
23 40 Museumschatten 
23 52 Nieuws 

Ned. 2 

13 00 Nieuws, 14 30 Santa Barbara, sene, 15 15 
The edge and beyond, spektakelsport, 15 25 Een 
stuk of twee, mag , 16 30 Bright sparks, teken-
filmsene, 16 40 Club Veronica, jongerenmag , 
17 05 Zorro, serie, 17 30 Nieuws; 17 40 Bouli, 
tekenfilmserie, 17 45 B.O.O.S., jeugdprogr ,1810 
Countdown, pop, 18 55 Veronica sport, 19 25 
Het laatste woord, kwis, 20 00 Nieuws. 
20 27 Die 2 Special, sene 
21 00 RUR-magazine, praatshow 
21 40 Married with children, sene 
2210 Int. Prof. Boksgala, live-reportage 
23 10 Stop de persen, mediamag 

Ned. 3 

39 00 Nieuws; 14 00 Omrop Frysidn; 18 00 Vrou
wen in den vreemde, dok , 18 30 Sesamstraat; 
18 45 Jeugdjoernaai; 18 55 Het klokhuis; 19 10 
Robin of Sherwood, sene, 20 00 Nieuws. 
20 20 Lopend vuur, mediarubriek 
21 04 Het vergeten land van Moresnet, dok 
22 00 Nieuws 
22 15 Studio sport journaal 
22 30 NOS-iaat 

TV 1 

16 00 Samson; 17 30 Het Capltool, sene, 17 53 
Kwislijn; 17 55 Nieuws; 18 00 Tik tak; 18 05 
Plons; 18 10 De peulschil, dierenasiel, 18 35 De 
woudlopers, serie, 19 03 Buren, sene, 19 30 
Nieuws. 
20 00 Kwislijn 
20 10 Tatort, sene 
21 40 Dokument, Rita Levi-Montalcini 
22 30 Vandaag 
22 55 Moviolo, filmmag 

TV 2 

18 30 Nieuwskrant; 18 35 Mooi en meedogen
loos, serie, 19 00 Uitzending door derden, 19 30 
Nieuws. 
20 00 Sportavond 
22 00 Karnaval in Aalst, reportage 

VTM 

15 30 Dallas, sene, 16 20 Santa Barbara, sene, 
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 fortum. 
20 00 Rap Klap, spelprogr 
21 00 Embassy, sene 
22 00 Nieuws 
22 30 Scarecrow en mrs. King, serie 
23 20 Benson, sene 
23 45 Nieuws 

Ned. 1 

13 00 Nieuws; 17 30 Nieuws, 17 40 Alternatieve 
energie, dok, 18 30 Neighbours, serie, 19 00 
Nieuws. 
19 20 The great Waldo Pepper, film 
21 15 Mllo van Sprang, praatshow 
22 06 Vreemde praktijken, sene 
22 35 Kruispunt TV, info 
23 10 God bewaar me!, dok 
00 05 Nieuws 

Ned. 2 

13 00 Nieuws; 14 15 Santa Barbara, sene, 15 04 
De TV-dokter; 15 05 Gloss, sene, 15 53 Belfleur, 
middagmag , 16 52 De bal is rond, mag ,17 30 
Nieuws; 17 40 De teeage hero turtles, sene, 
18 02 Popformule; 18 40 Billy Hotdog, kinder-
progr, 18 52 Sweethaerts, spelshow, 19 27 Blizz, 
jongerenmag , 20 00 Nieuws. 
20 27 Love letters, spelprogr 
22 04 De TV-dokter 
22 05 Tros Aktua 
22 35 De revolutie van het geneesmiddel, dok 
23 30 Sesjun, show 

Ned. 3 

09 00 Nieuws; 18 00 De familie Ramdam, sene, 
18 30 Sesamstraat; 18 45 Jeugdjoernaai; 18 55 
Het Klokhuis; 19 10 Vén gewest tot gewest, 
regionaal nieuws, 20 00 Nieuws 
20 20 Stichting Socutera 
20 25 Bernstein dirigeert Beethoven 
21 21 Studio sport 
22 00 Nieuws en sport 
22 15 Studio sport joernaal 
22 30 NOS-iaat 
23 15 Ballet „White Streams" 
23 30 Nieuws 

T V 1 

15 30 Babel, voor migranten, 16 00 Samson; 
17 30 Het Capltool, sene, 17 53 Kwislijn; 17 55 
Nieuws; 18 00 Tik tak; 18 05 Plons; 18 10 Prik-
ballon; 18 25 Malvira, sene, 18 40 Seabert, te
kenfilmserie, 19 03 Buren, sene, 19 30 Nieuws. 
20 00 Kwislijn 
20 10 Doet le't of doet ie't niet, spelprogr 
21 25 Panorama, aktualiteiten 
22 30 Vandaag 
22 55 In zeer geheime dienst, sene 

T V 2 

18 30 Nieuwskrant; 18 35 Mooi en meedogen
loos, sene, 19 00 Uitzending door derden; 19 30 
Nieuws. 
20 00 Natuur, wat doe je ermee?. Krekengebied 
21 00 Saint-Amour, lit -poëtisch progr 

VTM 

15 30 Dallas, sene, 16 20 Santa Barbara, sene, 
16 45 Clip Club, verzoekprog , 17 00 VTM-Kinder-
klub; 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 for
tuin. 
20 00 Tien om te zien, show 
21 00 Dallas, sene 
22 00 Nieuws 
22 30 Star, filmmagazine 
23 15 VTM Sport 
23 40 C.A.T.S. eyes, sene 
00 30 Nieuws 

Ned. 1 

10 00 Vrouw zijn, mag , 1 0 45 TV-fruitmand, 
geestelijke muziek, 13 00 Nieuws; 15 00 De we
reld van de zwarte beer, dok , 1 5 30 Ceddie, 
sene, 15 54 Het kleine huis op de prairie, sene, 
16 41 Kop en staart, kinderprogr, 16 54 Ik ben 
Benjamin Ben, kleuterprogr, 17 30 Nieuws; 
17 40 Tijdsein 1 , aktualiteiten, 18 30 Gospel Hol
land, koncert, 19 00 Nieuws 
19 20 Avonturenbaai, serie 
19 44 Our house, sene 
20 40 Mannen, mag 
21 30 Tijdsein 2, aktualiteiten 
22 05 Beta caroteen, dok 
22 30 Celebrate), koazang 
22 55 Midlife, praatprogr 
23 45 Tenslotte 
23 55 Nieuws 
Ned. 2 

13 00 Nieuws; 17 30 Nieuws; 17 40 Bouli, sene, 
17 45 Konsumentelijn, info, 18 10 Top 40; 18 55 
Jackpot; 19 20 De heilige koe, automag , 20 00 
Nieuws 
20 27 In de Vlaamsche pot, serie 
21 00 Wiseguy, sene 
21 50 Nieuwslijn, aktualiteiten 
22 30 Married with children, sene 
22 55 Berg je voor berg, praatshow 
23 40 Nieuws 

Ned. 3 

09 00 Nieuws; 18 00 Wat doe jij nou? over 
school- en beroepskeuze, 18 30 Sesamstraat; 
18 45 Jeugdjoernaai; 18 55 Het Klokhuis; 1910 
Het Shell-logo, dok , 19 35 Bekijk 't maar, sene, 
20 00 Nieuws. 
20 24 Zomervakantie, sene 
21 10 Dans in Nederiand, dok 
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EEN FILM PER DAG 

VRUDAG 15 FEBRUARI 
TV1 
16.00 Samson; 17.30 Het Capitool, serie; 17.53 
Kwisljjn; 17.55 Nieuws; 18.00 Tik tal(; 18.05 
PostbusX, serie; 18.30TV1 Top30; 19.03 Buren, 
serie; 19.30 Nieuws. 
20.00 Kwislijn 
20.10 De wonderjaren, serie 
20.35 Passie in het paradijs, TV-film 
22.10 Première film en video, filmnieuws 
22.45 Vandaag 
23.10 Tijd is geld, mag. 
23.20 Passie in het paradijs, 2de deel 

TV2 
18.30 Nieuwskrant; 18.35 Mooi en meedogen
loos, serie; 19.00 Uitzending door derden; 19.30 
Nieuws. 
20.00 Langs de nok van Azië, dol<. 
20.40 Ommekaar: Dear Mother, wetensch. mag. 
21.40 Hulzen kijken, bouwen en verbouwen 
21.55 De dans ontsprongen, dol<. 
22.25 Sport extra, tennis 

VTM 
15.30 Dallas, serie; 16.20 Santa Barbara, serie; 
16.45 Clip Club, verzoekprogr.; 17.00 VTM-KIn-
derklub; 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 for
tuin. 
20.00 Bompa, serie 
20.30 Wies Andersen show, spelprogr. 
21.30 Getting married, film 
23.15 Nieuws 

Ned. 1 
13.00 Nieuws; 14.00 Concept, wetenscli.; 14.32 
Emmey Verhey, viool; 15.04 Ja natuurlijk extra, 
dok.; 15.34 Vrouwen in de gezondheidszorg, 
dok.; 16.00 Passage, infomag.; 17.30 Nieuws; 
17.40 Winnie the Poh; 18.05 Disney Club; 19.00 
Nieuws. 
19.20 Dinges, spelprogr. 
19.45 Einstein, spelprogr. 
20.25 't Torentje, aktualiteiten 
20.40 Murder she wrote, serie 
21.31 Ducker en Oudenrijn, serie 
22.07 Rondom tien, aktualiteiten 
22.53 Mevrouw van de dominee, dok. 
23.18 Nocturne, licht klassiek 

Ned. 2 
13.00 Nieuws; 17.30 Nieuws; 17.40 Meer plezier 
met papier, kursus; 17.55 De Donau, dok.; 18.40 
Therion Natural State, dok.; 18.58 Jackpot, 
beeld- en woordspel.; 19.26 T en T, serie; 19.49 
Koningin Julia Fonds Filmpje; 20.00 Nieuws. 
20.27 Te land, ter zee en in de lucht, spektakel-
show 
21.24 De TV-dokter 
21.25 De TROS TV-show, praatshow 
22.15 Binnenlandse zaken, satire 
22.45 Crime Time, facetten v.d. misdaad 
23.20 Tros Hollywood Boulevard, fllmmag. 

Ned. 3 
09.00 Nieuws; 18.00 Ouder worden in den 
vreemde, mag. voor vreemdelingen; 18.30 Se
samstraat; 18.45 Jeugdjoemaal; 18.55 Het Klok
huis; 19.10 Xerxes, kinderserie; 19.39 Het ge
zicht van Nederland, Den Helder; 19.54 Politieke 
Partijen; 20.00 Nieuws. 
20.25 Studio Sport 

Na de oorlog kan Robert Redford aan de slag als stuntpiloot in The Great 
Waldo Pepper. Woensdag 13 februari op Nederland 1, om 19u.22. 

