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AANBEVOLEN HUIZEN 

N.V. BERT Cars en Trucks 
Assesteenweg 101-103 Tel. : 02/582.13.12 
TERNAT 02/582.04.10 

Verdeler 
VOLKSWAGEN - AUDI - PORSCHE 944 

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

Personenwagens, vrachtwagens en carrosserie 

DE PRIJSBREKER 
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 
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migrostraat 128 
• \ ,/B 9328 schoonaarde 

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

drukkerij 

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

& KINDEREN 
Algemene Bouwondernemingen 

Gentsestraat 238 
9500 Geraardsbergen 

Tel. 054-41.25.89 

WIJ bouwen voor u 
sleutel op de deur 

TE HUUR VOOR UW VAKANTIE 
AAN ZEE: 

moderne app en villas 
in alle prijsklassen 

Gratis catalogus op aanvraag 

058-51.26.29 
Leopold 11 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 
Vermeersoh-Vaesen 
Sint-Aarnoutstraat 12 
8260 Aartrijke-Zedelgem 
s 050/20.08.50 
algemene decoratiewerken — 
schilderen — behangen — 
vloerbekledingen — parket — 
louverdrape — luxaflex — .... 



EERST DIT 

DE WAALSE WENDING 

D
E zogenaamde Oproep van Ans heeft bij een 
gedeelte van de Vlaamse opinie blijkbaar voor 
verwarring gezorgd. Op dit kongres van de Waalse 
PS-federaties heeft senator Robert Collignon on
der de slogan „alle bevoegdheden zo snel moge
lijk naar de gewesten" de stelling verwoord dat 
niet de gemeenschappen maar de gewesten het 
gefederalizeerde België zullen schragen. Of met 
andere woorden de afschaffing van de Franse 
gemeenschap. 

Er was binnen de federaties een kompromis 
nodig om de hele PS aan mekaar te houden want de oproep 
drijft een wig binnen de frankofonie. Vooral de franstalige 
Brusselse socialisten zijn het met deze stelling niet eens. Zij 
die gewoon waren hun wetten te stellen dreigen tussen de 
kommunautaire stoelen te vallen. De overmatige verzuchtin
gen van Franstalig Brussel worden aldus tot hun ware 
proporties herleid en dan nog wel door eigen taaigenoten. 

Hetzelfde kongres zette tevens de lijnen uit voor een 
noodzakelijke en volledige Waalse autonomie. Eigenlijk een 
bevestiging van wat de Vlaams-nationalisten reeds jaar en 
dag betogen. Dit land kan slechts ernstig hervormd worden 
wanneer er federalisme-met-twee 
komt, de derde faze van de staatsher
vorming uitgevoerd, de provincies 
Vlaams- en Waals-Brabant worden op
gericht en de federale bevoegdheden 
worden beperkt. Merkwaardig aan het 
PS-kongres was de oproep aan het 
adres van de franstaligen in de Brus
selse rand en in Voeren om „het regio
nale feit" te aanvaarden. Volledig
heidshalve willen wij er aan toevoegen 
dat Vlaanderen gevraagd werd niet 
langer een „stad buiten Vlaanderen als 
hoofdstad te kiezen." Daar zijn wij het 
natuurlijk niet mee eens. 

Merkwaardige standpunten waar wij 
ons als nationalisten over verheugen. Deze evolutie is er een 
van het gezond verstand. Willen de twee regio's zichzelf 
verder in de beste omstandigheden ontplooien en als volwas
sen naties Europa binnentreden dan is er geen andere weg. 
Wij hebben deze gang van zaken zien aankomen en besloten 
daarom onze lezers regelmatig in te lichten. Dat gebeurt in 
onze rubriek De Overkant, uit eerste, dus Waalse bron. 

Eer komt de krant De Standaard toe dat zij middels haar 
Wallonië-kenner joernalist Guido Fonteyn vier Vlaamse politi
ci rond de tafel bracht om de Waalse wending vanuit Vlaams 
standpunt te evalueren. Hugo Schiltz, Annemie Neyts, Eric 
Van Rompuy en Robert Garcia gaven hun vizie. 

Het is een boeiend debat geworden waaruit aan beide 
kanten van de taalgrens veel kan geleerd worden, niet alleen 
door de politici maar ook door de buiten-parlementaire 
bewegingen. 

De minst onvoorbereide rond de tafel zal wel Hugo Schiltz 
geweest zijn, als volbloed federalist en geleerd door zijn 
vroegere en recente Ronden van Wallonië is hij haast de visu 
op de hoogte van de groei van het nationalisme in Wallonië. 
Schiltz heeft tijdens het krantendebat nogmaals de vier 
punten van zijn gedachtengang herhaalt. Zegt Schiltz: 

— Op het federale niveau zal met twee worden opgetreden, 
nooit met drie, 
— Wij behouden één regering en één parlement voor onze 
hele gemeenschap. Wij laten Brussel niet los als hoofdstad 
van Vlaanderen. „In Brussel zijn wij nog niet waar we wezen 
moeten. Veel te veel macht ligt bij de gemeenten. Wij moeten 
ook op dat niveau meepraten, of anders moeten de Brusselse 
gemeenten samengevoegd worden." 
— De Franse gemeenschap moet ophouden met haar extra
territoriale aktiviteiten. De Walen laten de periferie rond 
Brussel los. 
— Met Wallonië moet een nieuw gesprek over de solidariteit 
in dit land gevoerd worden. 

Het mag vreemd klinken dat een Waalse opstoot voor een 
vernieuwd debat onder Vlamingen zorgt, maar soms hebben 
stilgevallen diskussies een deus ex machina" nodig om weer 
op dreef te komen. Bovendien leggen Waalse standpunten in 
onze gemeenschap de breuklijnen tussen Vlaanderen en 
Brussel bloot. Dat moet ons stijven in de overtuiging dat 
Brussel een deel van Vlaams-Brabant is, een stad om 
kultureel en maatschappelijk aanwezig te blijven. Het nuttige 
van de duidelijker profilering van de Waalse autonomie is dat 

zij Vlaanderen nieuwe impulsen geeft. 
Het kan, op een ogenblik dat alles rond 
de derde faze van de staatshervorming 
wat ingedommeld lijkt, geen kwaad. 
Maar Eric Van Rompuy heeft ongelijk 
te stellen dat door de uitspraken van 
senator Collignon alle kommunautaire 
debatten opnieuw moeten gevoerd 
worden en ,,dat wij de derde faze nu 
niet kunnen uitvoeren." Van Rompuy 
zou toch moeten weten dat de verdere 
afwerking van de staatshervorming in
tegendeel voor veel klaarheid kan zor
gen. Eigen rechtstreeks verkozen par
lementen zullen een zuiverder beeld 
geven van twee gelijke partners die 

van volk tot volk onderhandelen. 
Zijn de vier punten van Hugo Schiltz te simplistisch of 

onhaalbaar? Wij denken het niet. Houdt hij te weinig rekening 
met de frankofone achterhoede die niet ophoudt onze ge
meenschap met speldeprikjes te bezeren? Zullen de fransta
ligen in de rand en in de rest van Vlaams-Brabant ophouden 
met hun getreiter? Wat zal de uiteindelijke plaats van Brussel 
zijn tussen de zelfstandige gewesten? Een „bewuster" 
Vlaanderen kan deze uitdagingen aan. 

Toch blijven het zovele vragen die Vlaamse politici en 
Vlaamse bewegers rond de tafel kunnen brengen voor een 
ernstig gesprek. Met de kennis van de lange weg die werd 
afgelegd, van de taktieken die lukten en van deze die faalden 
moet een debat — en liefst geen slogans!— de verdere 
staatshervorming tot een goed einde brengen. 

Ons inziens zou het onverstandig zijn de uitgestoken hand 
van Ans te weigeren. Nu Vlaamse verenigingen zich opma
ken om opnieuw in de straten van Brussel te betogen moeten 
zij rekening houden met deze Waalse wending. 

Maurits Van Liedekerke 
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Bob Van Hooland hoopt dat 
de volkstelling vanaf volgen
de eeuw via uw huiskomputer 
zal verlopen. 

Deze week werd de begro-
tingskontrole afgesloten. 

11 

14 

In de Golfoorlog vermor
zelden de geallieerden al 
wat bewoog en zich niet 
overgaf. 

Wordt de UNPO (Unre
presented Nations and 
Peoples Organisation) de 
hoop voor de onderdrukte 

volkeren ? 

^ • • In Moskou zowel als in 
^ W Litouwen zijn de prijzen 

I ^ J hét gesprekstema bij uit
stek, zegt Willy Kuijpers. 

Hij maakte er de doodsstrijd van de 
roebel mee. 

M ƒ ^ Karel Jansegers zit met 
I U ^® handen in het haar. 
I ^ Waar hij vroeger bij de 

voorbereiding van z'n 
jaar volksnationale strijd de meeste 
tijd stak in het zoeken naar informa
tie, heeft hij nu hulp nodig om ge
woon maar de gebeurtenissen te 
volgen. Een bewijs van de aktuali-
teit van de nationale gedachte. 

ƒ ^ f^ Vandaag, vrijdag 1 maart, 
M ^ viert Wales zijn nationale 

£g^ ^ ^ feestdag. Lieven Dehand-
schutter schreef naar 

aanleiding hiervan een bijdrage 
over Hedd Wyn, de dichter die in 
1917 bij leper sneuvelde. 

26 
VNS-medewerker Frank 
Seberechts schreef een 
boek over de geschiede
nis van de DeVlag. 

^ ^ f^ Paula D'l-iondt onderging 
J \M een gedaanteverwisse-

^ ^ ^3 ling en liet een boekje 
schrijven over het mi

grantenbeleid. Want zwijgen kan ze 
niet meer. 

29 
32 

In het Mozartjaar kon ook 
een jeugdboek over Wolf
gang niet ontbreken. Het 
wel en wee van Amedee. 

Noteer nu al: 5 mei 1991, 
VU-kultuurdag in Antwer
pen. 

0^ M Terwijl het wielerseizoen 
T / l met Gent-Gent terug op 
» J " Y gang geschoten wordt, 

grijpt Flandrien terug 
naar oude helden als Coppi en Bar-
tali. 
(omslagfoto R. Szommer/kartoen A. Chervyakov) 

WIJ 1 MAART 1991 



DOORDEWEEKS 

GRONDOORLOG:VU 
ZWAAR 
ONTGOOCHELD 

Jaak Gabriels, voorzitter van de VU-
Vlaamse Vrije Demol<raten, toonde zich bij 
het ultbrel<en van de grondoorlog om Koe
weit zwaar ontgoocheld. Gabriels vindt dat 
België een veel aktiever rol kon spelen om 
het uitbreken van de grondoorlog nog te 
verhinderen. Volgens Gabriels bood het Sov-
jet-voorstel een uitzicht op een Iraakse terug
trekking uit Koeweit. Maar neen, de spits
technologie moest werken, het recht van de 
sterkste uit de oertijd werd bovengehaald. 

Dat de VS de oorlog wilde, en van geen 
onderhandelingen of uitstel meer wilde we
ten toen Irak de eerste tekenen van toegevin
gen gaf, werd trouwens onmiddellijk toege
geven door de woordvoerder van het Witte 
Huis, Marlin Fitzwater. Het tijdstip waarop de 
grondoorlog zou gestart worden, stond vol
gens Fitzwater reeds vast na de terugkeer 
van minister van Defensie Cheney en de 
voorzitter van de Gezamenlijke Chefs van 
Staven, Colin Powell uit Saoedi-Arabië, veer
tien dagen voor het Amerikaans ultimatum 
verstreek. 

De VS zag de kans te schoon om Saddam 
op z'n nest te pakken. Met een paar opvlie
gende veren van een gevlogen vogel waren 
de Amerikanen niet meer tevreden te stellen. 
Ze roken de ovenwinning. Zeker toen de 
Iraakse troepen als ratten in de val zaten 
wilde de VS van geen staakt het vuren meer 
weten. Het doet een beetje denken aan 2de 
geflipte majoor in Coppola's Apocalypse 
Now die eventjes een dorp platbombardeer-
de om te kunnen surfen: Ik hou van de geur 
van napalm, dat is de geur van de overwin
ning. Maar dat was Vietnam... 

NOG STEEDS 
KHALED 

De affaire Walid Khaled roept nog steeds 
vragen op. Zo riep VU-kamerlid Nelly Maes 
premier Martens op om een ernstig onder
zoek uit te voeren naar de ware toedracht 
van de gebeurtenissen, naar de verantwoor
delijken en hun achterliggende motieven en 
belangen. Maes stelde immers vast dat de 
regering schade heeft geleden door de 
komst van Khaled, en verleden week nog 
toen de Zaïrese oppositieleider Tshisekedi 
verhinderd werd van Zaventem te vertrek
ken. 

Nelly Maes vraagt zich o.m. af waarom 
Khaled in Brussel nog iemand moet ontmoe
ten als de gijzelaars al vrij zijn, en waarom 
het bezoek van Khaled zo slordig werd 
voorbereid. Het is totnogtoe ook een raadsel 
gebleven door wie en waarom de pers was 
ingelicht waardoor de zaak publiek werd, tol 
jolijt van de oppositie en al wie de positie van 
de regering in het Golfdossier ongenegen is. 

De beroering in de studentenwereld is nog niet geluwd. Zo'n 5.000 studenten 
van het hoger onderwijs van het lange tipe (holt) stapten deze week door 
Antwerpen. De bijsturing die Coens aan het dekreet over de universiteiten gaf 
vindt in de ogen van de holt-studenten nog steeds geen genade. 
Zij willen hun diploma's erkend zien als van „akademisch nivo". Op dit 
moment zijn de diploma's van o.m. industrieel ingenieur, vertaler/tolk, 
architekt en licentiaat handelswetenschappen ondergeschikt aan de diplo
ma's van de universiteitsstudenten. De studenten eisen ook dat de holt
opleidingen wettelijk beschermd worden, en dus niet gelijktijdig aan de 
universiteit kunnen worden gedoceerd. 
De holt-studenten eisen verder een eigen doktoraatsciklus, de invoering van 
een studiepuntenstelsel naar analogie met de universiteiten, een wettelijke 
bescherming van de rechten van de student, toegang van holt-richtingen tot 
de wetenschappelijke fondsen, en betere overstapmogelijkheden van het holt-
naar het universitair onderwijs. 
Na afloop van het VU-partijbestuur verklaarde voorzitter Jaak Gabriels dat het 
protest van de holt-studenten een aantal terechte wensen bevat, zoals meer 
verantwoorde overstap- en interaktiemogelijkheden met de universiteiten. 
Gabriels meent dat er zich een moeilijkheid blijft stellen op het vlak van de te 
grote spreiding van de instellingen. Een strakkere rationalisatie binnen het 
hoger onderwijs buiten de universiteit moet een streefdoel zijn voor de nabije 
toekomst, (zie ook Het partijbestuur deelt mede) (foto vum) 

Want over haar steun aan het standpunt 
van niet-offensieve solidariteit met de VN in 
het Golfkonflikt, laat Nelly Maes geen twijfel 
bestaan. De VU-politika vermoedt echter dat 
sommige krachten binnen de gezagsdepar
tementen verkiezen hun eigen beleid te voe
ren, liever dan de regeringspolitiek uit te 
voeren. Wat niet gedoogd kan worden. 

BU DE RIJKSWACHT 
Hugo Coveliers heeft doorheen de jaren 

goede kontakten opgebouwd in rijkswacht
middens. Die vertelden het VU-kamerlid over 
het zogenaamde 
majoorseksamen bij de rijkswacht, waar de 
moedertaal van de kandidaat de slaagkan
sen sterk schijnt te beïnvloeden. 

In 1990 werden zoals elk jaar twee zittijden 
georganiseerd. Er werden 18 Nederlandstali
ge, en 7 Franstalige kandidaten toegelaten. 
7 kandidaten slaagden: 5 Vlamingen en 2 
Franstaligen. Aan de tweede zittijd namen 14 

kandidaten deel, 9 Vlamingen en 5 Franstali
gen. Toen op 29 november '90 de uitslag van 
de tweede zittijd voor het majoorseksamen 
bekend gemaakt werd, konden er sommigen 
slechts met moeite hun lach onderdrukken: 
er waren 2 Nederlandstalige kandidaten ge
slaagd en 5 Franstaligen. 

In totaal slaagden er in '90 dus 7 Neder-
landstaligen in het majoorseksamen op 14, 
en 7 Franstaligen op 7. Zijn de Vlaamse 
rijkswachters misschien zoveel dommer? 
Volgens Coveliers zou het veel eerlijker zijn 
als men op voorhand gezegd zou hebben dat 
er evenveel Vlamingen als Franstaligen 
mochten slagen. 

Het VU-kamerlid noemt het onaanvaard
baar dat geen enkele eksterne instantie kon-
trole kan uitoefenen op de gang van zaken in 
deze bevorderingseksamens. Coveliers 
raadt minister van Binnenlandse Zaken Tob
back aan om in het kader van de ontwerpen 
op de demilitarisering van de rijkswacht 
duidelijk te stellen dat alle rijkswachteksa-
mens ekstern georganiseerd moeten wor
den. 
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DOORDEWEEKS 

50 KM PER UUR 
Straks wordt de maksimumsnelheid in de 

bebouwde kom van 60 kilometer per uur 
verlaagd tot 50 km per uur. Hierover sloten 
de verkeersministers een beginselakkoord. 
Er wordt verwacht dat het aantal ongevallen 
hierdoor gevoelig zal dalen. Cijfers uit '88 
toonden aan dat 52% van de doden en 
gewonden bij ongevallen in de bebouwde 
kom vallen. Voor voetgangers stijgt dit zelfs 
tot 82% en voor fietsers en bromfietsers tot 
respektievelijk 62 en 69%. 

Men heeft eveneens berekend dat een 
auto die tegen 60 kilometer per uur moet 
remmen voor een onvera/achte hindernis, 
pas na 30 meter tot stilstand gekomen is. Bij 
een snelheid van 50 kilometer per uur zou 
deze afstand tien meter minder dragen. 

VOLKSTELLING 
Waarschijnlijk hebt U reeds de formulieren 

voor de nieuwe volkstelling in uw brievenbus 
gevonden. Zo'n telling is een tienjaarlijkse 
verplichting die is voorgeschreven in de 
grondwet. Op basis van deze telling wordt 
het aantal zetels bepaald dat aan elk arron
dissement toekomt. 

De bevolkingscijfers zullen het eerst ge
teld zijn. Volgens planning zullen deze resul
taten tegen september bekend zijn. De rege
ring heeft dan nog drie maanden de tijd om 
ze te vertalen in de verdeling van de kamer
zetels tussen de arrondissementen. Behalve 
wanneer er vroegtijdige verkiezingen komen, 
kan de verdeling van de kamerzetels per 
arrondissement nog net voor de stembus
slag aangepast worden (zie ook het interview 
met senator Van Hooland op biz. 7). 

STATEN-GENERAAL 
De CVP huldigde verleden weekend 27 

burgemeesters die 20 of meer jaren dienst 
hebben. Onder hen bevond zich Jean De 
Schrijver, die al 44 jaar burgemeester van 
Lochristi is. CVP-voorzitter Herman Van 
Rompuy noemde de CVP de partij van het 
evenwicht en het centrum, dé beleidspartij 
bij uitstek. 

De Staten-generaal van de CVP, de verga
dering van partijkaderleden, wordt be
schouwd als een schouwing van de keurtroe
pen (de Republikeinse Wachten van de 
CVP?) die een nakende verkiezingsstrijd 
voorafgaat. 

De afdeling met de meeste CVP-leden in 
verhouding tot de bevolking, werd ook in de 
bloemetjes gezet. Dat was de CVP van 
Damme, waar minister van Onderwijs Daniël 
Coens de plak zwaait. Geen wonder: het 

• dienstbetoon van de onden/vijsminister heeft 
in de streek een zeer grote reputatie. 

ALS 'T BLOK... 
Het Vlaams Blok betoogde zaterdag jl. 

voor Eigen volk eerst. Volgens de ordedien
sten 1.300, volgens de organisatoren meer 

De Russische minister van Buitenlandse Zaleen Alexander Bessmertnych 
ondertekent de dokumenten die een einde maken aan de militaire struktuur 
van het Warschaupakt. Zijn kollega van Landsverdediging Dimitri Jazov kijkt 
toe. Het zal echter zeker nog drie jaar duren voor de laatste Sovjet-soldaat uit 
Oost-Europa is vertrokken. Het Warschaupakt blijft als politieke struktuur 
voorlopig bestaan. ('o'" «"P) 

dan 2.000 demonstranten bezorgden de poli
tie heel wat ovenwerk. Het verslag dat 't 
Pallieterke over deze kontroversiële manifes
tatie bracht, was (zoals zoveel verslagen in 't 
Pallieterke) een toonbeeld van dubbelzinnig
heid. 

Eerst laat het weekblad VB-voorzitter Karel 
Dillen aan het woord, die bij de ontbinding 
(van de betoging) de aanhangers dankte 
voor hun gedisciplineerdheid, en voor het feit 
dat ze zich niet tot geweld hadden laten 
verlokken door de provokaties van het linkse 
janhagel. 

Het laatste stuk van het verslag beschrijft 
echter vreemd genoeg waarom verscheide
ne Vlaamsnationalisten (wat al een ongeloof
waardig kompliment is voor Vlaams Blok-
militanten) ondenweg de stoet verlieten. 
Want met de racistische, mensonwaardige 
kreten als „Islamieten parasieten" die uit 
bepaalde kleine groepjes in de stoet achter 
Karel Dillen opstegen, konden zij zich terecht 
onmogelijk verzoenen. 

En het bleef niet bij kreten en gejouw. Het 
verslag heeft het ook over het smijten van 
voetzoekers in het publiek op de Meir, over 
onwaarschijnlijk obscene gebaren die een 
jonge immigrante moest inkasseren, over 
betogers die Spaanse routiers (!) in hun 
stamkaffee wilden „aanpakken", etc. Kort
om, het was een wreed gedisciplineerde 
betoging... 

...MARSJEERT! 
Maar dan komt de kat pas op de koord: 

Het is wangedrag dat elke Vlaming beledigt 
en de politiek verdedigbare standpunten van 
het Vlaams Blok in een erg kwalijk riekend 
dronkemansmilieu sleurt. 

Tot slot nog iets over het Antwerps week
blad: het is opvallend hoe 't Pallieterke 
hemel en aarde beweegt om tenminste de 
indruk te wekken dat er bij 't Vlaams Blok 
echte Vlaamsnationalisten zitten die niet erg 
hoog oplopen met het racisme en de onver
draagzaamheid die intussen zowat het waar
merk werd van groepuskules als het AFF en 
van een ekstreemrechtse partij als het 
Vlaams Blok. 

Maar elke week valt het blad opnieuw door 
de mand. Uit hetzelfde nummer halen we 
een voorbeeld uit de TV-rubriek. In een 
stukje over Zeker Weten? (een wekelijkse 
schietschijf trouwens) schrijft Telemacho: 
De twee heren keuvelden wat over de stij
gende kriminaliteit, zonder evenwel één keer 
het woord „immigratie" in de mond te ne
men. Je moet het maar durven! Waardoor 
men de indruk wekt dat immigratie en krimi
naliteit onlosmakelijk met elkaar verbonden 
zijn. Wat door de deskundigen ontkracht 
wordt, maar wel standhoudt als één van de 
meest hardnekkige vooroordelen tegenover 
de migranten. 
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• De gewezen Standaardloemaiist 
en politiek auteur Hugo De Ridder 
Is naar verluidt aan een nieuw traek 
bezig. Ditmaal zou het om een ana-
lise van het fenomeen WUfrled Mar
tens gaan. Het nieuwe boek van De 
Ridder, die z!{n simpatie voor de 
CVP nooit onder stoelen of banken 
gestoken heeft, zou verschijnen 
eind september, wanneer het land 
in volle verkiezingsstrijd verkeert. 

• De opvolging van VU-senator De 
Beider, die de Vtaamse Dienst voor 
Buitenlandse Handel qaat leiden, is 
In VU-krIngen het voorwerp van een 
grote geruchtenstroom. Zoals 
steeds voeten er zich velen geroe
pen. Uit De Standaard vernemen 
we dat bepaalde VU-zwaargewich-
ten eraan denken om Maurlts Van 
Uedekerke, hoofdredakteur van dit 
Wad, voor de resterende maanden 
van de legislatuur naar de senaat 
te sturen. 
• De Eysicens-uttspraak van de 
week: Ook om te vechten moet ie 
met twee 7i}n. 
• Toen minister van Ontwikke
lingssamenwerking Mdré Geens 
Thailand verliet, was hem het grote 
aantal militairen in het straatbeeld 
opgevallen. En {a hoor, Geens zat 
nog maar goed en wel op het vlieg
tuig, of er werd een staatogreep 

Bi} de Volkstellins loopt niet 
alles van een leien dal^e. Zo pro
testeerde VU-senator Rob Gee-
raerts bij de bevoegde minister 
Ctaes tegen het gebruik van Frans
talige omslagformuHeren voor het 
rondsturen van de formulieren in 
Vlaanderen. Geeraerts had de hand 
kunnen leggen op de omslag van 
een Inwoner van Kasterlee. Die 
Kempense gemeente behoort nog 
steeds tot Vlaanderen. De VU-sena
tor vroeg Claes dan ook orde op 
zaken te stellen. 

• Nu de oorlog in de Golf voorfoi] is, 
lijken de Belgische schepen toch 
nog in aktie te zuilen kunnen ko
men. Er moeten nog heel wat mij
nen geveegd worden in de Koe
weitse wateren. Maar dat kan nu 
een stuk veiliger gebeuren. 

• Het onderzoek naar de staart van 
de mannetjeszwaJuw heeft ophef
makende resultaten opgeleverd. 
Manneî eszwaluwen met een lange 
en simmetrische staart blijken 
volgens een Zweeds onderzoek 
meer aftrek te hebtien bij de vrouw-
qes als eksemplaren met een korte 
en scheve staart 

BOB VAN HOOLAND OVER 
DE VOLKSTELLING 
• Bepaalde demografen trekken het nut 
van een volkstelling in twijfel, is het dan 
nog opportuun er zoveel geld voor uit te 
geven? 

„De vorige volkstelling in 1981 heeft onge
veer 1,5 miljard gekost en daarbij moeten 
nog de kosten van 1.057 tewerkgestelde 
werklozen en voor de huur van gebouwen 
geteld worden. Zo komen we makkelijk aan 
2,5 miljard. 

Voor de volkstelling van 1991 mag op 
minstens evenveel gerekend worden, hetzij 
ruim de helft voor personeel waarop sociale 
bijdragen en belastingen geheven worden 
tot samen zelfs 60%. 

In 1981 heeft men 350 tabellen ter be
schikking gesteld. Vandaag heeft men nog 
steeds niet de bewerkte gegevens inzake het 
onderwijsniveau van de bevolking, alhoewel 
we recent ons Vlaams onderwijsstelsel ge
heel hervormd hebben of bezig zijn dat te 
doen. De vele gegevens komen traag be
schikbaar (5 jaar) en worden helaas weinig 
gebruikt bij beleid en beheer." 

• Ook de vraagstelling lijkt niet op punt 
te staan. Zou u dit liever anders zien? 

„Over de vraagstelling kan men lang di-
kussiëren. Ruim 1 op de 4 bladzijden handelt 
over ondenwijs. Veel aandacht gaat naar de 
komputer. Niets wordt gevraagd inzake vrije
tijdsbesteding, bv.lektuur e.a. 

Aan hoeveel mensen men leiding geeft is 
nauwelijks te beantwoorden. De vraag over 
het bijberoep zal meer argwaan opleveren 
dan goede gegevens." 

• Het ziet er naar uit dat de venwerking 
voor de nodige problemen zal zorgen. Hoe 
kon dit vermeden worden? 

„De meeste antwoorden zullen optisch 
gelezen worden, doch ook de machine kan 
maar opnemen wat er staat. 28 vragen of 
onderdelen ervan moeten echter manueel 
verwerkt worden. Dit is een reusachtige op
gave en de waarde van de gegevens lijkt me 
zeer beperkt. 

Doorgedreven optische lezing en beper
king van de vragen zouden toelaten met 
minder gegevens sneller meer te doen. 
Steekproeven kunnen dan voldoende zijn 
om bievoorbeeld een idee te krijgen van de 
mobiliteitsproblemen en een basis zijn voor 
maatregelen morgen en niet in 1996. 

In alle geval zal iedereen wel verplicht zijn 
mee te doen aan de volkstelling. De boetes 
zijn immers niet mis: korrektionele van 26 fr. 
tot 10.000 fr. X 80." 

• Wanneer worden de resultaten ver
wacht en wat gaan de konsekwenties zijn 
voor eventuele zetelverschuivingen? 

„De eerste resultaten namelijk over de 
bevolking worden door de Koning bekend 
gemaakt als basis voor het aantal kamerze
tels, (inwoners gedeeld door 212). De Koning 
bepaalt binnen een termijn van drie maand 
na de bekendmaking het aantal zetels dat 
aan ieder arrondissement toekomt. 

Men rekent op een verschuiving van één 
zetel van Brussel-Halle-Vilvoorde naar 
Vlaanderen. Ik vrees echter dat de verschui
ving er niet komt wegens tijdsgebrek voor de 
verwerking." 

• Zijn we hiermee aan onze laatste volks
telling? 

„De volkstelling is een instituut. De totale 
bevolking kan men moeilijk met steekproe
ven bepalen. Het Rijksregister van de na
tuurlijke personen staat bijna totaal op punt 
doch daarin zit slechts wat in de bevolkings
registers zit en deze moeten bijgewerkt wor
den met de resultaten van de tienjaarlijkse 
tellingen. 

Uit het kadaster krijgen de gemeenten 
jaarlijks veel gegevens over het onroerend 
goed, doch met steeds ruim een jaar vertra
ging en met helaas veel fouten. 

Tenzij tijdige wijziging van de grondwet zal 
in 2.001 een nieuwe volkstelling plaats heb
ben. We hopen dat het dan type 21ste eeuw 
wordt en misschien langs de huiskomputer." 
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PERSSPIEGEL 
Tenzij de Amerikanen zege-
dronicen worden en willen 
doormarcheren naar Bagdad, 
iijict er nu spoedig een einde te 
Icomen aan h^ bloedvergieten 
In de Golf. Oe nabeschouwin
gen zijn ai begonnen: over die 
het wél wisten en die het niét 
wisten. Oe Belgische begro
tingsaanpassing bleef bij dit al
les wel in de schaduw, vooral 
dan de veilctezingsschaduw 
die er zich boven aftel(ent. En 
wie voigt iMartens op? (W.V.B.) 

De Standaard 
Mark Deweerdt zet de Saddam Hoes

seinblunders op een rijtje, onder de titei 
„zijn laatste vergissing?". Volgens zijn 
toespraak van dinsdag heeft Saddam 
nochtans gewonnen. Die zou goed passen 
In de Belgische politiek. Daar verliest ook 
nooit iemand de verkiezingen... 

„Saddam Hoessein heeft zich vergist toen 
hij op 2 augustus 1990 naar de wapens 
greep in plaats van door overleg zijn geschil
len met Koeweit te regelen. Hij heeft zich 
vergist in de reaktie van de wereldgemeen
schap in het algemeen en die van de VS in 
het biezonder, die na de Koude Oorlog over 
een nieuwe vrijheid van handelen beschik
ken. Hij heeft zich vergist toen hij meende 
met Scud-aanvallen Israël in het konflikt te 
betrekken. Hij heeft zich vergist als hij dacht 
met oproepen voor een „heilige oorlog" de 
hele Arabische wereld achter zich te krijgen. 
Hij heeft zich misrekend in zijn pogingen de 
geallieerden te verdelen, door o.m. de Pales
tijnse kwestie uit te spelen en door een 
opgeblazen propagandakampanje. 

Saddam Hoessein vergiste zich opnieuw 
door zaterdag niet in te gaan op het ultima
tum en te laten zien dat hij wérkelijk bereid 
was Koeweit te ontruimen. Misschien was 
het zijn laatste vergissing." 

„De anderen hebben niet gedaan wat wij 
wilden — onder meer het embargo voortzet
ten — maar wij hebben ook niet gedaan wat 
zij wilden. Zo hebben we toch kunnen verhin
deren dat de NATO betrokken partij werd, 
maar ook — en daar ben ik fier op — dat 
onze militairen niet tussen vier planken naar 
België terugkomen. Met een liberale rege
ring was dat waarschijnlijk niet waar ge
weest. 

Had ik het voor het zeggen gehad, dan 
was ik deze grondoorlog niet begonnen, 
want ik blijf erbij dat men te vlug van het 
embargo is afgestapt. Spijtig genoeg kennen 
ze mij in Washington niet en houden ze met 
mijn mening geen rekening. Wat nu gebeurt, 
is niet intelligent en gaat ons met enorme 
problemen konfronteren. immers, dit is — in 
alle betekenissen van het woord — een vuile 
oorlog. Het milieuprobleem dreigt onover
zienbaar te worden. Daarnaast riskeren we 
enorme toestanden met het fundamentalis
me. En dan is er nog het affairisme: ook op 
dat punt is het een vuile oorlog." 

HET 
VOLK 
Deze regeringskrant geeft toe, wat Ie

dereen voelde, dat de slagschaduw van de 
komende verkiezingen reeds over de be
grotingsaanpassing lag. 

„Op papier heeft de regering intussen 
haar doel bereikt. De boekhouding klopt. Of 
de rekening dat ook zal zijn is erg onzeker. 
Wij hebben de indruk dat de grondige aan
pak een jaar is uitgesteld tot na de verkiezin
gen. Dan zal ook de volledige faktuur van de 
Golfoorlog worden aangeboden, want nie
mand weet vandaag hoe de toestand in het 
Midden-Oosten zal evolueren. De volgende 
regering zal dus hoogstwaarschijnlijk niet 
alleen met de derde fase van de staatsher
vorming worden opgescheept maar ook met 
de door haar voorgangers vooruitgeschoven 
budgettaire valkuilen. Het werk zal op beide 
terreinen onvoltooid worden achtergelaten. 
Is dat de reden waarom nu al proefballonnen 
worden opgelaten over de voortzetting van 
de koalitie na de verkiezingen?" 

Wie hier zelden ongelijk heeft, tenmin
ste naar eigen zeggen, Is Louis Tobback. 
Hij vindt het alleen spijtig dat ze dit in 
Washington niet weten. 

TRENDS 
In dit blad vraagt Lode Claes zich af wie 

er IMartens zal opvolgen. Martens zelf? Of 
is de Waalse appetijt te groot? 

„Het is veelbetekenend dat een andere 
akteur, die bijna bestendig scheen, veron
dersteld wordt het toneel te verlaten: hij is 
eerste-minister (en Vlaming) en heet Wilfried 
Martens. Bijna terloops heeft de PS-voorzit-
ter gezegd dat een Belgisch premier geen 
Nederlands moet kennen en hij stelde vast 
dat de Vlamingen tot nog toe hebben ge
meend dat de funktie van eerste-minister 
hen als meerderheid in het land toekomt. 

Hoewel dit volgens de juiste vaststelling van 
Standaard-joernalist Guido Fonteyn aan de 
Franstaligen ook meer strategische en takti-
sche voordelen dan nadelen biedt. (Ter
loops, het woordgebruik zelf wijst op een 
konfliktsituatie.) 

Toch zou het kunnen zijn dat de onderhan
delingen over de volgende regeringskoalitie 
en over de volgende premier reeds begon
nen zijn en dat wij het doek voor het derde 
bedrijf reeds enige tijd voor de verkiezingen 
zien opgaan." 

GAZET VAN ANTWERPEN 
Bij de hernieuwde schande dat CVP en 

socialisten weigeren de naam van ons 
volk te geven aan het voornaamste massa
medium, eigen radio en televisie, heeft 
Herman Lauwers volgende opmerking. 

„Veel meer dan de hele staatshervorming 
in strukturen, financies, bevoegdheden en 
administraties, is de naam van de radio en 
televisiemedia een instrument om mensen 
zichtbaar te maken dat Vlaanderen bestaat. 

Als de hele staatshervorming erin wil lukken 
om tot betere maatschappelijke ordening te 
komen (en dat was toch de bedoeling I) door 
Vlamingen ruime eigen bevoegdheid te ge
ven, dan zullen we nog veel moeten investe
ren in een groter gemeenschapsbesef. Vla
mingen zijn immers steeds argwanend ge
weest ten overstaan van strukturen en poli
tiek. Begrijpelijk, gezien de geschiedenis en 
de Belgische situatie. Die houding keer je 
niet om met staatshervormingen. En wat 
sommige Vlaamse politici ervan bakken is 
niet hoopgevend voor een nieuwe stijl en 
nieuwe zeden. 

Maar omgekeerd heeft Vlaanderen er ook 
belang bij dat Vlamingen zich meer gaan 
identificeren met die gemeenschap. Het be
sef van eigen verantwoordelijkheid, zeg 
maar burgerzin, moet groeien." 
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BEGROTINGSKONTROLE 
SCHILTZ REDT 
DE MEUBELS 

D
AT de begrotingskontrole ook dit 
jaar niet als een fluitje van een 
cent zou lopen, werd al duidelijk 
voor de eigenlijke besprekingen 
in de regering aanvatten. Er was 
sprake van tegenvallende in
komsten voor zo'n 50 miljard en 
ongekende maar hoge meeruit
gaven als gevolg van de Golf-
krisis en een slabakkende eko-
nomische groei. 

