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

Verdeler 
VOLKSWAGEN - AUDI - PORSCHE 944 

Tel.: 02/582.13.12 
02/582.04.10 

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

Personenwagens, vrachtwagens en carrosserie 

DE PRIJSBREKER 
van het goede meubel 

Groenstraat 84, 2000 Antwerpen tel. 03/236.45.31 

Open van 10 tot 19 u. Maandag gesloten 

Guido NUYTTENS 
Longtinstraat 126 

1090 Brussel 

SANITAIR - ZINK 
ROOFING 

LOODGIETERIJ 
GASVERWARMING 

Tel. 426.19.39 

PROMO PUZZLE 
Kies zelf het onderwerp 
van uw puzzel 

Daniël Cortier 
Tel. 02/428.69.84 
Fax 02/425.98.86 

nv de winne-fabrisac 
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/ migrostraat 128 
\ . / B 9200 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 

'Bil 
TE HUUR VOUR UW VAKANTIE 

AAN ZEE: 
moderne app. en villa's 

in alle prijsklassen 

Gratis catalogus op oanvraog 

058 -51.26.29 
Leopold II laan 205 

8670 OOSTDUINKERKE 

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

ESOX -
STAN PHILIPS 
Panorama 36 
1780 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 
Vijfhuizen 6, Erpe 
Nieuw telefoonnummer: 

053/80.10.09 

Freddy en Cecile 
Vermeersch-Vaesen 
Sint-Aarnoutstraat 12 
8211 Aartrijke-Zedelgem 
® 050/20.08.50 
algemene decoratiewerken — 
schilderen — behangen — 
vloerbekledingen — parket — 
louverdrape — luxaflex — .... 



EERST DIT 

BRANDEND AKTUEEL 

W
IJ zitten er naar te kijken alsof het om een 
meesterlijk geregisseerde Hollywood-film 
ging, honderdduizenden die als een men
senslang over bergflanken trekken: een 
volksverhuizing in modeme tijden. En wij 
— broeders en zusters van deze mensen 
— kijken toe, machteloos en met rode 
kaken. Als het niet de wapens zijn die het 
Koerdische volk bedreigen dan zorgen de 
natuurlementen er wel voor. Regenstor-
men, vrieskoude, sneeuw en modder 

doen decimerend werk. En wij kijken toe, machteloos en met 
rode kaken... 

Dat oorlogen niets oplossen, maar het zaad voor nieuwe 
oorlogen strooien, is nog maar eens bewezen. Na de triom
fantelijke overwinning van de geallieerden op Saddam en de 
oproep van de VS om tegen de diktator in het verweer te 
komen doet het Westen alsof zijn neus bloedt. Het laat 
sjiieten en Koerden schaamteloos in de steek. Meer nog, 
president Bush heeft Saddam niet verboden om zijn ge
vechtshelikopters te gebruiken tegen de licht- en in de meeste 
gevallen onbewapende mannen, vrouwen en kinderen. Van 
schijnheiligheid gesproken I 

Toen wij ons hier een paar weken geleden afvroegen of de 
Golfoorlog nog wel onze oorlog was 
deden wij dat niet omdat wij Saddam 
zo'n goeie vinden, maar omdat wij 
meenden dat de VS-troepen verder 
gingen dan het VN-mandaat. De reso
lutie beoogde wél de bevrijding van 
Koeweit, maar niet de vernieling van 
Irak. De VS bombardeerde wél zwaar 
steden en nutsvoorzieningen, maar 
schakelde de Republikeinse Wacht 
niet uit. Het is deze die nu ingezet 
wordt om twee bevolkingsgroepen van 
Irak te vernietigen. 

President Bush heeft bereikt wat hij 
wenste: de bevrijding van de olievel
den van Koeweit, maar de nieuwe we
reldorde waarover hij het had en ons over zijn kommandobrug 
haalde om mee te doen is één wanorde geworden. Zijn twee-
maten-en-twee-gewichten-politiek doet pijn. Voor Koeweit 
mocht een oorlog, voor de Koerden niet; dat heet zich 
mengen in de binnenlandse aangelegenheden. Daar moeten 
toch vragen bij gesteld worden. Was het VS-optreden in 
Panama en Granada dan geen inmenging in soevereine 
staten ? 

President Bush kon zich een oorlog veroorloven omdat de 
internationale gemeenschap achter hem stond. Maar plots 
weer niet als het om het uitmoorden van de Koerden gaat. 
Moeten wij daaruit besluiten dat de internationale gemeen
schap een oorlog wél gerechtvaardigd vindt wanneer het om 
staten gaat en niet als het maar om volkeren gaat? 

Dit is de afschuwelijke waarheid: een volk zonder staat is 
minder waard dan een staat, ook al heeft deze de vernietiging 
van de eigen mensen op het oog. Dat zo'n gedachtengang 
door diktators gehuldigd wordt behoort wellicht tot hun 
totalitaire logika, dat een beschaafde natie als de VS dat spel 
speelt is beschamend. 

Het cinisme van president Bush steekt de ogen uit. Dan 
maar het geweten gesust met het droppen van voedselpak
ketten. Want hoe levensnoodzakelijk deze geste ook is, die 
mondjesmaat zal het volkerenprobleem niet oplossen, niet 
onmiddellijk en niet op termijn. 

Dit cinisme doet denken aan de met zeven oscars gelau-
werderde film Dances with Wolves die thans in de bioskopen 
draait en nog maar eens de wijze verhaalt waarop de indianen 
in de VS werden vernietigd. 

Wij hadden het hier vorige week over de rol van de 
Verenigde Naties en het noodzakelijk herdenken van de 
besluitvorming binnen de VN-Veiligheidsraad. Als nu blijkt 
dat de USSR en China, twee leden met bestendig veto-recht, 
geen interventie ten voordele van de Koerden wensen dan 
doen zij dat uit brutaal eigenbelang. Beide grootmachten 
huldigen een binnenlandse omgang met minderheidsvolke
ren die verre van proper is. Natuurlijk willen zij géén optreden 
tegen de Koerden uit vrees ooit hetzelfde lot te ondergaan. 

Ook Saoedi-Arabië wil er niet van weten omdat het liever 
een verscheurd Irak als buur heeft, net zoals Turkije dat zijn 
eigen Koerden-probleem niet kan en niet wil oplossen. 

En toch zijn er deze week lichtpunten opgedoken in het 
internationale politieke denken. De EG-landen stellen een 
overlevingszone voor waarbinnen de gevluchte Koerden op 

adem kunnen komen. Prachtig, maar 
triomfalisme om dit zogezegd eensge
zinde Europese voorstel is te voorbarig 
tot zolang de diktator in Bagdad niet 
verplicht wordt de vernietigende aan
vallen te staken en vreemde mogend
heden, ook al zijn het VN-blauwhel-
men, op zijn grondgebied te dulden. 

En zo zitten wij terug bij een binnen
landse inmenging. Ook daar blijken 
nieuwe ideeën veld te winnen. De VN-
resolutie 688 die de repressie van de 
burgerbevolkingen van Irak veroor
deelt is hoe dan ook een inmenging, 
maarte voorzichting om doeltreffend te 
zijn. De énige weg is een kordaat en 

eensgezind bekomen VN-optreden in elke staat die zijn eigen 
bevolking bedreigt. Want het kan toch niet dat de internatio
nale gemeenschap enkel volkeren beschermt als zij door een 
vreemde staat worden belaagd en niet als zij aangevallen 
worden door de staat waarbinnen zij leven... 

Tot in den treure bijven wij herhalen, en het voorbeeld van 
de Sovjet-Unie — waar nu ook Georgië zich onafhankelijk 
heeft verklaard — bewijst het elke dag, dat onderdrukte 
volkeren een tijdbom zijn onder élke staat. 

Wij, Vlamingen hebben het zelf meegemaakt. Onze natie 
verwerft met veel geduld en lankmoedigheid, wij geven het 
toe, maar op vreedzame wijze en gestaag een eigen plaats. 
Het is vanuit deze ervaring dat volksnationalisten blijven 
streven naar een wereldordening op basis van volkerenorde-
ning en niet op deze van de staten. Daarin bestaat de 
opdracht van de VU Vlaamse Vrije Demokraten, zij is niet af 
en blijft brandend aktueel. 

Maurits Van Liedekerke 
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Het Toekomstplan voor 
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Guido Tastenhoye 
schreef een boek over 
Vlaams-Brabant. En hij 
trok luid aan de alarmbel. 

Dikke Mensen, de jong
ste gedichtenbundel van 
Luuk Gruwez, mag een 
meesterwerk genoemd 

In het Filmmuseum te 
Brussel loopt een prachti
ge retrospektieve over 90 
jaar film. 

Anquetil was een kam
pioen die onder geen be
staand kwaliteitskriterium 
kon worden geklasseerd. 
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DENKOEFENINGEN... 
Twee opeenvolgende berichtjes over de 

VU In West-Vlaanderen plaatsten deze week 
ongetwijfeld heel wat VU-simpatizanten uit 
de meest westelijke provincie en daarbuiten 
voor raadsels. Oud-WIJ-kollega Pol Van den 
Driessche had in De Standaard (5 april) zeer 
gegronde vragen gesteld over het demokra-
tisch beginsel van de evenredige vertegen
woordiging. Wanneer er geen hertekening 
van de kiesdistrikten zou komen voor de 
volgende parlementsverkiezingen, en die 
kans zit er dik in omdat de CVP uit elektoraal 
eigenbelang hiertegen een absoluut veto 
stelt, dan kan het volgens pvdd straks wel 
eens gebeuren dat er geen Westvlaamse 
VU-ers meer in de Kamer zetelen. 

Omwille van het CVP-veto zou zelfs de 
bazis van de demokratische vertegenwoordi
ging in het gedrang kunnen komen: Indien 
de VU bij de volgende verkiezingen in West-
Vlaanderen bvb. 10 procent haalt, Agaiev 7 
procent en het Vlaams Blok 3 procent, dan 
verovert geen van die drie partijen een zetel 
in die provincie. Dat betekent met andere 
woorden dat de stem van een op vijf van de 
Westvlaamse kiezers niet zal weerklinken in 
het Paleis der Natie. 