ZATERDAG 9 FEBRUARI 

JONGEN ONTMOET 
MEISJE 

Amerik. film uit 1938. Twee knotsgekke 
filmscenaristen maken van een ongebo
ren baby een grote ster om zich te 
wreken op een arrogante cowboy-akteur 
en een filmproducer. Een jonge Ronald 
Reagan beweegt zich tussen deze grap
pige bende. (Boy Meets Girl — BRT om 
16U.15) 

ZONDAG 10 FEBRUARI 

MOVE 
Hiram Jaffe (Elliott Gould) is een New-

yorkse schrijver die aan de kost komt met 
het uitlaten van honden en met het schrij
ven van porno. Zo hoopt hij zijn erg 
aantrekkelijke vrouw (Paula Prentiss) te 
kunnen onderhouden. Amerik. film uit 
1970. (VTM, om 15u.) 

MAANDAG 11 FEBRUARI 

LES NOCES ROUGES 
Franse misdaadfilm van Claude Cha-

brol uit 1962, gebaseerd op een waar 
gebeurd verhaal. In het Franse stadje 
Bourganeuf heeft de vrouw van de burge
meester een verhouding met een assis
tent van haar man. De twee besluiten hun 
echtgeno(o)t(e) van kant te maken... Met 
Michel Piccoli, Stéphane Audran en 
Claude Piéplu. (FR 3, om 20u.40) 

DINSDAG 12 FEBRUARI 

STUNTELEN 
Omdat hun Japanse werkgevers hen in 

de kou laten staan besluiten Vinnie en 
zijn zwager Arthur, na het zien van de film 

Rustabout, waarin Elvis Presley halsbre
kende toeren uithaalt op een motor, zelf 
zo'n gevaarlijk nummer voor te bereiden. 
Ierse film uit 1986 met Eamon Morrissey 
en Stephen Brennan. (Eat at Peach — 
BRT 2, om 20u.) 

WOENSDAG 13 FEBRUARI 

THE GREAT 
WALDO PEPPER 

Amerik. film uit 1975, met Robert Red-
ford, Bo Svenson en Susan Sarandon. 
Waldo Pepper, een jonge piloot tijdens 
WO 1, heeft nog nooit een luchtgevecht 
meegemaakt maar schept toch tegen 
iedereen op met zijn „heldendaden". Na 
de oorlog sluit hij zich aan bij een stunt-
team... (Ned. 1, om 19u.22) 

DONDERDAG 14 FEBRUARI 

DEUX 
Mare, een koncertorganisator/kompo-

nist, heeft een passionele verhouding 
met Hélène, de direktrice van een immo-
biliënkantoor. Door hun drukke beroeps
leven en de eisen die ze aan mekaar 
stellen, wordt die relatie voor beiden 
uitzichtloos. Franse film uit 1988 met 
Gérard Depardieu en Maruschka Det-
mers. (RTBf 1 , om 20u.30) 

VRIJDAG 15 FEBRUARI 

DE ZEVENDE KOMPAG-
NIE BIJ MANESCHIJN 

Franse komische film uit 1977, waarin 
enkele Franse tweederangsakteurs grap
pig willen zijn door bijvoorbeeld Engels te 
spreken om zo een boer te doen geloven 
dat zij RAF-piloten zijn. (RTBf 1, om 
21U.10) 
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HOLLYWOOD WORDT 
MAGISCH-REALISTISCH 

Het geweld is steeds dichtbij in Jacob's ladder. 

Het moet zowat tien jaar geleden zijn dat 
het boel< De dood en de dageraad van Eril< 
van Ruysbeel< verscheen. Het hoofdperso
nage was een man die in de eerste pagina's 
van het boek een ongeval krijgt en de rest 
van het boek zijn de overdenkingen van een 
stervende, over verleden en toekomst. De 
kritiek wilde er niet aan, een klein publiek 
echter blijft het het mooiste Vlaamse boek 
aller tijden noemen. 

Even lang, misschien nog langer ver
scheen Cor Ria Leeman's Peter keert terug. 
Dat gaat over een jongen die omgekeerd 
leeft, terug naar de baarmoeder, terug naar 
God. Als men nu met deze voorkennis Ja
cob's ladder, de nieuwste film van Adrian 
(Fatal Attraction, Hashdance, 9 1/2 Weeks) 
Lyne gaat bekijken, heeft men het gevoel dat 
scenarioschrijver Bruce Joel Rubin twee 
voornoemde boeken heeft gelezen, ze heeft 
gemixt en er een eigen versie van heeft 
gemaakt. Alhoewel de film erg verwarrend is 
en er de meest bizarre verklaringen over de 
inhoud kunnen verzonnen worden, blijft het 
een boeiend eksperiment. 

VIETNAM ~ 
Jacob Singer (Tim Robbins), universitair 

gediplomeerd maar werkend als postman, is 
gehuwd met Sarah en ze hebben samen 
enkele kinderen waarvan Gabe (Macaulay — 
Home alone — Culkin) bij het fietsongeval 
om het leven komt. Jacob wordt opgeroepen 
voor Vietnam. Daar krijgt zijn groep op een 
bepaalde dag een verschrikkelijke aanval te 
verduren, waarbij de meeste van de soldaten 
uit hun bol gaan. Jacob wordt doorstoken 
met een bajonet. Of Jacob ooit nog uit de 
rimboe van Vietnam gered wordt blijft een 
vraagteken. We zien echter wel een verleden 
huwelijksleven en een voorbij of toekomstig 
overspelig leven, dit met de mooie Jezebel 
(Elizabeth Pena). Op een dag ontdekt Jacob 
dat er geëksperimenteerd zou zijn met 
drugs, eerst op apen, dan op krijgsgevange
nen, dan op hun groepje. Hij brengt deze 
oudstrijders bij elkaar en samen spreken ze 
een advokaat aan, die na een aanval op het 
Pentagon, zich plots weer terugtrekt. Ook 
zijn gewezen strijdmakkers trekken zich te
rug, nadat een van hen omkomt. Sommigen 
zien deze film dan ook als een aanklacht 
tegen het Pentagon, die het gebruik van 
hallucinogene blijft afstrijden, en daarom 
eventuele getuigen gek laat verklaren, ande
ren uit de weg ruimt. Weer anderen beweren 
dat Jacob rondloopt als een geest of levende 
dode. Voor mij blijft het de stervende soldaat 
die zich in zijn laatste uren vastgrijpt aan het 
leven en, zoals in de film wordt gezegd, daar 
zijn hel beleeft. 

Ik ben ervan overtuigd dat deze dure 
produktie nooit zijn geld zal opbrengen, maar 
in ieder geval is het een spraakmakende film, 
waarin de Viëtnam-flashliacks de meest rea
listische oorlogsbeelden in de filmgeschiede
nis opleveren. 

ALICE 
Alice is alweer de twintigste film van 

Woody Allen. Een magisch-realistische film 
en sinds Zelig, The purple rose of Cairo en 
Oedipus Wrecks weten we dat Allen ook dit 
genre onder de knie heeft. In de hoofdrol 
zien we Mia Farrow, in het werkelijke leven 
sinds 1980 zijn partner, muze en favoriete 
hoofdvertolkster. 

De eerste indruk die je hebt van Allee is 
dat hij te gehaast werd gemaakt, met te veel 
gemakkelijkheidsoplossingen. Maar hoe ver
der men van de bios en hoe dichter men bij 
huis is, hoe meer inhoud de film krijgt. 

Alice is een rijkgehuwde vrouw, met diver
se kwaaltjes waarvan rugklachten met onbe
kende oorsprong de hoofdmoot vormen; die 
met haar betaalkaarten zowat alles kan ko
pen wat haar hartje begeert, zonder maar 
enige verantwoording te moeten afleggen 
aan echtgenoot Doug (William Hurt). Maar je 
kunt niet de zoveelste jurk kopen, de dui
zendste keer naar de pedikure of kapster 
lopen, zonder enige vorm van verveling te 
gaan voelen. Op een dag besluit ze de 
kinderen, die anders door de nanny worden 
gebracht, zelf naar school te brengen. Daar 

ziet ze Joe (Joe Mantegna), een muzikant, 
met wie ze een erg kort gesprek heeft. Maar 
Joe gaat door haar geest spelen ais mogelijk
heid tot een overspelige relatie. 

Op haar speurtocht naar de goeie dokter 
voor haar rugklachten belandt ze uiteindelijk 
in de Chinese wijk bij een zekere dr. Chang 
(Keye Luke de in 1904 geboren Chinees-
Amerikaanse akteur, die in de jaren dertig 
erg populair was als tweede zoon van Charlie 
Chan), die praat als Charlie Dahn, maar er 
met kruiden in slaagt haar geest leeg te 
maken en haar zelfs een kruid geeft dat haar 
onzichtbaar kan maken. Het gezegde in
dachtig „Ik wou dat ik een vlieg was, zodat ik 
daarbinnen eens kon gaan kijken" slaat 
Allen's en je eigen verbeelding op hol en ben 
je ongezien toeschouwer bij een overspelige 
scene van echtgenoot Doug, is uiteindelijke 
minnaar Joe de hijgende getuige in de kleed
kamer van een topmodel en luistert hij naar 
de klachten van zijn ex-echtgenote bij de 
psichiater. Opnieuw berijdt Allen zijn paard
je, boven-middenklas overspel genaamd, en 
bij de Tiercé kun je hem gerust als gewonnen 
zetten. 

Is het einde misschien iets te konventio-
neel, je neemt het in koop. En de schitteren
de bijrollen van Bernadette Peeters en Julie 
Kavner vergeet men niet, evenals Judy Da-
vis, Cybill Shepherd en Gwen Verdon. Een 
goeie Woody Allen die hem terugbrengt op 
een terrein waar hij zich thuis voelt, de 
humor. 

Willem Sneer 
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MENGELWERK 

HERSENBREKER 
HORIZONTAAL 

2. Zo zou je wielerbladen kunnen noemen 
die overal tegenaan schoppen (8) 

6. Biljarten in een lijstje (9) 
7. De kop er af halen (10) 
9. Fiskale ambtenaar van heel lang gele

den (9) 
11. Hier nog bloed bij en je hebt een mens 

(5) 
13. Wie de tekst van een lied niet kent, 

behelpt zich meestal hiermee (6) 
14. Vaststellen met behulp van stukken hout 

(7) 
15. Dit ontvangt een Franse artiest voor zijn 

optreden (4) 
16. Veel hiervan vormen een omvangrijk 

geheel (9) 
19. De vader van de gedachte (4) 
20. Dun en leeg (2) 
21. 't Draait allemaal op het restant van een 

sigaret (2) 

VERTIKAAL 

1. Trottoir (7) 
3. Blozend stuk van een hemellichaam dat 

in zekere landen oorlogsellende moet 
verzachten (4,5,4) 

4. Bij die wijn schijnen postzegels te horen 
(5) 

5. In die kamer ontvang je je gasten (5) 
6. Zulke planten hoef je nooit water te 

geven (12) 
8. Zo vers dat het nog blinkt (11) 

10. Op dat gedeelte van de weg wordt het 
goedkoper (6) 

12. Als je die strijkt, gaat ze naar beneden 
(4) 

16. Het is maar onsmakelijk om dat natte 
spul te zien lopen (4) 

17. Oordeel (3) 
18. Die Egyptische godin was een dubbele 

(4) 

WINNAAR 
OPGAVE 70 

Tussen de zeer vele juiste inzendingen 
trok men deze van Omer Verhaeghen uit de 
Reigerslaan 9 te 9150 Bazel. Deze heer zal 
binnenkort zijn pakje thuisbezorgd krijgen. 
Proficiat! 