Heel wat onzekerheid was er aanvankelijk 
over de hoegrootheid van al deze jobstijdin
gen. Dit kwam in de eerste plaats omdat de 
begrotingskontrole erg vroeg op het jaar viel, 
waardoor onder andere de inkomsten nog 
niet korrekt waren gekend. Anderzijds ver
plichtten de onzekere omstandigheden de 
regering dan weer tot een snelle aanpassing 
van haar cijfers en beleid. 

GOLFSLAGEN 
Heel wat gegevens waarop de begroting 

bij de opmaak werd gebaseerd, dienden 
herzien te worden. Zo zou de reële ekonomi-
sche groei dalen van 3,5 % in 1990 tot 2,3 % 
dit jaar. Bij de begrotingsopmaak werd nog 
rekening gehouden met een groei van 3 %. 
Een lagere groei betekent ook dat de over
heid minder inkomsten uit belastingen mag 
verwachten. Anderzijds zou de inflatie dan 
weer iets hoger komen te liggen dan ver
wacht, zodat de staat meer geld moet ter 
beschikking houden voor haar aankopen en 
de lonen van het overheidspersoneel. De 
rente die betaald moet worden op de over
heidsschuld diende eveneens Iets hoger te 
worden Ingeschat. 

Vooraleer tot het werkelijke kontrolewerk 
kon worden overgegaan diende Financiën 
de inkomsten opnieuw in te schatten. De 
totale ontvangsten zouden op 1952,6 miljard 
komen te liggen. Dit is 18,8 miljard minder 
dan voorzien. De belangrijkste oorzaak van 
deze vermindering ligt bij de vennootschaps
belasting die zowat 23,7 miljard lager komt te 
liggen. Ook de BTW-ontvangsten zouden 
lager zijn omdat de burger in onzekere eko-
nomische omstandigheden minder verbruikt. 

Naast de tegenvallers in de inkomsten 
verwacht de regering ook heel wat meeruit
gaven aan de uitgavenzijde van de begro
ting. Ook dit kan deels verklaard worden 
door de Golf-krisis. Samen vroegen de ver
schillende ministers in eerste instantie zowat 
47,8 miljard aan bijkredieten. In het overleg 
tussen het kabinet van minister Schiltz en de 
verschillende departementen werden deze 
meer dan gehalveerd. Meteen een goede 
start voor kersvers kabinetschef voor begro-

De Jongste maand heeft de fe
derate regering het leeuwedeel 
van haar energie besteed aan 
de kontrole en bijschaving van 
de uitgaven die zij voor dit jaar 
heeft gepiand. „Begrotings-
fcor}^te"noenttditwert(. Uiter
aard stond deze nu volledig in 
de schaduw van de Golfoorlog. 
„Dit wil nog niet zeggen dat de 
budgettaire oorlog dte deze re
gering van bif tiaar aantreden 
voert nu Ineens onbelangrijk 
mu 3al}n", aldus begrotingsmi
nister Hugo Sc/i/ftz wiens voor
naamste job erin bestaat de 
1600 miljard aan ^aatsrekenin-
gen te doen kloppen. Heel wat 
laktoren, en niet in het minst de 
Golfoorlog, bemoeilijkten dit 
werk. Toch slaagde minister 
Hugo ScMItz erin de uitgaven 
binnen de perken te houden. 
De ktus is opnieuw geklaard. 

ting Hugo Vandriessche, die met deze begro
tingskontrole zijn eerste onderhandelings
ronde als „grote baas" meemaakte. De 
bijkredieten die aanvaard werden hebben 
grotendeels betrekking op uitgaven die niet 
kunnen geschrapt worden, zoals de geste
gen rentebetalingen, de bijdrage aan de 
Europese Gemeenschap en het aanleggen 
van een provisie van 3,5 miljard voor een 
bijkomende indeksaanpassing en de Golf-
uitgaven. 

Aksijns op benzine met lood stijgt. 
Een milieuvriendelijke beslissing. 

(foto VUM) 

Minderinkomsten en meeruitgaven samen 
zorgden er voor dat het begrotingstekort van 
de federale regering, indien de regering niet 
zou ingrijpen, voor dit jaar 43,2 miljard hoger 
zou liggen dan het geraamde tekort van 
345,8 miljard. Omdat de regering absoluut 
niet de norm wilde overschrijden die zij sinds 
haar aantreden voor de begroting hanteert, 
diende er dus voor dit bedrag bijkomende 
besparingen of meerinkomsten te worden 
gezocht. Hierbij wilde ze streven naar een 
evenwicht tussen beide, met een zo billijk 
mogelijke spreiding van de opgelegde in
spanningen over de bevolking en een zo 
groot mogelijke sociale en fiskale rechtvaar
digheid. 

MAATREGELEN 
Naast het reeds in juli van vorig jaar 

besliste pakket maatregelen van 63,7 miljard 
werd tijdens deze begrotingsronde bijko-[> 
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mend nog eens voor 44,7 miljard maatrege
len doorgevoerd. Dit is 1,5 miljard meer dan 
echt noodzakelijk, maar daarmee wil de 
regering nog een bijkomende veiligheids
marge voor de gevolgen van de Golfoorlog 
Inbouwen. Bijgaande tabel geeft de verde
ling van de verschillende inspanningen weer. 

Het gaat hier om 15,5 miljard fiskale maatre
gelen, vooral dan in de vennootschapsbelas
ting. De sociale zekerheid en instellingen 
van openbaar nut leveren 8,7 miljard in; op 
de rijksschuld wordt 12,1 miljard bespaard 
en de andere departementen realiseren 
maatregelen ten belope van 8,4 miljard. 

Interessant is ook de verdeling van de 
verschillende maatregelen naar de aard er
van. Begrotingsminister Schiltz ziet er de 
volgende verdeling in: 

fiskale maatregel 
struktureel 
éénmalig 
verschuivingen 

34,7 % 
10,1 % 
47,0 % 
8,2 % 

Dit betekent dat slechts 10 % van de 
ingrepen ook volgende jaren zullen doorwer
ken. De helft van de besparingen zal echter 
bij het opstellen van de begroting voor vol-

§end jaar moeten overgedaan worden. Hugo 
chiltz meent dat dit niet onverantwoord is 

aangezien een groot deel van de meeruitga
ven en minderinkomsten die zich nu voort
doen, ook een éénmalig karakter heeft en 
met name op één of andere manier verbon
den is met de krisis in de Golf. 

De besparingen in de sociale sektor be
staan voornamelijk in de verlaging van de 
reserves van deze sektor. Veel verder kan 
men hierin echter niet meer gaan. Schiltz 
venwacht dan ook een stijgend tekort in de 
Sociale Zekerheid, tot 15 è 20 miljard frank, 
indien de ekonomische konjunktuur niet zou 
stijgen tot het ritme van deze vorig jaar. Dit 
zou de regering voor ernstige problemen 
plaatsen bij het opstellen van de begroting 
1992. 

KLUS GEKLAARD 
Begrotingsminister Hugo Schiltz liet zich 

na afloop van de begrotingsbesprekingen 
gematigd positief uit over het resultaat. Uiter
aard is een kontrole van een begroting nog 
iets anders dan het opstellen van een volle
dig nieuwe uitgavenrekening en kan men 
dus ook niet zover gaan in de maatregelen 
die worden voorgesteld. Het resultaat is er en 
blijft binnen de perken van het tekort. Schiltz 

Tabel Begrotingsmaatregelen Kontrole 1991 (miljard frank) 
Fiskale maatregelen 

in vennootschapsbelasting 13,5 
verhoging aksijns loodhoudende benzine 2,0 

Rijksschuld 12,0 
Eerste-Minister 0,1 
Justitie 0,3 
Buitenlandse Zaken 0,1 
Defensie 0,26 
Financiën 0,2 
Pensioenen 3 
Arbeid en Tewerkstelling 1 
Sociale Voorzorg 4,7 
Volksgezondheid en leefmilieu 0,25 
Landbouw 4,85 
Economische Zaken 0,3 
Verkeerswezen en infrastruktuur 0,7 
PTT 0,3 
Betalingen in dollars (tegen lagere koers) 0,3 
Investeringsprogramma 0,58 
Andere 0,12 

VU-voorzitter Gabriels (midden) mist een visie in de begroting. O.m. landsver
dediging moet te weinig inleveren. En terwijl men ons steeds voorhield dat de 
0,7 % van het BNP voor Ontwikkelingssamenwerking om budgettaire redenen 
onhaalbaar was, vindt men nu wel 1 miljard oorlogssteun voor Frankrijk en 
Groot-Brittannië. (foto Peustjens) 

benadrukte dat de lijn wordt doorgetrokken 
en het tekort langzaam maar zeker tot het 
Europees gemiddelde wordt teruggebracht. 

Als dit beleid nog drie tot vier jaar wordt 
doorgezet kan er eindelijk werk worden ge
maakt van de afbouw van onze enorme 
overheidsschuld, zodat er opnieuw ruimte 
vrijkomt om behoorlijk werk te maken van de 
nieuwe uitdagingen. Toch had Schiltz liever 
gezien dat sommige departementen meer 
zouden inleveren. Met name op landsverde
diging ziet hij, gezien het verminderen van 
de militaire bedreiging uit het voormalige 
Oostblok, mogelijkheden om tot een echt 
vredesdividend te komen. 

Schiltz ontkende dat er onredelijk hoge 
inspanningen van het bedrijfsleven worden 
gevraagd. De verlaging van het tarief van de 
vennootschapsbelasting blijft verder gelden. 
Er wordt gesleuteld aan de verschillende 
ontwijkingsmogeiijkheden in de wetgeving, 
enkel met als doel de opbrengst van deze 
belasting in gelijke pas te houden met de 
verbeterde winstresultaten waarvan de be
drijven nu reeds een aantal jaren kunnen 
genieten. 

De fiskale druk, zijnde het percentage van 
het BNP waarop de staat beslag legt via haar 
belastingen, daalt opnieuw voor het vierde 
opeenvolgende jaar. In 1988 bedroeg deze 
nog 27,5 %, in 1991 zal deze 26,0 % zijn. De 
bewering van de liberale oppositie als zou 
deze regering via een „dubbele golfbelas-
ting" de belastingen opdrijven is dan ook op 
drijfzand gebaseerd. 

Stefan Ector 
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GOLFOORLOG 
EEN KWESTIE VAN DAGEN? 

E geallieerde troepen hebben de 
oorlog gewonnen, zoveel staat 
vast. De Iraakse militaire macht 
bleek schromelijk overschat. Het 
schrikbeeld van een chemische 
tegenaanval van Irak werd, tot 
op heden, niet werkelijkheid. Het 
technologisch ovenwicht en de 
overdenderende slagvaardig
heid van het geallieerde luchtof-
fensief heeft haar vruchten afge
worpen. 

Het Iraakse regime heeft haar inlijving van 
Koeweit bekocht met een vernederende en 
wellicht definitieve nederlaag. Het land en 
het volk zullen de diepe wonden van de 
machtsdrang van haar diktator nog lang met 
zich meedragen. 

NIEUWE ORDE ~ 
De huidige toestand wijst er al op dat de 

situatie in het Midden-Oosten niet zal terug
keren naar de toestand van voor 2 augustus 
1990. De macht van Irak is gebroken en zal 
niet heropgebouwd worden. De Sovjetunie, 
Iraks belangrijkste vroegere bondgenoot, 
heeft te zeer te lijden onder haar interne 
politieke en ekonomische ineenstorting om 
nog een rol van betekenis te spelen buiten de 
eigen grenzen. Israël heeft haar martelaars-
rol in dit konflikt al uitstekend kunnen ver
munten. Het gewelddadig optreden van het 
Israëlisch leger tegen de Palestijnen werd 
met enkele Scud-aanvallen uit de geschiede
nis geschrapt. Het VS-Arabisch bondgenoot
schap dat onrechtstreeks ook Israël be
schermde zal resulteren in een minstens 
neutrale houding van de Arabische buurlan
den tegenover de Joodse staat. Jordanië is 
straatarm en mag zich aan een immigratie 
van de Palestijnen verwachten. Het op zich
zelf gekeerde Iran zal haar neutraliteit kun
nen verzilveren in een betere verstandhou
ding met de Amerikaanse vijand van weleer, 
en een grotere rol in de regio. 

Het meest opmerkelijke resultaat uiteraard 
is de enorme uitbreiding van de machtsposi
tie van de Verenigde Staten in het Midden-
Oosten. Samen met oude en nieuwe Arabi
sche bondgenoten bevrijden zij Koeweit. De 
totale onbetekendheid in militaire termen 
van deze oliestaat zal een verdere Westerse 
verdediging van dit landje ,,noodzaken". In 
de VS wordt het publiek, tegen eerdere 
beloften van onmiddellijke terugtrekking van 

Amerikaanse soldaten na het konflikt in, nu 
reeds voorbereid op een langere, lees per
manente, aanwezigheid van Amerikaanse 
troepen in het land. De kontrakten voor 
heropbouw zijn nu reeds vastgelegd bij Ame
rikaanse bedrijven, tot groot ongenoegen 
van de Britten uiteraard. 

Enig probleem zou de herbevestigiging 
van het alles behalve demokratische regime 
van Koeweit voor het Amerikaanse publiek 
kunnen vormen, maar wat is eigenlijk het 
verschil met enkele VS-gesteunde Latijns-
Amerikaanse diktaturen? 

Zoet is de smaak van de over
winning. Nadat eind vorige 
weei( duidelijk ««rd dat het vre
desplan van president Gortiat-
sjovgeen kans op slagen kreeg 
werd liet grondonensief aange
vat. Het werd een verpletteren
de opmars van de geallieerde 
troepen. Een kwestie van da
gen, tot iilertoe 2»)nder de l)loe-
dige gevechten waarvoor ie
dereen, WIJ inbegrepen, vrees
den. Gelukkig maar, al moeten 
de slachtoffers aan de andere 
zijde - ook gewone mensen 
zoals de beelden nu tonen -
nog worden geteld. 
Ondertussen werd ook duide
lijk dat het doel van het offen
sief verder ligt dan de bevrij
ding van Koeweit De VS en de 
geallieerden wiHen de militaire 
macht van trak breken. Het suk-
ses smoort bedenkingen bIJ dit 
opzet in de kiem. Of de vrede 
en stabiliteit in het Midden-
Oosten met deze oorlog ge
wonnen worden is echter de 
vraag. Dit bereiken zal eerder 
een Inirestle van jaren idjn. 

Geo-politiek ligt deze nieuwe toestand vol
ledig in het verlengde van de omwentelingen 
op wereldschaal van het jongste decennium. 
De Amerikaanse invloedssfeer breidt uit, 
deze van de Sovjetunie verschrompelt ver
der. Nadat Moskou eerder haar Europese 
frontlinie als onverdedigbaar heeft moeten 
prijsgeven wordt het nu ook in het zuiden 

gekonfronteerd met een Amerikaanse macht 
waar het nog militair, noch politiek, noch 
ekonomisch-technologisch tegen kan optor-
nen. Of dit zal leiden tot een verplaatsing van 
de Koude Oorlog zal afhangen van de 
machtsverhoudingen in het Kremlin. 

Met dit konflikt heeft de VS trouwens ook 
kunnen vaststellen dat de ,,fortresse Euro
pe" politiek gezien slechts een reus op 
lemen voeten is. Met een grotere macht over 
de olieputten van de wereld heeft Washing
ton een bijkomend wapen in de ekonomische 
oorlog met de Europese Gemeenschap. Dat 
het Vietnam-trauma binnen de kortste keren 
zal plaatsruimen voor een vernieuwd patriot
tisme is een binnenlands gevolg dat min
stens de herverkiezing van Bush verzekert. 

DUURZAME VREDE?~ 
De belangrijkste faktor van onzekerheid 

die deze nieuwe orde kan verstoren ligt in de 
al dan niet aanvaarding door de Arabische 
wereld. De heersende ordening werd door de 
geallieerde machten na de tweede wereld
oorlog uitgetekend nadat grote delen van de 
wereld vijf jaar onder de verschrikking van de 
oorlog leefden. In vergelijking met de trau
ma's van WON heeft het Golf-konflikt, geluk
kig, slechts de dimensie van een oorlog 
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tussen buurlanden, met bijstand aan één 
zijde, aangenomen. Het Europa van 1945 
wilde vrede, elke vrede. De Arabische wereld 
Is en blijft verdeeld. De konflikten die er 
waren zijn nog met opgelost, integendeel. De 
kansen om tot een duurzame oplossing te 
komen in de Palestijnse kwestie zijn, als 
gevolg van het gebrek aan politiek en militair 
inzicht van de Palestijnse leiders, kleiner dan 
ooit. 

Veel diepgaander nog is de onredelijk 
scheefgetrokken verdeling van de welvaart 
tussen de verschillende landen ten zuiden 
van de Middellandse Zee en in het Midden-
Oosten. Vooral wanneer het Westen in de 
jaren die komen enkel oog heeft voor het 
eigenbelang, zich in de eerste plaats bekom
mert om de rijke oliesjeiks en verwaarloost 
haar toegenomen invloed aan te wenden om 
een grotere demokratisering en welvaartsde
ling te stimuleren, zullen de Arabische bevol
kingen van de armere landen zich niet neer
leggen bij de nieuwe bondgenootschappen. 

De demografische druk in deze landen ver
scherpt dit probleem. 

Samen met een blijvende militaire Wester
se aanwezigheid kan dit de meer fundamen
talistische anti-Westerse krachten verster
ken. De Golfoorlog riskeert dan over te gaan 
in een oorlog van de machtelozen: terroris
me. 

Indien Israël het onderste uit de kan wil 
halen door Jordanië en de Palestijnen „eens 
en voorgoed" een lesje te leren, zou de 
liefde tussen de Arabische en Westerse 
geallieerden wel eens snel voorbij kunnen 
zijn. De selektieve toepassing van de inter
nationale rechtsregels heeft trouwens bij 
heel wat Arabische intellektuelen en bij de 
massa's diepe frustraties nagelaten. 

De beelden van de vernietiging van Irak en 
het menselijk leed bij de bevolking zullen 
zout m een open wonde leggen. Het zou 
verkeerd zijn het Iraakse bevolking volledig 
te laten opdraaien voor de schade, en nog 
meer, van de oorlog zodat het jaren gebukt 
gaat onder de gevolgen van daden van het 
regime. 

Buiten de schade die in het ongemeen 
rijke Koeweit werd aangericht heeft het Iraak
se verzet rouwens voor geen enorme verlie

zen gezorgd. Wie wil vergelden en vernede
ren denkt er beter aan dat het ,,mes in de rug 
van Duitsland" na WOl in belangrijke mate 
heeft bijgedragen tot het aan de macht 
komen van Hitler. 

Verzoening en samenwerking met het 
Iraakse volk is een moeilijker maar op termijn 
veel vruchtbaarder weg. De weg naar de 
vrede loopt trouwens niet over de oorlog, wel 
over samenwerking, respekt en ontwikke
ling. 

Deze weg werd de jongste decennia met 
sukses door Europa bewandeld. De Europe
se Gemeenschap en haar lidstaten hadden 
deze van bij aanvang van het konflikt (of 
beter nog van lang voordien) aan de Arabi
sche wereld als voorbeeld kunnen aanbie
den. Zij hebben dit niet gedaan. Sommige 
lidstaten kozen onvoorwaardelijk het pad dat 
de Verenigde Staten wilden bewandelen. 
Andere, en niet de minste, hebben geaarzeld 
maar kozen, ook wellicht door het gebrek 
aan Europese eensgezindheid, eieren voor 
hun geld. Gevolg is ontegensprekelijk dat de 
Verenigde Staten hun invloedssfeer nu sterk 
uitbreiden naar een regio waarmee Europa 
geografisch, historisch, ekonomisch en ook 
kultureel nauwe banden heeft (had?). 

Wordt het Europees belang hier werkelijk 
mee gediend ? Het is niet zeker dat er nu een 
periode van vrede en stabiliteit in het ons 
nabije Midden-Oosten zal aanbreken. Nog 
minder is het evident dat een versterkte VS-
greep op de oliebronnen ten goede zal ko
men aan het olie-afhankelijke Europa. 

Heel wat politici en de publieke opinie 
hebben het nog steeds moeilijk met het 
voorop plaatsen van het Europees belang in 
de internationale politiek, in dit geval in het 
Golf-konflikt. De bevrijding na WOU door de 
Verenigde Staten speelt bij velen begrijpelij-
kenwijn belangrijke rol hierin. Het Europees 
belang in het Golf-konflikt ligt echter in de 
eerste plaats bij een goede verstandhoudin-
get de Arabische Wereld, al was het maar om 
samen met hen de toenemende migratiedruk 
naar het Noorden te beheersen door meer 
welvaart te kreëren in de Arabische landen 
zelf. 

Europa is ook gediend met een duurzame 
vrede en stabiliteit in het Midden-Oosten. Het 
is niet zeker dat deze me de Golf-oorlog 
worden bekomen, zeker niet indien geen 
oplossingen worden uitgewerkt voor de be
staande problemen in het Midden-Oosten. 

Europa heeft met haar onmacht en ver
deeldheid in het Golf-konflikt aangetoond 
nog niet veel meer voor te stellen dan een 
technokratische klub waarin het vastleggen 
van melkkwota's en de prijs van het varkens
vlees meer gewicht heeft dan het opnemen 
van verantwoordelijkheid en het uitstippelen 
van een eigen plaats in de wereld. 

Als Europa nog langer talmt met het mee
werken aan het vredesproces in het Midden-
Oosten, met door oorlog te voeren maar door 
een brug te slaan tussen de verschillende 
tegenstanders in de regio, dan zal de kater 
van haar onmacht nog lang op de Europese 
eenmaking wegen. 

Stefan Ector 

ADVERTENTIE 

Deze week 
in Knack Magazine 

Het mysterie Saddam 
De suspens duurde vorige week lang in Bagdad, en 

Saddam Hoessein legde de bal tenslotte in het kamp van de 
Amerikanen. Hij blijft de wereld verbazen. Maar hoeft dat 
wel? De ontwikkelingen aan het front, deze week in Knack. 

Begroting en fiskus 
De regering stelde orde op begro
tingszaken. Sedert enkele jaren 
struikelen al dat soort konklaven 
over één misrekening: de op
brengst van de vennootschapsbe
lasting. Wat is er aan de hand? 
Deze week in Knack. 

Gif in Mellery 
Het giftige afval dat jarenlang in 
het Waalse dorpje Mellery werd 
gestort, eist zijn tol: de mensen 
worden ziek. Een reportage over 
onrust onder de burgers en de 
politiek die nergens van wist. 
Deze week in Knack. 

De vergeten strijd 
In Brazilië woedt een oorlog om 
land, landbouwgrond. Zo'n twin
tig miljoen landloze boeren en 
arbeiders willen hun eigen erf. 
Nu. Een reportage vanuit het die
pe Zuiden van dat land. 
Deze week in Knack. 

En meer... 
• Film: Peter Weir laat Gérard 
Depardieu op Amerika los • Ten
toonstelling: Kunst van Heden 
(1905-1959) of uit Methusalems 
tijd? • Sport: Antwerpen, voet
balstad. 
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VERGELIJKINGEN DIE (NIET) OPGAAN 
Eén van de merkwaardige fenomenen die 

zich in de rand van de Golfoorlog voordoen, 
is het gebruiken of misbruiken van histori
sche gebeurtenissen en personen. In pers en 
propaganda worden we met de regelmaat 
van een klok gekonfronteerd met vergelijkin
gen, voorbeelden en verwijzingen die alle 
met het verre of nabije verleden te maken 
hebben. Dit gebeurt zowel in het Iraakse als 
in het geallieerde kamp. 

EEN NIEUWE NASSERf 
De Iraakse leider Saddam Hoessein wordt 

te pas en vooral te onpas vergeleken met 
Adolf Hitler. 

Ter staving van deze vergelijking worden 
meerdere elementen aangevoerd. Beiden 
worden aanzien als de leider bij uitstek van 
een éénpartijstaat met een duidelijk afgeba
kende ideologie. Beiden geraakten ook ver
wikkeld in een weinig ontziende veroverings
oorlog. Geen van de twee zou zich ook 
bekommeren om mensenlevens, noch van 
de tegenstrever, noch van het eigen volk. 

Als voorbeeld wordt hier de onderdrukking 
van en de moord op Koerdische inwoners 
van Irak geciteerd: de Koerden zouden mu
tatis mutandis zijn wat de Joden of de 
zigeuners voor het Derde Rijk waren. In het 
verlengde ligt de beoordeling van de Iraakse 
Republikeinse Garde als de SS-troepen van 
Saddam Hoessein. Het spreekt vanzelf dat 
deze vergelijkingen niet altijd even steekhou
dend zijn maar vooral de anti-lraakse propa
ganda dienen. 

SALADIN 
Interessanter is hoe Saddam Hoessein 

door de Arabische wereld wordt gezien. Voor 
sommigen is hij een nieuwe Gamal Abdel 
Nasser. Deze Egyptische president trachtte 
de Arabische landen te verenigen, ideolo
gisch en politiek, tegen het Westen. 

De parallellen zijn hier duidelijker. Zowel 
Nasser als Hoessein leunden gedurende min 
of meer lange tijd aan bij de Sovjetunie, in 
een periode dat de verhoudingen tussen 
Oost en West door Koude Oorlogsdenkbeel
den werden beheerst. Beiden bestempelden 
zich als vijand van Israël en zetten dit door 
middel van een oorlog in daden om. Beiden 
zagen zichzelf en werden door anderen be
schouwd als leiders van de Arabische natie. 

Dit leiderschap werd en wordt echter ook 
door anderen geclaimd: o.a. de Syrische 
president Hafez al-Assad en'de Libische 
leider Moeammar Khadafi hebben ooit po
gingen in die zin ondernomen. Paradoksaal 
genoeg hebben weinig Arabische leiders 
zozeer voor verdeeldheid in de Arabische 
wereld gezorgd als Saddam Hoessein. 

De eerste Britse soldaten springen in Rambo-stijl uit hun Puma-helil(opter en 
rul(ken op dwars door de lraal<se verdedigingslinie. Bedoeling van het 
spektakel: ene Saddam Hoessein uit Koeweit verdrijven. Hoessein, voor de 
enen een Hitler, voor de anderen een Nasser. (foto atp) 

Voor Ali-met-de-pet wordt nog een andere 
historische vergelijking opgevoerd. Politici 
en Islamitische geestelijken refereren graag 
aan detwaalfdeëeuwse sultan van Egypte en 
Syrië Saladin. Die was afkomstig uit Irak, 
merkwaardig genoeg uit een Koerdische fa
milie. Hij slaagde erin tijdens de Tweede 
Kruistocht het leger der — Westerse! — 
kruisvaarders te verslaan bij Hattin (1187) en 
Jeruzalem — Israël! — te veroveren. Ook 
tijdens de Derde Kruistocht (1189-1192) 
bleef Jeruzalem in zijn handen. 

Saddam Hoessein maakt dankbaar ge
bruik van deze historische simboliek om in 
een nieuwe Jihad of Heilige Oorlog ten 
strijde te trekken tegen het Westen.,,Onge
lovige" soldaten hebben immers de heilige 
gronden van de Islam bezoedeld, net als 
toen het geval was. Jeruzalem is na de 
Saoedi-Arabische steden Mekka en Medina 
één der belangrijkste heilige plaatsen van de 
Islam. Saoedi-Arabië vecht mee met de geal
lieerde koalitie en heeft honderdduizenden 
Westerse soldaten op zijn grondgebied. Is
raël is nauw verbonden met de anti-lraakse 
samenwerking. Er dient echter wel gezegd 
dat nogal wat Islamieten hun bedenkingen 
hebben bij de anti-kruisvaardersrol en de 
Jihad van Saddam Hoessein. 

KOERSK 
Ook op het slagveld worden vergelijkingen 

getrokken. Vooral de Tweede Wereldoorlog 
staat hier model, niet in het minst omdat nog 
enkele antieke slagschepen uit die periode 
dienstdoen bij de Amerikaanse vloot. 

In de eerste plaats gaat het echter om een 
woestijnoorlog. Hierbij denkt men terug aan 
de historische Afrikaveldtocht van de Duitse 
maarschalk Era/in Rommel en diens Britse 
tegenstrever veldmaarschalk Bernard Mont

gomery. Tobroek en El Alamein zijn niet ver 
weg uit de herinnering. 

Het snelle oprukken van de geallieerde 
strijdkrachten laat sommige kommentatoren 
dan weer naar de Blitzkrieg van mei 1940 
teruggrijpen. België, Nederland en Frankrijk 
werden op korte tijd tot overgave gedwon
gen. De enorme vertegenwoordiging van 
tanks en pantserwagens in beide legers 
brengt anderen ertoe de tankslag bij Koersk 
als model te nemen. Na de nederlaag bij 
Stalingrad in januari 1943 trachtten de Duit
sers de krijgskansen alsnog te doen keren 
door een inzet van grote tankeenheden te
gen een overmacht van Sovjetpantsers. Dit 
lukte hen niet en de oorlog zou van dan af 
verder in het nadeel van de Duitsers verlo
pen. 

SCUDS 
De raketten die door Irak worden afge

vuurd op Haifa, Tel-Aviv, Riad en andere 
steden werden reeds vergeleken met de V2-
wapens die de Duitsers op het einde van WO 
II tegen de geallieerde steden inzetten. 

Psichologisch skoorde Saddam Hoessein 
sterk met zijn dreiging om chemische wa
pens tegen Israël in te zetten: het gebruik 
van gas tegen mensen blijft een trauma voor 
de Joden. Met het aanwenden van gas aan 
het front worden we meteen teruggevoerd 
naar de Eerste Wereldoorlog, toen Yperiet 
werd gebruikt. 

Het gebruik van historische voorbeelden 
en ven/vijzingen blijft hoe dan ook een hache
lijke zaak. Begripsvervuiling en -verwarring 
is vaak het gevolg. Voor de echte historische 
en politieke verklaring doet men er goed aan 
dit te overwegen. Maar voor de propaganda 
en de sensatiepers blijft het wel dankbaar... 

Frank Seberechts 
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IN DE WERELD 

UNPO: HOOP VOOR 
ONDERDRUKTE VOLKEREN 

H
ET idee voor een alternatieve 
Verenigde Naties is niet nieuw. 
De Tibetanen en de in het wes
ten van de Chinese staat leven
de Oeigoeren probeerden het al 
eens in de jaren '60. De wereld 
had toen echter weinig belang
stelling voor de onderdrukte vol
keren in het oosten. 

„Men dacht dat allerlei volken 
als vanzelf zouden opgaan in 

grotere eenheden", vertelt UNPO-voorzltter 
Linnart Mali uit Estland. 

PIJL EN BOOG ^ 
„Ontwikkelingen overal ter wereld laten 

zien dat het tegendeel eerder het geval is. 
Ook kleine naties willen het lot in eigen hand 
houden. Het zal de 160 leden van de VN niet 
lukken om de vijfduizend niet vertegenwoor
digde volkeren blijvend te onderdrukken." 

De UNPO hanteert, het gedachtengoed 
van de Dalai Lama indachtig, het uitgangs
punt van geweldloos verzet, maar erkent 
tegelijkertijd het recht op zelfverdediging 
tegen gewelddadige regeringen. Dat laatste 
gebeurde op nadrukkelijk verzoek van de 
Papua's van Irian Jaya. 

„Als de bommenwerpers overkomen kan 
ik niet tegen de mensen zeggen dat ze hun 
pijl en boog neer moeten leggen", zei Pa-
pua-leider Victor Kasiepo. Met de Duitse 
hereniging als lichtend voorbeeld hoopt hij 
dat ook de onnatuurlijke grens dwars door 
Nieuw-Guinea snel zal verdwijnen. 

Een organisatie die zich wil aansluiten bij 
de UNPO moet kunnen aantonen „een be
langrijk deel van een volk" te vertegenwoor
digen en tevens terrorisme afwijzen. 

De onderling sterk verdeelde Koerden wor
den bij de UNPO derhalve vertegenwoordigd 
door het voor alle partijen aanvaardbare 
Kurdish Rights Initiative uit Londen. 

TRAINING,.. 
De Koerden kunnen veel baat hebben bij 

de UNPO, denkt Diyar Akin van de Koerdi
sche Mensenrechtenorganisatie. ,,Meer dan 
twintig islamitische landen zijn fel tegen een 
Koerdische vertegenwoordiging bij de VN. 
Via de UNPO hopen wij een beetje sterker te 
staan." 

DEN HAAG/GENEVE - De Ver
enigde Katies is een burol(rati-
sctie organisatie van 169 sta
ten, die in meerderheid geen 
demoitratle icennen. Van de vl|f-
duizend voHceren op de wereld 
komen de meesten bi\ de Ver
enigde Naties niet aan bod. 
Koerden, Tilsetanen, Esten en 
Letten ergeren zich daar ai Ja
ren aan. 
Samen met Aboriginals, Oei
goeren, Taiwanezen, Papua's, 
Armenen, Amerikaanse india
nen, Grtekse Albanezen en Fi
lippijnse CkM-dlIteranen sticht
ten zij ruim iraertlg jaar na de 
oprichting van de Verenigde 
Naties in het Haagse Vredespa
leis de UNPO, de Unrepmseih 
teef Nations and Peoples Org»-
niation. Een unieke stap in de 
geschiedenis en een hoopvol 
teken voor de vele volkeren 
zonder staat in de wereld. En
kele tientallen ^keren uit atle 
werelddelen meidden zich ai bij 
de UNPO als kandidaat-lid. 

De Aboriginals, het oorspronkelijke 
volk van Australië maar zonder staat, 
hebben al hun hoop op de alternatie
ve UNO gesteld. (foto AFP) 

Vanuit het UNPO-kantoor te Geneve zal 
sekretaris Michael van Walt van Praag opko
men voor de leden in onder meer de VN-
mensenrechtenkommissie en de VN-sub-
kommissie voor de bescherming van minder
heden. 

De Nederlander van Walt van Praag heeft 
twintig jaar ervaring in diplomatieke volke-
renstrijd als juridisch adviseur van de Dalai 
Lama. ,,Het valt voor kleine volken niet mee 
om toegang te krijgen tot de VN. Wij willen 
helpen door middel van belangenbeharti
ging, adviezen en korte trainingen in interna
tionaal recht." Ook heeft de UNPO plannen 
voor een eigen persagentschap. Q P F 

UNPO 
Voorlopig adres UNPO; 
Unrepresented Nations and Peoples 
Organization 
347 Dolores Street, Suite 206 
San Fransisco, California 94110 
tel. (415) 626-0995 
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DE STERVENDE ROEBEL 

B
ALYS GAJAUSKAS is nu 64 jaar 
en een erg bedachtzame Litou
wer. Hij is zowat de dr. Borms van 
Litouwen. Hij werd tot kamerlid 
verl<ozen voor het Plungedistrikt, 
op zowat 280 l<m. ten Westen van 
Vilnius, dicht bij de Memel (nu 
heet die haven in het Litouws 
Klaipeda). Hij spreekt met alle lof 
over minister Johan Sauwens, 
die een technisch samenwer

kingsakkoord tussen Vlaanderen en Litou
wen, tussen Antwerpen en Klaipeda, op 
gang heeft gebracht. Hij weegt zijn woorden 
met mondjesmaat. Een beetje Engels, een 
beetje Frans en een goede klad Duits. Hij 
'verbleef' 37 jaar in hechtenis buiten Litou
wen. 

Sedert 1985 werd hij vrijgelaten uit de 
kampen die hij achtereenvolgens in Irkoetsk, 
aan het Ochotzkmeer, ergens in Mordovië en 
in Azië overleefde. Tenslotte 'kreeg' hij er 
nog 2 jaar ballingschap bovenop. Maar in 
1987 was hij terug in Litouwen. Langer dus 
dan de Kosovaarse schrijver Adam Dema?i 
(28 jaar), langer dan Nelson Mandela... 

En hij was één onder de velen... Maar 
onbekend 134% Van de hele Litouwse bevol
king werd tussen 1940 en 1953 gedood, 
verplaatst naar de kampen, overgebracht 
naar Polen, naar Duitsland, door de nazis en 
kommunisten. 

HET LITOUWS VERZET 
Uit het Litouws leger (op poten gezet 

tijdens de laatste onafhankelijkheid van 16 
februari 1918 tot 15 juni 1940) gingen zowat 
60.000 soldaten in het verzet. Tegen de 
Sovjets en de Nazis. En dan vanaf 13 juli 
1944, toen de Sovjets opnieuw Vilnius en 
Litouwen bezetten, bleven ze in de uitge
strekte moerassen en bossen, tegen Moskou 
tekeer gaan. Dat duurde tot zowat 1954! 
Maar de laatste verzetsman werd in 1964 
door de Sovjettroepen (en de KGB) weggecij
ferd naar de werkkampen. 