Daags nadien (6 april) is pvdd enkele 
merkwaardige kreatieve oefeningen van 
Westvlaamse VU-ers op het spoor gekomen. 

...BIJ DE 
WESTVLAAMSE VU 

Pvdd heeft vernomen dat sommige VU-ers 
er aan denken om ofwel een kartel aan te 
gaan met Agaiev, ofwel om een populaire 
VU-stemmentrekker naar de Noordzeepro-
vincie te transfereren. Het kartel met Agaiev 
lijkt alleen al om organizatorische en propa
gandistische redenen een moeilijk te realize-
ren alternatief. En ofschoon politiek Agalev-
sekretaris Johan Malcorps zich niet onwillig 
toonde om een kartelaanvraag van de VU te 
onderzoeken, verklaarde hij van zo'n vraag 
niets te weten. Overigens ontkende Mal
corps ook het gerucht dat Mieke Vogels naar 
Kortrijk zou verhuizen. 

Bij de populaire stemmentrekkers die de 
VU over de kiesdrempel in West-Vlaanderen 
moeten helpen citeerde Van den Driessche 
de namen van Vlaams minister Sauwens of 
vicepremier Schiltz. Noch bij de betrokke
nen, noch bij de Westvlamingen die we 
kontakteerden konden we van deze denkpis
tes echter bevestiging krijgen. Een joernalist 
van het kaliber en met de achtergrond van 
Pol heeft natuurlijk veel bronnen, ert hij hoeft 
die helemaal niet prijs te geven, maar geef 
toe, Schiltz naar Oostende? Zoals we het in 
Antwerpen hoorden donderen: Zwaanst na 
nie ei manneke\ 

De VUJQ en VU-senator Willy Kuijpers waren er vrijdag jl. bij toen de Iraaicse 
ambassadeur in België, ZaidHadarde protesten rond zijn ambassade de mond 
trachtte te snoeren door leugens te verl<open. De ambassadeur had verklaard 
dat Irak zijn Koerden op voorbeeldige wijze behandelt. Beter zelfs dan België 
zijn minderheden behandelt, had hij daags voordien voor de BRT-kamera 
beweerd. De beschietingen vanuit helikopters noemde Zaid Hadar details. Hij 
wou het liever hebben over de toch zo prachtige Koerdische universiteit in 
Suleiman. Willy Kuijpers viel echter niet om de tuin te leiden. Hij had de 
universiteit in kwestie bezocht. Ze is reeds vijf jaar gesloten en is kleiner dan 
de Iraakse ambassade in België... Over de Koerden moet je Kuijpers niets 
trachten wijs te maken! 
(lees ook ons verslag biz. 11) (,o,o R. oe MOOD 

Feit blijft echter dat de VU in West-Vlaan
deren bij de vorige verkiezingen slechts met 
een paar honderd stemmen over de kies
drempel geraakte, en daardoor toch drie 
volksvertegenwoordigers kon afvaardigen. 
Wanneer die kiesdrempel niet gehaald 
wordt, is het nul. 

Dat zou betekenen dat de VU in een 
provincie geen kamerleden meer heeft, wat 
algemeen een ramp voor een politieke partij 
genoemd wordt. De VU moet teruggaan tot 
de verkiezingen van 1965, toen in Limburg 
(nog) geen VU-ers verkozen werden, om bij 
verkiezingen in een provincie geen vertegen
woordigers te halen (in 1965 leverden de 
verkiezingen voor de VU wel een zetelwinst 
op van 7 kamerzetels). Pas in 1968 (20 
kamerleden) werden er in elke provincie VU-
ers verkozen. 

Zonder afbreuk te willen doen aan het 
harde werk dat door de VU-mandatarissen in 
West-Vlaanderen geleverd wordt, kan er be
ter voorkomen worden dat dit werk tever
geefs zal blijken. Wanneer de CVP niet op 
haar kristelijk en demokratisch zieltje kan 
getrapt worden om alsnog de demokratie in 
West-Vlaanderen beter te laten funktioneren, 
wordt er best naar andere oplossingen uitge
keken. 

LUC DE RUCK 
De sportwereld werd in diepe rouw en 

grote konsternatie gedompeld met de dood 
van de 25-jarige voetballer Luc De Rijck. Hij 
voelde zich wat vermoeid en werd waar
schijnlijk niet tegen zijn zin aan een machine 
gelegd die de vermoeidheid eens snel zou 
wegnemen. Van de machine in kwestie wordt 
verteld dat ze het effekt geeft van een 
hoogtestage. De Rijck overleed in het kabi
net van de klubdokter die de kuur toediende. 

Het is hoog tijd dat nu eens eindelijk paal 
en perk gesteld wordt aan praktijken die met 
gezonde sportbeoefening nog weinig te ma
ken hebben. Met topsport is tegenwoordig 
zoveel geld gemoeid, dat er mag gevreesd 
worden dat doping, of andere middelen om 
de grenzen van het menselijk fizisch kunnen 
te verleggen, nog niet zo snel de wereld 
uitgeholpen zijn. 

We menen dat dr. Rogge, voorzitter van 
het Belgisch Olimpisch Komitee, het bij het 
rechte eind heeft toen hij stelde dat alle 
middelen die tot doel hebben de prestaties 
van het menselijk lichaam op kunstmatige 
wijze te verbeteren, verboden dienen te wor
den. De enige gezonde remedie tegen ver
moeidheid is rust. 
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INTEGRATIE 
ONMOGELIJK? 

Slechts 44,4% van de Brusselaars acht de 
integratie van de migranten mogelijk, 45,7% 
gelooft dat integratie niet mogelijk is. Dat 
blijkt uit het eerst niet gepubliceerde deel 
van een enquête die in opdracht van Brus
sels minister Chabert{CVP) werd uitgevoerd. 

Deze rezultaten verwonderen staatssekre-
taris Vic Anciaux (VU) niet. Hij herinnert 
eraan dat hij reeds in 78, als toenmalig 
staatssekretaris voor Sociale Zaken, op de 
noodzaak van een intens en volgehouden 
integratiebeleid wees. Sedertdien, dus onge
veer 13 jaar lang, werd er echter omzeggens 
geen migrantenbeleid gevoerd. 

Pas sedert de huidige regering aantrad, en 
vooral pas sedert vorig jaar, is er een begin 
gemaakt van een echt migrantenbeleid. 
Meer in het bijzonder werd er pas vorig jaar 
gestart met een reeks Integratieprojekten in 
de Brusselse gemeenten via een ondersteu
ning van 100 miljoen frank door de hoofdste
delijke eksekutieve. 

Anciaux verzet zich tegen het doemden
ken alsof een integratiebeleid toch allemaal 
boter aan de galg zijn. Deze bewering steunt 
op geen objektieve gegevens en houdt bo
vendien geen rekening met de nuchtere en 
misschien harde realiteit dat er geen andere 
beleidskeuze is dan een positief gerichte 
integratie. De migranten zijn hier en zullen 
hier blijven. 

GRAMMENSAKTIE 
Militanten van het Taal Aktie Komitee 

(TAK), de Vlaamse Volksbeweging (VVO) en 
het Vlaams Komitee Druivenstreek ver
schalkten zondag jl. de ordediensten van 
Sint-Genesius-Rode. Naar aanleiding van de 
92ste verjaardag van de geboorte van Flori-
mond Grammens overplakten de aktievoer-
ders in ware Grammensstijl het Franstalige 
gedeelte van de straatnaamborden, en ande
re tweetalige of Franstalige publiciteits- en 
uithangborden. 

Die verjaardag valt weliswaar op 13 april, 
maar omwille van agendaproblemen bij Da-
vidsfondsvoorzitter Lieven Van Gerven, die 
uiteindelijk om onduidelijke redenen toch 
afwezig was, werd de aktie naar 7 april 
vervroegd. 

De politie noch de rijkswacht waren blijk
baar van de aktie op de hoogte. De twee 
politieagenten van dienst konden niet meer 
dan toekijken hoe Sint-Genesius-Rode stel
selmatig zijn Vlaams karakter terugkreeg. De 
aktievoerders van TAK, de VVB en het komi
tee Druivenstreek protesteerden op die wijze 
tegen de faciliteiten. Bedoeld als aanpas
singsmaatregelen voor de Franstaligen leid
den de faciliteiten volgens de Vlaamse mili
tanten tot een feitelijke tweetaligheid in de 
betreffende gemeenten. 

De VVB, TAK en het Vlaams Komitee 

De voormalige DDR is een el<onomisciie puinhoop. In Eisenach ging deze 
week een vroeger paradepaardje van Oost-Duitsland, de Wartburg-fabriek, 
dicht. Wegens de weinig ekonomische produktiemetoden en een slabakkende 
verkoop. 
De sociale problemen stapelen zich intussen op. De Oostduitsers voelen zich 
in toenemende mate bedrogen door de politici die hen na de eenmaking een 
welvarende toekomst voorspeld hadden. Het bleken verkiezingsbeloften... 

(foto epa) 

Druivenstreek riepen tot slot hun leden op 
om op 28 april massaal deel te nemen aan de 
manifestatie in Brussel onder het motto Taal
grens = Staatsgrens, ook in Brabant. Ook de 
VU neemt aan de manifestatie van het Aktie-
komitee Vlaanderen '90 deel. 

TURKIJE WIL GEEN... 

De Turkse Grote Nationale Assemblee 
reageerde op de Koerdenrezolutie die op 
initiatief van VU-kamerlid Nelly Maes door de 
Belgische kamer aangenomen werd. De 
Turkse vergadering nam na een unanieme 
stemming een verklaring aan die de Belgi
sche kamer deftig op de vingers tikt. De 
Turkse verkozenen tonen zich diep ver
baasd, ontgoocheld en verontwaardigd. Het 
is bovendien evident dat de rezolutie onver
mijdelijk negatieve gevolgen zal hebben voor 
de Turks-Belgische relaties. 