OPLOSSING OPGAVE 71 
Horizontaal: 2. bal; 4. keerpunten; 7. 
tegenspoed; 8. Van Veen; 9. aanblik; 
11. Weners; 12. orde; 13. nauw; 14. 
tand; 15. gesmeerd. 

Vertikaal: 1. bloedgevers; 2. bokstrai-
ning; 3. Kunst na Arbeid; 5. tropen-
helm; 6. Nederlanders; 10. kruid; 11. 
wat? 
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SATERDAG 

AHASVERUS 

„Golfnleuws gemanipuleerd", 
tas Ahasverus. 
Al gaat de leugen nog zo snel de 
Patriot onderschept hem wel.. 

Wieg van beschaving... 
...onder vuur: wiegedood. 

Beerschot: Vereniging... 
...zonder Winstgevend Doel. 

Generale: steeds meer Fransen 
over pont Davignon. 

Golfoorlog: vliegende 
...bommentapijten. 

Wanneer vinden VS een... 
...bom uit die na ontploffing 
behouden terugkeert? 

Baron de Bonvolsin boos: 
Qui s'y frotte, Cepic. 

Valse pater op bedeltoer 
Opge -ast.oor! 
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HET BLIJFT SPANNEND 

I
N de nationale voetbalkompetitie stijgt de 
spanning. Gent en Anderlecht laten el
kaar niet los. Club Brugge en KV Meche-
len zijn niet uitgeteld. Er staan ons nog 
een hele reeks spannende duels te wach
ten. Inmiddels ontsloeg Antwerp wel zijn 
trainer. Dimitri Davidovic moest opstap
pen omdat de spelers niet langer in hem 
geloofden. Henk Houwaart, destijds naar 
Griekenland gevlucht, wilde zichzelf op
nieuw als toptralner komen bewijzen 

maar voorzitter Eddy Wauters telde de cen
ten en vond de Belgische Nederlander te 
duur. Antwerpen is inderdaad geen voetbal
stad als een andere. Beerschot zou een 
oplossing (een voorlopige vluchtweg schijnt 
ons een betere uitdrukking) gevonden te 
hebben voor zijn financiële problemen maar 
zinkt inmiddels wel dieper weg in een spor
tief moeras. 

VOORGAANDE 
Danny De Bie mocht dus toch niet mee

doen aan het wereldkampioenschap veldrij
den en dat was achter alles de logika zelve. 
Dat de UCI zich niet gebonden voelde door 
de beslissing van de Belgische rechter was 
maar een halve verrassing. Internationale 
sportbonden hebben eigen reglementen en 
procedures en laten zich ongaarne de wet-
(ten) dikteren door één of ander nationaal 
gerechtshof. 

We geloven nooit dat De Bie, wanneer 
puntje bij paaltje komt, zijn vijfentwintig mil
joen schadevergoeding — want dat bedrag 
werd dus vooropgezet — zal kunnen vorde
ren. De Belgische wielerbond heeft „het" 
trouwens voorzichtig en wijs gespeeld door 
ook Roland Liboton (in gemeenschappelijk 
overleg met de betrokkene) uit koers te 
houden. 

Toch is met de hele affaire een voorgaan
de geschapen dat sportleiders tot nadenken 
en voorzichtiger handelen zal aanzetten. De 
sport kan zich inderdaad niet eeuwig buiten 
een door de gemeenschap opgelegd wette
lijk kader blijven bewegen. Het wordt hoog 
tijd dat bekwame juristen sport en maat
schappij verzoenen. Daardoor zal misschien 
een stuk autonomie moeten worden ingele
verd, zullen oude machtsstrukturen alvast 
gedeeltelijk afbrokkelen maar dat moet men 
er vandaag voor over hebben. De sportwe
reld is niet langer een oase van rust en 
ontspanning. Hij wordt geregeerd door eko-
nomische wetten. De machtigste betaalt het 
meest en wint het vaakst. Die realiteit wordt 
intussen algemeen aanvaard. Maar wie a 
zegt moet ook b zeggen en die b impliceert 
dat alle Belgen gelijk zijn voor de wet, dat 
sportbeoefenaars volgens die Belgische wet
ten moeten leven, worden beoordeeld en 

veroordeeld, dat men onschuldig is zolang 
schuld niet is bewezen en dat de rechten van 
de verdediging in alle omstandigheden moe
ten worden gevrijwaard. Waarmee niemand, 
ook de rechter in kortgeding niet, De Bie van 
schuld heeft vrijgesproken. Integendeel. De 
man heeft enkel de vinger gelegd op de vele 
onvolkomenheden van bestraffingsprocedu
res in de sportwereld. Procedures die des
tijds werden uitgedacht door amateurs voor 
amateurs. Van die soort zijn er vandaag 
geen meer overgebleven. Na de „financiële 
revolutie" zal de topsport nu ook nog de 
„juridische revolutie" moeten beleven. 

In een week vol sportieve tur
bulenties Is Januari februari ge
worden. De wielerbond zag 
zwarte sneeuw vallen toen de 
rechtbank in kortgeding beslis
te dat Danny De Bie „moesf' 
deelnemen aan het wereldkam
pioenschap veldrijden. Voorzit
ter De Vuyst hield zich gedeisd, 
speelde „de affaire" slim door 
naar de UCI en dekte zich in ~ 
nadat de Internationale Wleter-
unie de beslissing van de Bel
gische rechter omtrent haar 
wereldkampioenschap naast 
zich neerlegde - tegen moge
lijk schadeclaims door De Bie's 
vervanger Roland Liboton 
eveneens van de fiets en uit het 
veld te houden. De zaak is nog 
geen verleden tijd en krijgt nog 
een gerechtelijke nasleep. In
middels werd de Tsjechoslo-
waak Siminek in Gieten ver
diend wereldkampioen. 

ALLE KATEGORIEEN 
De affaire De Bie — de renner in kwestie 

zou bij zijn kollega's nog maar op weinig 
begrip en simpatie kunnen rekenen — over
schaduwde het sportieve gebeuren in het 
Nederlandse Gieten volkomen. Simunek ver
sloeg er Van der Poel in een scherpe spurt 
voor de wereldtitel. De achtentwintigjarige 
Tsjechoslowaak werd daarmee de eerste 
veldrijder die regenboogtruien won in alle 
kategorieën. De Geboers van het veldrijden 
dus. Van der Poel eindigde voor de... vijfde 
keer tweede in de titelcross. De Nederlander 
is duidelijk niet voor niks met de dochter van 
Poulidor getrouwd. Zo de schoonvader zo de 
schoonzoon... 

In Gieten werd de Tjech Radomir 
Simunek wereldkampioen veldrijden 
bij de profs. De affaire De Bie kreeg 
echter meer publiciteit dan deze nieu
we wereldkampioen. (foto anp) 

VOETBALSTAD 
AA Gent blijft in kompetitie van zich afbij

ten. Niet meer en niets minder. Over het 
jongste eksamen van de ploeg van Rene 
Vandereycken kan veel worden gezegd. 
Heeft Gent nu goed of slecht, avontuurlijk of 
behoudend gespeeld? 

De trainer in kwestie — een man met een 
jezuïetengezicht durft beweren dat een vier
kant rond is — stelde onomwonden dat zijn 
ploeg eigenlijk een punt had gewonnen. De 
Mos gaf hem gelijk door te beweren dat 
Anderlecht een punt had verloren. In feite 
doet het er allemaal weinig toe al verwoord
den beide heren totaal verschillende ziens
wijzen. Voetbal is gelukkig meer dan verbaal 
wapengekletter tussen andersgezinde trai
ners. De Mos vindt al lang dat Gent angstha-
zenvoetbal speelt, dat het altijd en overal 
vanuit een stug gesloten verdediging ope
reert en in de beste omstandigheden hooguit 
aantrekkelijk countervoetbal produceert. He
lemaal ongelijk heeft Aadje niet al kan hij 
toch niet ontkennen dat de Buffalo's de 
trefzekerste aanvaller van het land kunnen 
opstellen. 

Enwin Vandenbergh blijft inderdaad een 
geval apart. Vijfmaal al werd de Kempen-[> 
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SPORT 

Het duel tussen de toppers Gent en Anderlecht eindigde onbeslist. Zowel VIscaal als Verkuyl proberen liet 
supertalent Lamptey te stoppen. (foto M. Herremans) 

zoon nationaal topschutter en vermoedelijk 
zou hij nog wel een paar van die titels meer 
hebben verzameld indien hij geen vier jaren 
voor het Franse Liile was gaan spelen. Van-
denbergh deed beter dan Jef Mermans, Rik 
Coppens, Victor Wegria en Paul Van Himst. 
Toch vier corryfeeën uit onze voetbalge
schiedenis. Erwin moet bijgevolg uitzonder
lijke talenten kunnen aanwenden. De vroe
gere trots van SK Lierse reageert niet enkel 
snel, behendig en alert, hij voetbalt ook met 
beheerste intelligentie en (voor de tegen
stander) dodelijke nuchterheid wanneer hij 
voorin het werk moet afmaken. Vandenbergh 
heeft eigenlijk geen ogen nodig om de bal te 
zien, hij voelt hem aan- of afkomen. Zijn 
reaktiesnelheid en anticiperingsvermogen 
zijn groter dan van gelijk wie anders en 
daardoor ontstaat verkeerdelijk de indruk dat 
Erwin „te gemakkelijk en moeiteloos" voet
balt, dat hij zich eigenlijk nooit tot het uiterste 
inspant. Niets is minder waar maar die ver
keerde indruk, die door vele toptrainers (met 
destijds Arie Haan op kop) werd gedeeld, 
heeft hem wel een aantal nationale selekties 
gekost en een onterechte reputatie van ge
makzuchtige voetballer opgeleverd. De me
ningen over Vandenbergh zijn vandaag aan 
herziening toe. In de komende maanden 
wordt hij weer vaste keuze bij de Rode 
Duivels. Op zijn tweeëndertigste wacht hem 
wellicht nationale erkenning. Beter laat dan 
nooit. 

SPEKTAKELMAN 
De jonge Ghanees Lamptey is een andere 

klasbak die niet meer uit de krantenkoppen 

kan worden weggedacht. Een natuurtalent 
dat niet door trainershanden werd „ge
kneed" en bijgevolg ongeschonden zijn kar-
rière in de eerste ploeg kan beginnen uitbou
wen. Lamptey is een verademing voor de 
voetballiefhebber. Een spontane, dribble, 
een verschroeiende ritmeverandering, een 
plotse knal. Eindelijk nog eens een echte 
spektakelman. Een voetballer die leeft en 
drijft op intuïtie, op de ingeving van het 
moment en die daardoor maar moeilijk in een 
taktisch koncept kan worden opgevangen. 
Zestien jaar nog maar. Tenminste dat zegt 
men. De jongeman straalt zoveel kracht, lef 
en zelfzekerheid uit dat men moeite moet 
doen om het allemaal te kunnen (willen) 
geloven. Overigens doet dat er weinig toe. 
Vraag is hoelang zoveel klasse voor België 
bewaard zal kunnen blijven? 