Wanneer de jonge mensen, verschanst 
achter de zandzakjes in het Litouws Parle
ment, ons onomwonden en zonder veel pa
thos, vertellen dat zij 'totterdood' de Litouw
se vrijheid willen herverdedigen, dan klopt 
dit, alhoewel het geheel van de barrikaden 
aandoenlijk overkomt. Het geloof is er groter 
dan de middelen. Zeker als je Eritrea, El 
Salvador, Koerdistan, Baskenland, Ierland 
enz... kent en meemaakte. Beneden, in de 
grote Parlementshal, installeerden oude 
moedertjes zich op een Scherpenheuvelse 
wijze met kraampjes. 

Voor het Parlement staan in hout gesne
den Litouwse (processie-) kruisen en kapelle
tjes opgesteld. Als je bedenkt dat er voor een 

maand - bij de bestorming door de Sovjet
troepen van de Litouwse TV en radio - doden 
en gewonden vielen, dan voel je de grote 
hoop én realisatiezin van deze tekens... 

VILNIUS 
Even buiten de Litouwse hoofdstad ligt het 

geografisch middelpunt van ons aller Europa 
tussen de Oeral en de Straat van Gibraltar. 
Deze architekturaal-prachtige stad is de 
grootste van de 3 Baltische republieken. 
Meer dan een half miljoen inwoners wonen 
er aan de samenvloeiing van de Neris en de 
Vilnia. 

De officiële waarde van de Roe
bel heet 55 fr. tot wei 60 fr. te 
zijn. Leningen met de 3e. We-
reid b.v. worden door de Sov-
{etunle op die basis aange
gaan... IWaar de banken verre
kenen de roebei op een basis 
van 18 fr., tot lioogstens 20 fr. 
Een toerist ican daarentegen 
hotelroebets itopen tegen 5,50 
fr. of zowat 1/10e. van de offi
ciële waarde!... En tenslotte 
vonden wij diezelfde kroonju
welen op de zwarte markt aan 
minder dan 2 fr./roebel... 
„De inflatie galoppeert alom en 
de prijzen zijn hét gesprekste-
ma, zowel in Litouwen als in 
Moskou." 
Dat vertelt ons senator WHIy 
Kuijpers na zijn verblijf in Vil
nius en Moskou, in beide 
hoofdsteden had Kuijpers tal 
van ontmoetingen, voor ons 
weekblad schreef hij zijn erva
ringen neer. 

Ooit gaven de Sovjets aan Vilnius de 
Leninprijs voor zijn nieuw stadsgedeelte. 
Maar wat verder werden tussen 11 en 13 
januari '91 rond de 300 m hoge televisietoren 
tientallen Litouwers gedood en gewond. Een 
van de vele stuiptrekkingen van de Sovjetdi-
nausaurus? Wie zal het zeggen? Juozas 
Olekas, de Litouwse minister van Volksge
zondheid, bezorgde ons een becijferd ver
slag van de Sovjet-vijandelijkheden. 676 Per
sonen, waaronder 181 vrouwen, verzochten 
om medische bijstand; 14 overleefden die 
dagen niet. Een van hen was de KGB-
Luitenant Shatskikh, gedood door een kogel 
in de rug. De student Tomas Sendorius 
kwam met zijn vader uit Kaunas om de 
zender met zijn blote handen te verdedigen. 

Ondanks een uitstekende aardappel
oogst in de Sovjet-Unie lijdt het land 
honger. Het grote rijk zit echt in de 
patatten. (foto ap) 

Hij wilde een onontplofte granaat teruggooi-
en, weg van de protesterende Litouwers... In 
het kale ziekenhuis ligt hij er nu zelf door
zeefd bij, maar levend... 

Op 15 januari 1991 groette de Russische 
oud-soldaat Fjodorow Borisowitsch h4em 
eerbiedig over de Russische radio. Hij vertel
de hoe zij - op hun beurt! - in '40-'41, Vilnius 
moesten binnenvallen, op bevel, om er de 
'uitgebuite' boerente bevrijden. Moedig riep 
hij maarschalk Jasow op om deze leugen 
t.a.v. de Litouwers niet te herhalen... Wie 
heeft trouwens het bevel gegeven? En nog 
geen maand later, op zondag 10 februari, 
beluisteren we in het Skandinaafs aandoend, 
mooie operagebouw van Vilnius: Beethoven 
en Moessorgski. Het Litouws Simfonisch 
Orkest, geleid door een Let, schoof als 
eerste pianiste een Russische naar voren!... 
En wat verder bezetten Sovjetsoldaten - in -
uniform, achter ons „Draugysté" (= vriend
schap !) - hotel: het pershuis en de TV-
radiotoren. 

De vele pantsers, de prikkeldraad, de 
vernielde hekkens staan en liggen er be
sneeuwd bij. De lopen van de machinegewe
ren geven nu geen kik meer. Maar de angst 
blijft. 
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Als een papaver vlekt de rode vaan doel
loos aan de pershuisgevel. Doorheen de 
bedrading zien we verkleumde gehelmde 
kwfatta-soldaatjes wacht lopen. Wachtend op 
een volgend bevel? Op de kapotgereden 
stoeprand branden de Litouwers dag en 
nacht kaarsen en liggen bosjes stukgevroren 
tulpen... Boven de stad op de Gedimastoren 
(14e. eeuw), wappert het nationale simbool, 
de geel-groen-rode Litouwse vlag, strak in de 
wind. 

Niettegenstaande die halve eeuw sovjet-
bezetting én Stalinistische urbanisatie ver
vreemdde Vilnius niet. In de voorheen afge
sloten nomenklaturawijk, midden in de rui
sende bossen, liggen de villa's van de deels 
weggetrokken Sovjetelite. 

EGIDIUS... 
Met stille trom werden ze 'geleegd'. Parle

mentsleden hebben er nu hun verblijf, goed 
bewaakt - op hun beurt! - door de eigen 
Litouwse politie. De grootste kasteelvormige 
'optrekjes' werden omgevormd tot kinderte
huizen. En Balys vertelt er me zonder ophou
den hoe vreemdzaam hun revolutie wel was. 

Neen, zij schoten hun kommunisten niet 
overhoop! Velen onder hen worden her-
bruikt! Kazimiera Prunskiené, tot voor kort 
eerste-minisler, was een volbloed-kommu-
niste, maar Litouws bewust. Algirdas Bra-
zauskas, KP-leider (en nu Litouwse vrijheids
strijder) gaf in 1989 de simbolische 14e.-
eeuwse belfort-klokketoren met de klassisis-
tisch herbouwde katedraal aan de katolieke 
Kerk terug... 

De Sovjets hadden ze (na 1944) eerst als 
stapelplaats gebruikt totdat ze het schilderij
enmuseum van Vilnius werd. En in Moskou 
bouw ik een allerhartelijkst gesprek op met 
Egidius Bickauskas, die er in een reuzegroot 
ambassadegebouw het vrije Litouwen verte
genwoordigt. Je duizelt erbij. Zeker wanneer 
je wat later verneemt dat diezelfde Egidius 
tot voor 3 jaar een Sovjetgezinde rechter 
was... Maar nu terug naar Vilnius (Wilno voor 
de Polen), waar de Poolse maarschalk én 
president Pilsudski geboren werd. Met zijn 
ommeland, werd het door Stalin in 1940 van 
Polen afgehaakt... Er leven in dat gebied nog 
250.000 Polen. In het Litouws Parlement 
zetelen overigens in de beste verstandhou
ding met de Litouwers - 7 Pools-Litouwse 
parlementsleden. En de restauratie van het 
oude, wonderlijke stadsdeel - ooit het Jeruza
lem van de Baiitikum I - geschiedt er hoofd
zakelijk door Poolse gastarbeiders. Zij heb
ben meer ervaring, vertelt Danguolé - een 
Engels-kennende Litouwse - me. 

Uit dit destijds hoofdzakelijk Joodse stads
deel, werden na 1941, een 60.000-tal Joden 
weggevoerd naar het Woud van Penary, op 
de weg naar Kaunas (de vroegere Litouwse 
hoofdstad). Ze zouden nooit meer terugke
ren. 

De Sovjets bouwden er een sober groots 
herdenkmgsgeheel en zwegen in alle talen 

en stenen over hun uitroeiingsprogramma's. 
In de bittere kou vertelt een van de weinige 
overblijvende Joden (nu taxivoerder) hoe hij 
ontsnapte. Hij kent Antwerpen en Amster
dam en ritst met een vrij goeie uitspraak 
tussen zijn tanden een tiental van onze 
schildersnamen. Met zijn baard van-méér
dan-drie-dagen en zijn pelsen hoed, troont 
hij keizerlijk in zijn versleten Lada en weigert 
absoluut één roebel aan te nemen voor de rit. 

Het 6-talige VTB-VAB-gidsje voor Brussel op 
tekst van dr. Paul de Ridder, met mooie 
kleurenfoto's, wil hij wèl aannemen... En 
voordat we uitstappen vertelt hij nog in zijn 
Baltisch Duits dat in Vilnius, de eerste chef 
van de gehate KGB geboren werd. Waarom 

heet er een van de grote bedrijven nu (nog) 
Feliks Dzerzhinski... 

TSAAR GORBATSJOV... 
Het is zo een van die goed-bewaarde 

geheime recepten van de Litouwse- en Sov-
jetsamenleving. Op 24 februari 1990 kozen 
de Litouwers met overgrote meerderheid een 
vrij parlement vanuit hun Sajudis (= bewe
ging), ontloken in juni 1988. Normalenwijze 
zou er dan een bijltjesdag kunnen volgen. 

De emoties hier, zijn meer dan onder
bouwd door de bittere werkelijkheid van de 
koncentratiekampen. Siberië, Mordovië, 
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LANDUIT 

EEN RIJK SCHIP DAT NIET 
HOEFT TE ZINKEN? 

Bij de modale Rus krijgt alleen Boris Jeltsin nog krediet. Maar ook tegen hem 
verzamelen zich konservatieve krachten. (toto VUM) 

Perm enz. betekenen voor iedere Litouwse 
familie een littel(en. Mevrouw Landsbergis 
bvb. verbleef 9 jaar in die kampen ; Irena 
Vitkauskiené, mijn franssprekende gids in 
het Memelgebied, werd in Siberië geboren 
en verbleef er tot fiaar 10 e. jaar enz... enz... 

Bij elk kontakt duikt die tragiek op. Maar 
velen die met de kommunisten samenwerk
ten bleven op post. 

5% Van de huidig-gekozen parlementsle
den verbrandde meer dan zijn vingers! Op 
de 141 parlementsleden kwamen er 38 die 
maandag 11 februari 1991 n/ef opdagen om 
de volksraadspleging-voor-de-vrijheid te be-
kractitigen. Enkelen onder hen zijn nationa
listen en verblijven-met-opdracht in het bui
tenland. Maar tussen de anderen huizen een 
reeks opportunisten, die de kat uit de boom 
kijken, evenwel getooid met de Litouwse 
kleuren. Niet ver van onze ambassade in 
Moskou huist al jaar een reuzegroot Litouws 
gebouwengeheel: administratieve diensten, 
een hotel, een ambassadeursverblijf, een 
garage... 

Kortom net een Litouws eiland met de 
Litouwse driekleuren er bovenop - eten inbe
grepen ! - in de Moskovietse armer wordende 
gemeenschap van 9 miljoen. 

Meer dan 140 personen voeren er de 
dienst en 80% onder hen deden dat even 
goed voor februari 1990! Daartussen zou de 
KGB zijn mannetjes behouden hebben... 

Geregeld worden er de telefoonlijnen verbro
ken. Ook in Vilnius troont de KGB in zijn 
Komandaturpaleis in zijn volle macht. Dit 
alles bewijst hoe broos de herwonnen zelf
standigheid wel is en hoe geslepen traag-
maar-zeker (?) de Russische beer.... Gorbat-
sjov is voor de oprechte Utouwers slechts de 
aflossing van de macht in Tsaristische stijl. 
Hij werd niet gekozen, maar aangeduid, 
gekroond dus gelijk de Tsaren van weleer. 
Hun hart gaat naar Boris Jeltsin. 

Rondom hem groeide een demokratisch-
Russische beweging, die goede kontakten 
heeft met de Baltische- en andere bevrij
dingsbewegingen. Bogdanov, de voorzitter 
van Demokratisch Rusland, vertelt me hoe 
zij trachten fondsen te vergaren om in dit 
onmetelijk land de Sovjet-strukturen te ke
ren. Zowat de helft van het Russische parle
ment staat achter hen. Maar in de Opperste 
Sovjet beheerst zeker nog voor 3/4e. de 
konservatieve, Sovjet-garde het spel. Zij ge
ven, waar zij het kunnen, de oude KP een 
ander kleedje, zoals in Litouwen het Komitee 
van Nationale Redding. Denk maar hoe Roe
menië of Burgarije dit evenzeer doen... 

Willy Kuijpers 

Volgende week: 
Van Vilnius vloog W. Kuijpers naar Mos

kou en ontmoette er enkele zopas vrijgela
ten hoge sovjetmilitairen, ging mee in een 
winkelrij aanschuiven en kocht een hand
vol scherpe anti-sovjetkarikaturen... 

,De mafia heerst nog altijd in het Krem
lin", zegt de taximan uit Leningrad. Hij 
spuwt verachtelijk op de grond bij het 
vernoemen van de naam Gorbatsjov.„Hoe 
harder wij werken, hoe minder wij bezit
ten", voegt hij er verbitterd aan toe. Ook 
prof.dr. Wladimir Bjeoolesow van de IMos-
kouse afdeling Neerlandistiek, met wie wij 
een urenlang gesprek voerden, zit op de
zelfde golflengte. Ook hij stond bij de start 
van de perestroika en de glasnost geest
driftig achter de nieuwe ideeën. De ekono-
mische chaos enerzijds en respektievelijk 
het bloedbad In Armenië, Azerbeidjan, 
Georgië en nu in de Baltische staten ver
geven ze hun president niet meer. 
Een politikus die — op één seizoen — van 
het overleg naar de agressie draait, ver
liest alle geloofwaardigneid, zucht de diep 
ontgoochelde professor. 

De vele gesprekken die wij van hoog tot 
laag, in Leningrad en Moskou gevoerd heb
ben, bevestigen dat Gorbatsjov het flink 
verkorven heeft. Het verdwijnen van Sjever-
nadsje op het politieke toneel was alleszins 
een onrustwekkend signaal. 

Alleen Boris Jeltsin krijgt nog krediet, in 
afwachting dat ook deze man steken laat 
vallen. En intussen worden tegen hem de 
konservatieve krachten opgetrommeld. Het 
oude staatsnationalisme met de 2de WO, 
wordt met veel tremelo's bespeeld: meer 
dan 100.000 stapten zondag 24 februari op 
doorheen Moskou. En een dag later bracht 
Jeltsin er het drievoudige op de been! Op 
hun beurt vierden zij de 73ste verjaardag van 
het Rode Leger... 

EKONOMISCHE 
PUINHOOP 

Ekonomisch is de SU een puinhoop. In de 
winkels valt er weinig of niets te kopen. Toch 
kun je geen stap verzetten of er wordt een en 
ander aangeboden op de zwarte markt. 
Geen vodka, champanje, kaviaar in de bars 
van het hotel, maar het hotelpersoneel biedt 
het je aan — en nog veel meer — achter alle 
hoeken en kanten. Niemand wil nog roebels, 
alleen dollars en Duitse marken zijn gegeerd. 
Prostitutie, als armoedeprobleem, is overal 
zichtbaar. 

Voor het weinige dat de gemiddelde bur
ger nog kan kopen staan er steeds rijen en 
rijen wachtenden, de echte nationale ziekte. 
Dit betekent: één verkoper die hard werkt om 
die rij op te vangen en de tientallen, her-en-
der, die niets doen. Of zeggen hoe het moet 
gedaan worden I Op die wijze kan een ekono-
mie onmogelijk bloeien. 

Van oudsher zijn de Russen zo gewoon 
betutteld te worden, dat initiatief nemen nog 
steeds een moeilijke zaak blijkt te zijn. Het 
overschakelen naar de vrije marktekonomie 
zal nog veel bloed en tranen kosten. Duistere 
krachten op de achtergrond — ook uit het 
Westen I — zijn bezig de boel te manipuleren 
en naar hun (korrupte) hand te zetten. De 
apparatsjieks zijn nog lang niet uitgescha
keld en zolang er nog één KGB'er leeft, dient 
hij gewantrouwd te worden, beweren velen. 

ï> 
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De doorsnee-Rus voelt zich bij dit alles 
onzeker en onveilig en hij wendt zich opval
lend weer tot God, die opnieuw méér vertrou
wen wekt dan zijn vroegere „tovaritsj". De 
Russen groeiden vanuit de geschiedenis als 
een diep gelovig volk, daar kan niemand 
omheen, maar de ortodokse kerk is altijd 
sterk paternalistisch geweest. In hoeverre nu 
gaat de ene betutteling de andere vervan
gen? 

STRUKTUURLOOS 
Het bijwonen van een mis is een ontroe

rende belevenis. Er is geen vergelijk met veel 
oppervlakkigheid in Westerse kerken. Het 
Bizantijnse zingen is rustgevend. De tipisch-
diepe, sonore mannenstemmen houden je in 
de ban. Wij zien vele baboes/chka's maar 
ook veel jongeren. Een gestorven meisje ligt 
als een wassen pop aandoenlijk in een open 
kist, de oude wijze van begraven. In een 
andere hoek wordt een kind gedoopt. Dood 
en leven ven/veven met elkaar. Een pope-
met-lange-baard hoort de biecht van aange
zicht tot aangezicht. Er is, hoe dan ook, iets 
fascinerend in de Bizantijnse ritus. 

De Sovjetunie valt uit elkaar, zover is 
duidelijk. De hele maatschappij geeft de 
indruk een zinkend schip te zijn, terwijl het 
schip alles bezit om een veilige en eigen 
koers te varen. 

Om te beginnen is er géén gebrek aan olie. 
Zelfs het meest armzalige kantoortje is ver
warmd. In het jongste verleden was de Sov
jetunie een hoofdzakelijk boerenland dat 
zichzelf kon voeden. Het Zuidelijker Oekraïe-
ne werd eertijds dé graanschuur van Europa 
genoemd! (Inmiddeiss hebben ook daar de 
kolchozen ruimschoots hun ondeskundig
heid bewezen!). En vooral in Siberië is de 
bodem rijk aan mineralen. Ook alleen al 
wegens zijn kunstschatten is deze staat 
oeverloos rijk. Ik zou bovendien niet graag 
een cijfer plakken op de miljardenwaarde 
van de Ermitage in Leningrad. 

SAUF-QUI-PEUT! ^ 
Het gesprek met „onze" professor vindt 

plaats in de hall van ons hotel. Hij kan ons 
niet uitnodigen op zijn appartement, want hij 
is aan zijn laatste boontje koffie toe. Zijn 
vrouw, tandarts, vindt nergens antibiotika. 

géén ether, géén watte, aspirine en zo meer. 
Hoe los je zoiets op?, vragen wij beklemd. 
Wladimir weet het ook niet. 

Wij stellen hem voor ons te vergezellen 
naar een restaurant, maar dat kan nog niet 
„zomaar". Een pasje van hier en een pasje 
van daar, houdt de Russische bureaukratie 
nog altijd bezig. 

Nu eerst verklapt Wladimir, die wij in het 
verleden reeds enkele keren ontmoet heb
ben, dat zijn vader onder Stalin drie jaar 
werkkamp in Siberië achter de rug had, 
wegens „anti-kommunistische propagan
da"... De professor heeft nooit durven gelo
ven dat vrije meningsuiting nog tijdens zijn 
leven zou mogelijk geweest zijn. Hijdenkt 
niet dat de klok op dat vlak nog zal kunnen 
teruggeschroefd worden. 

Als de Sovjetunie haar strukturele proble
men kan oplossen zal het schip niet volledig 
zinken. In afwachting is het „sauf-qui-peut". 
En hij zelf snakt naar de lente, want dan kan 
prof.dr. Wladimir Bjeoolesow gaan vissen en 
met het inzouten en/of diepvriezen van de 
vangst de nodige proteïnen in huis halen... 

Hilda Uytterhoeven 

ADVERTENTIE 

Tönissleiner 
is vooral een gezondheidswater! 

Eeuwen geleden spraken de Romeinen reeds van de buitengewone 
gezondheidseigenschappen van «Tönissteiner Sprudel». 
In latere tijden vestigde de toenmalige mineraienkenners 
herhaaldelijk de aandacht op het bronwater van Tönissteiner. 
Ze prezen het niet alleen aan als een heertijk dorstlessend middel, 
mJaar ook en vooral om zijn samenstelling met magnesium en 
calcium. Hun lovende rapporten werden zelfs teruggevonden 
tot in... vierhonderd Jaar oude oorkonden. 
Bij de bron vindt men oude schriften als «fons sanitatis, effectu 
mirabifis » ( = gezondheidsbron, wonderbaar in haar inwerking en 
«de beroemdste bron onzer tijdrekening». 
Tönissteiner Sprudel is speciaal geschikt voor: 
1.' ziekten der urine-afvoerkanerfen. 

a) reinigen der nieren, urinewegen, blaas- «n voorstanderklier 
(prostatis). 

b) reinigen bij nierstenen; ook fosfaat- en karbonaatstenen. 
chronische maagsliimvliesontsteking. Herstellen na. 
darmontéteking. Zenuw- en funktionete storingen, 
chronische ontsteking dec luchtpijpen (pharyngitis tracheitis, 
chronische spastische bronchitis, attergische huidaffectie). 
ziekteverschijnselen bij de stofwisseling.. 
Urinezuur diathese met haar gevolgen. Jicht. 

Import ABTS - Tiense steenweg 63 - 3040 Bierbeek Korbeek-Lo - Tel. 016/46 0311 
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VOLKEN EN STATEN 

EEN JAAR 
VOLKSNATIONALE STRIJD 
Toen wij, tn januari 1979, met deze Jaarlijkse overzichten startten, dienden «rij ons meteen te verontschuldi
gen voor de onvoHedigheid ervan. De reden ervan lag In de schaarste van de tïerichtoeving over 
nationallteitenvraagstukken. Geleidelijk is daar verandering In gekomen. Reeds een paar jaren geleden 
moesten we niet alleen ons aantal bladzijden aanzienlijk uitbreiden maar ook onze onmacht bekennen om al 
ware het maar het voornaamste bij te houden van wat In die ««reid gebeurt. Wil hadden dan ook toegang 
gekregen tot wat meer gespeciaiiseeitie iektuur. 
Nu is het 7X> ver dat zeHs In gewone Vlaamse dagblad^ aweel over dit onderwerp wrschljnt dat steiler dezes 
er zijn handen vol mee heeft. Alleen al met het volgen van de gebeurtenfi^en zou Iemand halftijds tainnen 
bezig zijn, om van acWeigro/jdlnformatie nog niet te spreken. 
Het is een duidelijk bevwjs van de aktuailteit van de „nationale gedachte". Wel Is die eerder In Oost-Europa en 
buiten Europa te vinden. 
In het Individualistische Westen, waar gemeenschapszin meer en meer op de achterarond geraakt, zijn het 
alleen de opstandige volkeren zonder staat die het belang van de volksaard bessen. 
De meeste anderen blijven er onverschillig voor en laten 3dch dan ook schaapachtig meeslepen naar een 
nieuwe smeltkroes: de vooral ekonomische Europese Gemeenschap. 

Karel Janseg^s 

TOENADERING NOORD-ZUID 
VORDERT MOEIZAAM 

We moeten voor deze vaststelling niet ver 
van huis gaan. De Nederlandse stam is 
waarschijnlijk van alle Europese volkeren de 
minst volksbewuste. 

Hoe zou anders een Nederlands socialist 
minister van Onderwijs, met name dr.ir. J. 
Ritzen, het In zijn hoofd kunnen halen, het 
Engels tot enige of belangrijkste voertaal te 
willen maken op de Nederlandse universitei
ten? Een dergelijke aanloop tot kulturele 
zelfmoord zou bv. in Denemarken met poli
tieke zelfmoord gelijk staan. 

NOG KEMELS... 
Gelukkig is dit verbijsterende voornemen 

— voor scherpe waarnemers een teken aan 
de Europese wand — toch op genoeg ge
zond verstand gestuit bij heel wat noordelijke 
en vanzelfsprekend bij vele zuidelijke Neder
landers. 

Tot in 1990 toe wordt dit uit december 
1989 daterende Initiatief druk besproken en 
uiteindelijk verworpen. 

Het verhindert niet dat een andere Neder
landse minister, met name Hedyd'Ancona, 
een nieuwe kemel schiet: zij blijft opzettelijk 

Een sprankel hoop in de moeilijke samenwerking tussen Noord en Zuid is de 
niet aflatende bedrijvigheid van het ANC. Hier een beeld van de 40ste 
algemene vergadering te Brussel, 28 april '90. (,o,o E. Peustjens) t> 
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DE WEERBAARHEID 
VAN HET ZUIDEN 

afwezig op de op 28 april gehouden 40ste 
algemene vergadering van het Algemeen 
Nederlands Kongres te Brussel. En wat zij 
daar dan door een ambtenaar laat voorlezen 
maakt het nog erger: zij betwist het bestaan 
van een gemeenschappelijke Nederlandse 
kuituur. Het is dus wel duidelijk dat enige 
politieke toenadering tussen Noord- en Zuid-
Nederland, al ware het slechts met het oog 
op de Europese bovenbouw, nog lang niet te 
bekennen is. 

TOCH IS ER HOOP 
Toch zijn er hoopgevende tekenen, eerder 

pragmatische samenwerkingsvormen, mis
schien de onontbeerlijke humus voor diepere 
wortel schietende initiatieven. 

In november organiseert het Algemeen 
Nederlands Zangverbond het eerste uitwis
selt ngskoncert Vlaanderen-Nederland. 

In februari sluit de VDAB (Vlaamse Dienst 
voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsoplei
ding) van Oost- en West-Vlaanderen een 
samenwerkingsakkoord met tegenhangers 
uit Zeeuws-Vlaanderen. 

Op 11 juni beslist het komitee van minis
ters van de Nederlandse Taalunie een spel
lingskommissie op te richten die eindelijk 
een eenvormige spelling voor de Nederland
se taal moet uitwerken. 

Wanneer het er echter op aankomt, de 
gemeenschappelijke Stichting voor Vertalin
gen in de Taalunie onder te brengen, knapt 
elke samenwerking gewoon af op de Vlaams-
vijandigheid van een paar Noordnederland-
se ambtenaren, daarin niet gehinderd door 
hun minister. 

WEDERZIJDSE 
GOLVEN... 

Vlaamse hoogleraren aan Noord- en Zuid-
nederlandse universiteiten publiceren dan 
weer tijdens de zomermaanden de resulta
ten van een onderzoek in universiteiten bo
ven en onder de grens, over de wederzijdse 
bekendheid en verwantschapsgevoelens. 
Laatstgenoemde vallen nogal mee, eerstge
noemde helemaal niet. 

Verheugend is een tekst opgesteld en 
goedgekeurd door de meeste Noord- en 
Zuidnederlandse leden van het Europees 
Parlement op 14 juni. Hij handelt over de 
gewenste ,,samenwerking tussen Nederland 
en Vlaanderen". 

Tenslotte verdienen de officiële resultaten 
van de kulturele uitwisseling (weliswaar met 
,,België") in 1989, bekendgemaakt in mei 
1990, enige aandacht. Belgische optredens 
in Nederland stegen met 20 %, tot 1.055 
voorstellingen, lezingen en tentoonstellin
gen; Nederlandse in België met 47 % tot 
1.040. 

De Vlaamse beweging heeft de druk van 
vreemde meesters in België zeer geleidelijk 
weten weg te nemen. De Vlamingen voelen 
niet meer dat ze hun eigen baas nog niet zijn. 
Het meest voor de hand liggende gevolg 
hiervan is dat hun weerbaarheid alvast af
neemt. Die zullen ze nochtans in de komen
de tijden hard nodig hebben. Niet langer 
blijven hun buren enkel de zich traditioneel 
beter voelende Fransen; in het eenwordende 
Europa komen ook Engelse en andere ka
pers op de kust. 

6 MEI-BETOGING 
Een onderzoek naar de motivering van 

jonge volwassenen die men trouwe IJzerbe-
devaarders kan noemen, brengt in het voor
jaar aan het licht dat zelfs bij hen bijkomstige 
motieven een vrij grote rol spelen. 

Erger is de oproep van de Vlaamse scouts
beweging om niet deel te nemen aan de 
enige Vlaamse betoging sedert jaren die te 
Brussel gehouden wordt op 6 mei. Niemand 
had het durven hopen maar ze wordt een 
waar sukses. 

De doelstellingen van de betoging heten 
,,meer autonomie en betere demokratie". 
Inhoudelijk zijn de eisen gematigd maar ze 
worden fors geformuleerd. Er is volk van 
uiteenlopende pluimage en ook jeugd, waar
onder een deel dat duidelijk rebelleert tegen 

de eigen leiding. Daar wordt met veel nadruk 
geëist, werk te maken van de zgn. derde faze 
van de staatshervorming. Het jaar gaat even
wel ten einde zonder dat dit dossier zelfs 
maar in beweging komt. 

In het begin van het jaar duikt een Belgi
sche vereniging op, die zich Prollngua 
noemt. Zij pleit voor het wijzigen van de 
bestaande taalwetgeving en voor het invoe
ren van tweetaligheid vanaf de kleuter
school. Dit initiatief gaat uit van Waalse en 
franskiljonse kringen. Zij hebben de nieuwe 
tijd kennelijk nog niet verwerkt; krijgen niet
temin steun vanuit verschillende Vlaamse, 
niet-vlaamsgezinde, milieus (die zijn de 
meerderheid). Sommige scholen, vooral in 
Limburg, gaan op hun lokroep in en begin
nen met deze onwettelijke eksperimenten. 
Dit zorgt voor de nodige politieke beroering. 
De gemeenschapsminister van Ondenwijs 
spreekt zich duidelijk uit tegen het initiatief. 

Inmiddels sluipt het Engelse gif ook in de 
Vlaamse samenleving binnen. De fakulteit 
Landbouwwetenschappen van de Gentse 
Rijksuniversiteit dient een voorstel in voor 
een nieuwe opleiding (eremologie) die uit
sluitend in het Engels zou worden gegeven. 
De vis rot blijkbaar nog steeds eerst aan de 
kop. 

In de Vlaamse Raad wordt de gemeen
schapsminister van Onderwijs meer dan 
eens aan de tand gevoeld over de aanvaard
baarheid van het Engels als voertaal in het 
hoger onderwijs. 

De Vlaamse betoging op 6 mei was een sul(ses. Ook liet ludielce ontbralc niet. 
(foto Dann) 
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FRONTNIEUWS 
In België hebben de Vlamingen, naast hun 

algemeen samenlevingsprobleem met de 
Walen, twee kopzorgen; het taaleiland Brus
sel en de taalgrens, in het biezonder het land 
van Overmaas. 

Van enorm belang voor de toekomst van 
de Vlamingen te Brussel is het onderwijs. De 
jongste jaren kende dit een merkwaardige, 
zij het niet sensationele, opgang. Toch is er 
nog verfransing: ongeveer 18 % van de 
Brusselse kleuters bezoekt Vlaamse scho
len, maar in het lager ondera/ijs zijn het er 
slechts 16 %. In 1990 wordt de kampanje 
voor het Vlaams onderwijs van gewestminis
ter Grijp alleen in 't Nederlands gevoerd: 
franstalige kinderen worden wat afgeremd; 
hun ouders beginnen al eisen te stellen! 

In september blijkt de kampanje opnieuw 
sukses gehaald te hebben. Overal blijven de 
leerlingenaantallen op hetzelfde peil — spijts 
het dalende geboortecijfer — of stijgen ze 
zelfs lichtjes. 

Voorzichtigheid blijft evenwel geboden: op 
12 jaren tijds is het aantal kinderen uit 
vreemde gezinnen verviervoudigd, dat uit 
gastarbeidersgezinnen verdrievoudigd. Sa
men vormen zij een vijfde van de zgn. 
Vlaamse kleuters, 10 % van de lagere-
school-leerlingen. Bovendien komt slechts 
één op de drie kleuters uit homogeen Vlaam
se gezinnen; voor het lager onderwijs is dit 
vanaf 1990 minder dan de helft. Bij de 
kwaliteit van het taalonderwijs en zeker bij de 
geest van dit Vlaamse onderwijs passen dus 
wel enkele vraagtekens. 

SPELDEPRIKKEN ~ 
En dan zijn er natuurlijk nog de tergende, 

nooit billijk opgeloste situaties: metro-sta
tions waar Vlamingen alleen met gebaren
taal terecht kunnen en OCM\N-ziekenhuizen 
waarin men als franstalige wordt opgeschre
ven bij het geringste woordje Frans dat men 
laat horen. 

Op het terrein rond Brussel gaan de weinig 
ruchtbaarheid krijgende speldeprikken en de 
guerilla voor: bekladding van wegwijzers en 
aanplakborden (in de twee richtingen), inci
denten in Overijse, Kraainem en elders. Over 
de lange taalgrens in België is weinig te 
berichten. Ze ligt er rustig bij, behalve in 
Brabant en in Overmaas. 

In het Brabantse Overijse komt onrust naar 
boven bij Vlaamse jongeren. Die zien nauwe
lijks kans om in hun gemeente te blijven 
wonen, zo hoog als de vastgoedprijzen daar 
gestegen zijn. De schuld daarvoor leggen zij 
bij de samengevoegde invloed van Eurokrati-
sche en franstalige inwijkelingen. Politici ho
ren dat niet graag en beweren dus maar dat 
het niet waar is. 

Overijse zit echter geprangd tussen de 
taalgrens en de Brusselse olievlek en ge
raakt even bedreigd als Sint-Genesius-Rode. 

In het Payof/en/and volgt de taalgrens gros
so modo de loop van de Marke, een bijrivier 
van de Dender. Bij verkiezingen voor de 
schoolraad van de basisschool Marke-vallei 
(Hernse-Galmaarden) blijken de ouders van 
een aantal leerlingen franstalig te zijn en zich 
als zodanig te organizeren. De gemeen
schapsminister van Onderwijs, hien/an op de 
hoogte gebracht, verroert geen vin. 

Vlaanda VOEREN 

Ondanks goede initiatieven, voelen 
de Vlamingen onvoldoende aan dat 
meer en meer autonomie verworven 
wordt. (foto vuM) 

In Voeren blijft het broeien. De beruchte 
belhamel José Happart gaat door met het 
bedenken van pesterijtjes. Op het ,,fête du 
peuple fouronnais" stelt hij voor. Voeren 
door het Vlaamse en het Waalse Gewest 
samen te laten besturen en elke inwoner te 
laten uitmaken tot welke Gemeenschap hij 
wenst te behoren. 

Op 6 december erkent de gemeenschaps
minister van Kuituur de gemeentelijke kultu-
rele raad van Voeren, waarin alleen neder-
landstalige verenigingen zetelen. Het bete
kent een bescheiden versterking voor het 
Vlaamse levenskracht op die voorpost. 

UIT DE ZUIDELIJKSTE 
NEDERLANDEN 
GOED NIEUWS 

Er is nog een meer bedreigde frontsektor 
dan het Belgisch-Vlaamse Zuiden, dan Brus
sel en officiële taalgrens: Zuid-Vlaanderen, 
dat grotendeeld overstroomd stuk Dietsland 
in Frankrijk. 

NEDERLANDS 
GEVRAAGD 

De herleving van het volksbewustzijn blijft 
er aanhouden. Daar lopen nu al 30 vrije 
kursussen Nederlands in 14 gemeenten, er 
bestaat een licentie Nederlands aan de 
Rijksuniversiteit van Rijsel, 14 sekundaire 
scholen geven een leergang Nederlands, in 
Belle en Zuid-Wervik volgen 500 leerlingen 
van rijksbasisscholen Nederlandse lessen 
en in Duinkerke wordt ,,Vlemsch" aange
leerd. Het Komitee voor Frans-Vlaanderen 
(KFV), gevestigd te Waregem, zit daar voor 
veel tussen. 

Voortdurend starten nieuwe leergangen 
Nederlands, op verschillende niveaus. In de 
eerste helft van augustus wordt zelfs in het 
verre Bonen (sedert de 12de eeuw verfranst) 
een zomerkursus Nederlands georgani-
zeerd. 

In april wordt voor de derde maal te 
Brugge een bijscholingsweek georganizeerd 
voor leraren Nederlands in Zuid-Vlaanderen. 

De Franse dienst voor arbeidsbemiddeling 
te Duinkerke bevestigt dat het Nederlands, 
na het Engels, de meest gevraagde taal is en 
meldt dat het aantal kandidaten voor vrije 
kursussen Nederlands sedert de herfst van 
1989 opzienbarend toeneemt. 

Het KFV heeft nieuw Vlaams leven gewekt 
dat zienderogen meer en meer op eigen 
poten komt te staan. Er ontstaan steeds 
meer Vlaamse verenigingen, de deelneming 
aan de jaarlijkse taaiprijsvraag van het KFV 
kent een groeiend sukses. 
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Zulke kentering is soms aan kleine dingen 
te bemerken, bv. aan de poststempel van 
Belle; tweetalig en versierd met de Vlaamse 
leeuw. Zo zijn ook in Rubroek een aantal 
Nederlandse straatnaambordjes aange
bracht op eenparig verzoek van de gemeen
teraad. 