De Belgen gaan volgens de Turkse Grote 
Assemblee uit van vooroordelen. Want Tur
kije heeft volgens de Turkse parlementsle
den van bij zijn stichting ervoor gekozen om 
de demokratie in het land in te voeren, 
gebazeerd op het respekt voor de mensen
rechten, en de superioriteit van het recht. Er 
werden in Turkije al enorme stappen gezet in 
de richting van een pluralistisch parlementair 
sisteem, meent de Grote Assemblee. En er 
wordt natuurlijk ook geschermd met de onge
oorloofde inmenging in de interne aangele
genheden van een ander land. 

...LESJES VAN 
BELGIË 

Dan volgt er nog een verwijzing naar de 
kolonizatie- en uitbuitingspolitiek van België 
in Afrika, en de Belgische onmacht om de 
kontakten tussen de minderheid en de meer
derheid van zijn eigen grondgebied op te 
lossen. Kortom, België moet Turkije hele
maal geen lesjes leren I 

Pas vier maanden geleden brachten 
Vlaamse parlementsleden, onder wie Willy 
Kuijpers een bezoek aan Turkije. Ze hoorden 
er getuigenissen van repressie en intimida
tie, van gevangenneming, foltering en depor
tatie. Ze ondervonden zelf de onmenselijk
heid waarmee de Turkse legerpatrouilles 
optraden, ze waren getuige van de gevolgen 
van de folteringen. De rezolutie die de 
Vlaamse parlementsleden aannamen roept 
België op zich te verzetten tegen het Turlcs 
lidmaatschap van de EG zolang de mensen
rechten er geschonden worden en de kultu-
rele identiteit niet erkend is. 

We raden de Turkse parlementsleden ook 
aan het>4mnes/y/nfematona/-jaarboek 1990 
na te kijken vanaf biz. 321. Kort samengevat 
vormen die bladzijden een verhaal van dui
zenden politieke en honderden gewetensge
vangenen, oneerlijke processen, sistemati-
sche en op grote schaal toegepaste marte
ling, etc. 
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KORTWEG 

• Volgens het Vlaams Blok werkt ^e 
BRTN openlijk mee aan de verdere 
maghrebijnizering van Vlaanderen 
door de mogelijke aanwerving van 
Marokkaanse omroepsters. Het gaat 
om goed opgeleide (en knappe!) 
meisjes die uitstekend Nederlands 
spreken en moeilijk nog beter geïnte
greerd kunnen worden in de Vlaamse 
samenleving. 

• Het aantal azieizoekers bereikte 
verleden jaar een rekord van 12.964, 
60% meer dan in '89. Gemiddeld 
wordt 17% van hen als vluchteling 
erkend. Maar ook de achterstand in 
de dossiers Is wegens personeelsge
brek enorm gestegen: het duurt nu 
minstens vijf jaar vooraleer een aziel-
zoeker uitsluitsel krijgt over zijn er
kenning tot vluchteling. 

• De sanering van de Grote Laak 
zal minstens 13 miljard frank kosten. 
De grootste verantwoordelijke voor 
de vervuiling van de Laak is Tessen-
üerto Chemie, dat al 40 jaar haar 
afvalwater in de beek loost. 

• Groot-Brittannië is het armste 
EG-land. Van de 58 miljoen Britten 
leven er tien miljoen In onverwarmde 
ruimtes, kunnen ongeveer 5 miljoen 
zich slechts één maaltijd per dag 
veroorloven, en hebben er zeven mil
joen geen warme kiedlng. 

• De Sovjet-republiek GcMirgië heeft 
haar onafhankelijkheid uitgeroepen 
en de wereld gevraagd haar diploma
tiek te erkennen. Gorbatsjov vroeg 
speciale volmachten om stakingen en 
demonstraties tijdens de werkuren te 
kunnen verbieden. 

• ingriii Berghmans stopt na tien 
jaar kompetitie met judo. 

• Oe Vlaamse suksesgroep Clou-
seau wii tegen half met haar nieuwe 
Engelstalige lp klaar hebben. Die 
plaat is echter niet voor de Beneiux-
markt bestemd. „Waarom moeten we 
dte plaat hier uitbrengen? Wijzijneen 
Nederlandstalige band!", stelde Kris 
Wauters terecht 

• De Amerikaanse minister Bakerbe-
reikte overeenstemming met Israel 
over de bazisdoelstellingen voor de 
organizatie van een rc»glonale vre-
deskonferentie voor het Midden-
Oosten. Het is nog niet duidenjk of en 
hoe de Paiestijnen uit de Bezette 
Gebieden bij de onderhandelingen 
zullen betrokken worden. 

OVER BOEKEN EN POLITIEK 

The Nordic countries welcome publishers from 

ESTONIA 
LATVIA 

LITHUANIA 
Hall 30, Stands C-22 & D-17 

Fiera dë Libra per Ragazzi, Bologna, 4th-7th April 1991 

Op de internatioinale jeugdboekenbeurs kregen de Balgische staten een 
forum van de Scandinavische uitgevers. 

Tussen 4 en 7 april jl. ging in Bologna de 
zoveelste internationale jeugdboeken-
beurs door. De Vlaamse jeugdboekenuit
gevers zijn er met z'n allen vertegenwoor
digd op één stand, financieel bijgespron-
gen door de Vlaamse Gemeenschap. 

Uitgever Walter Soethoudt (Facet), die 
sinds jaren met zijn uitgeverij aanwezig is, 
werd bij zijn terugkeer door onze redaktie 
aan de tand gevoeld. Het gesprek dat bij 
boeken begon kreeg al vlug een politiek 
tintje... 

„Ik herinner me dat ik enkele jaren gele
den, op één van de internationale boeken
beurzen, waar uitgevers neerstrijken om au
teursrechten aan te kopen, werd benaderd 
door een tweekoppige Russische delegatie. 
Toen ik wat belangstelling toonde, maar 
moest toegeven dat het Russisch een voor 
mij onbekende taal was, werd beloofd dat ik 
vertalingen in het Frans, Duits, Engels en 
eventueel Spaans ter beschikking zou krij
gen 

Enkele uren later echter stond een delega
tielid terug aan de Vlaamse stand en school 
me The Piper, a selection of estioniam Fairy 
Tailes (De Fluiter, een selektie van sprookjes 
uit Estland) toe. Ik hield wel van die zwaar
moedige verhalen, maar heb ze nooit gepu
bliceerd omdat ik er geen markt in zag." 

• Wat is er biezonder aan die anekdote? 

„Wel, omdat die man dit jaar opnieuw op 
de beurs voor kinderboeken in Bologna was. 
En niet als Rus vermomd. Voor het eerst was 
ie wat ie altijd was geweest: een Est. Voor 
het eerst waren er ook de drie Baltische 
staten vertegenwoordigd. Nog niet officieel, 
maar ze stonden als gasten op de stand van 
de Skandinavische landen, die zich op zo'n 

beurzen profileren als The Nordic Countries. 
Er lag een kaart waarop men kon lezen: The 
Nordic countries welcome publishers from 
Estonia, Latvia, Lithuania, met binnenin uit 
ieder land een uitgeverij. 

Waarschijnlijk is het ook weinig toevallig 
dat deze drie uitgeverijen in de drie hoofdste
den Talinn, Riga en Vilnius zijn gevestigd. 

Maar wat aan die in Denemarken gedrukte 
kaart het meeste opviel was dat op de 
achterkant en/an stond gedrukt: The Baltic 
publishers are the guetsts of Demokratifon-
den, The Danish Ministry of Foreing Affairs. 
Een mooie daad van een demokratisch land 
om de drie Baltische staten een forum te 
geven. Of waarin een klein land groot kan 
zijn. 

Het steekt schril af bij de tweede anekdote 
die ik kwijtwil..." 

• Kom op met je verhaal! 

„ Bij het terugvliegen met Alitalia viel me 
ook dit jaar op wat voor een platbroeken wij 
Vlamingen toch welzijn. De passagiers wor
den bij het landen op Zaventem aangespro
ken in het Italiaans, Engels en het Frans, 
maar een nederlandstalige welkom is ver te 
zoeken. Dat komt waarschijnlijk omdat het 
België is en niet Vlaanderen dat landings
rechten aan buitenlandse luchtlijnen ver
leent, en er dus ook nooit op heeft gestaan 
dat er ook Nederlands wordt gesproken op 
de vliegtuigen die op Zaventem aankomen 
en vertrekken. 

Zo behoudt het buitenland de indruk dat 
België een eentalig Frans land is... Mis
schien kan dit bij een volgende staatshervor
ming eens bekeken worden of., moeten we 
er weer voor op straat komen ?" 

• Of waarin een klein land klein kan zijn... 
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REPLIEK 

PERSSPIEGEL 
„Wee de nationate mSnderhe» 
den", deze lugubere samenvat
ting past deze dagen weer in de 
meest versciiril(keliji(e Iconse-
imenties op tiet iot van de 
Koerden. 2»j passen in geen 
enlcei schema, hun rechten zijn 
beperl(t, hoogstens zai men 
hun wonden wat verzorgen. Wij 
beginnen met dit „niet-zelfbe-
schikitingsrecht van de volke» 
ren". Voor het binnenland 
wordt het getik van de derde
fase-bom steeds luider. (WVB) 

De Standaard 
„Beslissende week" heet het bij Mark 

Deweerdt rond het touwtrekken van de 
verschillende partijen inzake de verdere 
staatshervorming. 

„Van de houding van de Volksunie hangt 
het lot van de achtste regering-Martens af. 
PSC-voorzitter Gérard Deprez beweert wel 
dat het kabinet ook zonder de VU kan 
voortdoen, maar in ons politieke bestel is het 
gebruikelijk dat het ontslag van de ministers 
van één partij tot het aftreden van de hele 
regering leidt. Men ziet moeilijk in hoe, op 
negen maanden van de normale verkiezings
datum, een kortsluiting niet tot vervroegde 
verkiezingen zou leiden." 