UITSTEL OF AFSTEL? 
Gent en Brussel. Wordt de geboortestad 

van Keizer Karel ooit het nationale voetbal
mekka? Er is in de stad van de stroppen veel 
potentie (kapitaal en supporters) aanwezig. 
Het entoesiasme laaide er altijd vlug op 
wanneer „enig rezultaat" werd geboekt. Zo 
goed als vandaag is het eigenlijk nog nooit 
gegaan. Of toch. In de jaren vijftig. Van 1954 
ot 1958 eindigden de Buffalo's viermaal 
binnen de eerste drie in het kampioenschap. 
Eenmaal zelfs verloren ze de wenkende 
landstitel op de slotdag aan... Anderlecht. In 
Oost-Vlaanderen wil geen voetballiefhebber 
daaraan herinnerd worden. 

De zorgen van Gent zijn die van... Antwer
pen niet. In de metropool zoekt ene Beer

schotvoorzitter met grote ijver naar zware 
middelen om de schuldenberg van de klub af 
te vlakken. Het heil zou nu uit Frankrijk en 
meer bepaald uit Straatsburg moeten ko
men. Daar zou nog een goede ziel rondlopen 
die de onmiddellijkste noden wil helpen leni
gen. Of de inbreng van ene Monsieur Ivens 
op de lange termijn baat zal bijbrengen moet 
worden afgewacht. Het gaat om een schuld 
van om en bij de tweehonderd miljoen. Een 
naar Belgische normen onoverzichtelijk te
kort. Waar nog bij komt dat, wanneer de 
wonderen de wereld niet uit zijn en toch een 
duurzame oplossing kan worden gevonden, 
Beerschot daarmee sportief nog altijd geen 
stap verder staat. De ploeg van het Kiel 
voetbalt momenteel met de ambitie en de 
aanleg van een... toekomstige tweede klas-
ser. De arme (letterlijk en figuurlijk) voorzitter 
moet veel problemen tegelijk oplossen. Te
veel misschien. 

Vergelijkingsgewijze is Antwerp er veel 
beter aan toe. Al rommelt het ook op de 
Bosuil. Dimitri Davidovic mocht gaan. Het 
heette dat de Belgische Joegoslaviër veel te 
braaf was voor de moeilijke spelersgroep. 
Mogelijk. Alhoewel. Ook Antwerp wordt de
zer dagen brutaal gekonfronteerd met zijn 
financiële beperkingen. De nasleep van de 
investeringswoede van... Georg Kessler. Mo
gen we ons aan een voorspelling wagen ? 

Onze voetballers zullen in de nabije toe
komst allemaal wat minder verdienen. Er 
lopen weer enkele gouden jaren naar hun 
einde. De marktmechanismen zullen regule
rend werken. In Antwerpen, in Mechelen, in 
Brugge en Luik ook en zelfs in Brussel zal 
men grimmiger rond de onderhandelingsta
fel gaan zitten. Noodgedwongen. 

Flandrien 
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UIT DE REGIO 

OP DE 
BARRIKADE 

Zondag 3 februari '91 — 5 uur 's morgens. 
Alle autoruiten zijn witdicht gevroren; de 
vrieswind waait om het leeggelopen parkeer-
plein rond het Gemeentelijk Sportcentrum te 
Herent-Winksele. 

• Zingend en napratend loopt ons vrienden-
feest ten einde. Zowat 1.000 vrienden en 
kennissen waren rond dit 20-jarig mandaat 
van ondergetekende komen opdagen. Tus
sen hen, zowel een pas in voorwaardelijke 
vrijheid gestelde gedetineerde als enkele 
universiteitsprofessoren en werklozen. Onze 
volksgemeenschap zoals zij is — met zowel 

gelukten als mislukten. Mensen met erete
kens én met littekens. Gerepressioneerden 
en gepensioneerden; gelovigen en vrijzinni
gen. En daartussen onze vriend Algirdas 
Saudargas, minister van Buitenlandse Za
ken naast onze Johan Sauwens; de band 
Litouwen-Vlaanderen! Wat verder een hand
vol Chaldeeuws-kristenen, Koerden, Koso-
varen, Roemenen en ex-DDR-Duitsers. 

De wereld is ons dorp én omgekeerd! 
Inderdaad, in elk huis huist een TV. Zowel de 
Golfoorlog als de jongste aardtrilling, ergens 
tussen Afghanistan en Pakistan, leven vanuit 
de beeldbuis in al hun aspekten tussen de 
morgenboterham en de avondborrel. Het 
begrip „soeverein" ligt van langsom meer 
ingebed — ook en zeker voor Vlaanderen — 
in de hele wereld. Kuituren — grondstoffen 
— produktie — oorlog + vrede — natuur — 
ekonomie, enz... verbinden alle mensen van 
deze wereld. Ons volksnationalisme kan dan 
ook niet anders dan die verbondenheid door 
te lichten en te ordenen. 

In 1914 kon een deel van ons Volk — 
Nederiand — neutraal blijven in dèt wereld-
konflikt. Over een grote ramp, zoals Tsjerno-
byl, zou toen — jaren later — een verhaal 
worden geschreven. Nu beheersten de ge
volgen van die neerslag (de fall outi) en de 
bijhorende schrik maandenlang iedere mee-
tinstelling van ons schiereiland. 

Volksnationalisme, internationalisme én 
federalisme liggen in mekaars verlengde. 

WIJ-LEZERS KUNNEN VNOS-
UITZENDING BIJWONEN 

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

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 

- BINNENHUISINRICHTING 
- SIERSCHOUWEN 
- MEUBELEN - STOFFEN 
- BEHANG 

Kazernestraat 39 
9620 ZOTTEGEM 091/60.13.37 

KEUKENS - SANITAIR 
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 

Assesteenweg 240, TERNAT 
Tel. 582.29.15 

Toonzaal alle dagen open 
van 9-19 u. Zondag gesloten. 

Moge ieder mandaat in onze grote Volksu
niefamilie dit gedachtengoed ademen. Van 
daaruit vretrekken vele wegen van handelen 
en leven. Ook deze adem onderscheidt ons 
van de anderen op het politieke podium. 

• Een mandaat groeit uit: vele details, 
vanuit vele mensen, vanuit een traditie, van
uit een lotsverbondenheid en is een hoek
steen van onze streefgemeenschap: een 
Nederlands Vlaanderen te zijn in Europa. 
Dat gemeenschapje moet demokratisch, vrij-
federalistisch zijn en sociaal-rechWaardig 
voor elk lid van dit Volk. En daan/oor is onze 
„harde vlijt" (destijds het devies van de 
koekjes De Beuckelaer!) onze grondwet. 
Een mandaat beleef je niet als een toneel
speler tijdens wat vergaderignen, in een 
optocht of tijdens een rits feestelijkheden. 
Een Volksuniemandaat beleef je, dag-na-
dag, op ieder ogenblik. „Zonder vaar noch 
vrees" en „Omme den Volke" zijn taalkun
dig ietwat verouderde uitdrukkingen, maar zij 
blijven de krijtlijnen waarbinnen een man
daat moet groeien. De scheppingskracht (die 
de ene persoon méér bezit dan de andere) 
en de verantwoordelijkheidszin zijn daarbij 
de hoekstenen. 

Binnenkort gaan 18 VU-arrondissementen 
onze lijsten opstellen. Wil eenieder die zich 
wil „opstellen" daarmee rekening houden? 

Willy Kuijpers, 
Algemeen Sekretarls. 

sant te worden. Onderwerp 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-mana
ger van de Belgische Spoora/egen. 

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 Sekre-
tariaat (02/219.49.30, vragen naar Marie-
Roos Maes) om de komst aan te kondigen is 
echter wel nodig. U kunt dan ook meteen uw 
vraag aan een panellid formuleren. 

BLOEMEN ROUWKRANSEN 
BRUIDSTUILEN 
ZAALVERSIERING 

F ETRA P.V.B.A. 

w | / HEIHOEFSEV^EG 1 
j y ^ 2520 EDEGEM 
^ 4 ^ Tel.: 03/457.23.89 
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HET PARTIJBESTUUR DEELT MEE 
Na afloop van het Volksunie-Partijbesfuur 

van maandag 4 februan j I heeft algemeen 
voorzitter Jaak Gabriels volgende medede
lingen verspreid ten behoeve van de pers 

Het partijbestuur van de VU Vlaamse Vrije 
Demokraten heeft uitgebreid aandacht be
steed aan de ontwikkelingen in de Golf
oorlog en aan het openbaar ambt 

GOLFOORLOG 
De VU IS ervan overtuigd dat ons land en 

Europa er goed aan doen hun houding en 
profiel ten opzichte van de landen uit het 
Midden-Oosten en de Arabische wereld in 
het algemeen te behouden Zij gelooft met in 
een oorlog als middel om een duurzame 
vrede en stabiliteit in het Midden-Oosten te 
vestigen Omwille van historische evoluties 
en geo-politieke feilijkheden is het de taak 
van Europa om dit proces mee gestalte te 
geven Europa moet daarom ook in deze 
moeilijke omstandigheden de bevoorrechte 
gesprekspartner van de Arabische wereld 
blijven 

De VU IS echter bijzonder teleurgesteld 
over het ontbreken van een eensgezinde 
houding binnen de Europese Gemeenschap 
ten opzichte van de rol die zij in deze kan 
spelen De EG op zich slaagt er met in een 
beleid te ontwikkelen dat het vastleggen van 
melkwota's en de technokratische voorberei
ding van de Interne Markt overschrijdt Deels 
IS dit te wijten aan de onmacht van de 
Europese intellingen, deels aan de eigenzin
nige politiek van belangnjke lidstaten in dit 
konflikt Het jonge Europa dreigt nu reeds af 
te haken van histonsche ontwikkelingen 

Ons land moet voor de VU alles in het werk 
stellen om in Europees verband een einde te 
stellen aan het militaire treffen en een kader 
te scheppen waarbinnen vreedzame oplos
singen voor de problemen in het Midden-

ADVERTENTIE 

Oosten haalbaar worden Desnoods moet 
het zich beperken tot die Europese landen 
met wie politiek gelijklopende voorstellen 
geformuleerd kunnen worden Landen zoals 
bijvoorbeeld Duitsland, Spanje en Denemar
ken 

De VU meent tevens dat op dit ogenblik 
alle voorbereidingen worden getroffen om de 
volgende stap in de militaire operatie te 
zetten, met name de verdrijving van de 
Iraakse troepen uit Koeweit De partij vreest 
dat deze stap de meest verwoestende en 
bloedige faze van de oorlog kan inluiden 