INVESTERINGEN 
In oktober wordt zelfs een betoging gehou

den, nog wel in het vanouds franstalige 
Rijsei. Driehonderdvijftig betogers is geen 
massa. Maar zulke betoging (voor de erken
ning van Vlaanderen in het algemeen en van 
zijn naam in het biezonder) is wel de eerste 
sedert de oorlog. De Franse overheid zorgt 
voor niet teveel last, een beloofde tegenbeto
ging blijft uit. Wel komt er versterking van 
over de grens, o.a. van VU-senatoren. 

Opvallend veel aandacht is in 1990 ge
gaan naar sociaal-ekonomische vormen van 
kontakt en samenwerking tussen Belgisch
en Frans-Vlaanderen. Zij kunnen de hef
boom, die de gezindheid is, niet vervangen, 
maar zij kunnen veel tegenwerken of bevor
deren. 

Er is de jongste tijd heel wat te doen over 
Vlaamse bedrijven (al 400) die investeren in 
het Franse département Nord. 't Zal wel 
allemaal in 't Frans gebeuren maar het zijn 
toch kontakten van Frans-Vlamingen met 
andere Vlamingen, niet met Fransen. 

Zonóagtreinverbindingen blijven rijden 
tussende Pauve en Duinkerke tijdens het 
toeristisch seizoen. De zaterdagverbinding 
wordt niet voortgezet omdat Duinkerke, an
ders als in 1989, het initiatief niet meer heeft 
genomen. Opdat van Belgische zijde zulk 
initiatief zou genomen worden is vermoede
lijk een federalizering van de NMBS nodig! 

Het watertQerisme wordt op bescheiden 
wijze geïntegreerd binnen het stroomgebied 
van de IJzer. Binnen dat van de Leie niet 
omdat er een sluis op ligt te Komen, omdat 
Komen helaas nu tot Wallonië behoort en 
omdat dit Gewest niet geïnteresseerd is in 
het bevorderen van Vlaamse integratie. 

Tenslotte moeten we een pluim steken op 
de hoed van de veelgesmade BRT. 

Radio Uylenspiegel, zorgenkind van de 
vereniging „Menschen lyk wider" verheugt 
zich uitdrukkelijk over steun vanwege de 
BRT: dagelijks en wekelijks kassettes met 
programma's die zonder meer gebruikt kun
nen worden en het bevoorradingsprobleem 
helpen oplossen. Bovendien nog materiaal in 
bruikleen of als gift. En, alsof dit not niet 
genoegd ware, een opleiding van animato
ren en techniekers. 

Karel Jansegers 

ADVERTENTIE 

Een dimensie 
meer! 

Voor uitstekende dienstverlening 
tegen competitieve prijzen 
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elektriciteit, aardgas, iv/FM-sIgnalen 
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HEDD WYN BINDTEKEN 
TUSSEN 

VLAANDEREN EN WALES 

D
E Mechelse meubelmakers ge
nieten een wereldwijde faam. 
Een staalte van het vakman
schap van Eugeen Vanfleteren 
(1880-1950) is te bewonderen in 
de heuvels van Noord-Wales. In 
Yr Ysgwrn, de boerderij van de 
familie Evans even buiten het 
dorpje Trawsfynydd, staat een 
prachtige houten zetel. Eugeen 
Vanfleteren, die bij het uitbreken 

van de Eerste Wereldoorlog naar Engeland 
vluchtte en zich vestigde in Birkenhead (bij 
Liverpool), vervaardigde het kunstwerk in 
1917 in opdracht van de Nationale Eistedd
fod, d.i. het nationaal kultuurfestival van 
Wales. 

De zetel was de hoofdprijs van een wed
strijd voor traditionele poëzie, waarbij de 
gedichten moeten beantwoorden aan zeer 
strenge rijmregels. 

Duizenden Welshmen waren op 6 septem
ber 1917 aanwezig op de prijsuitreiking, het 
hoogtepunt van de jaarlijkse Nationale Eis
teddfod, die toen plaatsvond In Birkenhead, 
vlak over de Welsh-Engelse grens. De Eis
teddfod werd die dag voorgezeten door de 
Britse eerste-minister David Lloyd George, 
een Welshtalig Welshman, die als jong politi-
kus een vurig pleitbezorger van Welsh zelf
bestuur was. 

Met spanning keek het publiek uit welke 
dichter zou worden uitverkoren om op de 
Zetel plaats te nemen. Niet toevallig is een 
zetel de Inzet van de poëziekompetitie. Hij 
verwijst naar de ereplaats die de hofdichters 
naast de middeleeuwse Welshe vorsten be
kleedden. 

De verslaggever las de beoordeling van de 
drie juryleden voor en deelde tot slot mee dat 
de inzending met het pseudoniem „Fleur-de-
lis" bekroond werd. Daarop werd de laureaat 
verzocht recht te staan wanneer de bazuinen 
in zijn richting schalden. 

DE ZWARTE ZETEL... 
De bazuinen schalden In de vier windrich

tingen, maar niemand stond op. De verba
zing van het publiek sloeg om In verslagen
heid toen werd bekendgemaakt dat de lau

reaat zes weken voordien gesneuveld was. 
Zijn naam: Ellis Hemphrey Evans, beter 
bekend als Hedd Wyn, wat betekent,,Lich
tende Vrede". Hedd Wyn, voor wie een 
Vlaming de Zetel van de Nationale Eistedd
fod had gemaakt, was op 31 juli 1917 geval
len in Vlaanderen tijdens de Slag om Pilkem. 
„Yr wyl yn ei dagrau a'r Bardd nyn el fedd" 
(Het festival In tranen, de dichter in zijn graf, 
dichte de aartsdruide Dyfed). 

Over de lege Zetel werd een zwart kleed 
gelegd. Nadien werd hij per trein overge
bracht naar Trawsfynydd. Op een in het 
zwart gehulde kar, getrokken door paarden, 

Ellis Humphrey Evans werd onder het 
pseudoniem Hedd Wyn een legende 
in Wales. 

kwam de Zetel In de familieboerderij ,,Yr 
Ysgwrn" aan. De hoeve is sedertdien een 
Welsh bedevaartoord. Ontelbare nieuwsgie
rigen kwamen een blik werpen in de zitka
mer, waar de Zetel staat opgesteld tussen 
enkele andere Zetels en trofeeën die Hedd 
Wyn in lokale poëziewedstrijden won. De 
boerderij is geen museum, maar wordt nog 
steeds bewoond door twee neven van Hedd 
Wyn, Qerald en Ellis Williams. 

Hedd Wyns posthume onderscheiding 
staat in de Welshe annalen geboekstaafd als 
„Y Gadair Ddu" (De Zwarte Zetel) en het 
kultuurfestival van 1917 als de Eisteddfod 
van de Zwarte Zetel van Birkenhead. 

mm-
SCHAAPHERDER 

Ellis Humphrey Evans werd geboren op 13 
januari 1887 in Pen-lan, een huis in de 
dorpskern van Trawsfynydd, als oudste zoon 
van Evan en Mary Evans. Vier maanden later 
nam het gezin zijn Intrek in de boerderij ,,Yr 
Ysgwrn". 

Meirionydd, de geboortestreek van Hedd 
Wyn, is dunbevolkt maar door en door Wel
shtalig. In 1901 sprak 94 % van de 49.000 
inwoners Welsh. De kennis van deze Kelti
sche taal ging er minder snel achteruit dan 
elders. Het aantal Welshtallgen beliep er in 
1981 nog 71 % (op 32.000 inwoners). Daar
entegen daalde het percentage Welshtallgen 
in Wales van 50 % (op 2 miljoen inwoners) in 
1901 tot 19 % (op 2,9 miljoen) In 1981. 

Het mooie berglandschap van Meirion
nydd, dat Hedd Wyns werk inspireerde, 
wordt beheerst door de 1.085 m hoge Snow-
don-plek. Rond de eeuwwisseling leefde de 
bevolking van Trawsfynydd hoofdzakelijk 
van landbouw en veeteelt. Een deel kwam 
aan de kost in de leisteengroeven van het 
naburige blaenau Ffestiniog. 

De schoolprestaties van Hedd Wyn waren 
niet al te best, maar poëzie lag hem wel. Zo 
uitzonderlijk was dit niet, want de gemiddel
de Welshman is poëtisch stukken begaafder 
dan de gemiddelde Vlaming. Waar in Vlaan
deren de dichtkunst de liefhebberij is van 
een intellektuele elite, wortelt de Welshe 
poëzie diep in het volk. 

De eisteddfodau (poëziewedstrijden) gaan 
terug tot de 12de eeuw. Vele steden en 
streken hebben een eigen eisteddfod. Hét 
jaarlijks topevenement is evenwel de Natio
nale Eisteddfod, die afwisselend in Noord- en 
Zuid-Wales plaatsvindt. Het gebeuren Is 
deze eeuw uitgegroeid tot een breed kultuur-
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festijn met naast de poëziewedstrijd ook 
kompetities voor proza, toneel, voordraclit, 
zang, volksdans, handwerk, fotogrfie enz. 
Het festival duurt een week en trekt ieder jaar 
zo'n 125.000 bezoekers. 

Hedd Wyn sctireef zijn eerste geoicnten 
op 11-jarige leeftijd. Toen hij 14 werd, verliet 
hij de school. Hij werkte als schaapherder op 
de ouderlijke boerderij. Wel bezocht hij nog 
de Zondagsschool in het dorp. Dyfnallt, na 
de oorlog één van de voortrekkers van de 
nationalistische partij Plaid Cymru stimuleer
de er zijn poëtisch talent. 

Vanaf zijn 19de nam Hedd Wyn deel aan 
eisteddfodau. Hij won zijn eerste zetel in 
1907 in Y Bala met een ode aan ,,Y Dyffryn" 
(De Vallei). In 1908 werkte hij enkele maan
den in een steelkoolmijn in Zuid-Wales. Het 
mijnwerkersleven lag hem echter niet en hij 
keerde terug naar Trawsfynydd. 

Hedd Wyn kreeg zijn artiestennaam tij
dens een bijeenkomst van dichters in 1909 of 
1910. Wales, de natuur en godsdienstige 
tema's beheersten zijn werk. Hij spiegelde 
zich ook aan de Engelse dichter Shelley. Net 
als Shelley wordt Hedd Wyn soms de ,,dich
ter van de wind" genoemd. In 1913 won hij 
de Zetel in de eisteddfodau van Pwllheli en 
LIanuwchIlyn. Twee jaar later zegevierde hij 
in Pontardawa en LIanuwchIlyn. 

In 1915 schreef hij ook voor het eerst een 
gedicht voor de Nationale Eisteddfod te Ban
gor, een ode aan „Eryri" (Snowdonia). Het 
jaar daarop werd hij tweede in de Nationale 
Eisteddfod te Aberystwyth met een ode aan 
„Ystrad Fflur" (de ruïne van de middeleeuw
se abdij Strate Florida in Midden-Wales). 

n 
REMEMBER BELGIUM' 
Hedd Wyn nam zich voor om in 1917 

opnieuw een gooi te doen naar de Zetel van 
de Nationale Eisteddfod, die in de late zomer 
te Birkenhead zou worden georganiseerd. 
Vanaf oktober 1916 werkte hij aan zijn inzen
ding: een lang gedicht (ongeveer 500 lijnen) 

rond het opgelegde tema ,,Yr Arwr" (De 
Held). Hedd Wyn liet zich inspireren door de 
Griekse Prometheus-mite, die hij in verband 
bracht met de kristelijke simboliek. 

Inmiddels was het volop oorlog. De oorlo-
sinspanningen droegen in Wales een massa
le goedkeuring weg, ook In intellektuele 
kringen. De invoering van de dienstplicht, 
begin 1916, bracht hierin nauwelijks veran
dering. Het handvol intellektuelen, radikale 
socialisten en schrijvers dat de oorlog af
wees, vond weinig begrip. Wales voelde zich 
solidair jnet de kleine volkeren. De simpatie 
voor de Boeren in hun verzet tegen de 
Engelsen rond de eeuwwisselling, ging nu 
naar België en de Balkanvolkeren. 

Lloyd George, Brits minister bij het uitbre
ken van de oorlog en eerste-minister vanaf 
1916, speelde daar als Welshman handig op 
in om van Wales offers te vragen. En Wales 
bracht offers. De Welshmen meldden zich bij 
bosjes als vrijwilligers. Spekulerend op hun 
nationalisme werden er zelfs afzonderlijke 
Welshe eenheden gevormd. Ruim 280.000 
Welshmen waren tijdens de oorlog onder de 
wapens, d.i. bijna 14 % van de bevolking, 
wat verhoudingsgewijs beduidend meer is 
dan in Engeland en Schotland. 

ONDER DE WAPENS 
De oorlog drukte zijn stempel op het werk 

van Hedd Wyn. Trawsfynydd ontving van het 
front het ene doodsbericht na het andere. 
Hedd Wyn droeg menig gedicht op aan zijn 
lijdende en overleden dorpsgenoten. ,,Plant 
Trawsfynydd" (Kinderen van Trawsfynydd), 
,,Y Blotyn Du" (De Zwarte Vlek), ,,Nid a'n 
Ango" (Vergeet Niet) en voor ,,Rhyfer' (Oor
log) behoren tot zijn beste verzen. Nog vele 
Welshmen kennen ze uit het hoofd. Een 
kritikus noemde hem „een beloftevol dichter, 
die even vlot ademt als verzen schrijft. Als hij 
aan de Duitse kogels weet te ontsnappen, 
horen we vast en zeker meer van hem". 

jfei^^isiiiïySj." i 

,,De Zwarte Zetel", ontworpen en 
vervaardigd door Eugeen Vanfleteren 
voor de Nationale Eisteddfod van 
1917. 

Hedd Wyn, die ondertussen nog niet ge
huwd was maar wel een lief had, gaf in 
februari 1917 gevolg aan zijn militair oproe
pingsbevel. Hij kreeg zijn opleiding in Lither-
land, een kamp bij Liverpool. De muze liet 
hem met los. Toen de regering de landbou
werszonen toelating gaf te gaan ploegen, 
kreeg hij zeven weken verlof. Hedd Wyn 
besteedde die tijd grotendeels aan zijn in
zending voor de Eisteddfod. 

Hedd Wyn werd ingedeeld bij het 15de 
bataljon van de Royal Welch Fusiliers. Op 9 
juni vertrok hij naar zijn eenheid in Flechin. 

ücj-Ac, rZ4 ~A IHLI^ /ufüH óej h^fi^ c^e/.'ie-?,o^, 

CL ^4*.uD A/K dfux,' a\ éXtJtC ji^t'é 

Handschrift van Hedd Wyn. Eerste regels van het gedicht „Rhyfel" (Oorlog): „We mij die leef in een radeloze tijd 
/ En God die wegebt aan de verre einder / Weer stellen mensen groot en klein / Hun vreselijke dwingelandij." 
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,,Yr Ysgwrn", de boerderij van de familie Evans in Trawsfynydd, is voor vele 
Welshmen een bedevaartsoord geworden. 

De aankomst in Frankrijk maakte hem zwaar
moedig. Aan een vriend schreef hij: „Druk
kend weer, bedrukte ziel, bedrukt hart. Een 
ongemakkelijke drie-eenheid, niet?". 

Toch had hij ook oog voor het schone: 
„Nooit zag ik een mooier land, ondanks de 
vloek die erop neerstreek". In Flechin vol
tooide Hedd Wyn zijn gedicht. Hij postte het 
op 15 juli, getekend Fleur-de-lis. 

Dezelfde dag vertrok zijn bataljon oost
waarts. Via Steenbecque (16 juli), St. Sylve-
stre-Cappel (17 juli). Proven (18 juli) en Sint-
Sixtus (19 juli) belandde het op 20 juli in 
Dublin Camp, aan het kanaal IJzer-leperlee. 
Daar werd gewacht op het bevel van de 
Britse legertop, die een nieuwe aanval voor
bereidde, die de geschiedenis inging als de 
Derde Slag om leper. 

JONGENSKRETEN 
Op 31 juli 1917 om 3u.50 werd de aanval 

ingezet. Zware regen herschiep het slagveld 
in een modderpoel. Het 15de bataljon ver
overde Pilkem en rukte ven/olgens op naar 
Iron Cross (Hagebos). De Duitsers namen 
hen vanuit Battery Copse zwaar onder vuur. 
Hedd Wyn werd geraakt in de borst. Over 
hetgeen daarna gebeurde, bestaan verschil
lende versies. Meest waarschijnlijk is dat hij 
door vier makkers naar de schuilplaats Cork 
House werd gebracht. 

In deze eerste hulppost stelde een dokter 
vast dat hij weinig kans had. Toch verloor 
Hedd Wyn het bewustzijn niet. „Denk je dat 
ik blijf leven?" vroeg hij de dokter. Ondanks 
zijn benarde toestand glimlachte Hedd Wyn. 
,,Je ziet er erg gelukkig uit", merkte een 
soldaat op. ,,Ja, ik ben erg gelukkig", ant
woordde hij. Het waren zijn laatste woorden. 
Hedd Wyn overleed omstreeks 11 uur. 

Liefst 31.000 soldaten sneuvelden die dag. 
„A gwaedd y bechgyn lond y gwynt / A'u 
gwaed yn gymysg efo'r glaw" (Jongenskre-
ten hebben de wind gevoed / En de regen 
vermengde zich met hun bloed), schreef 
Hedd Wyn ooit. De Britse opperbevelhebber 
generaal Haig noteerde op 31 juli in zijn 
dagboek: ,,A fine day's work" (Mooi gewerkt 
vandaag)... 

GEEN OORLOGSHELD 
Op Artillery Wood Cemetery te Boezinge 

vond Hedd Wyn zijn laatste rustplaats. De 
naastbestaanden van de Britse gesneuvel
den kregen in 1923 de kans een korte 
tipering of spreuk op de grafsteen te laten 
aanbrengen. Vader Evans koos voor de aan
duiding ,,Y Prifardd Hedd Wyn" (De gelau
werde dichter Hedd Wyn). Merkwaardig op 
Artillery Wood Cemetery is dat er nog een 
andere dichter begraven ligt, nl. de Ier Fran
cis Edward Ledwidge, die op'dezelfde dag 
als Hedd Wyn sneuvelde. In het bezoekers-
register wordt nog dikwijls verwezen naar 
beiden. 

Na de Nationale Eisteddfod van septem
ber 1917 werd Hedd Wyn een legende. 
Tientallen dichters schreven een treurdicht. 
De bekendste in Wales is die van R. Williams 
Parry, met de aanhef ,,Y bardd tra/m dan 
bridd tramor" (De betreurde dichter onder 
overzeese aarde). Hedd Wyns verzameld 

Het graf van Hedd Wyn op Artillery 
Wood Cemetery te Boezinge, bij le
per. 

werk werd in 1918 uitgegeven onder de titel 
,,Cerddi'r Bugail" (Poëzie van de schaapher
der). In 1923 onthulde men in Trawsfynydd 
een standbeeld, dat Hedd Wyn als schaap
herder voorstelt. Opzettelijk weigerde men 
hem als soldaat af te beelden om iedere 
verheerlijking van de oorlog te voorkomen. 
Naar zijn graf werden verschillende bede
vaarten georganiseerd. Een indrukwekken
de plechtigheid vond in 1934 plaats. 
,,Groups of Belgian peasants stood around, 
not understanding a word of the language, 
but reverently bowing their heads", aldus 
een joemalist. 

De belangstelling voor Hedd Wyn duurt 
onverminderd voort. In 1969 publiceerde 
William Morris een biografie. Alan Llwyd en 
EIwyn Edwards besteedden ruimschoots 
aandacht aan Hedd Wyn in hun boek 
,,Gwaedd y Bechgyn (jongenskreten) over 
Welshe poëzie en de Eerste Wereldoorlog 
(1989). Alan Llwyd bereidt momenteel een 
zeer uitvoerige biografie voor, die rond kerst
mis verschijnt. Hij schreef ook het script voor 
een film over Hedd Wyn die in 1992 op de 
Welshe nationale feestdag (1 maart) in pre
mière gaat. 

Hedd Wyn is méér dan een Welsh ,,IJzer-
simbool". Hij is ook een bindteken tussen 
Vlamingen en Welshmen, twee kleine volke
ren die in een éénwordend Europa blijvend 
gestalte willen geven aan hun eigen kuituur, 
hun nationale samenhorigheid en hun vre-
deswil. 

Lieven Dehandschutter 

(foto's L. Dehandschutter) 
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EEN GESCHIEDENIS VAN 
DE DEVLAG 

D
ET eerste boek dat zo pas door 
Perspectief Uitgaven uitgege
ven werd is van de hand van 
Franl< Seberechts en is gewijd 
aan de geschiedenis van de 
Duits-Vlaamse Arbeidsgemeen-
schap, beter gekend onder de 
afkorting DeVlag. Het geeft ons 
een overzicht van de bewogen 
geschiedenis van deze organi
satie van bij het bescheiden ont

staan in 1935 tot het einde ervan in 1945. 

VANUIT LEUVEN 
In deze geschiedenis zijn twee perioden 

duidelijk te onderscheiden: voor de oorlog 
en tijdens de oorlog. Voor de oorlog was de 
DeVlag een zeer bescheiden kulturele ver
eniging die streefde naar een samenleving 
tussen Vlamingen en Duitsers en waarvan 
het tijdschrift met de titel DeVlag het orgaan 
was. 

Het was een initiatief van hoofdzakelijk 
Leuvense germanisten en de drijvende 
kracht langs Vlaamse zijde was een germa
nist, Jef Van de Wiele. Er waren slechts 400 
abonnees voor de oorlog. De auteur schrijft: 
,,ln december 1938 werd de tweede jaar
gang afgesloten en verdween het blad". Op 
de volgende bladzijde schrijft hij ,, In 1939 
toen het tijdschrift al niet zo vlot meer draai
de". Dit schept verwarring, want in 1939 
verscheen het niet meer. 

Belangrijker is dat na de bezetting van ons 
land door de Duitsers een tweede periode 
begon in het bestaan van de DeVlag die deze 
organisatie berucht gemaakt heeft. Het over
zicht dat de auteur geeft is nogal schema
tisch, vooral gesteund op archiefmateriaal, 
grotendeels afkomstig van de DeVlag zelf. 

Nu is het zo dat de DeVlag de zijde 
gekozen had van de SS in de strijd tussen de 
SS en de Militarverwaltung die het VNV 
steunde. Hierdoor kwam zij terecht in de 
meest radikale en ekstreme kollaboratie. 
Een belangrijke faktor is de overvloedige 
financiering van de DeVlag door de SS. Het 
gaat om reusachtige bedragen, die aan de 
DeVlag een grote armslag gaven. Tussen 
oktober 1942 en mei 1945 stortte de Germa-
nische Leitstelle in totaal een bedrag van 
80,5 milpen frank in de kas van de DeVlag. 
Daarnaast mocht de DeVlag nog eens genie
ten van 7.190.435 Reichsmark tijdens het 
kalenderjaar 1944. 

Wij menen dat in de rekeningen van de 
Emissiebank eveneens gegevens voorko
men van Duitse geldelijke steun aan de 
DeVlag. In de geldwaarde van toen waren dit 
inderdaad reusachtige bedragen die toelie
ten een grote, maar kunstmatige aktiviteit te 
ontplooien. Wat vertegenwoordigde de De-
Vlag in werkelijkheid? De gegevens over het 
aantal leden zijn zeker onbetrouwbaar, o.m. 
omdat alle middelen goed waren, ook 
dwang, om het aantal leden op te drijven. De 
auteur maakt wel voorbehoud, maar ver
zuimt m.i. het relatieve belang van de De-
Vlag duidelijk te maken. Toch niet zonder 
gegronde redenen beklemtoonde de Chef 
van de Militarverwaltung Reeder dat de De-

Het Archief- en Dokumentatie-
centrum voor het Vlaams-natio-
nalisme (ADVN) heeft het lof-
vraardlg initiatief genomen tot 
het uitgeven door Perspectief 
Uitgaven) van historiografisch 
werlc over de geschiedenis van 
de Vlaamse beweging. Het is 
voor jonge historici dikwijls 
moeilijk om een uitgever te vi-
nen die hun werk wit publice
ren. Waardevolle licentiaat-ver
handelingen blijven aldus veel
aal ongepubliceerd. Wij hopen 
dat dit initiatief vruchtbaar zal 
zijn. Het ADVN draagt door dit 
Initiatief zeker bij tot het bevor
deren van de studie en de ken
nis van de Vlaamse beweging. 
De belangstelling bij de jonge 
historici is bemoedigend. 

Vlag het VNV niet kon vervangen omdat het 
niet beschikte over bevoegde krachten. Dit 
was ongetwijfeld juist. Zonder de machtige 
steun van de SS zou de DeVlag, op zichzelf, 
niets betekend hebben. 

VERSCHAEVE 
Enkele opmerkingen. Op biz. 55 heeft de 

auteur het over ,,de thelogisch sterk onder
legde E. Verschaeve", wat kan betwijfeld 
worden. Op bIz. 74 schrijft hij over dezelfde 
Verschaeve ,,De priester die een groot mo
reel gezag had bij de Vlaamse-nationalisten 
keerde zich nu openlijk van het VNV af". In 

Het ADVN neemt een positief initia
tief en geeft een forum aan jonge, 
ambitieuze historici. Frank Sebe
rechts is koploper met zijn historisch 
werk over de DeVlag. 

(foto P. Van de Abeele) 

werkelijkheid heeft Verschaeve nooit, noch 
voor de oorlog, noch tijdens de oorlog, het 
VNV gesteund. 

Over het Veiligheidskorps van de DeVlag 
schrijft de auteur dat dit „naar alle waar
schijnlijkheid over 2.000 tot 2.500 man
schappen beschikte". Dit komt mij ongeloof
waardig voor. Hij schijnt te verwijzen naar 
Verhelen. Nu is het duidelijk dat Verhelen 
een onbetrouwbare getuige is. In het proces 
van het Veiligheidskorps voor de krijgsraad, 
na de oorlog, werden slechts een twintigtal 
(hooguit) betichten vervolgd. De auteur is wel 
erg beknopt over de akties gevoerd door dit 
Veiligheidskorps: Het was toch wel de moei
te waard te vermelden dat Alexandre Galo-
pins, de goeverneur van de Société Généra
le, een uiterst belangrijk man, vermoord 
werd door leden van dit korps. 
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Wanneer men dit boek leest komt men 
onder de indruk van een overweldigende 
aktiviteit van de DeVlag. Moet dit niet gerela
tiveerd worden, omdat de voorstelling die 
door de DeVlag gegeven werd sterk overdre
ven was? Zeker, met zoveel geld kon wat 
gedaan worden. Maar wat was de invloed, de 
weerklank van dit alles? Was het niet moge
lijk dichter bij de waarheid te komen door 
meer onpartijdige getuigen te ondervragen? 

Het is voldoende bekend dat de DeVlag 
onvoonwaardelijk de nationaal-socialistische 
ideologie, meer bepaald de SS-ideologie, 
onderschreef, het annexionisme van de SS 
en de idee van het Groot Germaans Rijk. Van 
enig spoor van verzet tegen de verduitsings-
politiek is geen sprake en men kan dan ook 
de vraag stellen of de DeVlag niet buiten de 
Vlaamse beweging stond. Wat bleef er over 
van het streven en de essentie van de 
Vlaamse beweging? 

Misschien was de auteur gehouden aan 
een beperking en mocht zijn boek een zeke
re omvang niet overschrijden. In zekere op
zichten en op een aantal punten is het toch te 
beknopt, te summier. 

Zo vernemen wij niets over de poging van 
Landsleider Jef Van de Wiele om de Vlamin
gen die in Duitsland verbleven tijdens de 
laatste faze van de oorlog te „mobiliseren" 
d.i. verplicht in te lijven bij de SS-divisie 
Langemarck. Dr. Elias is daartegen bij Grohé 
nog formeel protest gaan aantekenen. 

Wat ook opvalt, en als een leemte aange
voeld wordt is dat de lezer niet geïnformeerd 
wordt over de voornaamste kopstukken van 
de DeVlag. Zelfs Jef Van de Wiele blijft voor 
de lezer, na lektuur van dit boek, een onbe
kende. Geen aanzet tot een portret, een 
karakterschets, niets over zijn motieven, de 
drijfveren van zijn aktie. Wie waren de man
nen die rond hem stonden, van waar kwa
men zij? Wie was de president van de 
DeVlag, Gottlob Berger, die een zo belangrij
ke rol gespeeld heeft? Wat was zijn plaats, 
zijn rol in de SS-hiërarchie? Wie waren de 
aanhangers van Jef Van de Wiele, van waar 
kwamen zij, tot welke sociale laag van de 
bevolking behoorden zij? Er zijn nog vele 
vragen die onbeantwoord blijven. 

GEWILLIG INSTRUMENT 
Het eindpunt van de DeVlag is de overwin

ning op het VNV, dat uitgeschakeld werd. 
Maar in welke omstandigheden? Toen de 
oorlog verloren was voor Duitsland, toen er 
alleen nog de stuiptrekking was van het 
Ardennen-offensief. Wat betekende de De-
Vlag toen nog in de realiteit? Ook hier 
vergeet de auteur te relativeren, de feiten en 
gebeurtenissen in hun juist perspektief te 
plaatsen. 

Deze opmerkingen nemen niets weg van 
het feit dat dit boek een bijdrage levert tot de 
betere kennis van een organisatie die in de 
geschiedenis van de kollaboratie in Vlaande
ren een belangrijke rol gespeeld heeft. Wij 
mogen er wel, als persoonlijke bedenking, 
aan toevoegen: een betreurenswaardige rol. 

DeVlag-leider Jef Van de Wiele, een gewillig instrument in SS-handen. 
(foto Belga) 

In feite was de DeVlag tijdens de oorlog een 
gewillig instrument in de handen van de SS, 
die overvloedige financiële middelen ter be
schikking gesteld heeft en aldus de aktivitei-
ten van de DeVlag mogelijk gemaakt heeft. 

Dit boek zal diegenen interesseren die 
belangstelling hebben voor de geschiedenis 

ADVERTENTIE 

van de kollaboratie, maar het moet toch met 
enig voorbehoud gelezen worden. 

F.V.d.Elst 

— Geschiedenis van de DeVlag. Frank Sebe-
rechts. Uitg.: Perspectief Uitgaven, 125 biz., 
595 fr. 

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. 
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DE METAMORFOZE VAN PAULA 
Paula D'Hondt Van Opdenbosch is altijd 

die brave politika geweest die niemand echt 
voor de borst stootte, iedereen zijn zin en zo 
mogelijk een postje gaf, en in ruil traag maar 
gestaag kon opklimmen tot staatssekretaris 
en zelfs minister van Openbare Werken ('88-
'89). Toen bij de gemeenteraadsverkiezin
gen van '88 fiet Vlaams Blok vooral in 
Antwerpen een doorbraak kende, besloot de 
regering iets te doen. Paula D'Hondt, die 
wegens de staatshervorming zonder job 
dreigde te vallen, werd getroost als Konink
lijk kommissaris voor het Migrantenbeleid. 

Op twee jaar tijd is Tante Post helemaal 
veranderd. De volgzaamheid verdween, ze 
stampt desnoods iedereen tegen de sche
nen, en vecht voor wat ze een nobele zaak 
vindt. Maar: haar moed wekte bij vriend en 
tegenstander bewondering. Over haar meta-
morfoze en die nobele zaak, de dringende 
noodzaak werk te maken van een echt mi
grantenbeleid, verscheen in de reeks Het 
gewicht van de tijd bij Kritak de weerslag van 
een reeks gesprekken die auteur Manu 
Adriaens met de koninklijke kommissaris 
voerde. Mens tot mens, een openhartig ge
sprek over het migrantenbeleid werd een 
geëngageerd, open en eerlijk werkje van een 
mens die door haar ervaringen met migran
ten en door de konfrontatie met tegenstan
ders een gedaanteverwisseling onderging. 

STEMMEN HALEN 
Het voornaamste dat Paula D'Hondt ge

leerd heeft tijdens die twee jaar als kommis
saris is het grote besef dat de kleine man 
zich in de steek gelaten voelt door de politie
ke klasse. D'Hondt bekent even verder zelf 
ook schuld. Toen ze in de politiek stapte, zag 
ze dienstbetoon als een verlengde van de 
oproep van Cardijn, om naar de mensen toe 
te gaan. Maar helaas, in de politiek raak je 
besmet: je gaat het uiteindelijk doen vanuit 
een ambitie, om veel stemmen te halen en 
invloed te verwerven, de pure doelstelling 
vervi/atert (p. 8). Wie als lezer in een gelijk
aardig werk zoiets al op de tweede bladzijde 
leest, zet zich schrap. Hier is iemand aan het 
woord die persoonlijke moed paart aan de 
onkwetsbaarheid eigen aan een politikus die 
fin de carrière is. 

D'Hondt stamt uit de kristelijke vakbond. 
Naast de politiek krijgt ook de vakvereniging 
er van langs. Het spijt me dat ik het moet 
zeggen, maar de vakbonden - vooral deze 
van de openbare sektor die ik heb meege
maakt —zijn een zichzelf voedende machine 
geworden: bemand met machtige en minder 
machtige, bekwame en minder bekwame 
mensen, die zichzelf (de eigen strukturen) in 
stand houden (p. 12). Paula D'Hondt is 
duidelijk teleurgesteld in de vakbeweging: 
Toen ik staatssekretaris van PTT werd, was 

De konfrontatie met het Vlaams Blok en het groeiend inzicht in de migranten-
problematiek zorgden ervoor dat de brave Paula D'Hondt een echte gedaante
verwisseling onderging. Ze vecht nu voor haar zaak, en wil niet langer zwijgen. 

«» - jjgjQ VUM) 

ik er dan ook trots op dat ik uit de vakbewe
ging kwam en hoopte ik samen met de 
vakbonden te kunnen bewijzen dat het mo
gelijk was in ons land een goede openbare 
dienst uit te bouwen: dienstbaar en terzelf
der tijd niet verlieslatend, m.a.w. de staatsfi-
nanciën niet ruïnerend. Ik heb me daar lelijk 
in vergist. Ik heb moeten erkennen dat de 
draagkracht van het sindikale openbare 
ambt bijzonder gering is en de eigen struktu
ren inderdaad niet overstijgt. (...) Wat was er 
belangrijk voor de vakbonden bij de Post? 
Dat het bedrijf rendeerde ? Nee, dat er veel 
aanwervingen gebeurden, zodat hun leden
aantal de hoogte in kon gaan (p. 13). 

MOED EN WAARHEID 
GEVRAAGD 

De moed van de politici zal volgens 
D'Hondt bepalend zijn voor de richting waar 
we met het migrantenbeleid naar toegaan. 
Het vergt inderdaad moed om de waarheid te 
zeggen, en de politieke klasse heeft nog 
teveel de neiging om een goede beurt te 
maken en niet te chokeren. 

Mens voor mens bevat niet alleen schimp
scheuten over en zedenlessen voor politici 
en vakbondslui, maar ook een begrijpelijke 
samenvatting van de ideeën die Paula 
D'Hondt als kommissaris voor het migran
tenbeleid uitwerkte, en de resultaten van het 
onderzoek terzake. 

Zo is het voor iedereen die met beleid 
bezig is nuttig te weten dat in de periode 
1990-2010, zonder nieuwe immigratie, het 
aandeel van de vreemde aktieve bevolking 
van 9,4 naar 14,2% zal stijgen. Een aantal 

partijen trachten nu reeds rekening te hou
den met die evolutie. Zo bereidt de PS in 
Brussel zich op die toekomst voor door op dit 
moment brugfiguren op te leiden binnen de 
migrantengemeenschap, die de partij vervol
gens geleidelijk in haar weefsel opneemt. 

Als straks de genaturaliseerde nieuwe Bel
gen van hun stemrecht gebruik maken, zal 
voor hen de lokroep van de PS het sterkst 
klinken, meent D'Hondt. Picqué, die erom 
bekend staat geen harde taal te schuwen in 
debatten over het migrantenbeleid, laat tege
lijkertijd de deur naar de migrantengemeen
schap steeds op een kier door zich tijdens 
zijn publiek optreden steeds te laten verge
zellen door een Tunesische kabinetsmede
werker. 

De Vlaamse partijen in Brussel, en in de 
rest van Vlaanderen, moeten zich hierover 
dringend bezinnen, aldus D'Hondt. Men kan 
zich de vraag stellen of de VU hier als 
volksnationale partij geen taak heeft. De VU 
schrijft verdraagzaamheid, pacifisme en res-
pekt voor de eigenheid van de volkeren en 
minderheden waar ook ter wereld, hoog in 
het vaandel. Samen met onze bewuste hou
ding tegenover de eigen taal en kuituur, die 
impliceert dat migranten de streektaal moe
ten leren en dat stemrecht voor migranten 
het resultaat is van integratie, heeft het 
ideeëngoed van de VU toch de beste troeven 
in handen om in een onvermijdelijke dialoog 
met de migrantengemeenschap een voor
aanstaande rol te spelen? 