Indien de Volksunie haar politieke geloof
waardigheid nog enigszins wil redden en niet 
helemaal met lege handen naar de kiezer 
gaan, dan mag ze niet langer een rol blijven 
opeisen in de Wetstraatkomedie, die thans 
wordt opgevoerd. Zij zal dan ten minste de 
verdienste kunnen opeisen, de kiezer niet tot 
het bittere einde voor de aap te hebben 
gehouden." 

HET 
V O L K 

D E M O F ^ E I N HET LAATSTE NIEUWS 
„Het cynisch gebruik van principes" Is 

de titel van Goossens over de Koerden die 
in niemands schema politiek passen. Be
halve dan bij de volksnationaiisten. 

„Er zijn natuurlijk sluitende rechtsgronden 
om in deze niet tussenbeide te komen. Zo is 
er het heilige principe van de met-inmenging 
in binnenlandse aangelegenheden dat de 
Verenigde Naties tot passiviteit dwingt. Hoe 
waardevol en essentieel het respekt voor de 
soevereniteit der staten ook is, toch wordt 
hier cynisch gebruik gemaakt van het inter
nationaal recht. Het Westen heeft de Koer
den illuzies gegeven, zelfs openlijk opgeroe
pen om tegen Saddam Hoessein te revolte
ren, om hen vervolgens totaal aan hun lot 
over te laten." 

Laurent Panneeis had een vraaggesprek 
met Jaak Gabriels en maakt daar in zijn 
hoofdartikel volgende schouderkioppen-
de beschouwingen bij: 

„De Volksunie is tot deze regering toege
treden om de staatshervorming uit te voeren 
met als sluitstuk de derde fase. Het ziet er 
echter steeds meer naar uit dat door de onwil 
van de franstaligen en de twijfel en aarzelin
gen van de andere regeringspartijen de 
Volksunie op haar honger zal blijven zitten 
en er van de derde fase, waarvoor de VU tot 
de regering toetrad, niets zal terecht komen. 
Zelfs eerste minister Wilfried Martens heeft 
reeds laten verstaan dat een volledig ak
koord tegen 12 april niet meer mogelijk is. 

„Geweten gesust" noemt Paul De Bae-
re de voedseibrokken die als hulp aan de 
Koerden wordt toegeworpen. Zij passen 
nu eenmaal niet in de Amerikaanse „nieu
we wereldorde". 

„Hulp aan mensen kost wel geld, maar 
kompromiteert politiek niet. De verdediging 
van de mensenrechten heeft veel meer kon-
sekwentles, want wat je van de ene eist, kun 
je bij de andere niet door de vingers zien. Zo 
gaat dat in de internationale politiek „Hui
chelarij op grote schaal", zo benoemde een 
internationale autoriteit het woordenspel 
rond het probleem van de Koerden. Het is 
niet de eerste maal in de geschiedenis dat 
het Koerdische volk verraden of hun belan
gen verkwanseld werden in een spel van 
evenwichten. Dit laatste bedoelen de Ameri
kanen misschien, wanneer ze het hebben 
over een nieuwe wereldorde in het Goifge-
bied. „Hun" wereldorde en die van hun olie-
bondgenoten. 

GAZET VAN ANTWERPEN 
Over de federalisering van de Sociale 

Zekerheid krijgen wij hier waardering. 
Echter wel met een historische fout: het 
was niet de kristeiijke vakbond van de 
bedienden die een Jaar geleden, maar de 
VU - heiaas alleenstaand • die bij de 
regeringsvorming deze kat de bei heeft 
aangebonden. 

„Het zijn lang niet alleen tafelspringers en 
heethoofden die het vuur van de diskussie 
aanblazen. Er zijn ook klinkende namen bij, 
hooggeplaatsten als rektor Dillemans van de 
KULeuven en CVP-voorzitter Van Rompuy, 
Vlaamse ministers van het slag Weckx, 
Lenssens en De Wulf. Niet meteen margina
len of zonderlingen dus. De VU heeft er 
zopas nog een schep bovenop gedaan met 
een voorstel om nu reeds het kommunautai-
re mes te zetten in de ziekteverzekering, de 
meest omsteden SZ-tak. 
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DE MITE VAN HET 
WERELDREKORD 

S
INDS de wet van 23 december 
1899 werd er in ons land geko
zen voor een kiesstelsel met 
evenredige vertegenwoordiging 
zodat een brede waaier van opi
nies in het parlement vertegen
woordigd is. De opdeling van de 
kiezers in verschillende kiesdis-
trikten en het systeem D'Hondt 
korrigeert dit evenredigheidbe-
ginsel ten voordele van de grote 

partijen. 

Deze demokratische argumenten gaan 
ook op bij de diskussie over het aantal 
mandaten. Vanuit budgettaire overwegingen 
is het natuurlijk verstandig dat het aantal 
politieke mandaten zo laag mogelijk gehou
den wordt. In het regeerakkoord verbinden 
de meerderheidspartijen zich daarom tot het 
voorkomen van „een inflatie van manda
ten". Deze budgettaire randvoonwaarde 
langs boven is zeer relatief: het gaat ten
slotte om een belachelijk kleine fraktie van 
het overheidsbudget. 

Ze moet daarenboven aangevuld worden 
met een demokratisch-pluralistische rand-
voonvaarde langs onder: het aantal manda
ten mag niet zo klein zijn dat sommige 
politieke stromingen niet meer voldoende 
vertegenwoordigd zijn in de verschillende 
wetgevende organen. Dit argument behoort 
tot de kern van ons politiek waardenbestel en 
weegt op de keper beschouwd veel zwaarder 
door dan het budgettaire. 

Inzake het aantal ministers en regeringen 
geldt bovenstaande redenering niet (of veel 
minder). Het aantal regeringen, evenals het 
aantal parlementen (en bijgevolg parle
mentsleden) staat wel rechtstreeks in ver
band met de gekozen staatsvorm. Een fede
rale staat telt nu eenmaal meer regeringen 
en parlementen dan een unitaire. Het is „de 
prijs" die men moet betalen voor een staat
kundige konstruktie die de besluitvorming 
dichter bij de mensen brengt. 

Steeds opnieuw hoort men politici en kom-
mentatoren beweren dat België het hoogste 
aantal parlementsleden, regeringen en mi
nisters ter wereld heeft. Het onderzoek van 
de VU-studiedienst toont ondubbelzinnig 
aan dat dit pertinent onjuist is. 

Voorafgaand dient opgemerkt dat men niet 
voorzichtig genoeg kan zijn met het vergelij
ken van staatsrechtelijke strukt'uren. Er zijn 
immers teveel variabelen: de kostprijs van 
een mandaat, de staatsstruktuur, het maat-
schappellijk weefsel, de historische achter
grond. 

Als we dan toch willen vergelijken moeten 
we dit doen met andere federale staten en 
met landen met een gelijk aantal inwoners. 
Het al of niet bezitten van een federale 
staatsstruktuur is determinerend voor het 
aantal regeringen en parlementen. Daar
naast zullen grotere landen gemakkelijker 
meer parlementsleden hebben in absolute 
cijfers; kleinere landen hebben er meestal 
relatief meer. 

Ons land telt 496 ,,nationale" mandaten 
(Kamer: 212, Senaat: 184, Duitstalige Ge
meenschapsraad: 25, Brusselse Gewest
raad: 75). Terloops wijzen we op de 716 
provincieraadsleden. Wie het aantal manda
ten gelijk wil houden kan best eens de 
provincies onder de loupe nemen. Het zijn 

In zijn Burgermanifest beweert 
PW-voofzitter Guy Verhofstadt 
dat ons land het wereldrekord 
Inzake het aantal ministers en 
regeringen op zijn naam kan 
schrijven. Ook de CVP verzet 
zich bij monde van Herman Van 
ftompuy bot tegen elke verho
ging van het aantal politieke 
mandaten. Een vergelijkend 
onderzoek van de vD-studle-
dienst breekt deze mythe van 
het wereldrekord tot op de 
grond af. 

rellkten uit Napoleontische tijden en ze heb
ben slechts een beperkt aantal bevoegdhe
den. 

Zwitserland, een rijke modeldemokratie, 
telt maar liefst 3.094 „nationale" mandaten. 
Proportioneel volgens inwonersaantal heeft 
dit land maar liefst 9,6 keer meer mandaten 
dan ons land. Ook Australië, een federale 
staat, telt zowel absoluut als relatief meer 
mandaten: 1.053, respektievelijk 633. Cana
da, net als ons land een federatie met twee 
grote kultuurgemeenschappen, heeft in to
taal 1.158 „nationale" mandatarissen. Ver
taald naar het inwonersaantal zakken zij iets, 
doch niet noemenswaardig, onder het Belgi
sche nivo: 467 (versus 496). Tenslotte illus
treren vergelijkingen met Luxemburg en de 
Verenigde Staten de schaaleffekten: abso
luut heeft Luxemburg maar 64 en de VS 
maar liefst 7.996 mandaten; relatief wordt dit 
respektievelijk 1.742 en 341. 

Wat het aantal regeringen dient vooraf 
opgemerkt dat de definitie van het begrip 
„regering" niet eenduidlq is. Zo zou men de 
Bestendige Deputatie als een ,,regering" 
kunnen beschouwen. Indien men langs de 
andere kant dit begrip reserveert voor de 
centrale uitvoerende macht heeft elk land er 
maar 1. Los daarvan is het ongelijk van 
Verhofstadt heel eenvoudig aan te tonen. Als 
we het federale en centrale nivo samentellen 
heeft België 6 „regeringen". De VS heeft er 
maar liefst 51 (waar men nog de dependen-
des zoals Guam en de Virgin Islands zou 
kunnen bijtellen), Oostenrijk 10, Canada 13, 
Brazilië 27, Duitsland 16,... Vertaald naar het 
inwonersaantal van ons land wordt Zwitser
land de trotse bezitter van maar liefst 40 
regeringen en telt Oostenrijk er 13. 