Als pacifistische partij wil de VU dat nog 
alles in het werk wordt gesteld om deze 
eskalatie van geweid te voorkomen Een 
goed uitgangspunt hiervoor zijn de voorstel
len die binnen de Mahgreb-landen worden 
gedaan en die aansluiting vinden bij de 
besprekingen tussen de Ministers van Bui
tenlandse Zaken van de Verenigde Staten en 
de Sovjet-Unie De terugtrekking van Irak uit 
Koeweit zou hierin de weg openen om de 
globale problematiek aan te pakken m een 
konferentie voor veiligheid en samenwerking 
m het Midden-Oosten Voortgaande op de 
verklanngen van de voorzitter van de Euro
pese Socialistische partijen, dhr Spitaels, 
kan hierrond binnen de Europese Gemeen
schap naar eensgezindheid worden toege
werkt De VU steunt deze voorstellen omdat 
ze enerzijds een uitweg uit de krisis bieden, 
en anderzijds oplossingen suggereren die 
bouwen op het respekt voor het zelfbeschik
kingsrecht van de volkeren in het Midden-
Oosten, de noodzakeleijke bouwsteen van 
de stabiliteit in de regio 

Tenslotte meent de VU dat Israel op dit 
ogenblik een moedige houding inneemt in dit 
konflikt Door haar terughoudendheid voor
komt het een militair en ideologische bijzon
der gevaarlijke eskalatie van de oorlog Toch 
groeit er binnen de partij enige bezorgdheid 
over de ontwikkeling van de positie van Israel 
naar de nabije toekomst toe Met name de 

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

GRAAG INLICHTINGEN 
ZONDER KOOPVERPLICHTING 
I VM 
n DONSDEKENS 
D MATRASSEN 
D LATTENBODEMS 

NAAM 

STRAAT 

PLAATS 

TEL 

NR 

2-- > ^ 

opname in de regering van personen met 
zeer ekstreme anti-Arabische standpunten 
kan door Arabische landen en volkeren als 
een provokatie worden beschouwd VU-voor-
zitter Jaak Gabriels zal dan ook de ambassa
deur van Israel uitnodigen voor een gesprek 
over de recente ontwikkelingen en de visies 
van de Joodse staat op de afwikkeling van 
deze krisis en de vestiging van een duurza
me vrede en stabiliteit in de regio 

OPENBAAR AMBT 
Het VU-Partijbestuur nchtte haar aandacht 

ook op de problematiek van het openbaar 
ambt, en stelde met tevredenheid vast dat 
de federale minister van openbaar ambt 
eindelijk een geheel van algemene principes 
formuleerde, en dit in uitvoering van het 
regeerakkoord Vanaf nu krijgen de diverse 
overheden in dit land de kans een eigentijds 
en doeltreffend openbaar ambt uit te bou
wen Toch IS de VU van mening dat dit 
ontwerp nog teveel door een unitaire reflex 
geïnspireerd is, en te weinig speelruimte laat 
voor de gemeenschappen en de gewesten 

Daarnaast wordt met resoluut afgerekend 
met de kwaal van de politisering van de 
administratie Teveel achterpoortjes blijven 
open Verdere verfijning en verbetering zal 
noodzakelijk zijn 

Wat de benoemingen in de magistratuur 
betreft, diende de regering een wetsontwerp 
in dat deze benoemingen afhankelijk maakt 
van kwaliteit, deskundigheid en objektiviteit 
De VU-frakties zullen er dan ook op aandrin
gen dat het Parlement dit ontwerp zo vlug 
mogelijk goedkeurt 

De VU-ministers passen de depolitisenng 
alvast toe in hun eigen deparmenten de 
hervorming van het ABOS die Minister van 
Ontwikkelingssamenwerking André Geens 
doorvoert zal deskundigheid en objektiviteit 
hoog in het vaandel voeren Dezelfde kwali
teitseisen stelt Minister van Wetenschapsbe
leid Hugo Schiltz aan nieuwe wetenschappe
lijke projekten 

Wat tenslotte de diskussie in regerings
kringen over de pensioenen van de ambtena
ren betreft, is de VU voorstander van een 
gemeenschappelijk basispensioen voor alle 
ambtenaren in dit land, met aanvullende 
pensioenen die door de gemeenschappen 
en gewesten aan hun ambtenaren kunnen 
toegekend worden 
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ANTWERPEN 
FEBRUARI 
8 RIJKEVORSEL: Jokprijskamp in het Duivenlo-
kaal te St.Jozef, Rijkevorsel. 2000 fr. vooruit. Ie 
prijs: koffiezet. Org.: Vlaamse Kring Rijkevorsel. 
9 HERENTHOUT: Groot VU-Dansfeest met or
kest The Brothers. In Zaal Lux, Markt. Aanvang 
20U.30. 
9 ANTWERPEN: VU-Groot Antwerpen, oezoek 
aan Brussel (Barrikadenplein, parlement, kate-
draal). Vertrek 9u., tenjg rond 19u. Onkrsten: 200 
fr. Inschrijven via uw bestuurslede, of tel. 
238.82.08. 
12 MORTSEL: Videovoorstelling „Beklimming 
van de Mount Everest" met kommentaar. Org.: 
VWG-Mortsel (03/449.68.48). 
15 ZWIJNDRECHT: Kwis in Vlaams Huls. Wis-
selschaal Maurits Van Hauleghem. Ook op 22/2. 
Rnale op 1/3. Prijs v.h. PutJliek geschonken door 
VU mandatarissen Jan Menu en Robert De Cleen. 
Eveneens kaarten ANZ te verkrijgen. Org. Vlaams 
Huis vzw. 
15 BERCHEM: Valentijntjesbal van VU-Groot-
Antwerpen.ln Alpheusdal, vanaf 20u.30. Inkomt 
100 fr. Muziek: Studio Rotor. Kaarten via besturen 
of 03/238.82.08. 
15 TONGERLO-WESTERLO: Diavoorstelling 
door Chris Van Kerckhoven „Onze Kempen tijdens 
wereldoorlog II", Om 20u.30 in Kapellekeshoef te 
Tongerlo. Org.: SMF-Kempen. 
16 BOECHOUT-VREMDE: Zie Hove 16/2. 
16 HOVE: VU-Hove bezoekt Brussel, samen met 
VU-Boechout-Vremde. Vertrek 8u.30, terug rond 
24u. ('s avonds kroegentocht met Bert Anciaux). 
235 ir.pjp. Inschrijven bij W. Noliet (03/455.65.46). 
18 RÈTlE: Kursus zelfverdediging in de Gemeen
telijke sporthal van 14 tot 16u. Org.: VWG-Mol 
(014/37.72.53). 
19 ANTWERPEN: Ufsia, Rodestraat, lokaal 
R.001. Politiek debat „De rol van de koning". Met 
Patrick Dewael, Walter Luyten e.a. Om 20u. Info: 
03/239.45.82. 
21 DEURNE: Wandeling. Org.: VWG-Deurne 
(03/3221.75.95). 
21 EDEGEM: Voordracht „Het teater in Vlaande
ren", door Toon Brouwers. Om 20u. in Drie Eiken, 
Drie Eikenstraat 128. Org.: Kulturele Kring-Ede-
gem. 
22 SCHOTEN: Evolutie van een wapenschild. 
Door Emiel de Herckenrode. Om 20u. in Kuitureel 
Centrum Schoten, Kasteel van Schoten. Inkom 120 
fr.-leden, niet-leden 150fr. Org.: Vlaamse Vrouwen 
Schoten. 
23 MERKSEM: Kaartavond om 20u. in Vlanac, 
Bredabaan 360. Inschrijving ter plaatse. Deelname 
100 fr. Org.: Vlanac-Merksem. 
28 ZWIJNDRECHT: Voordracht. Org.: WVG-
Zwijndrecht (03/252.92.78). 

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, Valke
niers, tel. 02/569.16.04. 

— GEZOCHT — 21-jarige jongedame met diploma 
maatschappelijk assistente (optie algemeen maat
schappelijk werk) met ervaring in PMS-centrum en 
Mutualiteiten, zoekt passende betrekking bij voor
keur in administratieve branche. Voor inl. zich 
wenden tot senator dr. J. Valkeniers, tel. 
02/569.16.04. 

ADVERTENTIE 

Gemeente Wijnegem 

Het gemeentebestuur van Wijnegem verklaart de plaats open en gaat tot aanwervinq 
over van het ambt van: 

Gemeentesecretaris (m/v) 
Uiterste Inschrijvingsdatum: 15 maart 1991. 

Voor bijkomende inlichtingen: gemeentesecretariaat 
tel.: 03/353.60.43. 

9DE VLAAMSE ZIELEDIENST TE 
ANTWERPEN 

Voor de negende maal gaat dit jaar de Vlaamse 
Zieledienst te Antwerpen door op zaterdag 23 
februari 1991 om // 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 Soete-
wey, geassisteerd door H. Sommen, diaken, en 
pater A. Aernouts, o.p., die de homilie houdt. Het 
SMF-Scheldekoor Antwerpen zorgt voor de muzi
kale omlijsting. 

De Vlaamse zieledienst is een initiatief van het 
dr. Borms Dokumentatie en Aktiecentrum. 

ZOEKERTJE 
— 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.). Bef: 9009-100. 

— 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 beschik
baar. Voor inlichtingen zich wenden tot senator dr 
Jef Valkeniers, tel. 02/569.16.04. 

Houtzagerij 

DE ROOSE N.V. 
Algemene hout- en piatenhandel 

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 

ADVERTENTIE 

Het Gemeentebestuur 
van Borsbeek 

gaat over tot de aanwerving van 

1 POLITIE
AGENT 

(man of vrouw) 
met aanleg van wervingsreserve 
Voornaamste voorwaarden 

Belg zijn, van onberispelijk gedrag, 
min. 18enmax. 35jaar, inregelmetde 
militiewetgeving, 
gehomologeerd getuigschrift van hoger 
secundair onderwijs, 
rijbewijs B, lichamelijk geschikt, slagen 
voor selectieproeven, i.e.: 
lichamelijke proef, mondeling examen, 
schriftelijk examen, psycho-technisch 
en psychologisch onderzoek. 

Vaste benoeming na behalen van ge
tuigschrift van het erkend opleidings
centrum voor politie van Antwerpen en 
stage in het Borsbeekse politiekorps. 

Kandidaturen aangetekend met uittrek
sel uit de geboorteakte en studiegetuig
schrift aan: 
College van Burgemeester en Schepe
nen, de Robianostraat 64, 2150 Bors
beek, ten laatste op 1 maart 1991 op de 
post afgegeven. 

Vrouwen die belangstelling hebben 
voor deze functie worden verzocht omo 
te solliciteren. 