(pdj) 

— Paula D'Hondt. Mens voor mens. Een open
hartig gesprek over het migrantenbeleid. Opge-
telcend door Manu Adriaens. Uitg. Kritak, Leu
ven, 1991,61 l)lz. 295tr. 

WIJ — 1 MAART 1991 28 



BOEKEN 

HET WEL EN WEE VAN AMEDEE 
Op 5 december 1791, op 35-jarige leeftijd, 

gaf Wolfgang Amadeus Mozart de geest. 
Feesten dus, want dit is ai 200 jaar geleden. 

Bij zulke gelegenheden worden we over
spoeld met de meest uiteenlopende artike
len, die van ver of dichtbij, te maken hebben 
met het reeds lang overleden feestvarken. 
Herinner u bv. nog het Rubensjaar of recen
ter nog het op de spits drijven van de Van 
Goghkultus. In de onnoemelijke hoop prulla
ria en kitch die de feestelijkheden voortbren
gen is het vaak zoeken naar interessante, 
mooie of oorspronkelijke dingen. 

Jeugdschrijfster Gerda van Cleemput is er 
in ieder geval wél in geslaagd een charmant 
boek over Mozart te plegen. Het verzoek 
kwam van uitgeverij Altiora/Averbode. Van 
Cleemput is vertrouwd met het genre, want 
eerder schreef ze ook al een biografie over 
Clara Schumann: Polonaise. 

Het boek Mozart, wonderkind uit Salzburg, 
voor kinderen vanaf 11 jaar, is een geroman
tiseerde biografie die bemst op vastgelegde 
feiten en gebeurtenissen. Het boek leest vlot 
en is doorspekt met tal van gekende en 
minder gekende anekdotes. Voorzichtig 
raakt de auteur de vermoedelijke gokzucht 
van Mozart aan, die waarschijnlijk, samen 
met de nogal luksueuse levenswijze van het 
gezin Mozart, aan de basis van z'n belabber
de financiële toestand lag. Het was dus niet, 
zoals men zo graag hoort, een algehele 
miskenning die Mozart te beurt viel, maar 
eerder zijn liederlijk leven dat hem parten 
speelde. Amedee speelde graag biljart (hij 
had z'n eigen tafel) en legde graag eens een 
kaartje, dat dit laatste niet voor ,,twee kippen 
per tafel" was hoeft geen betoog! De biogra
fie is, zoals we al zeiden, geromantiseerd. Bij 
het lezen van Van Cleemputs boek krijg je de 
indruk dat Wolfgang Amadeus een koppige, 
doch beminnelijke en simpatieke knul is, 
daar waar sommige andere Mozartkenners 
er geen doekjes om winden dat hij in feite 
een hautaine etter was. 

KWETSBAAR 
Over Mozart zijn boekenplanken vol ge

schreven. We kunnen van de schrijfster dus 
zeker niet venwachten dat ze een standaard
werk over deze wonderkerel schept, zeker 
wanneer we in acht nemen dat het om een 
jeugdboek gaat. Alle weetjes over Mozart 
kan je onmogelijk samenpersen op 144 blad
zijden. Zo kom je bijvoorbeeld niets te weten 
over Wolfgangs magonieke flirten. Het werk
je geeft wel een vrij goed tijdsbeeld. In een 
korte bijlage is een hoofdstukje Wie is wie 
opgenomen dat een aantal markante figuren 
uit Mozarts tijd belicht. Hoe kwetsbaar het 
leven in die tijd was komt ook zéér goed uit 
de verf. In de loop van het verhaal sterven 
heel wat mensen op vrij jonge leeftijd aan 
ziektes waarvan je nu nog nauwelijks iets 

hoort. Mozart zelf was, samen met zijn zusje 
NannerI, het blijvertje van zeven kinderen. 
Zelf baarde Mozarts vrouw viermaal in vijf 
jaar, slechts twee kleintjes overleefden. Mooi 
is de beschrijving van Wolfgangs relatie met 
z'n moeder, maar vooral met vader Leopold. 

Wel een tekort is dat er zo goed als geen 
poging ondernomen wordt om Wolfgang 
Amadeus Mozart in muziekhistorische kon
tekst te situeren. Als je Mozart, wonderkind 
uit Salzburg dichtklapt weet je wel dat hij een 
muzikaal genie was, dat hij veel roem oogst
te, dat Christian Bach en Joseph Hadydn z'n 
vrienden waren en Antonio Salieri een afgun-
steling, maar wat hij werkelijk heeft bijgedra
gen tot de muziekgeschiedenis, waarom hij 
een belangrijk komponist was kom je niet te 
weten. Hoe boeiend zijn persoonlijkheid en 
karakter ook heeft mogen wezen, Mozart 
was komponist. En het is in de eerste plaats 
daardoor dat hij nu, tweehonderd jaar na zijn 
dood, nog altijd springlevend is. 

(ts) 

Op latere leeftijd speelde Wolfgang _ Mozan, wonderkind uit Salzburg. Gerda van 
even graag biljart als clavecimbel. Cleemput. uitg. Aitiora/Averbode, i99i . i44 

(foto Leopold Mozart) biz., 345 fr. 

VERSE BEKKEN! 
Verse bekken! of Hoe Heel Kort zich in een 

kip vergiste, uit het wc-raam hing, het op een 
lopen zette en andere verhalen van de rat, is 
een knotsgek bundeltje verhalen van Anne 
Vegtei- geïllustreerd met tekeningen van 
Geerten ten Bosch. Piepjonge lezertjes ver-
kneuteren zich bij de maffe, haast als ge
dichtjes, geschreven avontuurtjes van de 
uiterst beleefde, maar bijzonder nieuwsgieri
ge, dromerige Heel Kort. Volwassen kinde
ren zoals wij duiken een poosje onder in een 
verkwikkend bad ongerijmdheden. 

Heei even een kort voorsmaakje alvorens 
u naar de boekhandel draaft. 

(...) 
'Dit is de vakantie,' zei ik. 
'Dan ga ik naar huis' zei Heel Kort. 
Hij rolde zijn rugzak op. En stopte zijn 

laarzen in zijn rugzak. Hij tikte aan zijn pet. 
'Aju nondedju,' zei hij en wandelde langs 

de tent. 
'Maar waarom ?' riep ik hem na. 
'Vandaar,' riep hij uit de verte. 
Hij riep erachteraan: 'Jij doet duizenden 

en ik verveel mij onverbergbaar.' 

'Maar dat is vakantie,' riep ik. 'De ene doet 
duizenden, de andere verveelt zich.' 

'O,'zie Heel Kort. 
Hij ging in het zand zitten om na te kunnen 

denken. 
'Ik houd niet van zich vervelen,' riep hij 

even later. 
'Klim dan op een duin,' riep ik terug. 

'Misschien verveelt het zich daar anders.' 
(...) 

Zoals we al zegden, heel kort maar on
weerstaanbaar! 

(ts) 

— Verse Bekken! Anne Vegter, tekeningen van 
Geerten Ten Bosch. Uitg. Querldo, Amsterdam, 
1990. 34 biz., 399 fr. 
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LAUWAERT OVER CLAUS, 

CLAUS BIJT TERUG 
Lauwaerts gebundelde joernalistiek stuk

jes (zie WIJ, 4 jan. '91) hadden nog maar net 
de boekhandel bereikt, of er verscheen een 
mooi verpakte novelle van zijn hand, Avenue 
Claus. Underdog Guido, die heel wat stam
pen kreeg van de weimenenden, heeft altijd 
iets gehad met Claus, in wie hij de verblin
dende belichaming herkent van het sukses 
en de roem die hij zelf zo hardnekkig en met 
letterlijk èlle middelen nastreeft. 

KRUISWEG 
Het gegeven is eerder mager, maar wel 

origineel. Als bijdrage wellicht tot de steun 
aan de levende kunst zet het Gentse stads
bestuur een literaire wandeling op langs de 
talrijke huizen waar Claus in gewoond heeft. 

De plaatselijke pers wordt in avant-première 
uitgenodigd voor een uitstapje langs de ver
huisadressen, van de door Lauwaert ook als 
geslepen vastgoedspekulant afgeschilderde 
Nobelprijs-kandidaat. De schepen en de di-
rekteur van de stedelijke kulturele dienst zijn 
eveneens van de partij, en zij schuwen geen 
enkele welbedoelde inspanning om dit uit
stapje te valoriseren (wat overigens hun job 
is). Dat de rit op een sisser uitloopt, stond wel 
in de sterren geschreven. 

De Gentse rondrit neemt de vorm aan van 
een kruisweg. Om tot veertien statiën te 
komen was Lauwaert wel verplicht een paar 
adressen bij te fantaseren (binnenkort de 
obligate strikvraag bij allerhande stadsral
ly's) — maar dat is hem toevertrouwd. In 
veertien hoofdstukjes worden de omzwervin
gen en het lijden des Heren Claus uitvoerig 
overwogen en vroom herdacht — net of hij 
reeds met kille horentjes in de eeuwige 
jachtvelden ronddartelt. 

MIN OF MEER WAAR... 
Onder de cinische pen van een steeds 

sensatiebeluste Lauwaert wordt de bus al
gauw een narrenschip. De interaktie binnen 
net gesloten gezelschap (een dankbaar lite
rair tema) wordt door de auteur scherp en 
genadeloos geobserveerd. De persprimeur 
verkrijgt gaandeweg de allures van een 
schooluitstapje, en de jongens en meisjes 
moeten soms zacht maar vastberaden door 
de ambtelijke surveillanten ter orde geroe
pen worden. De ten toon gespreide humor 

wordt algauw even infantiel als de gehele 
bedoening. Spoedig echter vervallen de aan
vankelijk vrijblijvende grappen en grollen tot 
wat bitsiger gebabbel en persoonlijke in
sinuaties en aanvallen. 

KOSTELIJK AMUSEMENT 
Lauwaert amuseert zich kostelijk: hij mis

bruikt wellustig zijn personages, legt hen 
roddelpraatjes in de mond, schiet met scherp 
via tussenpersonen en blijft zelf veilig buiten 
schot. Het spelletje is des te vermakelijker — 
en bedenkelijker — dat de personages recht
toe rechtaan met (eigen) naam en toenaam 
opgevoerd worden. Zo wordt de lezer vergast 
op een uiteraard eenzijdig portret van de 

plaatselijke joernalistenbende. Uiteraard 
gaat het om een mengeling van feiten, fiktie 
en fantasie. „Al wat hier verteld wordt, ge
beurde, min of meer", waarschuwt Lauwaert 
in het begin van zijn boekje. 

Je moet echter niet vertrouwd zijn met het 
Gentse wereldje om dit geestig divertimento 
te smaken. Het verhaal van Lauwaert, de 
sfeer en verhoudingen die hij treffend be
schrijft, zijn aan geen plaatselijke toestanden 
gebonden. Een geestig boekje, dat wel op 
tandengeknars onthaald zal worden. Niet 
alleen in de Gentse pers... 

Henri-Floris Jespers 

— Avenue Claus. Guido Lauwert, ultg. Nioba 
Antwerpen/Harmeien, 1991. 58 biz., 395 fr. 

CLAUS BIJT TERUG 
Het tandengeknars heeft niet lang op zich laten wachten. De advokaat van 
Hugo Claus heeft Peter De Greef, verantwoordelijke bij Nioba, meegedeeld dat 
het aanmaken van zijn toneel Zomernacht moet gestaakt worden. 
Claus, anders zelf niet beducht om een grapje, voelt zich door „Lauwaert" 
door het slijk gehaald... 
Zomernacht, reeds aangeboden in de voorjaarsfonds 1991, is een bewerking 
van Shakespeare en zou door Nioba met groot gedruis op de planken en in de 
boekhandel worden gebracht. Het heeft niet mogen zijn... 
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JOS VINKS: DICHTER VAN DE LIEFDE 
Als publicist legde onze medewerker Jos 

Vinks (°1920) een onvermoeibare aktiviteit 
aan de dag. Zijn publikatiedrift is recht even
redig met zijn intellektuele nieuwsgierigheid, 
en daar is alles mee gezegd. Niet moeilijk dat 
hij verscheidene schuilnamen nodig heeft! 
De lijst van zijn publikaties is inderdaad 
indrukwekkend — en hij heeft nog heel wat in 
petto, o.m. een lijvige monografie over Chris-
tiaan Turcksin, leider van de Fabriekswacht 
en van de Flakbrigade, die hij goed gekend 
heeft. 

BIOGRAAF 
Jos Vinks behoorde tot de Vlaams-nationa

listische jeugdbeweging, en zijn profiel be
antwoordt in hoge mate aan het door prof. 
Karel van Isacker geschetste beeld van de 
Vlaamse Idealist uit het interbellum. Hij publi
ceerde lijvige maar leesbare biografieën van 
Borms (1974) en Verschaeve (1977) die na
drukkelijk de stempel dragen van 's schrij
vers subjektieve visie op de ontwikkeling van 
de Vlaamse beweging. In het licht van recen
te publikaties van jongere historici die zich 
vastberaden vastgebeten hebben in de ge
schiedschrijving van het Vlaams-nationalis-
me beginnen deze bewonderende biogra
fieën nogal te dateren, maar ze bevatten nog 
steeds noemenswaardige inzichten en een 
massa beslist bruikbaar zij het vaak anekdo
tisch materiaal. Jos Vinks is nog in sterke 
mate deelachtig aan de opvattingen van 
Thomas Carlyle, voor wie de wereldgeschie
denis niets anders Is dan de biografie van 
grote, heldhaftige enkelingen. Dat blijkt ook 
uit zijn monografieën over J.M. Gantois en 
Wies Moens. 

In talrijke brochures en essays — ook 
onder de schuilnamen Jos Dierickx, L. Sae-
rens en Herman van Essen — verkende en 
propageerde hij het gedachtengoed dat het 
zijne is, nl. dat van de zogeheten konserva-
tieve revolutie, aangevuld met de verworven
heden van de „nouvelle droite" van Alain de 
Benoist c.s. 

Vinks literaire essays over o.m. Pierre 
Drieu La Rochelle, Ernst Jünger, Joseph 
Weintieber, Erwin Guido Kolbenheyer e.a. 
getuigen van de brede scala van zijn belang
stelling en van zijn veelzijdige eruditie. 

Dat Vinks als 65-plusser de drang voelde 
opnieuw te gaan studeren — nl. filosofie — 
kon niemand verwonderen die al was het 
maar enigszins zijn essayistische en kriti
sche loopbaan gevolgd had. 

Dat alles maakt dat al te vaak vergeten 
wordt dat Jos Vinks ook dichter is.— en ik 
stel me voor dat hij geen vrede neemt met 
het bijwoord ,,ook". Zijn geëngageerde 
strijdbaarheid en intellektuele nieuwsgierig
heid voeden zich immers aan een wat wee
moedige en romantische ingesteldheid, en 

het zou me allerminst verwonderen dat hij 
uitgerekend in het schrijven van poëzie de 
rust en de kracht vindt die nu eenmaal nodig 
zijn om zijn niet aflatende werkzaamheden te 
schragen. 

In 1984 verscheen Vinks' Verzamelde Ge
dichten. Ze worden thans aangevuld door 
een tweede deel, de lyrische oogst uit de 
jaren 1984-1990, een onafgebroken loflied 
op de vrouw en op de liefde. Het is echt niet 
toevallig dat Vinks verzen van Schiller aan
haalt: „Ehret die Frauen. Sie flechten und 
weben himmlische Kronen ums irdische Le-
ben". 

Grondtema van de cyklus Dit broos geluid 
— eerder reeds bibliofiel verschenen in een 
door Joke van den Brandt gekalligrafeerde 
editie — is de tragische samenhang van 
liefde en dood. Het motto van Rabindranath 
Tagore illustreert ten volle Vinks gemoedge-
steldheid: „Laat liefde in herinnering smel
ten en smarten in liederen". Het terugden
ken aan de dode geliefde gaat daarbij ge
paard met enige wroeging—men heeft nooit 
genoeg liefgehad —, met een terugblik naar 
het „zoeken en strompelen" in het eigen 
leven, met de konfrontatie met de niet te 
vullen leegte en de pakkende herinnering 
aan de kleine dingen van het gemeenschap
pelijke leven die het verlies des te scherper 
maken (zoals in het gave gedicht „Zonda
gen...". 

De eenzaamheid blijft bitter bijten: 
Leeg is het huis, en leeg de kamer 
waar wij eens sliepen, zij aan zij. 
Leger het hart nog, en eenzamer: 
ook als men lacht is men niet meer blij. 

Zelfs de roes der kunstmatige paradijzen, 
de heerschappij van Heer Alkohol, vermag 
niets tegen die ,,scherpe pijn die niemand in 
je ziet". 

De dagen schuiven langzaam over in de 
nachten, 
De stilten sterven in een eenzaam lied 
En wie de warme rust der kamer nog ver
wachtte 
kent slechts de kille greep van een groot 
verdriet. 

De verstilde liefde is niet alleen innige 
agapé, maar ook brandende eros. De vitalis
tische Vinks bezingt het laaien van de lust en 
„de gloed der zinnen" in openhartige, sen
suele verzen. Toch staat het vast „dat oud 
leed niet in wellust vergaat". De bewegingen 
van het verlangen zijn gericht op de toe
komst, maar het volstaat, toevallig of niet, al 
wandelend een plaats te bezoeken waar men 
vroeger ooit in tweezaamheid gelukkig is 
geweest, opdat het verleden opnieuw in alle 
heftigheid opborrelt. 

Met de jaren wordt men eenzamer, ouder 
maar men klampt zich nog vast aan een 
droom. 

WARM EN WEEMOEDIG 
Vinks' Verzamelde Gedichten 1984-1990 

bevatten een overgrote meerderheid lyrische 
verzen. Onder de titel „Land en Volk" bun
delde de auteur echter ook een 25-tal geën
gageerde gedichten, waaronder de mooie, 
gevoelige „Ballade van een dode", ken
schetsend gedateerd „Zwartberg 1949", het 
gebeitelde Borms-gedicht of het enige ge
dicht in vrij-vers, „Ik weet niet waar ik sterven 
zal...", gedateerd Mannheim, Kerstmis 
1944. 

Jos Vinks is geen dichter die koncentratie, 
gebaldheid en zuivering nastreeft. Vanuit 
een overvloed komponeert hij telkens op
nieuw variaties op dezelfde tema's, hierbij 
een klassieke versvorm met romantische 
inslag hanterend. In een tijd waarin hij met 
lede ogen talrijke waarden ziet teloorgaan 
die hem dierbaar zijn, heeft hij bewust geko
zen voor een prosodie die allerminst eigen
tijds kan genoemd worden — een bijzonder 
relatief begrip — maar die hem nu eenmaal 
ligt. Zijn lyriek is autentiek, en in zijn beste 
momenten schrijft hij een vers dat klassieke 
vormvastheid moeiteloos verbindt met ge
voelige taalplasticiteit. Elk kunstenar heeft 
het recht beoordeeld te worden op het beste 
wat hij geschreven heeft. De stem van de 
warmbloedige, weemoedige en bij wijlen wat 
bitter filosoferende Jos Vinks vertoont een 
heel eigen geluid in het Vlaamse poëtisch 
landschap. 

Henri-Floris Jaspers 

— VerTamelde Gedichten 1984-1990. Jos 
Vinks. Geill. door F.-l. Van Damme. 
595 fr. -I- 35fr. port. Te bestellen bij Vinks, 
Ringlaan 11, 2170 Antwerpen-Merksem. 
Of tel. 03/645.71.77. 

ADVERTENTIE 

HOTEL - RESTAURANT 

axiino 

Berg 17 - B 3790 St. Martens-Voeren 
Tel. 09.32.41.81.09.08-81.09.29 

Gastronomie in een groene oase 

Diverse forel spec, en streekgerechten 
Marktverse produkten 

Groepsarrangementen 

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

en grote parking. 

San Martino waar Vlamingen thuis zijn! 

31 WIJ — 1 MAART 1991 



KULTUURDAG 

5 MEI '91: VU-KULTUURDAG 
Antwerpen, die fraaie metropool aan de 

Schelde en kulturele hoofdstad van Europa 
in 1993, is het voor de hand liggende dekor 
voor een kuitureel festijn. De VU-Vlaamse 
Vrije Demokraten zal er dan ook, met het 
prachtige Elzenveld-kompleks als uitvalsba
sis een heuse Kultuurdag organiseren onder 
het motto „Kuituur Zonder Muur". Het eve
nement zal doorgaan op zondag 5 mei. 

Die zondag vangt aan, hoe kan het anders, 
met een alternatieve zevende dag. Rond het 
thema van de kleine kuituren en het grote 
Europa zullen enkele deskundigen, waaron
der VU-senator André De Beul, Taalunie-
sekretaris Oscar De Wandel, D'66 kamerlid 
Aad Nuis en ANC-sekretaris Wilfried Van-
daele, debatteren. De fameuze kultuurpara-
graaf, kulturele eigenheid, samenwerking 
met de ,,Hollanders", eventuele nieuwe mu
ren... het komt allemaal aan bod. De kuituur-

'T ELZENVELD 
Op zondag 5 mei a.s. houdt de VU een 

Kultuurdag, deze maal wat minder akade-
misch en wat meer levensecht-kultureel op
gevat dan de vorige. Daarom werd met zorg 
uitgekeken naar een geschikte plaats voor 
dit gebeuren. Uiteindelijk viel de keuze op 't 
Elzenveld, een groot, fraai en rustig, histo
risch gebouwenkompleks in de Antwerpse 
binnenstad, dat zich niet zonder reden tege
lijk Socio-kultureel centrum én Kongrescen-
trum noemt. WIJ geeft u nu ai een beknopte 
situering, waarbij we noodgedwongen ver 
terug in de geschiedenis moeten. 

VAN MIDDELEEUWEN 
TOT NU 

't Elzenveld is gevestigd in het aloude St.-
Elisabethgasthuis, waar het huidige zieken
huis een autonome uitbouw van is. Maar zo 
ver zijn we nog lang niet. Het oorspronkelijke 
hospitalia infirmorum moet omstreeks 1200 
ontstaan zijn nabij het kerkhof (nu de Groen
plaats) van de eerste, toen romaanse O.L.V-
.kerk. Van in de 13de eeuw werd dit Maria
gasthuis stilaan St.-Elisabethgasthuis ge
noemd naar de heilige Elisabeth van Thürin-
gen, koningin van Hongarije, moeder van 
Sophia, echtgenote van hertog Hendrik I van 
Brabant, aan wie het gasthuis zoveel te 
danken had. 

In 1238 werd het hospitaal verplaatst naar 
het „extra muros" gelegen Elzenveld, uit 
plaatsgebrek, maar ook omwille van de af
keer van de middeleeuwse stadsgemeen
schap om een ziekenhuis binnen de stads
muren te hebben, met alle besmettingsge-

paragraaf als deel van de komende wijzigin
gen van het EEG-verdrag van Rome wordt 
voorbereid in de Werkgroeppijler,,Federalis
me — Vlaamse Autonomie" o.l.v. Annie Van 
de Casteele. Noteer alvast uw interpellaties. 

Uiteraard wordt er niet enkel gepraat over 
kuituur, kuituur moet ook beleefd worden. 
Daarom nodigde de VU voor u artiesten en 
groepen van diverse pluimage uit, gaande 
van het kinderkoor Scaldis Cantat over de 
ongetwijfeld gracieuse dansgroep Chierlyke 
Danseryen tot de vriendelijke popmuzikant 

vaar vandien. In 1258 aanvaardde de leken
gemeenschap van broeders en zusters de 
kloosterregels van St.-Augustinus. 

In de loop der eeuwen werden gasthuis, 
klooster, kapel en pastorij voortdurend uitge
breid, verbouwd en heringericht, maar het 
historische en deels monastieke karakter 
bleef tot op heden opmerkelijk behouden. 
Tijdens de Franse Revolutie viel het beheer 
van het gasthuis onder het Bestuur der 
Burgerlijke Godshuizen. In 1798 werd de 
religieuze instelling opgeheven en in 1803 

en Verminnen-gezel Tars Lootens. Voor 
would-be poëten ruimen we graag alle nodi
ge plaats op een vrij podium. Dit is nog maar 
een eerste greep uit het rijke aanbod. 

Vermits het tema van deze dag „Kuituur 
Zonder Muur" is zullen ook buiten de bakste
nen van het Elzenveld-kompleks manifesta
ties te genieten vallen. De VUJO belooft op 
het Conscienceplein dé popgroep van de 
jaren '90 voor te stellen en minder moderne 
maar even spetterende fanfares zullen de 
Groenplaats tot een heuse koncertzaal omto
veren. Musea, restaurants en cafés in de 
buurt beloofden eveneens hun medewer
king. 

Tot de 5de mei. F.D. 

verlieten de religieuzen het klooster en werd 
de ziekenzorg uitgevoerd door leken... in 
1824 kwam de kloostergemeenschap als 
aktieve medewerkers terug. 

De recentste gedenkwaardige periode is 
wel deze van 1986-1988. Eerst werden de 
nieuwe ziekenhuisgebouwen geopend, tege
lijk met de sluiting van de middeleeuwse 
ziekenzalen en de grondige restauratie en 
herinrichting van de oude gebouwen. In 1988 
werd het centrum 't Elzenveld geopend als 
een prachtig geherwaardeerd stuk historisch 
erfgoed met een nieuwe socio-kulturele en 
wetenschappelijke bestemming. 

UNIEK EN VEELZIJDIG 
't Elzenveld is tegelijk een oase van rust te 

midden van een grootstad, een architektura-
le parel, een kunsthistorische schatkamer, 
een levende brok antiek, een museaal ten
toonstellingsoord en een modern uitgerust 
kongrescentrum met een bekoorlijk audito
rium, schitterende zalen, aangename verga
derkamers, verkwikkende rekreatieve ver
trekken... samen een vijftiental grote en 
kleinere ruimten. 

Een ander pluspunt van 't Elzenveld is zijn 
aantrekkelijke ligging met achteraan een 
rijke, botanische tuin, musea letterlijk en 
figuurlijk naast de deur, kantoor- en winkel
centra vlakbij, volop parkeerruimte op vrien
delijke loopafstand... en een aantal van Ant-
werpens meest tipische herbergen en eet
huisjes op het voorplein en om de hoek. 

Een geschikte ruimte voor een kultuurdag 
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VLAKBIJ EN ELDERS 

GELUIDSDRAGERS 
SKOREN OVERAL HOGER 

In een recente studie van de Internationale 
Federatie van Fonografische Industrie (IFPI) 
werden de cijfers gepubliceerd van de detail
verkopen in 1989 in Europa, de Verenigde 
Staten en Japan van geluidsdragers. Onder 
dit laatste samenvatende begrip worden ver
staan : vinyl grammofoonplaten, CD's en au-
diokassettes. In vergelijking met 1988 zitten 
die verkopen, op één land na, merkwaardig 
goed in de lift. 

In de EEG werden in het totaal voro 
6.739,6 miljoen dollars van dit vastgelegd 
geluid verkocht, een stijging van 7,3 % t.o.v. 
het jaar daarvoor. In de VSA bedroeg de 
verkoop 6.464 miljoen dollar (+ 3,3 %), in 
Japan 2.964,3 miljoen (+ 4,4 %). 

BELGIË NR. 7 IN DE EEG 
Absolute koploper in de Europese Ge

meenschap is Groot-Brittannië met 1.981 (de 
cijfers betreffen telkens miljoen dollar), ge
volgd door de toen nog Duitse Bondsrepu
bliek (1.695) en Frankrijk (1.325). Dan zak
ken we meteen onder het half miljoen met 
respektievelijk Italië (447,4), Nederland (439) 
en Spanje (431,4). Weer een heel eind ver
derop liggen België (169,5) en Denemarken 
(119). Het staartpeletonnetje wordt gevormd 
door Griekenland (52,2), Portugal (44) en 
tenslotte Ierland (37,6). Dezelfde studie stelt 

vast dat in de grote landen per inwoner 
jaarlijks tussen de 23 en 33 dollar aan de 
aankoop van geluidsdragers besteed wordt. 

De grootste vooruitgang wordt geboekt in 
Spanje (31,2 %), België (22,7 %) en Grieken
land (18,6 %). In de andere landen was de 
méérverkoop beduidend lager, met voor het 
geheel van de EEG toch nog een stijging van 
7,3 %. 

In slechts één Europees land lagen de 
verkoopscijfers lager, Portugal (- 3,1 %). Dit 
wordt toegeschreven aan het feit dat de 
piraterij daar wel heel stevig ingeburgerd 
schijnt te zijn. 

(NvB) 

)J EEN BRUSSELSE LENS OP VLAAMSE BEWEGINGEN n 

Fotograaf Dann Cortier is reeds vele jaren medewerker aan ons blad. Voor „WIJ" leverde hij reeds vele foto's ter 
illustratie. Hij is dan ook vertrouwd met het reilen en zeilen binnen de Vlaamse Beweging. Vrijdag 1 maart opent in de 
Museumlokalen, Visverkopersstraat 13 in Brussel, een tentoonstelling van foto's onder het motto „Een Brusselse lens 
op Vlaamse Bewegingen". De ekspo is vrij toegankelijk van 4 maart tot 16 augustus, elke werkdag van 9 tot 16 u. 30 en 
elke eerste en derde zaterdag van de maand. 
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COPPIENBARTALI:HET 
ITALIAANSE EERHERSTEL 

O
NMIDDELLIJK na de tweede 
wereldoorlog beleefde de Ita
liaanse wielersport gouden ja
ren. Het land van Mussolini 
kwam geteisterd en vernederd 
uit de grote brand en snakte 
naar eerherstel. 

Zoals zo vaak schonk de 
(wieler)sport een gekwetst volk 
een stuk waardigheid terug. 
Wat de Mannschaft van 1954 

voor het gekrenkte Duitse volk betekende — 
in Bern werd het voetbalelftal van Sepp 
Herberger tot eeneiders verbijstering wereld
kampioen — kan moeilijk worden overschat. 
Wat Gino Bartali en vooral Fausto Coppi voor 
de doorsnee Italiaan uit die jaren hebben 
betekend, kan door de mensen van vandaag 
onmogelijk worden gevat. Zij vertegenwoor
digden de trots, het zelfbewustzijn en de 
liefde van de door politieke ontwikkelingen 
ekonomisch verarmde en internationaal ge
blameerde zuiderling. 

DE IJZEREN MAN 
Het zijn de dappere gesneuvelden, om in 

het tijdsjargon te blijven, die de overwinnaars 
grootheid schenken. In Italië regeerde Gino 
Bartali over de wielersport toen de tweede 
wereldoorlog uitbrak. Bartali, een boeren
zoon die uit rotsblokken was gehouwen en 
de roemrijke traditie van Girardengo, Binda 
en Guerra voortzette, droeg veel eretitels: de 
monnik, de ijzeren man, il vecchio (de oude). 
Vooral dat laatste aureool misstond hem 
niet. Gino was vierendertig toen hij zijn 
laatste Tour won. Tien jaar eerder, in 1938, 
was hij voor het eerst als laureaat van de 
belangrijkste wielerwedstrijd van het jaar 
gehuldigd. Bartali won ook driemaal de Giro, 
hij was viermaal Italiaans kampioen, hij 
triomfeerde vier keer in Milaan-San Remo en 
won driemaal de Ronde van Lombardije. 
Men moet er verder rekening mee houden 
dat hij en Coppi door de wereldoorlog drie 
volle jaren (1943, 1944 en 1945) verloren. 
Bartali die gezondheid, kracht en rondbor
stigheid uitstraalde was de tegenpool van 
Coppi. 

TRIESTE OGEN 
Fausto was eigenlijk een tragische figuur. 

Hij kende een armoedige jeugd, was been-
houwersgast geweest en keek met trieste 

ogen naar de wereld. Coppi was breedge
schouderd en mager gevleesd. Zijn beender-
gestel was broos. In zijn karrière zou hij maar 
liefst acht breuken oplopen. Wanneer hij viel 
moest er bij wijze van spreken gips aan te 
pas komen. Coppi was vermoedelijk de 
grootste (hij ondervond ook de meeste te
genstand) en meest aanbeden campionissi-
mo uit de wielergeschiedenis. Hij was dan 
ook een voorloper. Hij introduceerde de 
wetenschap en het rationalisme in een sport-

Dit weekend wordt ook bij ons 
het wleiersel2»en 1991 op 
gang geschoten. Gent-Gent 
opent de rij van binnenlandse 
vooijaarswédstrijden. Een 
semi-klassieker waarin onze 
coureurs maar zeiden falen. 
In de voorbije weken brachten 
de dagbladen dagelijks over
zichten en analises van de toe
stand In de wielerwereld. Zelf 
laten we ons daar (nog) niet toe 
verieiden. We grijpen liever te
rug naar het verleden. Het verre 
verleden soms. Naar de tijd 
toen kampioenen nog andere 
dimensies werden toegemeten. 
In de naoorlogse jaren ver
drongen de groten elkaar aan 
de stiftlijn. Coppi en Bartali, 
Kubler en Koblet, Sdiotte en 
Van Steenbergen, Robic en Bo-
bet. ZB fietsten als levende le
genden over de Europese we
gen. De „haute époque" van de 
wielrennerij, In de komende 
weken («"oberen we die heroï
sche Jaren, dte kampioenen 
van viees en bloed, opnieuw tot 
leven te wekken. 

tak die bol stond van mistiek en bijgeloof. Hij 
geloofde in organisatie en logika. Voorberei
ding, dieet, ploegtucht, logika, planning: het 
was allemaal aan hem besteed. 

Coppi sprak om vele redenen tot de ver
beelding van het (internationale) publiek. Hij 
was een bescheiden, stille man die deson
danks zeer goed wist wat hij wilde. Hij oogde 
bleek en kwetsbaar maar op de fiets was hij 
een streling voor het oog. Hij werd één met 
zijn „machine", reed geolied van de ene 

Fausto Coppi werd een ware wielerle
gende. Zijn internationale triomftocht 
startte in 1946 met winst in IVlilaan-
Sanremo. Toen had hij echter Italië al 
op de hand door winst in de Giro. 

triomf naar de andere. Kracht en volharding 
smeedde hij tot een sierlijke, bekoorlijke stijl. 
In zijn goede dagen ovenwon hij zijn tegen
standers niet, hij verpletterde ze. 

Zijn erelijst was, voor die jaren, indrukwek
kend: hij werd een keer wereldkampioen, 
won tweemaal de Tour en vijfmaal de Giro, 
hij zegevierde in tien klassiekers (vijf maal de 
Ronde van Lombardije, driemaal Milaan-San 
Remo, eenmaal Parijs-Roubaix en eenmaal 
de Waalse Pijl). Hij werd vier keer Italiaans 
wegkampioen, was ongenaakbaar in koer
sen tegen de tijd en verbeterde het wereld-
uurrekord. In totaal won hij zo'n honderdvijf
tig wedstrijden. Fausto was ook een geducht 
achtervolger en werd wereldkampioen in die 
toen nog prestigieuze kwaliteit. Maar daar
mee is eigenlijk nog niets verteld. 

Coppi maakte ook als mens de diepste 
passies los. Hij ontroerde door zijn eenvoud 
en doeltreffendheid in de aktie, hij venwon-
derde door de gekomplikeerde logika van 
zijn denken. Hij werd ook door het leven 
beproefd. Eind 1942, begin 1943 werd hij 
ingelijfd in de 38ste infanteriedivisie van 
Ravenna. Hij had toen al de Giro gewonnen, 
was Italiaans wegkampioen geworden en 
had het werelduun'ekord van Archembaud 
verbeterd. Met 81 meter! Hij kon inderdaad 
geprogrammeerd mlllimeterfietsen... 

WIJ — 1 MAART 1991 34 



ASPERGE... 
Coppi moest zijn land in... Tunesië dienen 

en werd er krijgsgevangen gemaald door de 
troepen van Montgommery. Tot eind januari 
1945 zou hij in Noordafrikaanse gevangen
schap leven... Hij liep er malaria op, herstel
de maar... zou eind 1959 na een kortstondig 
verblijf in Opper-Volta in de kwaal hervallen 
en op tweede Nieuwjaarsdag 1960 in het 
ziekenhuis van Tortona sterven. Een bijko
mende longontsteking zou er teveel aan 
geweest zijn. 

Tussen 1945 en 1960 schreef Fausto zijn 
menselijk en sportief epos. Toen hij begin 
1945 voet aan wal zette in Napels was hij de 
trotse eigenaar van een pull en een versleten 
regenjas. Er heerste hongersnood en de 
oorlog woedde verder. Hij bezat geen geld 
om naar huis terug te keren. Hij sloot er 
vriendschap met een fietsenkonstrukteur. 
Deze organiseerde plaatselijk wedstrijden 
waarvan het prijzengeld door... de toeschou
wers bij elkaar werd gebracht. Fausto reed 
en won (met een geleende fiets!) tot hij geld 
genoeg had om naar huis terug te kunnen. 

In 1946 meldde hij zich op het internationa
le wielerpodium. Hij won Milaan-San Remo 
met... veertien minuten voorsprong. Hij reed 
147 kilometer alleen voorop en had die 
beslissende aanval al in de start ingeleid... 
Men wist niet wat men zag. 