Het aantal ministers vergelijken is echt 
moeilijk. De wijze waarop de uitvoerende 
macht in de Verenigde Staten en Canada 
georganizeerd is verschilt wezenlijk van bij 
ons. Over Duitsland beschikte de ambassa
de te Brussel nog niet over aktuele gege
vens. Maar zelfs als vra vergelijken met 
Zwitserland komt België er behoorlijk uit: 
169 Zwitserse ministers tegenover 60 Belgi
sche. 

Het aantal parlementsleden hangt in de 
eerste plaats af van de gekozen staatsstruk
tuur (federaal of unitair) en van het aantal 
inwoners. Het trachten te voorkomen van 
een inflatie van politieke mandaten bij de 
hervorming van de Senaat en de splitsing 
van het dubbel mandaat verdient alle steun. 
Dit mag niet ten koste gaan van het demokra-
tisch principe dat zo veel mogelijk politieke 
stromingen in de wetgevende organen aan 
bod moeten komen. Als men dan toch wil 
bezuinigen op het aantal mandaten, kan dit 
het gemakkelijkst op het provinciale nivo. 

Noch absoluut, noch relatief heeft België 
een rekordaantal ministers, parlementsleden 
en regeringen. Goed funktionerende demo-
kratieën met een hoog welvaartspeil hebben 
evenveel of meer parlementaire mandaten. 
De uitvinders van deze mite hebben andere 
bedoelingen dan het politieke debat rond de 
derde faze in goede banen te leiden 

Bart Somers 

De nota: „België en het aantal parle
mentsleden, ministers en regeringen: de 
mythe van het wereldrekord doorprikken" 
Is op aanvraag te verkrijgen bij de VU-
studiedienst, Bamkadenplein 12, 1000 
Brussel. 
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EEN LEEFBARE TOEKOMST 
VOOR HET ZENNEGAT 

H
ET Zennegat - waar het kanaal 
Leuven-Mechelen en de Dijle 
samen komen en overgaan in 
de Zenne - is, één van de laatste 
groene plekjes In Mechelen, 
een stad die de jongste jaren 
door de aanleg van industrieter
reinen allerhande tot een klein 
Brussel is verworden. 

Het gebied ligt In de onmid
dellijke nabijheid van de auto

snelweg Brussel-Antwerpen en is omringd 
door hektarengrote bossen, waarvan het aan 
de overzijde van de Zenne liggende,,Broek" 
(reeds grondgebied van Willebroek) bij de 
natuurminnende WIJ-lezers zeker en vast 
bekend moet zijn: een beschermd natuurge
bied met fauna en flora van unieke waarde. 

Doordat de plaatselijke overheid al jaren 
de omgeving laat verloederen (niet toevallig 
een SP-CVP koalitie) kan senator Willy Kuij-
pers, bij het ontwerp van zijn inmiddels reeds 
nationaal bekend geraakte Vaartplan vrij 
vlug de plaatselijke VUJO-kern bereid vinden 
om zich aan het werk te zetten: hun henwaar-
derlngsplan oogstte in Mechelen dan ook 
veel bewondering en sukses. 

VAARTPLAN 
Senator Kuijpers noemt het Zennegat een 

kapitaal(tje). „ We beseffen niet wat dit waard 
is. Mocht ditzelfde gebied in één van de 
Sl(andinavische landen of Nederland liggen, 
dan t)ad de overheid er al lang een beheers
plan over opgemaakt. Nu de f\/lechelse VU-
Jongeren dit in hun vrije tijd hebben gedaan, 
zal men dit weer gaan afdoen als een politiek 
opportuun iets. De hier vlak tegen liggende 
zandwinningsput voor de E19, die inmiddels 
is uitgegroeid tot een rekreatieve vijver, be
wijst dat er nood is aan een revalorisatie van 
deze streek. Ik hoop dat men het plan van de 
plaatselijke VUJO ernstig neemt en deskun
digen inschakelt om ter plekke polshoogte te 
komen nemen, gelet ook op het feit dat nu 
het visseizoen terug is gestart hier dagelijks 
op een lengte van amper enkele km honder
den vissers zitten. Ook deze mensen verdie
nen beter dan gans de dag geplaagd te 
worden door stankhinder en totaal onaange
paste dijkvoorzieningen." 

Senator Walter Luyten die „thuis speelde" 
kon zulks alleen maar beamen, maar haastte 
zich om te wijzen op de wandelliefhebbers: 
„En langs de Dijle-Dijk, én langs de Kanaal-
dijken én langs de Zenne-dijk moet men dit 

gebied beter kunnen bereiken. Wandelaars 
en fietsers uiteraard, hier is geen plaats voor 
of nood aan de auto. Dat de VUJO daar ook 
oog voor had, dat is positief Het is vooral 
voor de jongeren dat vi/e moeten blijven 
ijveren voor een beter en schoner milieu." 

AAN DE BRON 
Wie anders dan kamerlid Frieda Brepoels 

was beter geschikt om daar op verder te 
gaan ? „ IVe kunnen niet anders dan blijvend 
te beklemtonen dat het met ons milieu de 
verkeerde weg op gaat. Anders dan Agaiev 
hebben wij een globaal-strukturele kijk op 

Hier en daar een aktie, wat 
sloganeske praat en demago
gische disltussie-ar^umenten 
aaniialen zat ons milieu niet 
redden. Daar is de VU, anders 
dat paltweg Agalevev, ai sedert 
jaren van overtuigd en daar 
tracht l(amerHd Frieda Bre
poels, als pijier-verantwoorde-
lijke van het leefmilieu in het 
Toekomstplan voor Vlaanderen 
(in de meeste brede betekenis 
van het woord) alle plaatselijke 
kernen op te wijzen. Alvast bij 
de VUJO-kern van Mechelen 
lukte haar dat: zij stelde on
langs haar ambitieus (plaatse
lijk) milieuplan aan pers en ge
ïnteresseerden voor... „Een 
leefbare toekomst voor het 
Zennegat", of de vertaling naar 
een regionaal gegeven. 

het milieubeleid. Voor volks-nationalisten 
staat centraal niet zozeer het bos hier of het 
vijvertje daar, maar wel de zorg voor het 
ganse volk in zijn leefomgeving. En leefom
geving is een ai-omvattend woord: ruimtelij
ke ordening, milieubeheer en -beleid, de 
zorg voor ons erfgoed uit het rijke Vlaamse 
verleden, enz. Dit plan bewijst dit. Men wil 
het iets of wat verloederde Zennegat terug 
geven waar het recht op heeft en men doet 
dit perfekt door te beginnen aan de bron. De 
milieuverstoring is inderdaad voor een groot 
deel te wijten aan de bedrijven, maar we 
moeten als we in hun ogen de splinster zien, 
bij ons de balk zien. Ook de burgers en de 
gezinnen moeten warm gemaakt worden 

voor deze goede zaak, ook zij zullen als het 
ware moeten begeleid worden. Die mentali
teitsverandering heeft zich nu al ingezet, dat 
voetje en als nu nog de gemeentebesturen, 
die op dit vlak tal van bevoegdheden hebben 
(bvb. afvalophaling), meewillen, dan ben ik 
ervan overtuigd dat ons landje een mooie 
toekomst tegemoet gaat." 

VU-fraktieleider in de Mechelse gemeente
raad, KoenAnciaux, kondigde aan dat hij wat 
dat laatste betreft zich zeker niet onbetuigd 
zal laten. 

NAAR 
DE GEMEENTERAAD 

„Onze VUJO-kern mag er op rekenen dat 
ik dit dossier zal aankaarten in de gemeente
raad. Ik hoop er de meerderheid van te 
kunnen overtuigen dat het wat dit betreft vijf 
voor twaalf is en zij nu ook eens moet 
luisteren naar de oppositie. Zij zou moeten 
leren inzien dat het milieu geen punt is als 
een ander, maar dat over de partijgrenzen 
heen moet gestreefd worden naar een inten
se samenwerking." 

Waarom dhr. Vanassche, voorzitter van de 
plaatselijke VU-afdeling besloot met een 
bloemetje te werpen naar „zi jn" jongeren en 
een lans brak voor een doorgedreven aan
pak. 

Mare Hendrickx 

JÜL 
Toekomstplan 

Voor Vlaanderen 
Het Kanaalplan van senator Kuijpers en 

het herwaarderingplan voor het Zennegat 
van VUJO-Mechelen kaderen in het Toe
komstplan voor Vlaanderen, pijler Leefmi
lieu. Het is te verkrijgen om de studie
dienst van vu-Vlaamse Vrije Demokraten, 
Barrlkadenplein 12 te 1000 Brussel. 
02/219.49.39. 
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LANDUIT 

KOERDISTAN STERF: 
WAT NU VN? 

N
ADAT de geallieerden, met de 
president van de Verenigde Sta
ten George Bush voorop, luidop 
lieten weten dat ze hoopten dat 
de volkeren van Irak de diktator 
Sadam Hoessein zouden verdrij
ven, braken zowel in het zuiden 
van Irak als in Koerdistan op
standen uit. 

Terwijl Hoessein met de 
meest wrede middelen de moe-

getergde bevolking onderdrukte, keken de 
VS en zijn Europese bondgenoten Groot-
Brittannië en Frankrijk vanaf de zijlijn toe. Ze 
lieten Irak zijn luchtmacht inzetten legen de 
weerloze Koerdische burgerbevolking. 
Nochtans werd dit door een VN-rezolutie 
ekspliciet verboden. 

Meer dan 3 miljoen Koerden zijn op de 
vlucht. Dit zijn er maar liefst 12 keer meer 
dan het aantal Koeweiti's dat onder de Iraak-
se bezetting leefde. Duizenden worden er 
gemarteld en afgemaakt door de Iraakse 
republikeinse garde. 