Bijkomende inlichtingen 
Politiecommissaris, Jozef Reusenslei 
9, 2150 Borsbeek, Tel. 321.53.90. 
Op eenvoudige aanvraag wordt een 
volledige opgave van de voonwaarden 
per post aan de belangstellenden toe
gestuurd. 
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VU-KLACHT TEGEN BIOSKOOPTOELAGE 
IN LEUVEN 

Gemeenteraadslid Hans Bracquené diende een 
bezwaarschrift m tegen het „Toelagereglement 
voor bioskopen" De vice-goeverneur van Brabant 
IS op de klacht ingegaan en heeft het reglement 
geschorst 

Het VU-raadslid stelt vast dat het stadsbestuur 
de trappers kwijt is Door het reglement wil de CVP-
PW-koalitie de NV Super Club subsidieren De 
Leuvense bioskoopuitbaters zouden een verminde
ring op de door hen betaalde taksen krijgen indien 
ZIJ hun parking ter beschikking stellen van het 
publiek 

Het stadsbestuur steekt met onder stoelen of 
banken dat het wel degelijk gaat om een tegemoet 
koming aan eén uitbater, nl Super Club In het 
verslag aan de gemeenteraad wordt zelfs gewag 
gemaakt dat een belofte van tegemoetkoming werd 
gedaan 

De voonwaarden en het tijdstip zijn overigens zo 

TWEEDE TAK-
BLOKKADE IN DE 
RAND 

Zaterdag 2 maart organizeert TAK een tweede 
blokkade van de dorpskern van één van de zes 
faciliteitengemeenten Hiermee wil TAK proteste
ren tegen het feit dat de Franstaligen en de 
Franstalige gemeentemandatarissen de taalwetten 
met naleven 

Om de doodeenvoudige reden dat in de zes 
faciliteitengemeenten en ook in bepaalde delen van 
Vlaams Brabant door de Franstaligen een offensie
ve en agressieve aanwezigheids- en ekspantiepoli-
tiek gevoerd wordt wil TAk deze tweede blokkade 

Het eisenplatform bij deze TAK-blokkade blijft 
ongewijzigd 

1 Stop de faciliteiten 
2 Taalgrens is de kiesgrens 
3 Een provincie Vlaams-Brabant nu 

4 Een degelijk sociaal grondbeleid 

5 Geen stemrecht voor eurokraten 

De blokkade van zaterdag 2 maart gaat uitslui
tend door achter de Leeuwevlag Partijpolitieke 
kentekens zijn met gewenst 

gekozen dat alleen Super Club er echt van profi
teert Er wordt geen toelage gegeven voor het 
gratis ter beschikking stellen maar wel voor de 
kommerciele uitbating van de parkeergelegenhe-
den 

Het initiatief roept ook vragen op naar het par
keerbeleid van de stad Leuven Nog maar pas werd 
de parking onder het Patria-Komplex in de Tiense 
straat als rotatieparking afgeschaft en nu gaat men 
miljoenen dragen naarde nieuwe mediamastodont 
om bijkomende rotatieparkings te verknjgen 

Dit initiatief komt dan nog op een ogenblik dat 
naar nieuwe belastingen vrordt gezocht om het 
opdoemend tekort op de begroting te dempen 
Daarenboven verklaart het kollege te zoeken naar 
een mogelijkheid om de niet-Leuvenaars die in 
Leuven een zaak uitbaten te belasten maar nu krijgt 
Super Club een subsidie 

De Volksunie zal dat voorstel met alle mogelijke 
middelen bestnjden De discriminatie tegenover 
alle andere Leuvenaars en de uitdrukkelijke beken
tenis van het stadsbestuur bieden daartoe alle 
mogelijkheden 

GEVRAAGD: 
HOBU-
STUDENTEN! 

De vu-werkgroep Onderv^ijs 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, Barrika-
denplem 12, 1000 Brussel (tel 
02/217 63 28) 

ADVERTENTIE 

Het College van Burgemeester en Schepenen maakt bekend dat de stad Diest voor 

indiensttreding zoekt (MA/) 

— 1 full-time personeelslid met Al diploma menswetenschappen of onderwijs voor 

sociale begeleiding en het werken met groepen, 

— 1 half-time personeelslid met een pedagogisch diploma voor begeleiding van 
kansarme en migrantenkinderen, en dit voor de duur van 2 jaar en 3 maanden 

— 1 half-time funktie van bibliotheekbediende in het gesko-statuut, in het bezit van de 
akte van bekwaamheid tot het houden van een Openbare Bibliotheek en dit voor een 
voorlopige duur van 6 maanden 

De aanwervingsvoorwaarden, de profilering en taakomschrijving zijn te verkrijgen bij de 
stedelijke personeelsdienst, alle werkdagen van 9 tot 12 en van 14 tot 16 uur (Tel 
013/31 21 21 toestel 201 of 205) 
De kandidatuurstelhngen dienen uiterlijk op 22 februari 1991 per aangetekende bnef 
gericht aan het College van Burgemeester en Schepenen, Grote Markt 1 te 3290 Diest 

BRABANT 
FEBRUARI 
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 histonkus Walter 
Luytei in Nekkersdal, Schildknechtstraat 26 In-
lichtings^n bij WF-Laken, Generaal-Vlieger Piet De 
6roof,'PiJdent Bolslaan 87 
10 BRUtSEL: Pannekoekennamiddag in de 
Spiegelzaa van De Markten, Oude Graanmarkt 5 
Van 14 tot iBu Org VU-Hoofdsted afdeling 
11 TIENEN • Hans De Belder over de Golfknsis en 
zijn bezoek aan Irak en Kadhafi Om 20u in de 
Rookzaal van de Stadsschouwburg Inkom gratis 
Org VU-Tienen 
11 TIELT-WINGE: Om 20u in jongensschool te 
Tielt voorbereiding gemeenteraad Org VU-Tielt-
Winge 
18 LIEDEKERKE- Jaarlijks eetmaal in zaal Ont
moetingscentrum, Muilemstraat Van 18 tot 22u 
Ook op 17/2 van 11 u 30 tot 16u Org VU-Liedeker-
ke 
16 TIELT-WINGE: VU-ledenfeest in 't Wit Huis, 
Bergstraat, om 20u Met uitgebreide kaas- en 
vleesgerechten 200f rpp, -12 j lOOfr Inschrijven 
voor 11/2 bij bestuursleden van VU-Tielt-Houwaart-
Meensel-Kiezeaem-Winge 
18 JETTE Kamavaluitstap Org VBG-Jette 
(02/479 lï 25) 
19 ANDERLECHT. Studiebezoek Chinees mu
seum Missionarissen van Scheut Org VWG-
Dilbeek (02/466 07 90) 
22 STEENOKKERZEEL. Kaas- en Wijnavond op 
breugeliaanse wijze Vanaf 19uin feestzaal De 
Molekens, Wambeekstraat 27 Org VU-Mels-
broek-Perk-Steenokkerzeel 
22 LONDERZEEL: Jaarlijks bal met Vlaamse 
vedettennacht met Anja Yelles, Paul Severs, Enk 
Flanders, Peter Springfield, Guy Dumon en Radio 
Tamara In zaal Egmont vanaf 20u 30 Inkom 250 
fr , wk 200 fr Org VU-Londerzeel 
23 TERNAT. 22ste Haantjeskermis in zaal Uilen
spiegel, Kerstraat 24 te St Katan na-Lombeek Van
af 18u Ook op 24/2 vanaf 12u en op 25/2 vanaf 
18u Org VU-Ternat 
23 LINKEBEEK 8ste Kaas- en Wijnavond, in de 
zusterschool, Hollebeekstraat 262 Vanaf 18u 
Org Vlaamse Kring Linkebeek 

MAART 
1 LENNIK: Jaarlijks Mosselfestijn in Gemeente
lijk Sport- en Ontmoetingscentrum, A Algoetstraat 
vanaf 18u Ook op 2/3 vanaf 18u , 3/3 en 4/3 vanaf 
12u Org VU-Lennik 
2 BRUSSEL: Van 10tot12u 30 Paleis der Natie 
Rondleiding door senator Walter Luyten Middag
maal nadien mogelijk door storting van 550 fr op 
KB 416-1009691-12 van Roger Van Dijck Info 
015/24 80 86 
2 TERALFENE: Jaarlijks volkseetmaal in zaal 
Gildenhuis, Daalstraat Van 18 tot 21u Ook op 3/3 
van 11u 30 tot 15u 30 Org VU-Teralfene 

ZOEKERTJE 
— GEZOCHT — WIJ zoeken een verantwoordelijke 
dame die zich wil bezig houden met onze 5-jarige 
zoon en die het lichte huiswerk wil doen, van 
maandag tot vrijdag dagelijks van 15 tot 19u Liefst 
iemand uit de streek van Kraamem Tervuren 
Zaventem en die kan autorijden Tel aub 
236 09 56 over dag en 731 93 26 's avonds 
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UIT DE REG O 

WEST-VLAANDEREN 
FEBRUARI 

B ZANDVOORDE: Kosovo-avond, met Jaak Van-
demeulebrouwke en Willy Kuijpers; met projektie 
van VNOS-flIm en fototentoonstelling. Aanvang: 
20u. In parochiecentrum van landvoorde, Kloos
terstraat 2. Org.: VUJO-OVD Ism VU-Oostende-
Zandvoorde. 
8 IZEGEM: Vlaams Huls, vanaf 20u. Twaalfde 
kaarting. Ook op 10/2 vanaf 10u. Org.: Kaarters-
klub De Vlaamse Vrienden. 
9 HARELBEKE: VU-afdelingsfeest met avond
maal aan 500 fr. Tafelrede door Walter Luyten over 
„Vlaams-nationalisme: een blijvende opdracht 
voor ons allemaal". Info op 056/20.13.87. 
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 funktle van de Brugse 
Godshuizen". Org.: VWG-St.Andries 
(050/35.54.30). 
14 ADINKERKE: Dianamiddag „Venetië, stad 
van kanalen en dogen". Samenkomst om 14u.40 in 
parochiaal centrum, Kerkweg 5. Org.: VWG-Veur-
ne-De Panne-Adinkerke (058/311.27.26). 
18 BLANKENBERGE: voordracht over de ge
schiedenis van Karnaval. Om 15u. in de Reisduif, 
Kerkstraat. Org.: VWG-Blankenberge 
(050/41.33.70). 

18 IZEGEM: Zaal Oud Stadhuis om 15u.: dia
voordracht over Granada, door J. Deceuninck. 
Org.: VWG-lzegem. 
19 IZEGEM: Plantijnzaal POS om 20u.: derde 
sessie kursus Griekse kunst. Org.: VSVK. 
21 IZEGEM: Bar auditorium om 20u.: gesprek 
met Jozef Deleu (Stichting Ons Erfdeel) over kul-
tuurpolitiek. Org.: VSVK. 
22 KORTEMARK: Tweedehands Boeken- en Pla
tenbeurs, 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 Roe-
S6l3r6 
23 BRUGGE-ST.KRUIS: Wijnkaarting in Chalet 
Rust Ftoest, Zuidervaartje. Aanvang: 19u. Org.: 
VU-Brugge-St.Kruis. 
25 KORTRIJK: Voordracht over priester Odiel 
Spruytte (1891-1940), door P.J. Verstraete. Om 
20u.in West Flandria (Graaf Gwijde van Namen-
straat 7). Inkom gratis. 
26 IZEGEM: Plantijnzaal POB, om 20u.: vierde 
sessie kursus Griekse kunst. Org.: VSVK. 
27 BRUGGE: Diamontage „Bulgarije". Org.: 
WVG-St.Andries-Brugge (050/35.54.30). 