Een „asperge" (zoals Bartali hem eerder 
had omschreven) met dunne benen, lange 
dijen, met ideale gewichtsverdeling op de 
fiets, met eerder verveelde dan vermoeide 
ogen en met een blik die onveranderlijk op 
oneindig was gericht. Het verschil tussen 
Bartali, die nog altijd zeer hoog in de volks
gunst stond, en Coppi was dat Gino reed 
„met bloed in de aders", tenwijl Fausto 
fietste „met benzine in de aders". De kon-
frontatie tussen hart en verstand, tussen 
overgave en rede zou sportief Italië trouwens 
grondig verdelen. Curzio Malaparte, de ge
vierde schrijver, liet zich in de diskussie niet 
onbetuigd. Hij „ontleedde" de beide kam
pioenen op bijzonder originele wijze. 

Bartali, aldus Malaparte, was de belicha
ming van het katolieke Italiaanse Zuiden met 
zijn geloof in traditie en dogma, met zijn 
sentimentaliteit en mistiek. Bartali fietste bid
dend en er zat altijd een engelbewaarder op 
zijn schouder. 

Coppi was de belichaming van het Italiaan
se Noorden, van Piemont en Lombardije. Hij 
geloofde uitsluitend in de rede en de weten
schap. Hij dacht Cartesiaans. Hij genoot 
geen goddelijke bescherming. Hij had enkel 
een eigen, dan nog blinde, masseur. Hij 
betrouwde op eigen lijf en leden, op eigen 
verstand en beroepsernst. Hij won natuur
lijk... 

De passies rond de beide campionissimo 
laaiden naar onze begrippen onbegrijpelijk 
hoog op! Zij verdeelden het land en schon
ken de wielersport nooit meer (ook elders 
niet!) geëvenaarde populariteit. 

Coppi's droefgeestigheid en geheimzinni
ge melancholie namen er nog door toe. Hij 
leefde gereserveerd temggetrokken maar 
stapelde de ovenwinningen, meestal na lan
ge ontsnappingen, op. In 1949 won Coppi 
zijn eerste Tour. In de aanloop had hij na een 
val nochtans aan opgeven gedacht. De Ron
de van Frankrijk verbijsterde hem, geleek 
helemaal niet op de Giro waar rittenlang 
niets gebeurde en in enkele eksplosieve 
gevechten de beslissende klappen werden 
uitgedeeld. In de Tour vielen de kleintjes 
dagelijks aan en het was moeilijk, zoniet 
onmogelijk, de hele handel onder kontrole te 
houden. Zelfs Bartali, toen zijn ploegmaat in 
de nationale ploeg onder Alfredo Binda, 
moest hem moed en sterkte inspreken. 

Aan de voet van het hooggebergte telde 
Fausto nog achtentwintig minuten achter
stand maar in twee ritten veegde hij alle 
tegenstand weg. De eerste keer nam hij 
Bartali mee op zijn solotocht. „II vecchio" 
werd die dag... vijfendertig en mocht de rit 
winnen. Daags nadien verwoestte Coppi de 
koers en won met minuten voorsprong de rit 
en de ronde. Hij leverde een prestatie „voor 
alle tijden". 

DE WIÏÏE DAME... 
In 1950 won Coppi op een vergelijkbare 

manier Parijs-Roubaix. In de klassieke een-
dagskoersen vreesde en schuwde hij onze 
Van Steenbergen als geen andere maar die 
dag reed Fausto als een wielergod door de 
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hel van het Noorden. Hij zegevierde met drie 
minuten voorsprong op de Fransman Diot 
die boudweg verklaarde dat hij en niemand 
anders de kasseiklassieker had gewonnen 
want „Coppi was geen mens"! Van Steen
bergen eindigde op negen minuten... Coppi 
reed dat tijdsverschil bijeen in een solo van... 
vijfenveertig kilometer! Wie zich de tijds
geest van toen — geen beeld- maar woord-
kultuur — in herinnering roept kan begrijpen 
dat sportjoernalisten Coppi goddelijke gewa
den aanreikten. 

De wielergoed werd nochtans niet (nooit) 
gespaard. Niet door de God van boven en 
niet door de mensen van beneden. In 1951 
verongelukte zijn jongere broer Serse Coppi 
in de Ronde van Piemont. Serse was ploeg
maat van Fausto en de broers waren zeer 
aan elkaar gehecht. Fausto zelf zou enkele 
jaren later alles opgeven voor „de witte 
dame". Hij was dus wel degelijk een mens 
van vlees en bloed. Maar „het katolieke" 
Italië spuwde zijn wielergod uit. Coppi werd 
door de rechtbank tot drie maand gevange
nis met uitstel veroordeeld wegens „familie-
verlating" en zijn zoontje Faustino werd als 
het ware in ballingschap in Argentinië gebo
ren. 

Coppi, die in de wielersport alle grenzen 
„in eigen eenzaamheid" had verlegd, die de 
wielrennerij aanzien en geloofwaardigheid 
had geschonken, werd in 1960 als een ,,door 
het noodlot getekende" ten grave gedragen. 
Toen hij aan de grond werd toevertrouwd 
was hij al jaren een legende! 

Flandrien 
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BIOS 

OPLICHTERS EN SHAKESPEARE 

Scorsese heeft een nogal eigenzinnige Icijk 
op film, die ligt aan de basis van een eigen 
produktiemaatschappij. Als men het werk 
van Martin Scorses kent (Mean Streets, Taxi 
Driver, Alice doens't live here anymore, The 
color of money) kan men makkelijk aanne
men dat Stephen Frears (My beautiful! laun-
drette. Prick up your ears, Sammy and Rosie 
get laid, Dangerous Liaisons) hem erg aan
spreekt. Daarom koos hij Frears om zijn 
eerste eigen produktie te regisseren: The 
Grifters, zijnde oplichters die meestal op 
kleine schaal werken. 

INCEST 
Roy Dillon {John Cusack) probeert zijn 

boterham te verdienen met vals spelen. Hij 
heeft een eerlijk smoeltje dat persoonlijkheid 
uitstraalt, wat hij echter zonder enige scrupu
le misbruikt om mensen te tillen, erger nog 
ze te manipuleren. Hij deelt regelmatig hef 
bed van Myra Langtry {Annette Bening, 
reeds te zien in Valmont en recent ook in 
Postcards fron the edge), een oplichtster 
wiens partner in het gekkenhuis terecht
kwam. Ze is aan het einde van haar latijn en 
betaalt de laatste tijd regelmatig in natura. 
Wanneer Roy op een dag betrapt wordt krijgt 
hij een afranseling. Net op dat ogenblik 
verschijnt zijn moeder Lily {Anjelica Huston, 
weer eens subliem) ten tonele. Ze is nog 
steeds een oplichtster in dienst van gang
sterbaas Bobo Justus {Pat Hingle even vier
kant als altijd). Ze laat hem opnemen in het 
ziekenhuis, hem aldus een tweede maal het 
leven schenkend. De spanning tussen moe
der en zoon is te snijden, er hangt duidelijk 
incest in de lucht. Dat kan Myra uiteindelijk 
niet meer verdragen en ze besluit dat Lily 
moet verdwijnen. Een verschrikkelijk spel 
wordt opgezet, maar zoals steeds met een 
goede triller, loopt het helemaal anders af 
dan men had gedacht. Een zwaar pessimisti
sche film, goed geakteerd, sterk geregis
seerd, zwoel gefilmd. De auteur Jim Thomp
son is reeds meer dan tien jaar dood, maar 
zijn boeken krijgen nu eindelijk de belang
stelling die ze verdienen. In 1972 reeds 
verfilmde Sam Peckinpah zijn The getaway 
en Berlrand Tavemier verfilmde Pop.1280 
als Coup de Torchon, tenwijl Alain Corneau 
Serie Noire draaide, naar A hell of a woman. 
De boeken verschijnen bij uitgeverij Bzztöh, 
(voor Vlaanderen: Contact Edegem). 

VERBLIJFVERGUNNING 
Bij de aanvang van Green Gard, de nieu

we film van Peter Weir, kan men zonder 

John Cusack in The Grifters 

enige moeite reeds de afloop voorspellen en 
even is men teleurgesteld. Maar wat Weir 
allemaal tussen begin en einde heeft ge
plaatst had je zelf niet kunnen bedenken. Dit 
is een erg humoristische film met een verras
sende Gerard Depardieu. George Fauré (De-
pardieu) is Fransman, hij werkt illegaal in 
New York en zou er graag blijven. Daarvoor 
heeft hij een „green card" nodig. Trouwen 
met een Amerikaanse zou een oplossing 
zijn. Brontë Parrish (de erg mooie Andie 
MacDowelf) is plantkundige, werkt aan aller
lei achterbuurtprojekten en wil graag een 
tuinflat huren. Daarvoor moet je echter ge
trouwd zijn. Hun gemeenschappelijke vriend 
Anton denkt hun problemen te kunnen oplos
sen. Ze trouwen. En daar begint een zeer 
kluchtig spel. Lekkere ontspanning, meer 
niet, maar wordt die niet wat te zelden 
gemaakt? 

BRANAGH 
Een vaste lezer van deze rubriek kan zich 

misschien nog herinneren dat wij n.a.v. de 
film A month in the country met stille 
bewondering schreven over de toen erg 
jonge akteur Kennetti Branagti. Reeds enke
le jaren later barste dit vat vol talent open en 
werd hij de meest volmaakte Shakespeare-
akteur genoemd. Beter zelfs dan zijn lichtend 
voorbeeld: Laurence Olivier. Branagh blijkt 
voor niks angst te hebben. Op zijn 28ste liet 
hij zijn boeiende autobiografie verschijnen 

en maakte hij de film Henry V, een sublieme 
aanpak van het oude Shakespeare-gegeven. 

Niets in de jeugd van Branagh wees er op 
dat hij akteur zou worden. Zijn ouders komen 
uit de werkende klasse, stonden nooit op de 
scène, en zijn toekomst in de niet zo mooie 
buurt van Belfast zag er niet rooskleurig uit. 
Branagh droomde ervan te ontkomen uit de 
door bommen geplaagde stad. En hoe kan 
men dat beter dan met te dromen over 
koningen? Die vindt men genoeg bij Shake
speare en daarom werd deze zijn geliefde 
auteur. 

DE VEROVERAAR 
Het vroeg hem zeven jaren van hard wer

ken om het tot de meest gevraagde akteur 
van Engeland te brengen. Hamlet, Romeo, 
Benedick en reeds Henry V, kregen zijn 
gelaat op het teater en naast Emma Thomp
son, zijn toen toekomstige vrouw, verscheen 
hij in de TV-serie Fortunes of war. Hij begon 
een eigen gezelschap en dat startte met 
Publieke Vijand, een stuk van... Branagh. 
Iedereen blijft maar verwijzen naar Laurence 
Olivier, maar dat is al enkele jaren niet meer 
nodig: Branagh is hier en zal hier blijven, 
voor altijd op uw ooglens geëtst als Henry V 
en laten we hopen nog zoveel meer. 

Willem Sneer 
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MENGELWERK 

HERSENBREKER 
OPGAVE 75 

HORIZONTAAL 

5 Om welke reden dan ook, wie dit is, is 
totaal van streek gebracht (10) 

6 Tochtstrip (11) 
7 ZIJ zullen nooit vooraan komen te lopen 

(13) 
10 Nergens anders (4) 
11 Zo heten de plichten en rechten die met 

het huwelijk te maken hebben (9) 
12 Samengedraaide draden kunnen soms 

hard zijn (6) 
13 Zo verschnkkelijk zijn alle Russen nou 

ook weer met' (4) 
14 Dit volk heeft de kracht van het voor

naamste deel van een boom (4) 
15 U zouden ze in noord-Nederland zeggen 

(2) 
16 Heeft met het spoor te maken, dat kun je 

aan het laatste deel horen (6) 

VERTIKAAL 

1 Ook al schittert ze boven haar kollega's, 
ze laat toch wel eens een steek vallen (8) 

2 Verzorging van de buurt (13) 
3 HIJ verdampt terwijl hij aan de maaltijd 

zit (4) 
4 Dat dier moet zware lasten kunnen til

len' (10) 
5 Van de schrik een wapen afvuren naar 

iets dat met in de buurt is (11) 
8 't Kan van een mens zijn, maar 't kan 

ook een groep mensen zijn (7) 
9 Het omhoog halen van het vetste deel 

van een varken vonnt een luidruchtig 
schouwspel (9) 

14 De man met wie Fabiola het paleis deelt 
(4) 

OPLOSSING OPGAVE 74 
Horizontaal: 3 voorval, 5 peuterklas, 
7 geneurie, 9 abuis, 11 legkip, 12 
leraren, 13 winsten, 14 slipje, 15 
schelen, 16 Dirk, 17 streken, 19 
NOS, 20 test, 21 leer 

Vertikaal: 1 mosterdpotje, 2 overtel-
len,3 vredeskonferentie,4 Leliaards, 
6 stuurlieden, 8 evenwicht, 10 Sint 
Jons, 18 Ensor 

WINNAAR 
OPGAVE 73 

De winnaar van deze week komt uit Bra
bant Het IS Riet Van der Zalm, Grensstraat 
20 te 1981 Zemst Proficiat i 

AHASVERUS 

„Brandende olleputten geblust 
door luchtbombardement", 
las Ahasvenis. 
Door Red ad Air. 

Oostblok ontmantelt verder 
...in Comecommer en zorg. 

Jeugdboekenweek sukses 
An-Hyp-Hoera! 

Dopingkontrole blijft touwtrekken 
Do ping pong! 

Warschaupakt afgeschaft 
De Moskous is afi 

Radio- en TV-reklame: 
van Kitekattekwaad tot erger. 

Volkstelling gestart 
Tellen wij mee? 

Zomermode wordt... 
...weer kort van stof. 
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TELEVISIE 

ZATERDAG 2 MAART ZONDAG 3 MAART MAANDAG 4 MAART 

TV 1 

09 30 Een computre ook in jouw klas?, info, 
10 00 Schooltelevisie, 12 30 Babel, voor migran
ten, 16 00 Engelbewaarder, film 17 48 Nieuws
krant; 17 53 Kwislijn; 17 55 Nieuws; 18 00 Tik 
tak; 18 05 Schoolslag; 18 45 Vlaanderen Vakan
tieland 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 |aar in Vietnam, serie 

TV 2 

15 20 Omloop van Het Volk, wielrennen 

VTM 
15 30 Hanna Barbera, tekenfilms, 16 20 Clip 
Club, verzoekprogr , 16 35 That's love, sane, 
17 00 Super 50; 18 00 Nieuws; 18 05 Beverly 
Hills 90120, serie, 19 00 Nieuws. 
19 30 Waagstuk, kwis 
20 00 De juiste prijs, speiprogr 
21 00 Broadcast news, film 
23 15 Nieuws 
23 45 Gentlemen and players, serie 
00 40 Nieuws 

Ned. 1 

13 00 Nieuws; 13 45 De Vara matinee, koncert, 
14 57 Neighbours, serie, 15 20 Jules Unlimited, 
nieuwe tectinieken, 15 46 Oort en de inkomsten
belasting, kursus, 16 06 De speurder, serie, 
16 55 Museumschatten, 17 03 Brainstorm; 17 30 
Nieuws; 17 37 Kassa, konsumenteninfo, 18 17 
Vara's Kindermenu, 19 00 Nieuws; 
19 20 Lingo, woordspel 
19 47 The Flying doctors, serie 
20 38 Zeg 'ns AAA, serie 
20 59 Sonja op zaterdag, praatshow 
21 55 Achter liet nieuws, aktualiteiten 
22 30 Per sekonde wijzer, kwisprogr 
23 03 Boudewijn Buch, reisvertialen 
23 30 E.N.G., serie 
00 23 Natuurmoment 
00 34 Nieuws 

Ned. 2 
13 00 Nieuws; 16 30 Pronto, Italiaanse les, 17 30 
Nieuws; 17 40 Post!, bnevenrubriek, 17 44 The 
Thundercats, tekenfilmserie, 18 09 Wordt ver
volgd, tekenfilms 18 30PauzeTV, jongerenmag , 
18 56 Jackpot, kwis, 19 27 Entertainment maga
zine, showmag , 20 00 Nieuws. 
20 25 Ruthless People, film 
22 05 Land in zicht, kultuurschatten 
22 35 Karel, praatshow 
23 28 De Taaimeesters, over taal 
23 54 Nieuws 
00 00 Studio sport 

Ned. 3 
09 00 Nieuws; 13 30 Studio sport; 18 00 Pas
poort Marokkanen, 18 30 Sesamstraat; 18 45 
Jeugdjoernaal extra, 19 10 De vrouwen die glim
lachen, dok 
20 00 Nieuws 
20 20 Studio Sport 
22 00 Nieuws 
22 15 Studio sport 
22 50 Act of piracy, film 

TV 1 

09 00 Samson; 10 15 Look, modemag , 11 00 De 
zevende dag, praatkafee, 13 00 Huizen kijken, 
info, 13 20 Sunday Proms, koncert, 14 45 School
slag; 15 25 Szaffi, animatiefilm, 16 45 Het plein
tje, sene, 17 30 Kilimanjaro, nieuws voor jonge
ren, 17 55 Nieuws; 18 00 Tik tak; 18 05 Plons, 
18 10 In 't wilde weg, milieuprogr, 19 00 Sport
weekend I; 19 30 Nieuws, 19 45 Sportweekend 
II. 
20 30 Surprise weekend, TV-film 
21 35 Het ei van Christoffels, reportages 
22 05 I.Q., kwis 
22 30 Vandaag 
22 55 De dinosaurus, monoloog 

TV 2 

15 00 BK in Antwerpen, veldlopen 

VTM 

12 00 Super 50; 13 00 Nieuws; 13 30 Telebusi-
ness; 14 00 Love boat, sene, 14 50 Clip klub, 
15 00 Here come the girls, film, 16 35 Murphy 
Brown, serie, 17 00 Dag Koko, dierenmag , 17 50 
VTM-sport; 18 00 Nieuws; 18 05 Kinderakade-
mie, 19 00 Nieuws. 
19 30 Waagstuk, kwis 
20 00 Wie ben ik? speiprogr 
20 30 Walters verjaardagsshow 
22 00 Nieuws 
22 25 De sportshow 
23 30 Murders in the Rue Morgue, film 
01 00 Nieuws 

Ned. 1 

11 00 Eucharistieviering; 13 00 Nieuws; 15 15 
God bewaar me!, dok , 16 00 Lamers, praatshow, 
17 00 Hou nou toch op, 17 30 Nieuws; 17 35 
KRO Kresj; 1815 Crash, jongerenprogr , 19 00 
Nieuws. 
19 05 Waku, Waku, speiprogr 
19 35 Zondagavond met Van Willigenburg, praat-
progr 
20 32 Ook dat nog, konsumentenserie 
21 18 Brandpunt, aktualiteiten 
21 55 The Hollywood Connection, filmkwis 
23 00 Fatale leugens, miniserie 
23 55 Nieuws 

Ned. 2 

09 00 Babar de olifant; 09 25 Fitless, 09 30 Haze-
pad 4; 09 50 Toren van pizza's, kinderprogr , 
10 10 Boekeloeren, lit serie, 10 30 Agaath, inter
view, 1100 Reiziger in muziek, 12 00 TROS 
voetbal plus, 13 00 Nieuws; 18 00 The wonder 
years, sene, 18 25 Lokolé, mag ,19 00 Moord-
TV, popmag , 19 10 In living colour, serie, 19 30 
Onrust!, subkultureel mag , 20 00 Nieuws. 
20 10 Keek op de week, satire 
20 32 Belevenissen, portretten 
20 57 Diogenes, aktuele gebeurtenissen 
21 57 Berlin Alexanderplatz, serie 
23 50 Nieuws 

Ned. 3 

09 00 Nieuws; 11 00 De mens als rechter en 
beul, over Islam t o v dieren, 11 30 Omröp Frys-
lan, 12 00 Het Capitool, diskussieprogr , 12 45 
Leer je moeders taal, voor Chinezen, 13 30 Stu
dio sport; 18 00 Het Griekse vuur, teleac, 18 30 
Sesamstraat; 18 45 Studio sport; 20 00 Nieuws. 
20 10 Kenmerk, aktualiteiten 
20 37 Sjappoo, jonge asielzoekers 
21 05 Werken aan werk, RVU 
21 30 Ischa, praatprogr 
22 00 Nieuws 
22 02 De arrestatie, monoloog 

TV 1 

14 00 Schooltelevisie; 15 00 Babel, 17 30 Het 
Capitool, sene, 17 53 Kwislijn; 17 55 Nieuws; 
18 00 Tik tak; 18 05 Plons; 18 10 Alfred Judokus 
Kwak; 18 35 Dusty, serie, 19 03 Buren, sene, 
19 30 Nieuws. 
20 00 Kwislijn 
20 10 Zeg 'ns AAA, sene 
20 35 De man van de ambassadeur, sene 
21 30 Denksportkampioen, kwis 
22 00 Op de koop toe, konsumenteninfo 
22 35 Vandaag 
22 55 Incredibile, humor praatshow 

TV 2 
18 30 Nieuwskrant; 18 35 Mooi en meedogen
loos, sene, 19 05 Uitzending door derden, 19 30 
Nieuws. 
20 05 Stijl, antiekmag 
20 55 TOfSPORT, vrijetijdssporten 
21 30 Uitzending door derden 

VTM 

15 30 Dallas, sene, 16 20 Santa Barbara, serie, 
16 45 Clip Club, verzoekprogr , 17 00 VTM-Kin-
derklub; 17 30 Katts and Dog, 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 videoclips 
20 30 MacGyver, serie 
21 30 Family ties, serie 
22 00 Nieuws 
22 35 Vroemtuigen, motormag 
23 05 Catherine de Medicis, 2-delige film 
00 25 Nieuws 

Ned. 1 

13 00 Nieuws; 17 30 Nieuws; 17 40 Different 
world, sene, 18 04 Op de groei, over kinderen, 
18 14 Beestig, dierenprogr , 18 28 NCRV Sport 
op 1, 19 00 Nieuws. 
19 20 Dinges, speiprogr 
19 50 De Cosby show, sene 
20 29 En met de clown kwamen de tranen, serie 
21 12 Hier en nu, aktualiteiten 
21 55 Zo vader, zo zoon, speiprogr 
22 21 Cheers, serie 
22 45 Grensgesprek, dok 
23 05 Koncept 
23 30 Nieuws 

Ned. 2 

13 00 Nieuws; 14 30 Santa Barbara, serie, 15 14 
Ontdek je plekje, Oirschot, 15 29 Studio Trappel
zak, kinderprogr, 16 00 Service salon; 17 30 
Nieuws; 17 40 Ko, de boswachtershow, natuur
sene, 18 30 Een droom van een tuin, info, 18 55 
Avro Sportpanorama, 19 20 Kunst en kitsch, 
kunst en antiek, 20 00 Nieuws. 
20 25 De sleutels van Fort Boyard, amusement 
21 35 True Colors, serie 
22 05 Televizier, aktualiteiten 
22 40 Capital City, sene 
23 30 Ontdek je plekje, Oirschot 

Ned. 3 
09 00 Nieuws; 10 00 Schooltelevisie; 15 00 Tele
ac; 18 30 Sesamstraat; 18 45 Jeugdjoernaal; 
18 55 Het klokhuis, 19 10 Teleac, 20 00 Nieuws. 
20 20 Milieubericht 
20 25 De literatuurmachine, boekenprogr 
20 50 All along the watchtower, muziekprogr 
21 15 Eigenaardig 
21 20 Educatief extra 
21 25 Stoppen met roken, kursus 
22 00 Nieuws 
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TELEVISIE 

DINSDAG 5 MAART WOENSDAG 6 MAART DONDERDAG 7 MAART 
T V 1 

14 00 Schooltelevisie, 17 30 Het Capitool, serie, 
17 53 Kwislijn; 17 55 Nieuws; 18 00 Tik tak; 
18 05 Plons; 1810 Saartje en Sander, serie, 
18 20 De kasteelgeesten, serie, 18 40 Biack 
Beauty, serie, 19 03 Buren, serie, 19 30 Nieuws. 
20 00 Kwislijn 
20 10 De drie wijzen, kwisprogr 
20 45 Zeker weten? praatprogr 
21 55 De Pré historie, 1971 
22 30 Vandaag 
22 55 De vrolijke dokters van St.Switin's, serie 

TV 2 
18 30 Nieuwskrant; 18 35 Mooi maar meedogen
loos, serie, 19 00 Van aap tot aap, dol< , 19 30 
Nieuws. 
20 00 Liefde in het struikgewas, film 
21 35 Uitzending door derden 
22 15 Een computer ook In jouw klas?, lessen
reeks 

VTM 

15 30 Dallas, serie, 16 20 Santa Barbara, serie, 
16 45 Clip Club, verzoekprogr , 17 00 VTM-Kin-
derklub; 17 30 Katts and Dog, 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 35 Telefacts, straatkriminaliteit 
23 20 Soap, serie 
23 45 Nieuws 

Ned. 1 

13 00 Nieuws; 17 30 Nieuws; 17 41 Cult, 18 05 
Het beste uit Kinderen voor Kinderen, 19 00 
Nieuws, 19 22 Lingo, woordspel 
19 46 De baas in huis, serie 
20 15 Doet ie't of doet ie't niet?, spelprogr 
21 36 In het nieuws, aktualiteiten 
22 27 Golden girls, serie 
22 51 De kloof, diskussieprogr 
23 36 Museumschatten 
23 50 Nieuws 

Ned. 2 

13 00 Nieuws; 14 30 Santa Barbara, serie, 15 15 
The edge and beyond; 15 25 Een stuk of twee, 
mag , 16 30 Bright sparks, serie, 16 40 Megabel 
& Bugs, telekommunikatie, 17 05 Zorro, serie, 
17 30 Nieuws, 17 40 Bouli, serie, 17 45 B.O.O.S., 
kinderprogr, 18 10 Countdown, pop, 18 55 De 
heilie koe, automag , 19 25 Thailand special, 
show Gerard Joling, 20 00 Nieuws. 
20 27 Die 2 speciaal, serie 
21 00 Wiseguy, serie 
21 50 RUR magazine, praatshow 
22 40 Married with children, serie 
22 55 Stop de persen, mediamaq 

Ned. 3 

09 00 Nieuws; 10 00 Schooltelevisie; 15 05 Tele-
ac; 18 00 Leer je moeders taal, voor Chinezen, 
18 30 Sesamstraat; 18 45 Jeugdjoernaal; 18 55 
Het klokhuis; 19 10 Monopolie,-serie, 20 00 
Nieuws. 
20 20 Lopend vuur, mediarubriek 
21 04 Schrijversportret Joseph Brodksy, dok 
22 00 Nieuws 
22 15 Studio sport 

T V 1 

16 00 Samson, 17 30 Het Capitool, serie, 17 53 
Kwislijn; 17 55 Nieuws; 18 00 Tik tak; 18 05 
Plons; 18 10 De kat, jeugdsene, 18 35 De woud
lopers, serie, 19 03 Buren, serie, 19 30 Nieuws. 
20 00 Kwislijn 
20 10 Tatort, serie 
21 30 Look, modemagazine 
22 30 Vandaag 
22 50 Negentig, jaar 1 , kunstmag 

TV 2 
18 30 Nieuwskrant; 18 35 Mooi en meedogen
loos, serie, 19 00 Wij en de andere dieren, dok , 
19 30 Nieuws. 
20 00 Sportavond 

VTM 

15 30 Dallas, sene, 16 20 Santa Barbara, serie, 
16 45 Clip Club, verzoekprogr , 17 00 Schuif af; 
18 00 Nieuws; 18 05 Cijfers en letters; 18 30 
Home and away, serie, 19 00 Nieuws; 19 30 Rad 
van fortuin. 
20 00 Rap klap 
21 00 Jake and the Ratman, serie 
22 00 Nieuws 
22 30 Scarecrow en mrs. King, sene 
23 25 VTM-sport 
23 35 Benson, serie 
00 00 Nieuws 

Ned. 1 

13 00 Nieuws; 17 30 Nieuws, 17 40 KRO's Te
kenfilmfestival, 18 30 Buren, serie, 19 00 
Nieuws. 
19 22 Volmaakte vreemden, serie 
19 50 Praktijk op poten, sene 
20 20 Pleisterkade 17, serie 
21 05 Brandpunt special report, aktualiteiten 
21 45 De Kennedy's, serie 
22 35 God bewaar me!, dok 
23 30 Nieuws 

Ned. 2 

13 00 Nieuws; 14 15 Santa Barbara, serie, 15 04 
De TV-dokter, 15 05 Gloss, sene, 15 54 Belfleur, 
17 00 BassJe en Adriaan, sene, 17 30 Nieuws; 
17 40 De teenage hero turtles, sene, 18 02 Pop
formule; 18 42 Billy Hotdog, kinderprogr , 18 56 
Beatrix de bruid, dok , 19 21 Kieskeurig; 20 00 
Nieuws. 
20 27 Derrick, serie 
21 30 Tros aktua 
22 00 Operagala, registratie 
23 00 Flesh and blood, sene 

Ned. 3 

09 00 Nieuws; 09 30 Schooltelevisie; 18 00 De 
familie Ramdam, sene, 18 30 Sesamstraat; 18 45 
Jeugdjoernaal; 18 55 Het klokhuis; 19 05 Sta
tenverkiezingen 
20 00 Stichting Socutera, Het Leger des Heils 
20 10 Bayern Munchen-FC Porto, voetbal 
22 00 Nieuws 
22 15 Statenverkiezingen 
23 55 Nieuws 

T V 1 

14 00 Schooltelevisie, 15 00 Babel, 17 30 Het 
Capitool, sene, 17 53 Kwisijn; 17 55 Nieuws; 
18 00 Tik tak; 18 05 Plons; 1810 Prikballon; 
18 25 Malvira, sene, 18 40 My little pony, sene, 
19 03 Buren, sene, 19 30 Nieuws. 
20 00 Kwislijn 
20 10 Doet ie't of doet ie't niet, spelprogr 
21 25 Panorama, aktualiteiten 
22 30 Vandaag 
22 50 In zeer geheime dienst, serie 

TV 2 
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?, dok 
21 00 Open en bloot, toneel 

VTM 

15 30 Dallas, sene, 16 20 Santa Barbara, sene, 
16 45 Clip Club, verzoekprog , 17 00 VTM-Kinder-
klub; 17 30 Katts and Dog, sene, 18 00 Nieuws; 
18 05 Cijfers en letters; 18 30 Home and away, 
serie, 19 00 Nieuws; 19 30 Rad van fortuin. 
20 00 Tien om te zien, show 
21 00 Dallas, sene 
22 00 Nieuws 
22 35 Star, filmmagazine 
23 20 VTM Sport 
23 50 C.A.T.s eyes 
00 40 Nieuws 

Ned. 1 

10 00 Vrouw zijn, mag, 10 45 TV-fruitmand, 
geestelijke muziek, 13 00 Nieuws; 15 00 In de 
voetsporen van Thijsse, dok, 15 30 Ceddie, 
sene, 15 59 Het kleine huis op de prairie, sene, 
18 46 Kinderkrant, kerstspecial, 17 30 Nieuws; 
17 40 Tijdsein, 18 30 Highlight, gospelprogr , 
19 00 Nieuws 
19 20 Avonturenbaai, sene 
19 45 Our house, serie 
20 41 De lawrence wolven, dok 
21 30 Tijdsein, aktualiteiten 
22 05 De andere kant van..., bekende Nederlan
ders 
22 35 Ruth Graham, interview 
23 05 Met kunst en vliegwerk, dok 
23 50 Tenslotte 
00 00 Nieuws 

Ned. 2 

13 00 Nieuws; 17 30 Nieuws; 17 40 Bouli, sene, 
17 45 Konsumentenlijn, info ,1810 Top 40; 18 55 
Jackpot; 19 20 Veronica Film & Video, film-
nieuws, 20 00 Nieuws 
20 27 In de Vlaamsche pot, sene 
21 00 Nieuwslijn, aktualiteiten 
22 05 100.000 Gulden show 
22 55 Married with children, sene 
23 20 Berg je voor Berg 

;d. 3 

09 00 Nieuws, 10 00 Schooltelevisie; 18 00 Wat 
doe jij nou? school- en beroepskeuze, 18 30 
Sesamstraat; 18 45 Jeugdjoernaal, 18 55 Het 
Klokhuis; 19 10 Design classics, de Eiffeltoren; 
19 35 Bekijk 't maar, serie, 20 00 Nieuws. 
20 24 Zomervakantie, sene 
21 20 De connalsseur, kunstkwis 
21 50 Knick Knack, animatiefilm 
22 00 Nieuws 
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EEN FILM PER DAG 

VRIJDAG 8 MAART 
TV 1 
14 00 Schooltelevisie; 17 30 Het Capitool, serie; 
1/53 Kwislijn; 17.55 Nieuws; 18.00 Tik tak; 
18 05 Postbus X, serie; 18.30 Top 30; 19 03 
Buren, serie, 19.30 Nieuws. 
20.00 Kwislijn 
20 10 De wonderjaren, serie 
20 35 Bewijsmateriaal, film 
22 05 Première, film en video 
22 40 Vandaag 
23 00 Tijd is geld 
23 10 Wil je mijn lijfwacht zijn, film 

TV 2 
18 30 Nieuwskrant; 18.35 Mooi en meedogen
loos, serie; 19 00 Uitzending door derden; 19.30 
Nieuws. 
20 00 National Geoegraphic, dok 
20 50 Herover de aarde, dok. 
2'i.yO Huizen kijken, info 
2>.50 De dans ontsprongen 

VTM 

15 30 Dallas, serie, 16.20 Santa Barbara, serie; 
16.45 Clip Club, verzoekprogr.; 17 00 VTM-KIn-
derkiub; 17.30 Katts and Dog, 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 Wies Andersen Show, spelprogr. 
21 iO A guide for the married woman, TV-film 
22 50 Nieuws 
23 25 Friday the 13th, serie 
00.10 Nieuws 

Ned. 1 

13 00 Nieuws; 14.06 Rondom tien; 14.58 Ja 
natuurlijk; 15.34 De vooruitgang, nieuwbouwkij-
ken; 16.00 Passage, middagmag.; 17.30 Nieuws; 
17.40 Winnie the Pooh; 18.03 Disney klub; 19.00 
Nieuws. 
19 30 Weg van de snelweg: Europa, dok. 
i9 45 Einstein, spelprogr. 
20 25 't Torentje, aktualiteiten 
20 39 Murder she wrote, serie 
21 31 Ducker en Oudenrijn, serie 
22 08 De Geer, praatprogr. 
22 52 De vooruitgang, dok. 
23 18 Nocturne 
23 48 Nieuws 

Ned 2 

13 00 Nieuws; 17.30 Nieuws; 17.40 Meer plezier 
met papier, kursus; 17.55 Kilimanjaro, overstap
pen aub, reisdok.; 18.44 Therion Natural State, 
natuurfilm; 18.58 Jackpot, beeld- en woordspel.; 
19 26 Dierenmanieren, dierenprogr., 20.00 
Nieuws. 
20 2V Medisch Centrum West, serie 
21 40 TROS TV show, praatshow 
22 35 Binnenlandse zaken, kolder 
23 05 Tros Hollywood boulevard, filmrubriek 
23 35 Nieuws 

Nea 3 
08 55 Nieuwa, 09.00 Schooltelevisie; 18.00 Pas
poort 18.30 Sesamstraat; 18.45 Jeugdjoernaal; 
18.55 Het klokhuis; 19.10 Studio sport; 20.00 
Nieuws. 
20.25 Sport studio 
20.55 Geen C te hoog, muziekprogr. 
21.35 Cinema 3 
22 00 Nieuws 
22 15 Studio sport joernaal 
22 30 NOS-laat 
23 20 Vrijheid, gelijkheid en broederschap, film 

Albert Brooks en William Hurt in Broadcast News, ooit omschreven als 
de topkomedie van 1987. Zaterdag 2 maart op VTM, om 21 u. 

ZATERDAG 2 MAART 

BROADCAST NEWS 
Tom Grunick is de ideale nieuwslezer. 

Alleen begrijpt hij nauwelijks de helft van 
wat hij voor de mikro vertelt. Zijn kollega 
Aaron Altman is net het tegenovergestel
de: briljant maar een sukkel... Satirische 
film van James L. Brooks uit 1987 met 
William Hurt en Albert Brooks. (VTM, om 
21u.) 

ZONDAG 3 MAART 

HERE COME THE 
GIRLS 

Amerik. komische film uit 1953 met 
Bob Hope, Tony Martin en Ariène Dahl. 
Stanley Snodgrass heeft door zijn ge
stuntel de voorstelling van een musical 
verknoeid. Wanneer even later de hoofd-
akteur wordt doodgestoken mag Stanley 
opnieuw opdraven, zij het dan als lokaas 
voor de moordenaar. (VTIW, om 15u.) 