De twee maten en gewichten die de VN 
hanteert getuigen van een zelden gezien 
cynisme. Eerst wordt de hele wereldgemeen
schap gemobiliseerd en riskeert men een 
derde wereldoorlog voor een kunstmatig 
staatje als Koeweit. Nauwelijks enkele we
ken later laat men toe dat een volk dat 
eeuwenlang dezelfde regio bewoont eens te 
meer wordt afgeslacht. Veel te laat en 
slechts schoorvoetend werd er gereageerd. 

PRECEDENT 
Verheugend is wel dat de Verenigde Na

ties uiteindelijk toch afstand deden, en dit 
voor het eerst in hun bestaan, van het 
principe van niet-inmenging. De VU hoopt 
dat dit als een precedent mag gelden voor 
alle andere staten die op grove wijze de 
mensenrechten van hun minderheidsvolke
ren schenden. 

Aan de zogenaamde „nieuwe wereldor
de" van Bush moet nog ernstig gesleuteld 
worden. De internationale wereldgemeen
schap is veel te veel gebazeerd op staten en 
hun absolute soevereiniteit. Dat verklaart 
waarom op CNN de Turkse president Ozal 
doodleuk kan komen vertellen dat hij nooit 
een Koerdische onafhandelijke staat zal dul
den ten zuiden van Turkije, zonder dat de 
naast hem staande Bush dit oo.k maar nuan
ceert. 

Koerdische kinderen eten gulzig van de eerste voedselpaketten die hen 
bereikten. (foto afp) 

Toen het schatrijke oiiestaatje 
Koeweit door Irak overrompeld 
werd, kon de wereldgemeen
schap niet snel en massaal ge
noeg reageren. Nu het Koerdi
sche volk het juk van diktator 
Hoessein wil afwerpen en hun 
opstand bloedig onderdrukt 
wordt, komt het internationale 
protest slechts moeizaam op 
gang. In eigen land zijn de VU 
Vlaamse Vrije Demokraten en 
de VUJO de motor achter de 
solidariteitsakties met Koerdi
stan. 

De VU Vlaams Vrije Demokraten wil de 
wereldordening zien evolueren naar een vol
keren- in plaats van een statengemeen-

schap. Dit is een absolute voorwaarde om te 
komen tot een echt vernieuwde wereldorde, 
gebaseerd op het respekt voor mensen- en 
volkerenrechten, de solidariteit tussen volke
ren en op de naleving van de internationale 
rechtsregels. Nu zijn de bouwstenen nog 
steeds geopolitieke spelletjes, macht en eko-
nomische belangen. Koerdistan heeft de 
maskers afgetrokken. 

KOERD MINDER 
DAN KOEWEITI? 

Met die spandoek zijn de Volksuniejonge
ren op vrijdag, 5 april, samen met senator 
Willy Kuijpers en een delegatie van de Koer
dische gemeenschap in ons land, gaan beto
gen voor de Amerikaanse ambassade. De 
mediabelangstelling was overdonderend. 
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EEN LEEFBARE TOEKOMST 
VOOR HET ZENNEGAT 

H
ET Zennegat - waar het kanaal 
Leuven-Mechelen en de Dijle 
samen komen en overgaan in 
de Zenne - is, één van de laatste 
groene plekjes in Mechelen, 
een stad die de jongste jaren 
door de aanleg van industrieter
reinen allerhande tot een klein 
Brussel is verworden. 

Het gebied ligt in de onmid
dellijke nabijheid van de auto

snelweg Brussel-Antwerpen en is omringd 
door hektarengrote bossen, waarvan het aan 
de overzijde van de Zenne liggende „Broek" 
(reeds grondgebied van Willebroek) bij de 
natuurminnende WIJ-lezers zeker en vast 
bekend moet zijn: een beschermd natuurge
bied met fauna en flora van unieke waarde. 

Doordat de plaatselijke overheid al jaren 
de omgeving laat verloederen (niet toevallig 
een SP-CVP koalitie) kan senator Willy Kuij-
pers, bij het ontwerp van zijn inmiddels reeds 
nationaal bekend geraakte Vaartplan vrij 
vlug de plaatselijke VUJO-kern bereid vinden 
om zich aan het werk te zetten: hun herwaar-
deringsplan oogstte in Mechelen dan ook 
veel bewondering en sukses. 

VAARTPU\N 

gebied beter kunnen bereiken. Wandelaars 
en fietsers uiteraard, hier is geen plaats voor 
of nood aan de auto. Dat de VUJO daar ook 
oog voor had, dat is positief. Het is vooral 
voor de jongeren dat we moeten blijven 
ijveren voor een beter en schoner milieu." 

AAN DE BRON ~ 
Wie anders dan kamerlid Frieda Brepoels 

was beter geschikt om daar op verder te 
gaan 7 „We kunnen niet anders dan blijvend 
te beklemtonen dat het met ons milieu de 
verkeerde weg op gaat. Anders dan Agaiev 
hebben wij een globaal-strukturele kijk op 

Senator Kuijpers noemt het Zennegat een 
kapitaal(tje). „ We beseffen niet wat dit waard 
is. Mocht ditzelfde gebied in één van de 
Skandinavische landen of Nederland liggen, 
dan had de overheid er al lang een beheers
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Jongeren dit in hun vrije tijd hebben gedaan, 
zal men dit weer gaan afdoen als een politiek 
opportuun iets. De hier vlak tegen liggende 
zandwinningsput voor de E19, die inmiddels 
is uitgegroeid tot een rekreatieve vijver, be
wijst dat er nood is aan een revalorisatie van 
deze streek. Ik hoop dat men het plan van de 
plaatselijke VUJO ernstig neemt en deskun
digen inschakelt om ter plekke polshoogte te 
komen nemen, gelet ook op het feit dat nu 
het visseizoen terug is gestart hier dagelijks 
op een lengte van amper enkele km honder
den vissers zitten. Ook deze mensen verdie
nen beter dan gans de dag geplaagd te 
worden door stankhinder en totaal onaange
paste dijkvoorzieningen." 

Senator Walter Luyten die,,thuis speelde" 
kon zulks alleen maar beamen, maar haastte 
zich om te wijzen op de wandelliefhebbers: 
„En langs de Dijle-Dijk, én langs de Kanaal-
dijken én langs de Zenne-dijk moet men dit 

Hier en daar een aktie, wat 
sloganeske praat en demago-
gische diskussie-argumenten 
aanhalen zal ons milieu niet 
redden. Daar is de VU, anders 
dat pakweg Agalevev, al sedert 
jaren van overtuigd en daar 
tracht kamerlid Frieda Bre
poels, als pijler-verantwoorde-
U}ke van het leefmilieu in het 
Toekomstplan voor Vlaanderen 
(in de meeste brede betekenis 
van het woord) alle plaatselijke 
kernen op te wijzen. Alvast bij 
de VUJO-kern van Mechelen 
lukte haar dat: zij stelde on
langs haar ambitieus (plaatse
lijk) milieuplan aan pers en ge
ïnteresseerden voor... „Een 
leefbare toekomst voor het 
Zennegat", of de vertaling naar 
een regionaal gegeven. 

het milieubeleid. Voor volks-nationalisten 
staat centraal niet zozeer het bos hier of het 
vijvertje daar, maar wel de zorg voor het 
ganse volk in zijn leefomgeving. En leefom
geving is een al-omvattend woord: ruimtelij
ke ordening, milieubeheer en -beleid, de 
zorg voor ons erfgoed uit het rijke Vlaamse 
verleden, enz. Dit plan bewijst dit. Men wil 
het iets of wat verloederde Zennegat terug 
geven waar het recht op heeft en men doet 
dit perfekt door te beginnen aan de bron. De 
milieuverstoring is inderdaad voor een groot 
deel te wijten aan de bedrijven, maar we 
moeten als we in hun ogen de splinster zien, 
bij ons de balk zien. Ook de burgers en de 
gezinnen moeten warm gemaakt worden 

voor deze goede zaak, ook zij zullen als het 
ware moeten begeleid worden. Die mentali
teitsverandering heeft zich nu al ingezet, dat 
voel je en als nu nog de gemeentebesturen, 
die op dit vlak tal van bevoegdheden hebben 
(bvb. afvalophaling), meewillen, dan ben ik 
ervan overtuigd dat ons landje een mooie 
toekomst tegemoet gaat." 

VU-fraktieleider in de Mechelse gemeente
raad. Koen Anciaux, kondigde aan dat hij wat 
dat laatste betreft zich zeker niet onbetuigd 
zal laten. 

NAAR 
DE GEMEENTERAAD 

„Onze VUJO-kern mag er op rekenen dat 
ik dit dossier zal aankaarten in de gemeente
raad. Ik hoop er de meerderheid van te 
kunnen overtuigen dat het wat dit betreft vijf 
voor twaalf is en zij nu ook eens moet 
luisteren naar de oppositie. Zij zou moeten 
leren inzien dat het milieu geen punt is als 
een ander, maar dat over de partijgrenzen 
heen moet gestreefd worden naar een inten
se samenwerking." 

Waarom dhr. Vanassche, voorzitter van de 
plaatselijke VU-afdeling besloot met een 
bloemetje te werpen naar „zi jn" jongeren en 
een lans brak voor een doorgedreven aan
pak. 

Mare Hendrickx 

Toekomstplan 
Voor Vlaanderen 

Het Kanaalplan van senator Kuijpers en 
het herwaarderingplan voor het Zennegat 
van VUJO-Mechelen kaderen In het Toe
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KOERDISTAN STERF: 
WAT NU VN? 

N
ADAT de geallieerden, met de 
president van de Verenigde Sta
ten George Bush voorop, luidop 
lieten weten dat ze hoopten dat 
de volkeren van lral< de dil<tator 
Sadam Hoessein zouden verdrij
ven, braken zowel in het zuiden 
van Irak als in Koerdistan op
standen uit. 