MAART 

3 DAMME: Naar Zangfeest met VU-Damme. Info 
bij bestuursleden. 

OOST-VLAANDEREN 
FEBRUARI 

8 MERELBEKE: Senator De Belder over de Golf-
krisis. Om 20u.in zaal Driekoningen, Hundelgem-
sesteenweg 656. Iedereen welkom. Inkom gratis. 
Org.: VU-Merelbeke. 
8 AALTER: Jaarlijks Vriendenmaal (mosselen of 
koude schotel). Vanaf 19u. in de Gemeentelijke 
Feestzaal van Lotenhulle. Inschrijven bij bestuurs
leden. Org.: Vlaamse Vriendenkring Aalter. 
9 GENT: Viering Sint Valentijn, met koffie, panne-
koeken, suiker of konfituur. Vanaf 14u.30 in de 
St.Jakobskring, Goudstraaat 35. Deelname 150 fr. 
Ook videomontage over de Rupelstreek. Org.: Dr. 
Goossenaertskring Gent. Inschrijven bij de leden. 
10 MELLE: Vijfde Valentljntjesbal in Parochie
zaal, Kloosterstraat, Melle-Centrum. Aanvang: 
21 u. Deuren: 20u.30. Gratis drankje voor aanwezi
gen voor 22u. Met Disco-Bar Swing, dj Dannie De 
Vries. Inkom 100 fr. Org.: VU-Melle. 
11 ERTVELDE: Om 14u. kwis en dianamiddag 
„De Veldbloem". Org. VWG-ErWelde 
(091/44.59.23). 
15 EEKLO: Hugo Coveliers over ,,De bende van 
Nijvel en aanvenranten" met nadien een gezellig 
etentje. Deze avond wordt ingericht voor bestuurs
leden van het Meetjesland. In Zaal Sparrenhof, 
Brugse stwg 189, om 20u. Org.: VU-werkgroep 
Meetjesland. 
16 GERAARDSBERGEN: Jaarlijks eetmaal van 
het Vlaams-Socio-Kultureel Centrum Geraardsber-
gen, in De Vlasschaard, Gentse steenweg te He-
melveerdegem-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 Lente-
feest, 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.: VU-Latem-Deurle. 
22 GAVERE: Oog in oog met Johan Sauwens. 
Om 19U.30 in zaal Zangershof, Scheldestraat. Kom 
vragen en luisteren. Iedereen welkom. Org.: VU-
Gavere. 
26 ERTVELDE: Dia en kwis. Samenkomst in De 
Veldbloem, Hoge Averij 5. Org.: VWG-Ertvelde 
(091/53.80.69). 

MAART 

2 GENT: Braadfeest in Centrum Reinaert, Rei-
naertstraat 26, om 19u.30. Gastspreker: Johan 
Sauwens. Huldiging Ere-senator Frans Baert. Deel
name braadfeest (dessert inbegr.) 350 fr. Inschrij
ven noodzakelijk: 091/26,41.91, 091/26.63.53. Tij
dens kantooruren: 02/238.15.21. Org,: VU-Gent-
Brugsepoort. 

ZOEKERTJE 

— GEZOCHT — 22-jarige gehuwde kinderverzorg
ster met ervaring als bejaardenhelpster in home, 
zoekt een nieuwe betrekking in het Brusselse of op 
de as Brussel-Ninove. Voor inlichtingen zich wen
den tol senator dr. J. Valkeniers, tel, 02/569.16,04, 

— OVER TE NEMEN — Om gezondheidsredenen, 
winkel van gadgets en geschenken over te nemen, 
met of zonder stock. Interessante ligging. Molen-
beek-Dilbeek, Tel. 02/521.45,61, 

VU-NIEUWPOORT 
VOOR BEHOUD 
VISSERIJSCHOOL 

De VU-afdeling van Nieuwpoort heeft een open 
brief gezonden naar Ondenwijsminister Coens voor 
het behoud van de Visserijschool in Nieuwpoort, De 
afschaffing ervan kan nefaste gevolgen hebben 
voor de werkgelegenheid en ekonomie in de West
hoek. 

Geografisch is een school in Nieuwpoort verant
woord en wordt ook geopteerd voor een school aan 
de Oostkust en Middenkust telkens bij een vissers-
haven, 

Ekonomisch gezien zou bij het verdwijnen van de 
school de visserij en de nevenaktiviteiten een 
zware klap krijgen. De meeste leerlingen blijven 
immers in de streek werken en bouwen hun loop
baan op In de visserijmiddens van Nieuwpoort. 
Later investeren ze ter plaatse, eventueel als reder, 
wat de werkgelegenheid en de nevenaktiviteiten in 
de Westhoek ten goede komt. 

De vissershaven van Nieuwpoort is voor de stad 
en voor de Westhoek van groot belang. De vloot 
berust op kleine ondernemingen die wegens de 
kleinschaligheid zorgt voor de meest verse visaan
voer aan de Vlaamse kust. 

Bij het verdwijnen van de Visserijschool worden 
de aksenten verlegd naar Zeebrugge en Oostende. 
Op die manier zou de aantrekkingskracht van 
Nieuwpoort voor de afgestudeerden verdwijnen. 
Ook zouden de visserij-aktiviteiten kunnen verdwij
nen wat ekonomisch fataal zou zijn. 

De VU dringt dan ook aan de Visserijschool in 
Nieuwpoort te behouden. 

ADVERTENTIE 

H^ 
N.V. ZAKENKANTOOR 
HERMAN STEENHOUDT 

1 STATIONSPLEIN, 
9500 GERAARDSBERGEN 

Tel. (054) 41 30 44 

Woonkrediet 
steeds iets beter! 

^gg„^i^41 Smv-Qioimxjem 

Zitplaatsen feest
zaal voor 100 per
sonen - Groepen 
en bussen op af
spraak tegen spe
ciale prijzen - toe
ristenmenu 295 fr. 
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UIT DE REGIO 

LIMBURG 
FEBRUARI 
12 GENK: VeHe dinsdagviering in De Slagmolen, 
Slagmolenweg 76. Org.: VWG-Genk 
(011/35.88.79). 
18 GENK: Info-vergadering „Wegwijs in het Wit-
Gele kruis", om 15u. in De Slagmolen, Slagmolen
weg 76. Org.: VWG-Genk (011/35.88.79). 
23 BREE: Ledenfeest. Viereing 25-jarig bestaan 
van de Breese VU. In El Toro, om 20u. 
24 OVERPELT: Mosselen-instuif in restaurant 
van het het Pelterke te Overpelt. Van 11 tot 22u. In 
aanwezigheid van senator Jef Van Bree. Org.: VU-
Overpelt. 

ELEKTRICITEITS-
MOLEN IN HERK-DE-
STAD 

Voor de derde keer koos de gemeenteraad van 
Herk-de-Stad in het eiektriciteitsdossier voor Iver-
lek. De goeverneur vernietigde de beslissing ,,we
gens schending van het algemeen belang." 

VU-senator Laurens Appeltans zal nu de Vlaam
se Eksekutieve vragen dit besluit op te schorten. 
De alternatieve meerderheid rond dit dossier vindt 
dat voor de provincie met ,,het algemeen belang" 
speelt maar eerder het belang van Interelectra. 

Interelectra heeft sinds jaar en dag het monopo
lie van de elektriciteitsverdeling in Limburg verwor
ven en de provincie is er de grootste aandeelhou
der. Dat maakt haar tegelijk rechter en partij. 

Niet alleen financiële belangen spelen mee. Een 
gemeenteraadskommissie heeft beide dossiers 
grondig onderzocht en kwam tot de slotsom dat 
Iverlek over de ganse lijn de beste voonvaarden 
biedt. 

De vernietiging van de beslissing door de provin
cie is strijdig met de grondwet. De distributie van 
elektriciteit is een gemeentelijk monopolie en de 
gemeente heeft de vrije keuze om deze dienst te 
organizeren. 

De stelling van de goeverneur over het beginsel 
van een gemengde interkommunale is ongegrond 
daar hij zich enkel mag uitspreken over de rechts
gronden. Ook wordt gesuggereerd dat Interelektra 
als openbare dienst zou kunnen besluiten om de 
Herkse bevolking tijdelijk zonder stroom te zetten. 

Als de Vlaamse Eksekutieve de Herkse beslis
sing niet steunt, wordt naar de Raad van State 
gestapt, aldus senator Appeltans. 

WIM VOS 
OVERLEDEN 

Wim Vos uit Millen is niet meer. Op 72-jarige 
leeftijd is hij na een kortstondige ziekte overleden. 
Vele vrienden waren in Millen om Wim te begelei
den naar zijn laatste rustplaats. 

Als een trouwe volksnationalist stond hij aan de 
wieg van de VU-afdeling van Millen, de allereerste 
afdeling van Groot-Riemst. Hij was een trouwe gast 
op de IJzerbedevaarten, de Zangfeesten en de vele 
vergaderingen met Vlaamse vrienden. Samen met 
de medeleden van de,,Samsons" en die van ,,Tijl 
Uilenspiegel" deed hij meer dan eens zijn duit in 
het zakje. 

Zeer veel heeft hij in Voeren ,,gewandeld" en hij 
was blij dat Voeren Vlaams en dat Voeren Limburg 
werd. 

Uit de tekst op het doodsprentje halen we vol
gend citaat: 

Je ogen bleven guitig stralen 
in herinnering 
aan stoere volkse heldendaden 
Uilenspiegel 

schrijnend symbool van een vrijheidsdrang 

Alles voor Vlaanderen voor Kristus en volk 

dat was je leven, daarvan de tolk 

Dag Wim, tot ziens 

wij allen zullen je missen 
Pierrre Vos, Riemst 

ADVERTENTIE 

Kostuums naar maat 

HERENKLEDING 

rmees 
Steenhouwersvest, 52 

ANTWERPEN 

54ste VLAAMS NATIONAAL 

ZANGEEBSX 
7ondag '• maart '91 
H 0̂ u 
SPORTI'\l.riS 
WI 'A l Kl'l \ 

Kaartenverkoop 
ANZ-sekretariaat 
Baron Dhanislaan 20 
Antwerpen 
Tel (03)237 93 92 
en Sportpaleis 
Tel (03 )3261010 

1 »Xi44NDEnEH 
MOET NOG 

MEE! 