MAANDAG 4 MAART 

DE KEUZE VAN DE 
WAPENS 

Franse politiefilm uit 1981 met Gérard 
Depardieu en Catherine Deneuve. Noël 
Durieux heeft zijn misdadige verleden 
definitief de rug toegekeerd. Wanneer 
twee van zijn ex-spitsbroeders uit de 
gevangenis ontsnappen en bij hem een 
schuilplaats zoeken, begint alles van 
voor af aan... (Le choix des armes — 
FR3, om 20U.35) 

DINSDAG 5 MAART 

LIEFDE IN HET 
STRUIKGEWAS 

De 16-jarige Mare woont met zijn 

ouders in een Parijse voorstad. Hij is een 
uitstekend student maar daar hebben 
zijn ouders geen belangstelling voor. 
Wanneer hij verliefd wordt op Martine, 
worden de problemen alleen maar groter. 
Franse film uit 1977 met pascal Meynier, 
Michel Galabru en Guilhaine Dubos. 
(L'amour en herbe — BRT 2, om 20u.) 

WOENSDAG 6 MAART 

OOH... 
OU ARE AWFUL 

Vier jonge vrouwen bewaren de sleutel 
tot de geheime bewaarplaats van een 
partij waardevolle aandelen In de vorm 
van een tatoeage op hun billen. Engelse 
onderbroekenlol in deze klucht van Cliff 
Owen uit 1976. (BBC 1, om 0u.30) 

DONDERDAG 7 MAART 

DR. JEKYLL & 
MR. HYDE 

Sterke en overbekende verfilming door 
Victor Fleming (1941) van het beroemde 
verhaal van Robert Louis Stevenson. Met 
Ingrid Bergman, Spencer Tracy en Lana 
Turner. (FR 3, om 23u.) 

VRIJDAG 8 MAART 

WIL JE MIJN 
LIJFWACHT ZIJN? 

Clifford, de 17-jarige zoon van een rijke 
hoteldirekteur, wordt op school voortdu
rend gepest. Clifford ziet het niet meer 
zitten en huurt een lijfwacht, de erg 
imposante en geweldhatende Linder-
man. Amerik. film van Tony Bill uit 1980 
met Chris Makepeace, Adam Baldwin en 
Ruth Gordon. (My Godyguard — BRT 
TV1,om23u.10) 
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OP DE 
BARRIKADE 

Meer en meer bezoekersgroepen vinden 
de weg naar Brussel En dat is maar goed 
zoi 

In vele gevallen vergeet men Brussel in 
Vlaanderen Men heeft er nooit erg grote 
liefde opgebracfit voor Brussel En dat is 
totaal verkeerd! Wij zullen op een speciale 
manier van Brussel moeten houden en met 
de autonome kracht die wij venwierven, moe
ten we in Brussel aanwezig zijn 

Vic Anciaux archivaris Paul De Ridder en 
met te vergeten het eigen VU-personeel op 
ons Barrikadenplein zette zich zoveel zater
dagen in om vanuit ons sekretanaat Brussel 
te ontdekken ledere groep blijft welkom i En 
ondertussen zijn onder de kundige leiding 
van architekt-kamerlid Fneda Brepoels de 

Algemeen sekretaris Willy Kuijpers laat zich inlichten. 

hennnchtingswerken naar hun einde aan het 
lopen 

Beneden in ons sekretanaat nchtten Eddy 
De Saeger, Renaat Raes, Roger Vermijlen, 
Eddy Vermeulen en andere die hielpen een 
nieuwe ontmoetingsruimte in Op dit ogen
blik ligt alles in de inkomsthal nog open
gebroken Maar het vordert i En dit gebeurt 
vooral erg goedkoop ledere frank wordt 

omgedraaid! Ook zal de inkomhal verder 
beveiligd worden Intussen werden de kel
ders geleegd en het archief overgedragen in 
goed beheer aan het Vlaams-Nationaal Ar
chief en Dokumentatiecentrum m Antwer
pen Dus nieuwe plaats om weer te werken 
Aan elkeen die helpt een dikke dank U' 

Willy Kuijpers, 
Algemeen Sekretaris 

HET PARTIJBESTUUR DEELT MEE 
Na afloop van het Volksunie-partijbestuur 

van maandag 25 februan j I heeft algemeen 
voorzitter Jaak Gabnels volgende medede 
lingen verspreid ten behoeve van de pers 

Het partijbestuur van de VU Vlaamse Vnje 
Demokraten heeft uitgebreid aandacht be
steed aan het uitbreken van de grondoorlog 
in het Golf-konflikt en de afronding van de 
begrotingsbesprekingen en de protesten 
vanuit het HOLT m eigen land 

GOLF-KONFLIKT ^ 
De VU betreurt het uitbreken van de 

grondoorlog Als pacifistische partij blijft zij 
het gebruik van militaire macht om geschil
len op te lossen principieel afwijzen Dit geldt 
voor haar zowel voor Saddam Hoessein als 
voor de geallieerde troepenmacht De eerste 
gaf met zijn brutale annexatie van Koeweit 
aanleiding tot het konflikt en stuurde door de 
herhaalde raketaanvallen op Israel en Sau-

die-Arabie aan op een eskalatie ervan Ook 
de inbreuken op de mensenrechten in Irak 
en Koeweit en het recente in brand steken 
van de oliebronnen bewijzen dat het Iraakse 
regime haar hand met omdraait voor geweld
dadigheden 

Anderzijds kan de VU zich met van de 
indruk ontdoen dat de politieke leiders van 
de geallieerde landen m dit konflikt vrij snel 
de militaire wegen bewandelden en eraan 
vasthielden Eens deze militaire optie vast 
gelegd werden de kansen op diplomatieke 
oplossingen zo goed als tot nul herleidt De 
VU kan dit met goedkeuren vooral omdat de 
kansen op vreedzame uitwegen uit het kon 
flikt groter werden dan ooit voordien 

De VU steunt dan ook ten volle de regenng 
die door haar terughoudendheid duidelijk 
maakt voorstander te zijn van een met 
militaire op vrede genchte aanpak van kon 
flikthaarden m de wereld De VU gelooft dat 
dit de enige weg is om tot een duurzame 
vrede en stabiliteit in de wereld en m het 

bijzonder m het Midden-Oosten te komen 

De VU Vlaamse Vrije Demokraten vreest 
dat met het uitbreken van de grondoorlog de 
kloof tussen de Arabische volkeren en het 
Westen nog is toegenomen Het Westen 
moet begrijpen dat dit konflikt mensen orga
nisaties en regeringen m de Arabische We 
reld tussen hamer en aambeeld plaatst Het 
Westen zou dan ook een zware politieke fout 
maken indien in de nasleep van deze oorlog 
de rekeningen tussen voor en tegenstanders 
vereffend zouden worden Integendeel is nu 
meer dan ooit een behoefte aan samenwer 
king tussen landen en instellingen uit West 
en Oost en de Arabische landen De VU 
meent dat een land als het onze hierbij een 
belangrijke rol te vervullen heeft Het moet 
binnen de Europese Gemeenschap sterk 
Ijveren voor een open en aktieve samenwer
king met de landen ten Zuiden van de 
Middellandse Zee en in het Midden-Oosten 
en zelf initiatieven ontwikkelen die hierop 
gencht zijn |> 
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Tenslotte meent de VU dat het herwinnen 
van vrede in het Midden-Oosten in sterile 
mate zal bepaald worden door de houding 
die Israël zal aannemen in de nasleep van dit 
konflikt. De Westerse én Arabische bondge
noten zetten op dit ogenblik enorm veel 
mensen en materiaal in, onrechtstreeks ook 
mede ter bescherming van de veiligheid van 
Israël in de regio. Het zou dan ook meer dan 
gewenst zijn dat dit land, in het zoeken naar 
oplossingen voor een duurzame vrede in de 
regio, haar deel van de weg in de richting van 
haar Arabische buurlanden en het Palestijn
se volk zou bewandelen. 

BEGROTINGSKONTRÖLE 
Met betrekking tot de afronding van de 

begrotingsbesprekingen meent de VU dat de 
regering, ondanks de zeer moeilijke eksterne 
omstandigheden en de tegenvallende ont
vangsten, er in geslaagd is technisch de klus 
te klaren. Begrotingsminister Hugo Schiltz 
heeft opnieuw bewezen 's lands rekeningen 
als een goede huisvader te beheren. 

De VU verheugt zich over het feit dat de 
fiskale druk op de gezinnen niet stijgt. Te
vens wordt er niet geraakt aan de sociale 
uitkeringen van diegenen die het minder 
fortuinlijk hebben in onze samenleving. An

derzijds zal er wel worden opgetreden tegen 
het oneigenlijk gebruik van fiskale bepalin
gen, zodat een meer rechtvaardige toepas
sing van de wetgeving bekomen wordt. De 
VU acht dit prijzenswaardig. 

Toch mist de VU een onderliggende visie, 
een maatschappelijk projekt in de begroting 
van de gemeenschapsmiddelen. Zo is het 
verwonderlijk dat Landsverdediging slechts 
260 miljoen inlevert in een tijd dat de recht
streekse bedreiging van ons land wegebt. 
Onbegrijpelijkwijze moet Justitie daarente
gen, niettegenstaande de soms manke 
rechtsbedeling in ons land, wel inleveren. 
Het noodzakelijke debat over de toekomst 
van onze sociale zekerheid wordt nog steeds 
uit de weg gegaan. De VU begrijpt dat een 
simpele kontrole van de begrotingsresulta
ten wellicht niet het geschikte moment is om 
al te veel diepgaande diskussies over de 
taken van de overheid in onze moderne 
samenleving te voeren. Dit debat is evenwel 
onvermijdbaar, zoniet dienen zich er voor de 
toekomst opnieuw grote financieringsproble
men aan en lopen we het risiko dat de 
overheid de sociale evoluties achterna holt. 

Samenvattend kan de VU tevreden zijn 
met het bereikte resultaat, maar venwacht de 
partij een diepgaande aanpak van het opstel
len van de begroting voor volgend jaar. 

HOLT 
De p?otestmanifestatie die vanuit het 

HOLT wordt gepland, illustreert een aantal 
terechte wensen die in het verlengde liggen 
van het Mega-dekreet rond universitaire op
leidingen. Met name moet hierbij gedacht 
worden aan meer verantwoorde overstap- en 
interaktiemogelijkheden met de universitei
ten. 

Een moeilijkheid blijft zich evenwel stellen 
op het vlak van de te grote spreiding aan 
instellingen, wat onder meer inhoudt dat een 
strakkere rationalisatie binnen het hoger on-
dera/ijs buiten de universiteit een aangewe
zen streefdoel moet zijn in de nabije toe
komst. Een dergelijk initiatief moet met name 
vanuit de Vlaamse Onderwijsraad voorbe
reid worden. Vandaar dat de VU, naar analo
gie met de VLIR, ook aanstuurt op een 
volwaardige betrokkenheid van het HOLT in 
dit adviesorgaan. Van hieruit moeten de 
wegen aangewezen en voorbereid worden 
om tot een programmatie en rationalisatie te 
komen die binnen een koherent en aan
vaardbaar geheel passen. 

Voor de VU maakt het dynamisch en 
waardevol gegeven van het HOLT, met zijn 
25.000 studenten, een dergelijke bijsturing 
inderdaad noodzakelijk. 

Herderstraat 6 
Industriezone 

9140 Zele 
Tel.: 052/44.64.31 

(5 lijnen) 

* STRATENPLANNEN 
* PLANAUTOMATEN 
' PUBLICITEITSBUREAU 
* LICHTREKLAMES 

* Openbare verlichtingsmaterialen 
* Driekleurige signalisatie 
* Alle verlichte signalisatie 
* Vangrails, Bekleding van metalen 
* Metaalkonstrukties 
* Weg- en Werfsignalisatie 
* Verlichtingspalen 

Uw partner in verkeersveiligheid 
en verkeersleefbaarheid 

Algemene 
ledenvergadering 
VU-Vrouwén 
Zaterdag 16 maart 1991 

Cultureel Centrum 
,,De Zandloper" 
Kaasmarkt 75 
1780 Wemmei 

Gesprekstema: 
Naar een gewijzigde maatschappljkultuur. 
Focus op komende wetgevende verkiezin
gen. 

54 ste VLAAMS NATIONAAL 

ZANGl 
14 50U 
SPORTPALEIS 
ANTWERPEN 

Kui t nvt rkoop 
Uil UkriUnul 
Biron Ohinittun 20 
Anttwpen 
Ttl (03)23703» 
m Sporlpaleli 
Tïl 103)3261010 

VLAAMDEfSSXi 
MOET NOB 

EEN EEUm\jVi\L^ 
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MET VEEL ZIN EN VAART! 
Hier een nieuwe lijst van WIJ-topwervers 

(afgesloten op dinsdag 26 februari j.l.). Deze 
week kwamen 17 nieuwe WIJ-abonnees bij 
onze administratie binnen. 

Wij hopen dat de wervers die er blijkbaar 
met veel zin tegenaan gaan er de vaart 
inhouden. Het moet velen aanzetten om het 
goede voorbeeld na te volgen. 

Proficiat en dank! 

LIJST TOP-WERVERS 
Totaal vorige week 50 

1. Cecila Vens-Demuynok (Izegem) . . 8 
2. Erik Vandewalle (Izegem) 7 

Anny Lenaerts (Wilrijk) 7 
4. Marie-Louise Thiebaut (Berg) 5 

Ward Herbosch (Wommelgem) . . . . 5 
6. Walter Storms (Lovendegem) 4 

Maurice Passchijn (Meise) 4 
8. Georges Raes (Ledegem) 3 
9. Willy Putzeijs (Lummen) 2 

Eddy Vandermeulen (Gerdingen) . . 2 
Greet Claes (Liedekerke) 2 
Ivo Conincx (Genk) 2 
Jan Caudron (Aalst) 2 

14. Miei Vanlangendonck (St.Kat.-Waver) 1 
Liske Vanhorenbeek (Hofstade-Zemst) 

Oswald Van Ooteghem (Gentbrugge) 
Guido Boone (Gent) 
Miel Uytenhoven (Buizingen) 
Walter Devolder (Veurne) 
Margriet Bachot (Antwerpen) 
Nelly Maes (St.-Niklaas) 
Clem De Ranter (Hoboken) 
Maurits Van Dierendonck 
(St.And.-Brugge) 
Romain De Grave (St.Gillis-Waas) . 
Filip D'Hose (Lierde) 
Rob Geeraerts (Vorst-Kempen) . . . . 
Bert Verleysen (Munsterbilzen) 

Totaal 67 

SPELREGELS 
Wij herhalen deze week ook de spelregels 

nog eens. 

I.EIke nieuw aangebrachte WlJ-abonnee 
heeft recht op een welkomgeschenk te kie
zen uit een wandklok of een reiswekker, 
kwestie van te weten hoe laat het is. 

2.Elke nieuw aangebrachte WIJ-abonnee 
neemt bovendien deel aan een ronduit schit
terende tombola waarmee U uw overtui
gingskracht vaart kunt geven. Het rijkelijk 
aanbod leest U in de rubriek Prijzenregen. 

t ^^W^"^ J^V 

3.Alle wervers ontvangen op basis van 
elke aangebrachte nieuwe abonnee een tom-
bolabiijet waarmee zij deelnemen aan een 
afzonderlijke werverstombola. Meer daar
over leest U in de rubriek Niet voor niks. 

Let wel! Om alles vlot te laten verlopen 
dient U bij elke nieuwe abonnee onze admi
nistratie telkens duidelijk te laten weten wel
ke abonnee U heeft aangebracht. 

PRUZENREGEN 
1 Video-kamera van Siemens (waarde 
70.000fr.) 

1 waardebon ( 20.000 fr.) vanwege Sukses 
Kleding Meyers om een man en een vrouw in 
het nieuw te zetten 

2 radio's met dubbelkassettespeler (Sie
mens) 

1 waardebon (S.OOOfr.) voor verlichtingsseg-
ment vanwege De Vriese-woonverlichting te 
Brugge 

5 haardrogers mét radio (Siemens) 

18 autostofzuigers (Siemens) 

1 wereldontvanger (Siemens) 

25 kunstboeken Onder Dak, ultg. Davids-
fonds (waarde 1.980fr.) 

NIET VOOR NIKS 
Alle wervers nemen deel aan een afzonderlij
ke tombola met als eerste prijs 
1 Siemens mikro-golfoven (waarde SO.OOOfr.) 
20 kunstboeken Onder Dak (waarde 1.980fr.) 

U merkt dus dat nu abonneren op WIJ 
alleen voordelen biedt, zowel voor U als voor 
de abonnee die U aanbrengt. Laat er geen 
gras overgroeien! 

(Deze aktie loopt in samenwerking met 
Siemens, SK Meyers, Davidsfonds, en 
Woonverlichting De Vriese) 

ADVERTENTIE 

, C / ^ ^ 

Ifi^ 

— Inricliting van direktiekantoren 
— Systeemmeubelen 
— Ergonomisch zitkomfort 
— Totaalinrichtingen 

A N T W E R P E N : ANTWERPSESTEENWEG 363 - 2500 LIER — 
TEL. 03 /480 .22 .51 
BRUSSEL: T O L L A A N - PLANET I - 101 B - 1940 S INT-
S T E V E N S - W O L U W E — TEL. 02 /725 .20 .35 
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OOST-VLAANDEREN 
MAART 

1 AALST: Arrondissementsraad om 20u. in café 
De IJzer, Vlaanderenstraat 13. Spreker; Hans De 
Belder over de Golfkrlsis en zijn bezoek aan Iran en 
Kadhafi. Org.: Arr.bestuur Aalst. 

1 SINT-GILLIS-DENDERMONDE: Jaarlijkse Hut-
sepotavond van VU-St.Gillis-Dendermonde. In zaal 
De Schuur, Torrestraat, om 20u. 250 fr. p.p. Koude 
schotel ook mogelijk. Inschrijven voor 25/2 bij de 
bestuursleden. 

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. 

3 GENT: Met VVVG-Gent naar Zangfeest. Ver
trek: Sleidinge 11u.45, Wondelgem Vierweegse 
12u., St.Pietersplein 12u.30, Ledeberg kerk 
12U.40, Dampoort (Dieleman) 12u.50, St.Amands-
berg (gemeentehuis) 12u.55, Colombo 13u., Lo-
christi 13U.15. Info bij K. De Gelder-Cleiren 
(28.01.20), L. Rombaut-Ghys (31.09.74) en M. Van-
dewoestijne (26.24.00). Bus -i- zitplaats 3de rang; 
550 fr. 

8 OOSTAKKER: Herman Candries over „Vlaan
deren voor de uitdaging, na de grote verandering". 
Om 20u. in Hotel de Lourdes, O.L.V.-dreef 6. 
Gelegenheid tot vraagstelling + receptie. Org.; 
VU-Oostakker i.s.m. VU St.-Amandsberg. 

9 WONDELGEM: Breugelavond in De Nachte
gaal, Westergemstraat 96. Aperitief, breugelscho-
tels, koffie en versnaperingen; 500 fr.p.p. Inschrij
ven bij H. Lemaitre (26.77.97), D. Buys (53.64.36), 
C. Erauw (53.71.93), A. Maenhout (53.71.97) of De 

Nachtegaal (26.25.33), voor 3/3. Org.; VU-Wbndel-
gem. 
9 ASPELARE: 15de VU-eetfestijn, in zaal De 
Paling, Geraardsbergsesteenweg 279. Kip, tong en 
biefstuk aan vriendelijke prijzen. Vanaf 18u. Ook op 
10.3 van 11u.30 tot 15u. Org.: VU-Appelterre-
Outer-Voorde. 
10 BRAKEL: Vijfde arrondissementele ontmoe
tingsdag. Vanaf 11u. in feestzalen „Speermalie", 
Teirlinckstraat 5 te Zegelsem. Breugelmaal (400fr.) 
aperitief en dessert inbegrepen. -12j = halve prijs. 
Gastspreker: Hans De Belder. Org.: VU-arr.Oude-
naarde. 
13 DEINZE: In de kelder van de stedelijke biblio-
teek: Herman Maes spreekt over Taai-vergelijking 
en -venwantschap. Org.; FW-Deinde. 
13 ERTVELDE: Bezoek aan wasserij Sneeuwwit
je. Org.: VWG-Ertvekie (091/44.59.23). 
15 OOSTAKKER: Banket n.a.v. viering afscheid 
Frans Baert. Om 20u. in Hotel de Lourdes, O.L.V.-
dreef 6. Inschrijving (1.500 fr.p.p. — aperitief en 
wijn inbegr.) op rek. 068-0277640-24 van VU-Gent 
St.Pieters. Info bij R. Roels (091/22.72.37). Org.: 
vu-Gent St.Pieters. 

15 DENDERMONDE: Kaas- en Wijnavond (niet 
verplicht) met als gastspreker Hugo Coveliers. 
Optreden van een gitaarduo. Zaal Mikeno, Schoon-
aardsebaan, Schoonaarde pendermonde). Org.: 
VU-Dendermonde. 
17 KRUIBEKE: Ontspanningsnamiddag vanaf 
14u. met wandelen, kaarten, gezelschapsspelen. 
In de polyvalente zaal v.d. gemeenteschool. Tus
sendoor en na afloop; wafels met koffie. Inschrijven 
voor 10.3 bij M. De Schrijver (774.12.85) of V. Van 
Eetveldt (774.19.03). Org.: AVK-Kruibeke i.s.m. 
F W 't Zonneke. 

19 WONDELGEM: Diareportage met nabespre
king. Org.: VWG-Wondelgem, 091/26.18.96. 

SURINAAMSE AVOND TE ST-NIKLAAS 
20U.15: Lezing ,,Surinaamse Literatuur" doorM. 

Vandommele, direkteur VIC en medewerker kabi
net voor Ontwikkelingssamenwerking. 

21U.15: Diamontage over Suriname door mevr. 
M. Verbeke, dokumentaliste bij Wereldwijd. 

21U.45; Lezing „Surinaamse Kinderliteratuur" 
door mevr. Mc Leod, auteur en echtgenote van de 
Surinaamse ambassadeur. 

De toegangsprijs bedraagt 100 fr. 

In het kader van het projekt Open Boek voor 
Suriname wordt een avond georganiseerd in de 
Gemeentelijke Plaatselijke Openbare Biblioteek, 
Hendrik Heymanplein 3 te Sint-Niklaas, op donder
dag 21 maart 1991. 

Programma: 

20u.; Openingswoord door A. Stoop, voorzitter 
Bibem. 

„DEN BOS" ROUWT 
In Zele overleed op 19 februari j . l . Benedikt Floru, 

hij werd op 18 oktober 1911 te St.-Katherina-
Lombeek geboren. Benedikt was een rustige, wijze 
volksmens, een overtuigd flamingant en een trouw 
lid van de VU en Broederband. Hij en zijn echtgeno
te, Maria De Bisschop, leefden volledig mee met de 
ietwat aparte leefgemeenschap van ,,den Bos", de 
Nieuwbaan. 

Benedikt was er om zijn gemoedelijkheid en 
rechtlijnigheid een graag gezien iemand, ook in de 
VU-kring van groot-Ternat. 

De kerkdienst ging dinsdag j. l . door in de St.-
Jozefskerk van „den Bos". 

Aan zijn echtgenote, kinderen en kleinkinderen 
biedt de redaktie van WIJ blijken van diep medele
ven aan. 

FRANS BAERT 
UITGEWUIFD 

Op vrijdag 15 maart a.s. heeft naar aanleiding 
van de viering van het afscheid van Frans Baert als 
senator, in Hotel de Lourdes te Oostakker een 
banket plaats. Het hotel is gelegen in de Onze 
Lieve Vrouwedreef 6 te 9041 Gent-Oostakker. Be
gin 20 uur. 

Inschrijving (aperitief en wijn inbegrepen) 1.500 
fr. p.p., op bankrekening 068-2077640-24 van 
Volksunie Gent-St.-Pieters. Info bij R. Roels 
(091/22.72.37). Organisatie: VU-Gent-St.-Pieters. 

ADVERTENTIE 

VALENTIJNSMENU 1.500 fr. p.p. 
Proevertje 

Lauwwarme salade van kreeft 
met estragon 

Bouillabaisse van de Noordzee 

Haasje van jong konijn met bospaddestoelen, 
kervelsoezen in rode wijn 

St. - Valentijnshartje 

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

RESTAURANT 

HASSELTBERQ 

\mK^V\]jM 
W^9^M. 
\*\ ƒ \~\"X o-T^̂ -̂T^̂ r̂̂ ***, ''̂ ^̂  ^ 

MARKTMENU 1.500 fr. p.p. 
Proevertje 

St.-Jacobsnootje en zalm 
gemarineerd met dille 

Levendvers kreeftje geparfumeerd 
met licfite kerrie uit Madras 

•ü 

Lamszadel met salie 

Nagerecht 
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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 TERALFENE: Jaarlijks volkseetmaal in ?aal 
Gildenhuis, Daalstraat. Van 18 tot 21 u. Ook r 3/3 
van l lu.30 tot 15u.30. Org.: VU-Teralfene 
2 ZELLIK: 2de Breughel & Kaasavond i'. zilver
distel, Kloosterstraat. Vanaf 17u. Org.: VU-Asse-
Zellik. 
2 OVERUSE: Tocht naar Brussel-centrum o.l.v. 
Walter Luyten met o.a. bezoek aan het parlement. 
Inlichtingen bij Dirk Hiers, Schapenweg 2, 
02/687.95.42. 
3 LEUVEN: Naar Zangfeest. Vertrek: 12u.30 Sta
tionplein (kant v.d. post), 12u.40 Fochpiein, van
daar naar St.Jacobsplein en Thierbrau. Prijs bus: 
200 fr. Inkomkaarten aan 400, 300 of 225 fr. 
Inschrijven bij Sekr. Vlaamse Organisaties, Parijs
straat 75 (22.09.66), op ma, woe en vrijdag ts 11 en 
12 en tus 15 en 17u.30. Zaterdag ts 11 en 12 en 15 
en 16u. 
4 OPWIJK: Splitsing van de provincie Brabant. 
Info-avond, om 20u. in Brouwershuis, Markt 59. 
Org.: Vorming en Gemeenschap. 
6 ZAVENTEM: IHans De Belder over de Silco-
affaire en de gijzelaars in Irak. Om 20u. in het Kult. 
Centrum, Willem Lambertstraat te Zaventem. Org.: 
VU-VVD-Zaventem. 
8 ASSE: Waarom de BRT-censuur in het repres
siedossier. Maurice De Wilde, om 20u. in de Kapel 
van het Gasthuis of van de Zwartzusters, Wever
straat. Inkom 100 fr. Org.: De Wekker. 
11 TIELT-WINGE: Om 20u. voorbereiding ge
meenteraad VU-Tieit-Winte, in C.C. Winge. 
11 TIENEN: Hans De Belder in praatkaffee. Om 
20u. in de Rookzaal van de Stadsschouwburg. 
Iedereen welkom. Org.: VU-Tienen. 
16 BRUSSEL: Van 10 tot 12u.30: Paleis der 
Natie. Rondleiding door senator Walter Luyten. 
Middagmaal nadien mogelijk, door storting van 550 
fr. op KB 416-1009691-12 van Roger Van Dijck. 
Info: 015/24.80.86. 

16 SCHEPDAAL: Haantjes en Biefstukkenker-
mis in zaal ,,Ons Gildenhuis", E. Eylenbosstraat 
22. Met gratis tombola. Vanaf 17u. Ook op 17/3 
vanaf 12u. en op 18/3 vanaf 18u. Org.: VU-
Schepdaal. 
17 TERVUREN: Steakfestijn van VU-Tervuren in 
zaal De Engel, Tervuren-centrum, rechtover de 
kerk. Om 12u. 
17 MACHELEN: VU-Restaurant, met haantjes en 
goulash. In Hulpkerk, Veldmansstraat, vanaf 
12U.30. Org.: VU-Machelen. 
19 BRUSSEL: Lakensestraat 120 om 19u.: Dia
avond met kommentaar van Walter Luyten omtrent 
de huidige bevrijdingsstrijd van het Litouwse volk. 
Inschrijving strikt noodzakelijk, voor 15/3. Beperkt 
aantal plaatsen. Tel.: 219.92.50. 

ADVERTENTIE 

HOF VAN ENGELAND 
bij Guido 

hét Vlaams trefpunt in Brussel 

Lakensestraat 157 (KVS) 
1000 Brussel 

te l . : 218.01.27 

Het karnaval van Schepdaal, een jaarlijks feest voor kinderen en andere mensen. 

KINDERKARNAVAL TE SCHEPDAAL 
Ook de Dilbeekse deelgemeente Schepdaal 

wordt jaarlijks gebeten door de karnavalmikrobe. 
In de namiddag van 2 februari daalde de helikop

ter uit de stralende winterhemel neer op het voet
balveld Caerenberg met aan boord het prinsenpaar 
1990. 

Om ter mooist en om ter gekst verkleed trok een 
stoet van 175 kinderen door de straten van de 
gemeente waar al gauw 100 kilo confetti doorheen 
dwarrelde. 

Heel de namiddag was er een sfeervoile ambian

ce rondom kinderen, ouders, vrienden en., keize
rin Josée. 

Play-back, rijdansen en kluchten gingen de nieu
we prinsenverkiezing vooraf. Om beurten zetten de 
kandidaten hun beste beentje voor. 

Uiteindelijk werden Christine V. en Cedrik L. 
verkozen om dit jaar de honneurs waar te nemen op 
het Dilbeekse gemeentehuis en de karnavals van 
het Brabantse. 

Olijk Schepdaal bruiste die namiddag! 

WAAROM DE BRT-CENSUUR 
IN HET REPRESSIEDOSSIER 

Maurice De Wilde zal op vnjdag 8 maart om 20u. 
uitleggen waarom de TV-programma's over het 
repressiedossier niet mochten uitgezonden wor
den. Van de acht voorziene uitzendingen over de 
heksenjacht op de (meestal vermeende) kollabora-
teurs bli)ven er, na censuur, maar vier over en de 
derde uitzending werd zelfs opgeschort omdat 
hierin de gerechtelijke repressie aan de kaak werd 
gesteld. Blijkbaar voelen hooggeplaatsten, die el

kaar jarenlang afgeschermd hebben, zich in hun 
hemd gezet door de terugblik op de miskleun van 
periode 1945-1950. 

De informatie-avond gaat door in de Kapel van 
het Gasthuis of van de Zwartzusters aan de Wever
straat te Asse. 

Er zal gelegenheid zijn tot vragen stellen en tot 
diskussie over dit onderwerp. Toegangsprijs 100 
fr. Organisatie „De Wekker". 

PAJOTTENLANDS 
CENTRUM 
BREIDT UIT 

Het Pa)otteniands Centrum is de verzamelnaam 
voor een aantal Lennikse hulpverleningsorganisa
ties die werkzaam zijn in het hele Pajottenland. 
Daartoe behoren o.a een centrum voor Levens- en 
Gezinsvragen een Dienst Gezins- en Bejaarden
hulp, een poetsdienst een dienst voor onthaalmoe
ders ... 

Al deze diensten zijn de jongste jaren sterk 
gegroeid en personeelsuitbreiding is dus nodig. 

Daarom wordt voor onmiddellijke indiensttreding 
gezocht naar een halftijdse maatschappelijk werk-
(st)er voor maatschappelijk individueel werk en 
voor sociaal-vormingswerk. Op langere termijn 
wordt ook gezocht naar een halftijdse maatschap
pelijk werk(st)er voor de kinderopvangdienst. 

Geïnteresseerden kunnen kontakt nemen met 
het Pajottenlanrts Centrum, Kroonstraaat 1, 1750 
Lennik Tel 02' 532.53.14 

ZOEKERTJE 
— GEZOCHT — 21-jarige jongedame met diploma 
beroepssekundair onderwijs (afd. schoonheidszor 
gen), met ervaring in boekhouding en als zelfstan
dig vertegenwoordigster, zoekt een betrekking als 
demonstratrice of receptioniste. Voor ml. zich wen
den tot senator Bob Van Hooland, tel. 
091/82.49.27 

gotm^tüaaim i^J^y-^-^^^*»^ 
Zitplaatsen feest
zaal voor 100 per
sonen - Groepen 
en bussen op af
spraak tegen spe
ciale prijzen - loe-
ristenmenu 295 fr. 
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UIT DE REGIO 

LIMBURG 
MAART 
1 LUMMEN: Praatkaffee met minister Johan Sau-
wens. Vanaf 20u. in de Kelder van het Parkhotel. 
Org.; Lijst Ruim. 
3 MAASEIK: Met Ijzerbedevaartwerkgroep naar 
Zangfeest. Volw. 450 fr., kinderen 100 fr. (reis + 
inkom). Info bij W. Rosiers (86.35.38), M. Meuvi/is 
(86.65.24), J. Deben (56.47.38), J. Simons 
(75.53.14) en G. Gerrts te Geistingen. 
3 HEUSDEN-ZOLDER: Naar Zangfeest te Ant
werpen. Vertrek: 12u.15 aan Oude Kring, Heus-
den-Zolder, 12u.25 Markt Beringen en 12u.45 Vis
markt Tessenderlo. Kaarten 3de rang (400 fr.) + 
bus = 600 fr. Info bij Frans Vanstipelen 
(011/42.49.95), André Massy (013/66.18.17) of Mar
cel Heyligen (011/42.22.91). Org.: WVG-Beringen-
Koersel-Paal-Heusden-Zolder-Lummen. 

8 MAASEIK: Leden- en simpatisantenavond in 
zaal De Leeuwerik te Aldeneik om 20u.30. Gast
spreker: Hans De Belder. Deelname eetfestijn: 300 
fr. Inschrijven tot 5/3 bij J. Deben (011/56.47.38), L. 
Pieters (011/56.71.47) of E. Dirks (011/56.57.21). 
Org.: VU-Maaseik. 

9 RIEMST: In zaal Kloosterhof in Lafelt: om 
18U.30 jaarlijks etentje voor alle VU-leden en sim-
patisanten en om 20u.30 Schepenenbal. Muzikale 
omlijsting o.l.v. Danny Kerkhofs. Inschrijven bij W. 
Brone en P. Vos. 

10 LUMMEN: Gezellig etentje in de Parochiezaal 
van Thiewinkel. Van 11u.30 tot 20u. Org.: Lijst 
Ruim. 
11 DORNE-OPOETEREN: De Verdachten van 
1944. Voordracht door e.h. Wilfried Pauwels. In de 
Oase te Dorne-Opoeteren, om 20u. Org.: IJzerbe-
devaartwerkgroep-Maaseik. 

23 HAM: Jaarlijks VU-afdelingsbal, in zaal „Ge
meenschapshuis", Dorpstraat 15a te Kwaadme-
chelen-Ham. Met disco-bar. Aanvang: 20u. Inkom 
60 fr., W K 50 fr. + gratis kaartentombola. 

OVERPELT IN HET 
NIEUW 

De VU-afdeling Overpelt startte na de gemeente
raadsverkiezingen een belevingsonderzoek naar 
de afdelingswerking met het opzet een totaal ver
nieuwde werking door te voeren. Gedurende een 
half jaar interviewden twee werkgroepleiders Ben 
Dreesen en Theo Vangeneugden de VU-leden en 
een groot aantal niet-Jeden. 

De bevraging kreeg een weerslag in een lijvig 
verslag. Een aanpassing van de vergadertechnie
ken, zorg voor de vorming van bestuursleden 
evenals het brengen van de VU-boodschap naar de 
kiezers dienden verbeterd. 

De vernieuwde werking kreeg volgend schema: 
Het dagelijks bestuur vergadert iedere week op 
zondag, volgt de organisatie, het politiek gebeuren 
en verzorgt de pers. 

Daarnaast zijn er verscheidene werkgroepen: 
redaktie, feest en public relations, doelstelling en 
strategie, uitbreiding en fraktie. 

Het algemeen bestuur houdt maandelijkse ver
gaderingen waarin vooral de verslagen van de 
werkgroepen aan bod komen. In deze vergadering 
alleen worden beslissingen genomen. 

Het model heeft zijn deugdelijkheid bewezen en 
is ook bruikbaar voor andere afdelingen. 

De VU-VVD-Bree vierde het zilveren jubileum. Op de foto senator Jef Van Bree, 
afdelingsvoorzitter Maarten De Ceulaer, nationaal voorzitter Jaak Gabriels, senator Jef 
Valkeniers, kamerlid Frieda Brepoels en arrondissementeel voorzitter Nand Mouling. 

ZILVER VOOR VU-WD IN BREE 
De Breese VU-VVD-afdeling vierde haar zilveren 

jubileum. Dit ging gepaard met een misviering, een 
akademische zitting, receptie en feestmaal in zaal 
El Toro in Bree. De viering werd bijgewoond door 
VU-kamerlid Frieda Brepoels en senator Jef Van 
Bree. -

Afdelingsvoorzitter Maarten De Ceulaer venwel-
komde de aanwezigen. Arrondissementeel voorzit
ter Nand Mouling schetste de geschiedenis van 25' 
jaar VU-werking in Bree en bracht hulde aan de 
afdeling.,, Hoe vaak is al niet beweerd dat de 
Volkunie van Bree de macht in de schoot kreeg 
geworpen. Waarom slaagden de tegenstanders er 
dan met in dit verziekte blok naar de keel te 
grijpen? De waarheid schuilt hierin dat burchten 
niet gebouwd worden zonder idealisme en doorzet
tingsvermogen. De jubilerende afdeling is een 
afdeling van mensen die zich geduldig organizeren 

rond een gedreven figuur. Dit is de essentie van de 
geschiedenis van de VU-VVD-Bree," besloot Mou
ling. 