Terwijl Hoessein met de 
meest wrede middelen de moe-

getergde bevolking onderdrukte, keken de 
VS en zijn Europese bondgenoten Groot-
Brittannië en Frankrijk vanaf de zijlijn toe. Ze 
lieten Irak zijn luchtmacht inzetten tegen de 
weerloze Koerdische burgerbevolking. 
Nochtans werd dit door een VN-rezolutie 
ekspliciet verboden. 

Meer dan 3 miljoen Koerden zijn op de 
vlucht. Dit zijn er maar liefst 12 keer meer 
dan het aantal Koeweiti's dat onder de Iraak-
se bezetting leefde. Duizenden worden er 
gemarteld en afgemaakt door de Iraakse 
republikeinse garde. 

De twee maten en gewichten die de VN 
hanteert getuigen van een zelden gezien 
cynisme. Eerst wordt de hele wereldgemeen
schap gemobiliseerd en nskeert men een 
derde wereldoorlog voor een kunstmatig 
staatje als Koeweit. Nauwelijks enkele we
ken later laat men toe dat een volk dat 
eeuwenlang dezelfde regio bewoont eens te 
meer wordt afgeslacht. Veel te laat en 
slechts schoorvoetend werd er gereageerd. 

PRECEDENT 
Verheugend is wel dat de Verenigde Na

ties uiteindelijk toch afstand deden, en dit 
voor het eerst in hun bestaan, van het 
principe van niet-inmenging. De VU hoopt 
dat dit als een precedent mag gelden voor 
alle andere staten die op grove wijze de 
mensenrechten van hun minderheidsvolke-
ren schenden 

Aan de zogenaamde „nieuwe wereldor
de" van Bush moet nog ernstig gesleuteld 
worden. De Internationale wereldgemeen
schap is veel te veel gebazeerd op staten en 
hun absolute soevereiniteit Dat verklaart 
waarom op CNN de Turkse president Ozal 
doodleuk kan komen vertellen dat hij nooit 
een Koerdische onafhandelijke staat zal dul
den ten zuiden van Turkije, zonder dat de 
naast hem staande Bush dit ook maar nuan
ceert. 

Koerdische kinderen eten gulzig van de eerste voedselpaketten die hen 
bereikten. (foto afp) 

Toen het schatrijke oliestaatje 
Koeweit door irak overrompeld 
werd, kon de wereldgemeen
schap niet snel en massaal ge
noeg reageren. Nu het Koerdi
sche volk het juk van diktator 
Hoessein wit afwerpen en hun 
opstand bloedig onderdrukt 
wordt, komt het internationale 
protest slechts moeizaam op 
gang. In eigen land zijn de VU 
Vlaamse Vrije Demokraten en 
de VUJO de motor achter de 
soirdariteitsakties met Koerdi
stan. 

De VU Vlaams Vrije Demokraten wil de 
wereldordening zien evolueren naar een vol
keren- in plaats van een statengemeen-

schap. Dit is een absolute voorwaarde om te 
komen tot een echt vernieuwde wereldorde, 
gebaseerd op het respekt voor mensen- en 
volkerenrechten, de solidariteit tussen volke
ren en op de naleving van de internationale 
rechtsregels. Nu zijn de bouwstenen nog 
steeds geopolitieke spelletjes, macht en eko-
nomische belangen Koerdistan heeft de 
maskers afgetrokken. 

KOERD MINDER 
DAN KOEWEITI? 

Met die spandoek zijn de Volksuniejonge-
ren op vrijdag, 5 apnl, samen met senator 
Willy Kuijpers en een delegatie van de Koer
dische gemeenschap in ons land, gaan beto
gen voor de Amerikaanse ambassade De 
mediabelangstelling was overdonderend 
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Tijdens een onderhoud met een vertegen
woordiger van de Amerikaanse ambassade 
zette Willy Kuijpers het doel van de protest
manifestatie uiteen. Het is duidelijk dat de 
VU Vlaamse Vrije Demokraten geen militaire 
inmenging vragen van de VS. Wel eisen ze 
van de feitelijke leiders van de Verenigde 
Naties dat ze meer doen voor de Koerden. 

Irak moet verboden worden zijn lucht
macht in te zetten: wat een maand geleden 
kon, moet ook nu nog een klein kunstje zijn. 
Er moet sneller en meer humanitaire hulp op 
gang komen voor Koerdistan. De vluchtelin
gen moeten in zones ondergebracht worden 
die de bescherming van de Verenigde Naties 
genieten. Dit alles neemt niet weg dat de VU 
het embargo op voedsel en medicijnen opge
heven willen zien. De VU Vlaamse Vrije 
Demokraten hebben zich van in het begin 
van het Golfkonflikt verzet tegen dit barbaar
se en middeleeuwse repressiemiddel. 

WAPENHANDEL 
De Volksuniejongeren drongen ook aan 

opdat België, als voorzitter van de VN-Veilig-
heidsraad, initiatieven zou nemen om tot een 
internationaal verdrag op de wapenhandel te 
komen. Ook in eigen land moet het onder 
impuls van de VU tot stand gekomen wets
ontwerp op de wapenhandel met de grootste 
spoed goedgekeurd worden. Overbewape
ning is immers een van de oorzaken van de 
ontsporingen in het Midden-Oosten. 

Diezelfde vrijdagnamiddag zijn een dele
gatie VUJO-ers en Kuijpers samen met Pax 
Christi gaan protesteren voor de Iraakse 
ambassade tegen de volkerenmoord en voor 
het zelfbeschikkingsrecht van Koerdistan. 

Tenslotte dient nog vermeld dat verleden 
week hulpgoederen -hoofdzakelijk babyvoe
ding- voor Koerdistan verzameld werd. Op 
die manier wil nationaal sekretaris Willy Kuij
pers konkreet gestalte geven aan de solidari
teit tussen het Vlaamse en het Koerdische 
volk. 

Vermelden we nog dat op de valreep de 
Europese top zijn goedkeuring hechtte aan 
het idee om de Koerden in enklaves onder 
VN-bescherming in Irak onder te brengen. In 
de Veiligheidsraad hadden op het moment 
dat dit geschreven werd China en de USSR 
nog heel wat bezwaren tegen dit Europese 
voorstel. Men vreesde door het principe van 
de niet-inmenging overboord te zetten een 
precedent te schapen dat ooit nog eens 
tegen de eigen staat gebruikt zou kunnen 
worden. 

De Vlaamse professor Suy werd aange
duid als VN-gezant om de zaak nader te 
onderzoeken. Suy toonde zich van bij de 
aanvang niet optimistisch. Indien Irak er niet 
van overtuigd kan worden om VN-blauwmut-
sen op zijn territorium de Koerden te laten 
beschermen, kan het voorstel van de enkla
ves wel vergeten worden. Maar zover is het 
nog niet. 

(bs/pdj) 

WELSHE NATIONALISTEN 
BOEKEN WINST 

Bij een tussentijdse verlciezing In Zuid-
Wales behield de socialistische Labour-
partij, spijts een gevoelig stemmenver
lies, haar zetel, maar kwamen de Welshe 
nationalisten als morele winnaars uit de 
bus. Labour verloor 12%. Dhr. Dewi Evans 
slaagde erin het stemmenpercentage van 
de nationalistische partij Plaid Cymru bij
na te verviervoudigen. 

Ingevolge het overlijden van Labour-parle-
mentslid Donald Coleman vond in het kies-
distrikt Neath vorig week donderdag een 
tussentijdse verkiezing plaats. De uit Zuid-
Afrika afkomstige Peter Haln, die in Groot-
Brittannië bekendheid verwierf als anti-apart-
heidsaktivist, werd als Labour-kandidaat 
naar voor geschoven. Inderhaast leerde hij 
enkele flarden Welsh prevelen, want het 
aantal Welshtaligen in Neath vormt met 28% 
van de bevolking een niet onbelangrijke 
groep. 

Plaid Cymru selekteerde een populaire 
Welshtalige arts uit de streek zelf: dr. Dewi 
Evans. Het bleek een goede keuze, want 
waar de nationalisten bij de parlementsver
kiezingen in 1987 in Neath slechts 6,4% 
behaalden, steeg hun stemmenaantal nu tot 
liefst 23,4%. Dat was onvoldoende om de 
parlementszetel in de wacht te slepen, maar 
betekende wel een zware slag voor Labour 
dat van 63,4 tot 51,8% zakte. 

De konservatieven en liberaal-demokraten 
kwamen er gewoonweg niet aan te pas. De 
ommezwaai van premier Major en de libe-
raal-demokratische suksessen bij tussentijd
se verkiezingen in Engeland zijn blijkbaar 
niet aan de Welshe kiezer besteed. De groe
nen bakten er met 0,8% evenmin iets van. 
De ekologische opstelling van Plaid Cymru 
nam hen de wind uit de zeilen. 

ZETELWINST? 
De uitslag In Neath bevestigt de trend die 

reeds enige tijd in Schotland en Wales merk
baar is: de konservatieven zijn uitgeteld, de 
kiezer gelooft zelfs in socialistische bolwer
ken niet dat Labour een alternatief biedt en 
de nationalisten zitten in de lift. 

Plaid Cymru, de Welshe zusterpartij van 
de VU en EVA-lid, hoopt dat deze evolutie 
zich zal doorzetten tot de volgende parle
mentsverkiezingen, die ten laatste in juni 
1992 moeten plaatsvinden. Bij de verkiezin
gen in 1987 skoorden de nationalisten in 
Wales 7,3% en behaalden zij drie van de 38 
Welshe zetels in het Britse Lagerhuis. De 
kans zit er in dat zij de volgende keer twee 
zetels winnen. 

Volgens Plaid Cymru staat de strijd voor 
een Welshe assemblee weer op de politieke 

WEISH 

Wales, Engelands laatste kolonie? 
vragen deze Welshe betogers zich 
af? Aan hun stemgedrag is af te lezen 
dat Wales daar een einde aan wil. 

(foto CP) 

agenda. Een opiniepeiling wees uit dat 70% 
van de Welshmen hiervoor gewonnen is. Zelf 
één op drie van de konservatieve kiezers 
blijkt voor een Welshe assemblee te zijn, iets 
waarvan de regering in Londen hoegenaamd 
niets wil weten. 