* . 4 LUNOR-BENELUX 

ATOOMSCHUILKELDERS 
RAMPENKELOERS 

OOK VOOR ZELFROÜWERS 
Gentsesteenweg 5 
9410 ERPE-Mere 

053/80.54.56 
BEZOEK ONZE KIJKKELDERS 

WILLY 
MICHIELS 

MAKELAAR IN VERZEKERINGEN 
TorleylaanSI • 1511 HUIZINGEN 

tel 02/360 2040 
Kantooruren- 9-12-15-18 (zaterdag. 10-12) 

Waar Vlamingen méér dan thuis zijn 
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LEPEL & VORK 

Brugge bezoeken is ook 
kennis maken met het 

Vlaams 
Ontmoetingscentrum 

•H^ De Gulden Spoor 
rechtover uitgang parking 

't Zand 22 Brugge 
tel 050.34 30 82 

dranken 
snacks 

restaurant 
zaal voor 50 pers 

mi i iiiMi i l mmi 
HOOFOVERDEUR KAAPSE WIJNEN 

— RODE EN WITTE WIJNEN 

— rVPE PORTO (rode en witte) 

— TYPE CHERRY 

— TYPE CHAMPAGNE 

(091) 60 26 27 NELEKOUTCR 13 — 9620 ZOnEGEM 

' (;a/y Zj*t JfoM 

m= j g 

Taverne „DE BOËMELTREIN" 
Vlaams Huis 

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

RESTAURANT 
KAPELLEKESHOEF 

Kapelstraat 1 
Tongerlo-Westerio 
Tel. 014-54.40.07 

MaancJag gesloten 
Rustieke sfeer 

VLAAMS HUIS 
'DE ROELAND' 

TEHUIS ALLER VLAMINGEN 

Drank- en spijshuis 
Open van 11 tot 01 uur 

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

Banketbakkerij 

ANTWERPIA 
JOOST GOSSYE 

Geraardstiergsestraat 
38 
9300 Aalst 
Tel. 053-21.35.33 

liet ^alinö^ui^ 
Sedert 1910 

JAN PAUWELS-OE 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 

'tboerenhof 
CAFE-RESTAURANT-FRITUUR 

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

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

RESTAURANT-HOTEL 

OVEREINDE 
Salons Raymond 
— banketzalen tot 300 personen 
— specialteiten bruitoften en banket

ten 
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 

SPECIALITEIT VAN ALLE 
GELEGENHEIDSGEBAK 

Hostellerie 

yrtcna 
Oerensiraat 13 8190 Alvenngem 

tel 058/288 007 

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

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

' SEMINARIEMOGELUKHEDEN" conferentiezaal met alle nodige multifunctionele apparatuur 

Voor gratis informatiepakket nopens onze mogehjkheden 

Oerenstraat 13 8690 Alvenngem tel. 058/288 007 
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FILES 
Wij kregen op TV een aanbieding om een 

brochure aan te vragen van een overheid-
salrtie die het opneemt tegen de files. Goed 
idee. Maar het adres bleef niet meer dan 
enkele sekonden op het scherm. Gelukkig 
was er het zeer gemakkelijke telefoonnum
mer: 02/245.55.55. Dus maar op het geheu
gen af. Een tiental pogingen tot 22u. Telkens 
in gesprek, wat normaal is. Dan maar 's 
anderendaags gebeld. Vier keer ingehaakt. 
Dan een voorzichtig-beleefde meneer in keu
rig Nederlands, maar: geen inlichtingen, 
geen inschrijving. Niks, zelfs geen naam. 

Een keuze uit zijn antwoorden: 
— Nee, dat nummer was enkel bedoeld tot 

gisteravond 10 uur. 
— Nee, wij zijn een firma die dat voor het 

ministerie uitvoert. 
— (Geen antwoord: ik had mij verstout de 

naam van de firma te vragen.) 
— Jammer genoeg kan ik nu niets meer 

noteren. 
— Jammer genoeg kan ik u ook het adres 

niet geven. 
— Nee, doorverbinden gaat niet. 
— Ja, dat zal wel van een ministerie 

uitgaan. 
— Ik weet niet precies welk ministerie. 
— Het zou minister Thys kunnen geweest 

zijn. 
— Misschien het ministerie van Verkeer? 
Als het fileprobleem een begin van oplos

sing krijgt zal die meneer daaraan geen 
verdienste hebben! Het is ook blijkbaar zijn 

bedoeling niet. 

S. De Clercq, Zwevegem 

NIET BETOGEN, 
WEL BETOGEN? 

Mijn antwoord aan vriend Herman Van 
Den Abbeele (WIJ, 1 feb. '91) kan kort zijn. 

Ik schrijf „links" uitsluitend voor dezen die 
Vlaanderen uitlachen. Met links dat Vlaams-
gezind is ben ik beste maatjes. 

Wat de Golfoorlog betreft heb ik mijn vizie 
(WIJ, 15 jan. '91) duidelijk geformuleerd. Het 
staat dhr. Van Den Abbeele vrij deze opvat
ting niet te delen. Alles wat ons volk aangaat 
beroert mij. Maar het beroert mij ook voor 
andere volken, Koeweit zowel als de Balti-
sche staten. Zij vechten voor hun bestaans
recht evenals Vlaanderen dat doet in België. 

Is dèt een enge houding? 

F. Vanbrabant, Hasselt 

r SOLIDARITEIT 
Ik kan mij volledig aansluiten bij de brief 

Solidariteit van P. De Pauw, Gent, in WIJ (18 

jan. '91). Wel wil ik daarbij aanmerken dat wij 
in 194^alleen zeer gelukkig waren bevrijd te 
worden^door de Geallieerden I Laat ons dat 
niet vergeten... 

J. Puttemans, NieJ-blj-As. 

CO-FOLDER (1) 
Met groeiende verbazing las ik de lezer-

brief van Winfried Vangramberen over de 
„Arabische folders" van Vic Anciaux (WIJ, 
25 jan. '91). 

Men hoeft niet eens fijngevoelig te zijn om 
te snappen dat aan de basis van deze folder 
uitsluitend Anciaux's sociaalvoelendheid 
ligt. Niet alles dient onmiddellijk „kommu-
nautair" verklaard te worden. Maar ja;.. 
Petits gens, petlts esprits, zoals wij in Brus
sel zeggen. 

R. KInat, 1000 Brussel 

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

CO-FOLDER (2) 
Als Brusselaar moet het toch van mijn hart 

dat in sommige gevallen de Antwerpenaars 
Brussel beter zouden loslaten. Neem nu de 
reaktie van Winfried Vangrambergen op de 
CO-folder van Vic Anciaux ondermeer in het 
Arabisch en het Turks (WIJ, 25 jan. '91). 

Wij Brusselaars weten dat taaiverhoudin
gen iets delikaats zijn, en dat we moeten 
opkomen voor onze taal. Wij weten ook dat in 
gevallen van leven en dood (zoals bv. met die 
bewuste folder) de taal ondergeschikt is: de 
boodschap als dusdanig moet begrepen wor
den. 

Raadgevingen van Antwerpenaars kun
nen we, wat dat betreft, best missen. 

An Lefebre, Brussel 

CO-FOLDER (3) 
Men mag twijfelen of met de bewuste 

meertalige folder de taalwet overtreden is; 
dat laat ik aan specialisten over. Maar als 
mens, geneesheer, verantwoordelijk leeft 
men toch anders. 

Wat is de bedoeling van dit foldertje? 

Juist... slachtoffers vermijden. Zijn die 
mensen van de hoofdstad geen inspanning 
waard? 

Chrlstianne Hertog, Zemst 

CO-FOLDER (4) 
Op het schrijven van W. Vangramberen 

(WIJ, 25 jan. '91) heb ik toch een kleine 
bedenking. 

Wie kent nog de leuze „Antwerpen laat 
Brussel niet los"? 

Als het om zulke zaken gaat laat ons dan 
maar vlug los. Hoe kan men, na enkele 
maanden in St.Joost te verblijven, het kli
maat van onze Vlaamse hoofdstad kennen? 
Zowel dat Antwerpen verschilt van Gent of 
Brugge... is Brussel ook anders. 

En wij maar denken en hopen dat Vlaande
ren ons komt helpen. Als het zo zit blijf dan 
liefst onder de eigen kerktoren I 

Mare Fonteyn, Weerde 

CO-FOLDERS (5) 
Hierbij wens ik te reageren op een inge

zonden brief van lezer W. Vangramberen. Hij 
beschuldigt Vic Anciaux ervan toe te geven 
aan de vreemdelingen en aldus hun integra
tie tegen te werken door het verspreiden van 
folders in hun taal. 

Ik kan me echter moeilijk voorstellen dat 
voor een man als Vic Anciaux het om iets 
anders zou gaan dan om zijn eerlijke be
zorgdheid voor de medemens. Als op die 
manier er ook maar één CO-slachtoffer min
der zou zijn, mag hij voor mijn part folders in 
het Chinees uitgeven. 

Jan Van Loon, Essen 

ADVERTENTIE 
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ScHOTMND MOET JE ONTIEKKEN. 

Begin uw reis naar Noord-Engeland en Schotland al in Zeebrugge 
P^''\J> ~1 ledere dag om 18 uur Om de volgende moriien fit aan te komen in Huil 

%^ f Prijsvanaf 4 900 BF H/T per persoon (Nog veel voordeliger 

\ jn / 5 voor mini retours, senioren, studenten, families, groepen, ) Alles 
inbegrepen • 2 overtochten met telkens gereserveerde slaapplaats, 

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

Vraag uw gratis brochure bij North Sea Femes Leopold II Dam 13 8380 Zeebrugge 
Tel 050/54 34 30 Fax 050/54 68 35 Of raadpleeg uw reisbureau l ' )6 '^- i9% : Ï Yt'VKS i ĥ L X C E L L L N C L 

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

FEBRUARI: DE SUPER-KOSTUUM-MAAND BIJ SKM 

3000 Gloednieuwe luxe herenkostuums 

O korting: 
ALLE DENKBARE MATEN * OOK SMOKINGS VANAF 6.995,- * 

i f t a r t het modehart 
^ , ^ ï 

Op©f lvan9tol18u 
VRIJDAGAVOND FEEST EN KOOPAVOND 

MET MODESHOW OPEN TOT 21 U 
Zon eo teesltlagen geslotBn 

van België 

A 1 2 Boomse.steenweg 35 A a r t S C l a a r 



TeneKOMMyHMKOUMM 

made in "Bell gium. 

Vanaf vandaag breekt voor de USSR een nieuw 

communicatietijdperk aan. Voortaan maakt de 

Sovjetunie deel uit van de wereld van Alcatel Bell. 

Zopas heeft Alcatel Bell immers met dit land een 

miljardencontract afgesloten. Zodoende is Alcatel 

Bell het eerste bedrijf dot een joint venture opricht in 

de USSR in het domein van de digitale 

telecomapparotuur. 

Na verloop van een vijfjarige inloopperiode zal 

deze nieuwe joint venture jaarlijks 1.500.000 digi

tale System 12 telefoonlijnen en 100.000 digitale 

5400 BCN PABX-lijnen produceren. 

Hiernaast werd een overeenkomst ondertekend 

over wederzijdse samenwerking met het oog op de 

ontwikkeling van de telecommunicatie-industrie. 

Telecommunicatie is een belangrijke factor in de 

economische herstructurering van de Sovjetunie. 

Perestroilca via de telefoonkabel, als het ware. 

Communicatie is onze wereld. 

TELECOMMUNICATIE 

A L C • T E L 

BELL 