Jaak Gabriels blikte terug in het verleden: „On
danks spot en hoon slaagden wij erin met heel veel 
inzet en idealisme om stap voor stap een struktuur 
uit te bouwen die sterk genoeg bleek om duchtig 
aan de oude bomen te schudden. Ik wil dan ook 
hulde brengen aan de mannen en de vrouwen van 
het eerste uur. Met de steun en inzet van vele 
mensen in de rug zullen we er alles op zetten om 
ook de toekomst even suksesvol te maken," zei 
Gabriels. 

De feestrede werd gehouden door senator Jef 
Valkeniers. Hij bracht niet alleen hulde aan de 
feestvierende afdeling maar bejubelde ook het 
werk van wijlen senator Rik Vandekerckhove. 

OVERPELT STEUNT LITOUWEN 
De dramatische ontwikkelingen die zich in Litou

wen voordoen, dwingen tot een — voor onze 
afdeling, weliswaar op kleine schaal — humanitaire ADVERTENTIE 
aktie. 

Omwille van de hoogdringendheid heeft de afde
ling gemeend het initiatief te moeten nemen om 
een oproep bij de Noord-Limburgse geneesheren 
en apotekers te lanceren voor het ondersteunen 
van deze aktie. 

Alle Noord-Limburgse geneesheren en apote
kers kregen op 20 februari een brief met het 
verzoek in te gaan op onze oproep. 

Voor de koördinatie van het ophalen van genees-
en verbandmiddelen zal senator Jef Van Bree 
instaan. Hij zal eveneens zorg dragen voor het 
regelen van het transport naar Litouwen via het 
Vlaams Kruis-Ternat (02/582.46.81). 

Het afdelingsbestuur 

Wii stellen U voor in exclusiviteit 

(C^^uroru^ 
B.V.B.A Stassen-Verlinden 

, Restaurateur Traiteur Banketaannemer-, 

Comberg 29 b 3790 St-Martens-Voeren 1el.:041/611110 

Groepen informeer eens naar onze arrangementen 
en dagmenu's voor groepen. 

"Furon: eerste vermelding van Voeren in 966. 
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ANTWERPEN 
MAART 
1 LIER: Baskenland-(info)avond in het Vlaams
nationaal Centrum, Berlarij 80, om 20u. Org.: VU-
arr. Mechelen. 
1 KAPELLEN: Monteytrom Party, in Denneburg-
hoeve, Geelhanddreef 9. Om 20u.30. Inkom 80 fr. 
Org.: VUJO-Kapellen. 

2 RIJMENAM: Busuitstap o.l.v. Walter Luyten 
naar Brussel, met geleide bezoeken aan Paleis der 
Natie, katedraal en historisch stadscentrum. Ver
trek om 8U.45 aan de post (Stationsplein), na 
inschrijving via 015/51.31.69. 

3 HEIST O/D BERG: Vlaamse Kring naar Zang
feest. Kaarten via Roger Van Dyck, 015/24.80.86. 

4 LIER: Spreekuur met senator Luyten van 
18U.30 tot 19U.30 in lokaal VNC, Berlarij 80. Of ook 
na tel. afspraak via 03/482.11.93. 

4 RETIE: Kursus zelfverdediging van 14 tot 16u. 
in Gemeentelijke sporthal. Org.: VWG-Mol 
(014/37.73.53). 
5 MOL: 16-daagse reis naar Mexico. Org.: 
VWG-Mol. Info: 014/31.28.95. 

5 WIJNEGEM: Frank Seberechts over, ,Geschie-
denis van de DeVlag" naar zijn gelijknamig boek. 
Om 20u. in Kult. Centrum, Turnhoutsebaan 199. 
Org.: VND-Wiinegem. 
5 MERKSEM: Info-avond over „Sekten en de 
bijkomende problematiek", door mevr. L. De Beu-
kelaer (Werkgroep ter Verdediging van Gezin en 
Persoon). Om 20u. in Vlanac, Bredabaan 360. 
Org.: Vlaamse Vrouwen Merksem. 

6 ANTWERPEN: VU-Groot-Antwerpen. Toneel
avond: Dobbel Shift II, Zeemanshuis Antwerpen. 
Aanvang 20u.30. Kaarten via bestuur of tel. 
238.82.08. 
9 HOEVENEN: Retrofuif in zaal Schuttershof, 
Kerkstraat. Muziek vanaf 20u.30 door Perfect 
Sound. Inkom 100 fr. Gratis aanwezigheidstombo-
la. Org.: VU-VUJO-Stabroek-Hoevenen-Putte. 

9 NIJLEN: Vanaf 13u. pannekoeken in Kempen-
land. T.v.v. Vl.-nat. missiezuster Mia Van Looy die 
in april a.s. naar Burundi vertrekt. 

9 MERKSEM: VU-Dansfeest in zaal Wilgenhof, 
Moeshofstraat 138. Deuren 20u.30. Aanvang: 
212u. Steunkaart 25 fr. 4 steunkaarten = gratis 
inkom. Elke kaart geeft recht op tombola. Org.: VU-
Merksem. 

11 DEURNE: Diavoordracht in Rix, de Grijspeer
straat, om 14U.30. Org.: VWG-Deurne 
(03/321.75.95). 
11 KALMTHOUT: Om 20u. in De Raaf, withoeflei 
2: Sylvia Hendrickx toont hoé boeketten maken. 
Inschrijven noodzakelijk voor 8/3 (666.57.77). On
kosten: leden 325 fr., niet-leden 400 fr. Org.: FW-
Kalmthout. 
12 MOL: Gezamenlijk bezoek aan jaannarkt. 
Org.: VWG-Mol (014/31.10,06). 

15 ZWIJNDRECHT-BURCHT: Jaarlijkse wor-
stenbroodavond in zaal Vrede, St.Maarten te 
Burcht. Inkom 150 fr. Inschrijven: Vlaams Huis 
(252.75.32), Willy De Clercq (252.79.96), Juliet Van 
Bogaert (252.73.40) of op nr. 252.89.39, voor 2/3. 

15 WOMMELGEM: Paul De Ridder over „Het 
andere Brussel...". Om 20u. in lokaal Den Klau-
waert, Dasstraat 23. Org.: K.K. Jan Puimège. 

15 NMLEN: Initiatief F W : gespreksavond over 
de menopauze. Om 20u. in Kempenland. 

16 NIJLEN: Nacht der kameraadschap. Dans
feest van Gewesten Kempen en Limburg van SMF. 
Om 19U.30 in zalen Nilania, Kesselsestwg. 

19 MORTSEL: Vaderviering. Org.: VWG-Mort-
sel (03/4*9.68.48). 
21 EDEGEM: Voordracht ,,De vrouw in China" 
door Dra Grete Moorgat. Om 20u. in Drie Eiken, 
Drie Eikenstraat 128. Org.: Kult. Kring en FW-
Edegem. 
21 BERCHEM: Vaderviering in lokaal Kover, Jo
zef Wautersstraat 21, om 15u. Org.: VWG-Ber-
chem, 03/218.71.58. 

22 BORNEM: Ontmoeting met Hans De Belder, 
over bezoek Irak en Kadhafi. Zaal ASLK, Dardijn-
plein (kerk), Bornem. Aanvang: 20u. Inkom gratis. 
Org.; Vlaamse Kring i.s.m. VU-Bornem. 

23 GEEL: Om 20u.30 in zaal Wijnhuis, Stations
straat te Geel: Optreden ,,Zakdoek". Org.: Vlaam
se Aktiegroep Geel. 

23 BERLAAR: De 4 leden van de VU-fraktie 
nodigen uit op de Vlaamse Nacht in zaal Familia 
aan de steenweg Lier-Aarschot. Begin 21 u. Info: 
J.A. Goris, 015/24.63.70 en J. De Smet, 
015/24.64.81. Inkom 100 fr. 

23 HERENTALS: Boskantien, 
arr.-Turnhout-namiddag. 

om 14u.: VUJO-

ADVERTENTIE 

Het gemeentebestuur van Borsbeek zal bekw^aamheidsproeven organiseren met het 
oog op de aanwerving van een 

OPSTELLER 
(man/vrouw) 

Voorwaarden 

— Belg zijn, 
— in regel zijn met de dienstplichtvret, 
— leeftijd: minimum 18 jaar en maximum 45 jaar, 
— vereist diploma: hoger middelbaar. 

De sollicitatiebrief moet vergezeld zijn van een uitgebreid curriculum vitae, een voor 
eensluidend verklaard afschrift van diploma('s) en van een bewijs van goed gedrag en 
zeden. 

Belangstellenden kunnen hun kandidatuur, aangetekend en uiterlijk op 22 maart 1991 
op de post afgegeven, zenden aan het College van burgemeester en schepenen van 
Borsbeek, de Robianostraaf 64, 2150 Borsbeek. 

VU-ANTWERPEN 
ROUWT 

Met verslagenheid vernamen we dat Staf De Bie 
„Marktkramer 't Poffertje" op zondag 24 februari 
plots overleed, net nog geen 47 jaar oud. In het 
Antwerpse was Staf geen onbekende. Wie ont
moette hem al eens niet op de Antwerpse Markten, 
tot zelfs op de Brusselse Kerstmarkt 1990? Staf 
was een figuur en blijft een legende. Voor onze 
afdeling had hij steeds iets in zijn mouw zitten. 
Poffertjes en pannekoeken voor het Sinterklaas
feest, prijzen voor een tombola of gewoon een 
jaarlijkse ontvangst in zijn Cremerie voor een 
worstenbroodavond. 

Aan zijn lieve echtgenote Gilberte en zijn zoon 
betuigen we ons medeleven en wensen we veel 
sterkte in de komende moeilijke periode. 

Koen Pauli, 
Voorzitter Antwerpen-Stad 

De rouwplechtigheid heeft plaats vandaag 1 
maart om 13u.30 in aula Chrysant in het Cremato
rium van Antwerpen, Legerstraat te Wilrijk. 

GEEL EN DE 
ZOUTPROBLEMEN 

De Vlaamse Aktiegroep Geel heeft in een open 
brief aan het Geels stadsbestuur zijn beklag ge
maakt over het onvoldoende zout strooien bij het 
voorbije winteroffensief. 

Vorig jaar zorgde de Vlaamse Aktiegroep ervoor 
dat de milieu-onvriendelijke opslagplaats voor zout 
vlakbij de Daelemansloop en de Geelse visvijver 
ontruimd werd. Nu is het stadsbestuur zo tevreden 
over de nieuwe opslagplaats dat zij het zonde vond 
om het strooizout eruit te halen. 

De gevaarlijke toestand op de Geelse wegen stak 
schril af tegen de veiliger toestanden in de buurge
meenten. De fietspaden werden met geruimd zodat 
fietsers en voetgangers gedwongen werden zich op 
de openbare weg te begeven Het geheel veroor
zaakte heel wat verkeersproblemen in Geel. 

De Vlaamse Aktiegroep Geel twijfelt met aan de 
inzet van het gemeentepersoneel maar heeft de 
indruk dat sommige beleidsverantwoordelijken nog 
in een diepe winterslaap verkeren. 

ADVERTENTIE 
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OPEN BRIEF VOOR 
VREDESOPVOEDING 

Erwin Brentjens, VU-schepen van Onderwijs in 
Kontich heeft een open brief geschreven naar alle 
Vlaamse schepenen van Onderwijs, naar de BRT 
en naar VTM waarin hij medewerking vraagt voor 
de vredesopvoeding. 

Daarin stelt hij dat oorlog allang niet meer een 
zaak van grote mensen alleen Is. Via de media 
worden de kinderen, of ze nu willen of niet, bij de 
oorlog betrokken. Ook de kinderen worden over
stelpt met informatie rond de oorlog. 

Er ligt op dat vlak ook een taak weggelegd voor 
allen die met de opvoeding van kinderen te maken 
hebben. Ouders, leerkrachten maar ook de TV 
moet kinderen tegen het geweld in de maatschappij 
beschermen. Reeds heel wat kinderen zijn immuun 
geworden voor de indoctrinatie van geweld. 

Als schepen van Onderwijs pleit Brentjens voor 
de vredesopvoeding in de lessen van alle dag. 
Meer dan ooit is er opvoeding nodig om de waarde 
van het leven te beseffen om in oprechtheid en 
schoonheid het hoofd te bieden aan de kuituur van 
haat, geweld en oorlog. 

VLAANDEREN 2000 
EN MIGRANTEN
KINDEREN 

De werkgroep „ Vlaanderen 2000" wil onderzoek 
doen naar de ervaringen die leerkrachten in het 
lager onderwijs hebben met kinderen van migran
ten. Het onderzoek staat open voor alle lagere 
scholen uit alle netten. De resultaten zullen op 
wetenschappelijke wijze via universitaire medewer
kers ven/verkt worden. 

De werkgroep neemt zich voor om met de beslui
ten en voorstellen zowel naar het migrantenmilieu 
als het politieke milieu te trekken. Om een juiste 
beeldvorming van de gestelde problematiek te 
krijgen zal de werkgroep een vooronderzoek hou
den bij een doelgroep leerkrachten uit het Vlaamse 
land. Medewerkers dienen schriftelijk hun ervarin
gen over te maken. 

Bij ,.Vlaanderen 2000" vrerd het onderzoek in 
handen gegeven van En/vin Brentjens, Edegemse 
Steenweg 2 bus 5 in 2550 Kontich. 

Tel. 03/ 457.72.40. 

MAART 

1 DE PANNE: De happy Westhoeker, naar een 
nieuw toeristisch beleki ? Gespreksavond met Mark 
Dewilde, Frank Becuwe, burgemeester Degrieck 
en mevr. Feryn. Om 20u. in het Gemeentehuis van 
De Panne. Org.: VU-OVD. 
2 IZEGEM: Vlaams Huis: Kampioenenviering 
kaartersklub. Org.: Kaartersklub De Vlaamse 
Vrienden. 
2 GELUWE: Grote prijskaarting — 5000 fr. prij
zen + doorlopende eierkaarting —Vanaf 18U.30 in 
O.C. De Gaper te Geluwe. Tombola voor niet-
kaarters. Prijs 35 fr. (3/100 fr.). Org. Vlaamse Kring 
Wervik-Geluwe. 
2 IZEGEM: Zaal Ter Maerel, 20u.: Kaas- en 
Wijnavond. Deelname 350 fr. aperitief gratis. Org.: 
VUJO-lzegem. 
3 IZEGEM: Vlaams Huis 13u.30; verzamelen 
voor de wandeling over de Kwaremont en de 
Koppenberg, o.l.v. Wilfried Lagae. Org.: Wandel-
klub Vlaams Huis. 
3 OOSTENDE-VEURNE-DIKSMUIDE: VU-arr. 
OVD legt bus in naar Zangfeest. Car + 3de rang 
zitplaats: 655 fr. Info + inschrijven bij Pierre Nolf 
(058/51.41.44). 
3 OOSTENDE: Oostende naar Zangfeest. Bus + 
2de rang zitplaats 750 fr. Info bij VOVO 
(059/50.84.80), DF (059/33.00.32), W B en WVG 
(059/80.08.41). 
3 DAMME: Naar Zangfeest met VU-Damme. Info 
bij bestuursleden. 
4 lEPER: Bezoek aan museum „Belle Gods
huis", Rijselsestraat 38. Om 13u.45 aan museum. 
Inkom: 10 fr. (toegangsprijs in groep). Org.: W -
leper. 
5 DEERLIJK: Om 20u. in Ontmoetingscentrum 
d'lefte: hoorzitting met Hans De Belder. Muzikale 
omlijsten door duo Sonoro (klassieke muziek). Info: 
D. Demeurie (056/70.17.92) of J. Verbrugge 
(056/77.77.47). Org.: VU-Deerlijk. 
5 IZEGEM: Plantijnzaal POB, om 20u.: 5de ses
sie kursus Griekse Kunst. Org.: VSVK. 
7 STENE: Herman Candries open gesloten boe
ken: het duistere Gladio en oorlog in de Golf. Om 
20u. in café De Viasschaerd, Stene-Dorp. Inkom 
gratis. Org.: VU-Stene. 

7 IZEGEM: Bar Auditorium, 20u.: prof. Senelle 
(VUB), prof. J.B. De Qercq en Willy Kuijpers over: 
„Had de koning gelijk?". Moderator: Geert Bour-

4.500 m2 TOONZALEN 
De grootste en meest gespecialiseer
de sierschouwenzaak. 

Terwijl U even wacht ontwerpen wij 
Uw schouw helemaal volgens Uw 
persoonlijke woonwensen. 

Doe-het-zelvers ontvangen bij het 
materiaal een duidelijke werkteke-
ning. 

Omdat het onder Vlamingen blijft, 
„10% extra korting op onze laagste 
prijs". Recent nummer van „WIJ" 
volstaat als bewijs. 

OPEN HAARDENBOUW, Esserstraat 1, 3688 KINROOI. 
Open van 9 tot 19 u. 's Zaterdags tot 18 u., 's Zondags 17 uur. 

geois. Toegang 50 fr., abonnees gratis. Org.: 
VSVK. 
8 DE HAAN: „Moet er nog zand zijn?". Ge
spreksavond met Johan Sauwens en Hermand 
Verslype, in de Raadszaal van het Gemeentehuis, 
Leopidlaan, om 20u.30. Org.: Kring Vlaanderen 
Morgen. Iedereen welkom. 
8 BREDENE: Urbanus te Bredene. Kring Vlaan
deren Morgen brengt filmvertoning „Koko Flanel", 
in zaal Cappelrie te Bredene-Dorp, om 20u. Inkom 
100 fr. 
8 KOEKELARE: Jaarlijks ledenfeest in zaal Am
fora. Om 19U.30 breugelmaal. Om 20u.30 voor
dracht door minister J. Sauwens. Inschrijven voor 
breugelmenu bij bestuursleden. Org.: VU-WD-
Koekelare. 
9 ADINKERKE: Uutkommefeeste in de Gemeen
telijke Feestzaal, Kerkweg 5 te Adinkerke. Vanaf 
20u. Met minister Johan Sauwens en kamerlid Jan 
Loones. Mosselmaal, dansmuziek. 450 fr. p.p. 
Inschrijven op nr 058/41.44.06. Org.: VU-De Pan-
ne-Adinkerke. 
12 IZEGEM: Plantijnzaal POB, 20u.: 6de sessie 
kursus Griekse kunst. Org.: VSVK. 
12 BRUGGE: Hans De Belder over de Golfkrisis. 
Om 20U.30 in het Vlaams Ontmoetingscentrum De 
Gulden Spoor, 't Zand 22. Org.: VU-Brugge. 
13 OOSTDUINKERKE: Aerobic in zal de Witte 
Burg, om 20u.30. Ook op 20 en 27/3. Org.: FW-
Duneblomme. 
13 BRUGGE: Diavoorstelling ,,Rome". Org.: 
VWG-Assebroek (050/35.54.30). 
14 VEURNE: Lezing „Tussen leven en dood". 
Org. VVVG-Veurne-Adinkerke-De Panne 
(058/31.27.26). 
15 IZEGEM: Vlaams Huis, vanaf 20u.: Eerste 
kaarting. Ook op 17/3 vanaf 10u. Org.: Kaarters
klub De Vlaamse Vrienden. 
15 DEERLIJK: Om 19u. Disco Golden. Show
avond t.v.v. VTM-Levenslijn '91, met plaatselijk 
talent, o.a; Joost Grinnert, Stephen Ron, Pastel, 
Bianca Jones, Sotto, Wim Lenaerts, Rockwool, Roy 
Davis, Noel Clerckw, Didier, Anouchka. Inkom; 2 
levenslijnstickers of 100 fr. Info: D. Demeurie 
(056/70.17.92) of J. Verbrugge (056/77.77.47). 
Org.: VU-Deerlijk. 
15 ZWEVEGEM: Driedaagse tekstielkaarting in 
lokaal Sportwereld, Otegemstraat 158.30 fr. inleg, 
gratis tombola, gratis brood met beleg. Vanaf 18u. 
Ook op 16/3 vanaf 17u. en 17/3 van 10 tot 13u. 
Org.: VU-Zwevegem — Vlaamse Klub Groot-Zwe-
vegem. 
18 IZEGEM: Oud Stadhuis, om 15u.: voordracht 
over Luther, door G. Boterman. Org.: VWG-lze-
gem. 
19 IZEGEM: Plantijnzaal POB, 20u.: 7de sessie 
kursus Griekse kunst. Org.: VSVK. 
20 DUDZELE: Bezoek aan abdij. Org.: WVG-
Erwelde, 091/44.59.23. 
20 OOSTDUINKERKE: Voordracht „Vlaamse 
vissers in Kongo". Org.: WVG-Oostduinkerke, 
058/51.42.42. 

Houtzagerij 

DE ROOSE N.V. 
Algemene hout- en platenhandel 

Schaverij 
AFD. NINOVE - 9400 

Steenweg naar Aalst 496 
Tel.: 053-66.83.86 

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

054-33.11.49 
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UIT DE REGIO 

SOLLICITATIE
WEDSTRIJD IN 
IZEGEM 

De stedelijke kulturele raad van Izegem organi-
zeert een sollicitatiewedstrijd onder het motto „Een 
brief schrijven kan uw leven veranderen." 

Deze tweejaaarlijkse wedstrijd wordt nu uitge
breid tot gans Vlaanderen. Wie een poging wil 
ondernemen om een goed ogende, originele en 
taalkundig juiste sollicitatiebrief te schrijven kan 
deelnemen aan de wedstrijd waar veel waardevolle 
prijzen te winnen zijn. De wedstrijd richt zich naar 
jongeren tussen 17 en 25 jaar en woonachtig in 
Vlaanderen. 

Deelnemers sturen voor 31 maart een antwoord 
op een vrij gekozen personeelsadvertentie die 
verschenen is in de geschreven pers. De auteurs 
van de beste brieven worden uitgenodigd deel te 
nemen aan een groepsgesprek en interview. 

Doel is vooral jongeren aan te moedigen tot een 
korrekt taalgebruik zowel schriftelijk als mondeling. 

Een deelnameformulier kan aangevraagd wor
den op volgend adres: Sollicitatiewedstrijd, Stad
huis, Korenmarkt 9 te 8870 Izegem. 

Tel. 051/31.27.78. 

TIELT KRIJGT 
VANDER 
PLAETSEKRING 

In Tielt werd beslist de Vlaamse Vriendenkring 
en de Lodewijk Dosfelkring samen te smelten tot 
één Vlaams-nationale socio-kulturele vereniging 
om de werking te optimaliseren. 

Er werd gekozen voor de benaming Antoon 
Vander Plaetsekring, een figuur die in de Tieltse 
kulturele wereld ruime bekendheid genoot. Een 
straat in het Tieltse en een zaal in het kultureel 
centrum zijn al naar hem genoemd. 

De reden van de keuze is tweeërlei. Op socio-
kultureel vlak is Antoon Vander Plaetse steeds 
trouw gebleven aan zijn idealen, waarvan de voor
naamste, zijn verbondenheid aan het Vlaamse volk 
betrof. Op kultureel vlak, vooral voordrachtkunst en 
toneel, was hij een zeer verdienstelijke figuur, die 
trouwens nauw verbonden was met Tielt. 

Drie idealen, een volksnationaal, een kultureel 
en een sociaal zullen samenvloeien en het water
merk worden van zijn persoonlijkheid. Hij groeide 
uit tot de meest gevraagde voordrachtkunstenaar 
van het land. Hij regisseerde toneelopvoeringen, 
optochten en openluchtspelen. In februari 1973 
stierf hij. 

De kring is aangesloten bij het Rodenbachfonds 
en kan rekenen op logistieke steun van daaruit. 

Er zijn reeds heel wat aktiviteilen gepland. Vrij
dag 8 maart wordt gestart met een gespreksavond 
met als gasten Jean Pierre Van Rossem en VU-
volksvertegenwoordiger Hugo Coveliers. In april 
komt historikus Paul De Ridder spreken over ,,Het 
andere Brussel". Zondag 2 maart wordt een be
zoek gebracht aan Frans-Vlaanderen onder de 
leiding van Erik Vandewalle, schepen in Izegem. In 
het najaar wordt een bezoek gebracht aan Roesela-
re, geboortestad van Rodenbach. Op 26 oktober 
komt Johan Verminnen naar het kultureel centrum 
Gildhof in Tielt voor een optreden met zijn program
ma „Volle Maan'.' 

ANIMATIE IN DEERLIJKS RUSTOORD 
Naar jaarlijkse traditie hield VU-Deerlijl( eind januari een animatienamiddag in het 
Rustoord. Dit met de opbrengst van de jaarlijkse autozoektocht (dit jaar op zondag 28 
april a.s.). 
De 140 bewoners ontvingen alleen een flesje Keuls water. Voor de omlijsting zorgde het 
duo Anseeuw uit Koekelare, terwijl oud-burgemeester/senator Firmin Debusseré met 
z'n fel gesmaakte moppen de zaal geregeld deed bulderen van het lachen, (foto Hoi) 

VAN ROSSEM EN COVELIERS IN TIELT 
ADVERTENTIE 

Vrijdag 8 maart om 20 u organizeert de A. Vander 
Plaetsekring in Tielt een gespreksavond met Jean 
Pierre Van Rossem en Hugo Coveliers. Het gebeu
ren vindt plaats in de stadsschouwburg van het 
kultureel centrum Gildhof in Tielt. 

José Lampaert zal de gastsprekers voorstellen. 
Daarna zorgen beide sprekers voor een uiteenzet
ting over de korruptie in ons land, de bende van 
Nijvel, misbruiken van overheidsgeld. Na een korte 
pauze wordt ingegaan op mondelinge en schriftelij
ke vragen vanuit het publiek. 

Kaarten voor deze gespreksavond kosten 200 fr. 
en zijn te bekomen in het Gildhof, in het kleinkuns-
tcentrum Harlekijn en bij de bestuursleden van de 
A. Vander Plaetsekring. 

H^ 
N.V. ZAKENKANTOOR 
HERMAN STEENHOUDT 

1 STATIONSPLEIN, 
9500 GERAARDSBERGEN 

Tel. (054) 41 30 44 

Woonkrediet 
steeds iets beter! 

ADVERTENTIE 

O.C.M.W. leper werft aan: 

ALGEMEEN DIREKTEUR 
VOOR HET O.L.V.-ZIEKENHUIS 

Voorwaarden: 
— universitair diploma dat toegang verleent tot het niveau 1 van de Rijksbesturen en 
getuigt van een vorming die dienstig is voor de uitoefening van de funktie; 
— minimum 24 jaar en maximum 45 jaar; 
— slagen in een aanwervingsexamen. 

Weddeschaal: 1.93 (251-500 bedden) 

Inlichtingsformulier, benoemingsvoorwaarden en examenprogramma kunnen verkre
gen worden op telefonisch verzoek (057/20.48.31 — dhr. Vandemaele) of schriftelijke 
aanvraag bij het OCMW leper. 

Kandidaturen uiterlijk op 26 maart 1991, per aangetekend schrijven aan: 
Mevrouw de Voorzitter van het O.C.M.W. 
Rijselsestraat 38, 8900 leper, 
(poststempel geldt als bewijs) 
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WEDERWOORD 

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

EEN SCHANDAAL 
TE ASSE 

Het zal een harde en volgehouden strijd 
worden om Asse te vrijwaren van een volledi
ge verstedelijking. Dit houdt in dat de open 
ruimten worden ingenomen, de drassige en 
moerassige waardevolle biotopen gedempt 
(en dat is bijna voltrokken), dat de beken 
worden vervuild en verder dat heel het 
grondgebied door het autoverkeer wordt in
gepalmd en dat het grondwater in versneld 
tempo wordt uitgeput en verontreinigd. 

Indien wij willen dat het leefmilieu te Asse 
niet verder verloedert, moeten de bevolking, 
het gemeentepersoneel (politie, ambtena
ren...), de gemeenteraad en het kollege aan 
één zeel trekken en niet alleen met woorden. 

Wat blijkt nu? Het kollege geeft in zitting 
van 4 februari gunstig advies voor een Zellik-
se vervoerfirma, die het zuivere grondwater 
(op 28 meter diepte) wil aanspreken (max. 3 
miljoen liter water) om er tankwagens mee te 
reinigen. Het grondwater, dat opgebouwd is 
na honderden jaren natuurbehoud, wordt 
verkwanseld om tankwagens mee te reini
gen... 

En alsof dat niet voldoende is zal dit water 
worden geloosd in de riolering of anders 
gezegd in het oppervlaktewater en daarvoor 

ADVERTENTIE 

KEUKENS - SANITAIR 
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 
Assesteenweg 240, TERNAT 

Tel. 582.29.15 

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

geeft het kollege van burgemeester en sche
penen unaniem gunstig advies. 

Dit is een regelrechte kaakslag aan de 
natuur en het wettelijk maken van onheuse 
praktijken. 

Althans dit is mijn mening. 
Etienne Keymolen, 

VU-gemeenteraadslid Asse 

MEMPHIS BELLE ~ 
In WIJ (29 dec. 1990) wordt de film Memp

his Bele besproken. De prent handelt over de 
25e opdracht van een ,,vliegend fort". 

In Positief (van jan.-feb. '91), de bedrijfs-
krant van Agfa-Gevaert, wordt aan het licht 
gebracht dat de 19de opdracht van deze 
bommenwerper op 5 april 1943 de Erla-
fabrieken in Mortsel als doel had. Deze 
fabriek, gevestigd in de leegstaande Miner-
va-werkplaatsen, diende om Duitsliegtuigen 
te herstellen en te reviseren, werd inderdaad 
geraakt. Maar ook 3 scholen: 

— meisjesschool St. Lutgardis: 82 dode 
meisjes tussen 12 en 15 jaar, 16 zusters. 

— meisjesschool St. Vincentius: 104 leer
lingen gedood, 2 leerkrachten. 

— jongensschool G. Gezelle: 23 leerlin
gen van ongeveer 10 jaar. 

Er waren in totaal 936 doden, onder wie 
209 kinderen en 107 onherkenbare licha
men. 

Honderden slachtoffers rusten ophet Eri-
park van de gemeentelijke begraafplaats 
dichtbij de St. Benediktuskerk van Mortsel-
Dorp. Dit is geen soldatenkerkhof, zoals in 
de Westhoek, maar van burgers, gedood 
door Bondgenoten. 

Eigenaardig dat dit kerkhof zo weinig ge
kend is. 

Ook op de begraafplaatsen van de naburi
ge gemeenten, bv. in Kontich, treffen wij 
talrijke graven aan van slachtoffers — de 
kindergraven dikwijls met de foto van hun 
Plechtige Kommunie. 

Op de Gevaertfabriek viel 1 bom, goed 
voor 43 doden. De bewuste film Memphis 
Belle werd gedraaid op Agfa XT... 

In 1988 verscheen het boek ,,Bommen op 
Mortsel", geschreven door A. Rely en uitge
geven bij De Standaard. Op biz. 101 staat 
een foto van de echte „Memphis Belle" en 
zijn bemanning. 

ADVERTENTIE 

Daar ik het bombardement als 13-jarige 
van dichtbij het meegemaakt, voel ik geen 
behoefte om de film te zien... 

F. Van Eisen, Hove 

HART ONDER RIEM ~ 
Deze week vrerd ik meermaals gestaafd in 

mijn overtuiging dat de VU de partij is, die de 
vredelievende, demokratisch, pluralistische 
gedachtengang van de meeste Vlamingen 
vertegenwoordigt. 

Eerst was er het artikel in „Euronieuws" 
van J. Vandemeulebroucke over de Golfoor
log. In WIJ van 22 feb. was er het hoofdartikel 
en het artikel van „Vredesplan Gorbatsjov nu 
of nooit". 

Deze artikelen brengen duidelijk naar voor 
wat de overgrote meerderheid van de Vla
mingen, ook uit andere partijen, denken, alle 
Dimarso-opiniepeilingen onder duizend 
mensen ten spijt. 

Verder is het mij een hart onder de riem te 
mogen vaststellen dat er in de VU wel altijd 
iemand is om het op te nemen voor iemand 
die klaarblijkelijk ten onrechte ,,neerbui
gend" behandeld of beschreven werd. De 
brieven in Wederwoord van dezelfde WIJ, 
(Jef Thijs, Westerto en senator Walter Luy-
ten) bewijzen dit. 

Inderdaad, laat ons verdraagzaam zijn en 
ons best doen om slechts opbouwende kri
tiek te uiten, en enkel aan te vallen daar waar 
misprijzen volledig gewettigd is. 

Mriet Vandamme, Oostende 

FDP 
In WIJ (8 febr. j.l.) wordt twee maal verwe

zen naar het FDF. Ofwel is het FDF een 
doordeweekse karnavalvereniging die bela
chelijke stellingen verdedigt waarbij het dus 
van geen nut is deze aan te halen tenzij voor 
zuiver propagandistische redenen. 

Ofwel maakt het FDF juiste analyses en 
dan is zij een geduchte tegenstander want 
dan is zij in staat om terug heel wat militante 
frankofonen op sleeptouw te nemen. 

In dat geval is de strijd voor Brussel en de 
rand nog lang niet gestreden en kan er van 
kommunautaire pacifikatie geen sprake zijn. 

Johan Bosman, Melle 

BRAMO B.v.b.a. 
De beste keus in keukens en badkamers. 
Zoekt zelfstandige medewerkers 
voor montage van keukens. 

Lindenstraat 308, 2070 Zwijndrecht 
Afrit 16 op E17. 
Tel. 03/252.82.32 Fax.: 03/252.98.30 
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LEPEL & VORK 

Brugge bezoeken is ook 
kennis maken met het 

Vlaams 
Ontmoetingscentrum 

^ De Gulden Spoor 
rechtover uitgang parking 

't Zand 22 Brugge 
tel 050.34 30 82 

dranken 
snacks 

restaurant 
zaal voor 50 pers 

mi i iiHi il » i 
HOOFDVERDELER KAAPSE WUNEN 

— RODE EN WIHE WIJNEN 

— TYPE PORTO (rode en witte) 

— TYPE CHERRY 

— TYPE CHAMPAGNE 

(091) 60 26 27 NELEKOUTCR 13 — 9C20 ZOnEGEM 

^ Caf/ ,^>*/ JfoM 

iUnsUrytaua 3 3690 hnt 

oiL Jë 

Taverne „DE BOEMELTREIN" 
Vlaams Huis 

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

VLAAMS HUIS 
'DE ROELAND' 

TEHUIS ALLER VLAMINGEN 

Drank- en spijshuis 
Open van 11 tot 01 uur 

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

'tboerenhof 
CAFE-RESTAURANT-FRITUUR 

Terras - Lunchroom -Coffeeshop 
Altamira stone grill 

Prijzen voor groepen 
op aanvraag. 

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

RESTAURANT 
KAPELLEKESHOEF 

Kapelstraat 1 
Tongerlo-Westerio 
Tel. 014-54.40.07 

Maandag gesloten 
Rustieke sfeer 

Banketbakkerij 

ANTWERPIA 
JOOST GOSSYE 

Geraardsbergsestraat 
38 
9300 Aalst 
Tel. 053-21.35.33 

RESTAURANT-HOTEL 

OVEREINDE 
Salons Raymon(j 
— banketzalen tot 300 personen 
— specialteiten bruiloften en banket

ten 
Overeinde 8 AS 

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

Sedert 1910 
JAN PAUWELS-DE BRAUWER 

Oude Brugstraat 16, 9328 Schoonaarde. Tel. 052-42.32.46 

Wekelijkse rustdag vrijdag tot zaterdag 18 uur 
Jaarlijks verlof december De familiezaak met traditie 

Brood- en 
banketbakkerij 

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

SPECIALITEIT VAN ALLE 
GELEGENHEIDSGEBAK 

Hostellerie 

yettitg 
Oerenslraat 13 8190 Alveringem 

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 

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

SEMINARIEMOGELUKHEDEN ' conferentiezaal met alle nodige multifunctionele apparatuur 

Voor gratis informatiepakket nopens onze mogelijkheden 

Oerenstraat 13 8690 Alveringem tel. 058/288 007 
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KONCEPT 
DAT ALLES 

KWALITEIT 
Vervaardigd in de duurzaomste materialen: vol
kunststof, staal, aluminium. De afvv'erking draagt 
het label van de Belgische fabrikant nr, 1 van het 
betere kantoormeubilair. 

ERGONOMIE 
Op mensenmaat be 
doorvoer en niet-refleki: 
•'" -̂ e hoogte verstelb* 

ys er een ideale opt». 

Verzonken kabel-
bovenbloden die 

„Voor elke v\/erksitu-

VRAAG ONZE FOLDER! 

^ ^ kantoormeubelen 
9 M kantoorinrichting 

FLEXIBILITEIT J W f 
Met één enkel ondeBpl^nJIen beperkt aantal 
bladen kan je alle'fanten'uit bij aanbouv /̂ en 
ombouw. En bij middel van één enkel sleuteltje. De 
logistieke ^nvoud werkt sterk kostenbesparend. 

MECHELEN Industriezdftë'-t^diDrd II tel, (015)21 10 00 
Toonzalen open van 8,30 u tot 17.30 u. Ook op zaterdag 
BRUSSEL Montoyerstroat iO tel, (02) 612 W 18 
'Toonzolen open van 8,30 u tot 17 30 u. Niet op zaterdag 