Voor Plaid Cymru is het groeiend verlan
gen naar een Welshe assemblee een gunsti
ge zaak. In 1979 werd reeds een referendum 
gehouden over beperkt Welhs zelfbestuur. 
Dat gebeurde op initiatief van een Labour-
regering die toen allesbehalve populair was. 
Het resultaat was er ook naar: amper 20% 
van de Welhsmen stemde voor een eigen 
assemblee. Plaid Cymru, dat zich zwaar in 
de ja-kampanje had geëngageerd, hield er 
een serieuze kater aan over. 

EXIT DAFYDD EL ~ 
Wie er bij de volgende parlementsverkie

zingen niet meer bij zal zijn is Dafydd Elis 
Thomas. De 45-jarige voorzitter van Plaid 
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Cymru zetelt sedert 1974 in het parlement en 
houdt het nu voor bekeken. Dafydd El, zoals 
hij meestal wordt genoemd, wil terug naar de 
akademische wereld. Breken met de partij 
doet hij niet, hij blijft partijvoorzitter. 

Onder het voorzitterschap van Dafydd Elis 
Thomas maakte Plaid Cymru een hele evolu
tie mee. Toen hij in 1983 aantrad, maakte de 
partij een zwenking naar links. Door te plei
ten voor een gedecentraliseerde socialisti
sche Welshe staat hoopte Plaid Cymru stem
men af te snoepen voor Labour, traditioneel 
de sterkste partij in Wales. Tijdens de mijn
staking en in de strijd tegen de gehate poll 
tax ging Plaid Cymru veel heviger tekeer dan 
Labour. Bepaalde uitlatingen van Thomas 
over het belang van sociaal-ekonomische 
problemen en de taalstrijd zetten echter 
kwaad bloed bij sommige Welshe taalaktivls-
ten. 

De jongste jaren is Plaid Cymru meer de 
nadruk gaan leggen op de Europese dimen
sie van Wales. Vroeger stond Plaid Cymru 
uitgesproken afkerig tegenover de EEG, die 
als een kapitalistisch instrument werd be
schouwd. Nu ziet Plaid Cymru in dat het erop 
aankomt een stem in het Europese kapittel te 
hebben. De Welshe nationalisten komen op 
voor een onafhankelijk Wales als lid-staat 
van de EG. Zij verwachten duidelijk meer heil 
van Brussel dan van Londen en plaatsen hun 
streven naar zelfbestuur in Europees per-
spektief. Ook de Schotse nationalisten kozen 
voor de optie „independence in Europe". 

ZOALS 
VU\AMS-BRABANT 

Plaid Cymru duidde de jonge advokaat 
Elfyn Llwyd aan als kandidaat-opvolger voor 
Dafydd Elis Thomas in het parlement. Llwyd 
verwierf bekendheid én simpatie als verdedi
ger van een Welsh popzanger die verdacht 
werd van medeplichtigheid aan het platbran
den van Engelse tweede verblijven in Wales. 
De aantijgingen bleken echter ongegrond. 

Klandestiene groepen voeren om de ha
verklap akties tegen Engelse bezettingen in 
Noord-West-Wales. Begoede Engelsen ko
pen woningen op in de mooie streek rond de 
Snowdon. Hun aanwezigheid werkt de ver
engelsing van dit nog overwegend Welshta-
lig gebied in de hand. Bovendien worden de 
vastgoedprijzen in de hoogte geduwd, waar
door jonge Welshe gezinnen niet meer aan 
de bak komen. Een vergelijking met de 
problematiek in Vlaams-Brabant is niet ver te 
zoeken. 

Plaid Cymru wil dit probleem oplossen 
door een aangepast grond- en huisvestings
beleid, gericht op de noden van de plaatselij
ke bevolking. Het kreëren van nieuwe jobs 
moet voorkomen dat jongeren zich genood
zaakt zien uit te wijken. Tot slot moeten de 
reeds aanwezige Engelsen de kans krijgen 
Welsh te leren en zich volwaardig te integre
ren in de plaatselijke gemeenschap. 

Lieven Dehandschutter 

GRIEKENLAND 
ANDERS BEKEKEN 
Griekenland „baadt" in een toeristische 
schijn van zon én Ituituur. Een heeriijk-
blauwe hemei met precies geen vuiltje aan 
de lucht. 

Maar er is meer. De eilendig-afschuwelijke 
levensomstandigheden van honderden 
psichiatrische zieken, gegijzeld in dantes-
ke vervuiling op een snikheet eiland, sloe
gen bij de argeloze TV-kijkers die Griekse 
droom stuk. Reeds in 1987 beschreef se
nator Willy Kuijpers de gevolgen van het 
Griekse staatsnatlonalisme t.a.v. de 
volksminderheden. Zijn verslag: „Orarde 
talen en kuituren van regionale en etni
sche minderheden In de Europese Ge
meenschap", goed-gekeurd door het Eu
ropees Parlement op 30 oktober 1987, 
werd door zijn toenmalige Griekse kolle
ga's met alle hoon overladen ! Vele an
dersdenkenden worden door hetzelfde 
Grieks staatsnationalistisch denken ge-
diskrimineerd. Vooral de gewetensbe
zwaarden zijn hiervan het slachtoffer. Wil
ly Kuijpers zocht ze op in de militaire 
strafkampgevangenissen van Athene 
(Aviona) en Thessaloniki (Kassandra). Hij 
maakt er een verslag over op, dat hij 
voorlegde aan de senaatskommissie Bui
tenlandse Zaken. Griekenland is immers 
één der 12 EG-leden. 

Het Grieks groeide doorheen de eeuwen 
als Indo-Europese taal uit talrijke gewest- en 
eilandtalen, die alle een gemeenschappelij
ke woordenschat en vormgeving bezaten. 
Het Grieks schrift is de bron van alle Europe

se (en ook van vele niet-Europese) schriften. 
Griekenland, dat tot 1453 de hele Middel

landse zeewereld beïnvloed heeft, ontstond 
uit een stadsstatenbond, waarvan Sparta en 
Athene de bekendste zijn. 

Gedurende 4 eeuwen veroverde Turkije 
tijdens het Ottomaans Rijk heel deze eilan
dengroep en het noordelijk schiereiland. 
Vanuit de Verlichting en de gedachte van de 
Franse Revolutie groeide de 9-jarige Griekse 
vrijheidsoorlog (1821-1830), die vanuit Roe
menië begon ! De Griekse geuzen (de klef-
ten), in de bergen vrijgevochten van Turkse 
dwang, leverden de legertjes voor de kleine 
groep nationalisten, met een Engelse, Fran
se, Duitse - kortom een Westeuropese -
opleiding. 

BOERENTROON ~ 
De grootmachten van die tijd : Engeland, 

Frankrijk, Rusland versloegen in 1827 (tij
dens een soort Golfoorlog) de Turkse vloot. 
Zo kon in de Balkan weer een nieuwe dwerg
staat ontstaan die zowat de helft was van wat 
Griekenland nu is. Leopold I van Saksen 
Coburg-Gotha bedankte voor de eer om er 
de Britse belangen, op dat ,,boerentroontje", 
temidden van analfabeten, te verdedigen. Hij 
verkoos in datzelfde jaar 1830, het Belgisch-
industriële Hong-Kong. Maar de nieuwe 
Griekse troon bleef in handen van de toen
malige Europese adellijke families, die de 
kapitaalsdienst uitmaakten. Otto van Beieren 

1> 

Kerstweek '90. Na een reeks woedende protesttelefoons naar Athene, ont
vangt de Kampkomandant Lt. Kol. Ballas toch Senator Willy Kuijpers en de 
parlementaire delegatie in de militaire strafgevangenis van Avionas. Drie 
gewetensbezwaarden: Daniël Kokkalis, Tsirlis Dimitrios en Koulobas Timot-
heos - al jaren opgesloten - mogen hem (na lange onderhandelingen) een 
verzoekschrift met al hun klachten overhandigen, namens 277 andere gewe-
tensbezwaarden-opgeslotenen. (foto wu) 
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werd op 17 |aar(') - net als Marie-Louise, de 
eerste Belgische vorstin - de eerste Griekse 
koning van pakweg 'n 800 000-tal onderda
nen 

Met een hele resem oorlogjes en verdra
gen breidde het Griekse Rijk zich stelselma
tig uit In al die veroverde gebieden vinden 
we nu de littekens de doodgezwegen min
derheden van Griekenland i Jarenlange Hel-
lenisenng heeft ze met klem gekregen Maar 
duizenden weken uit, net zoals zovele Grie
ken zélf 

VOLKSMINDERHEDEN 
IN GRIEKENLAND 

Het Noord-Oostelijke grensgebied 

De Turken (ca 85 000) ze leven vooral in 
Tracie en worden beschermd door het Ver
drag van Lausanne (1923) Daardoor hebben 
ze al 163 schooltjes met 474 leerkrachten 
De helft van de vakken wordt er in het Turks 
onderwezen 

De Pomaken (ca 30 000) leven, als Slavi
sche groep, in hetzelfde gebied en behielden 
van onder de Turkse overheersing hun Mos
lim-bekering Over de grens in Bulgarije 
vinden we ze ook terug Getalsmatig bestaan 
ze er met en worden volop gebulganseerd Al 
sprekend houden ze hun aparte taal in stand, 
maar hoe lang nog ' 

De Bulgaren (ca 15 000) wonen in geïso
leerde dorpjes van het Vruchtbare Tracie en 
hebben geen taal- en kulturele rechten Maar 
de Bulgaarse TV en radio reikt tot bij hen 

De Macedoniers (ca 80 000) kennen over 
de Griekse staatsgrens een autonome deel
republiek binnen de Joegoslaafse Federatie, 
maar door Griekenland worden ze van iedere 
vorm van zelfbestuur weggehouden De mili-
tair-politionele kontrole is er zeer sterk 

Verder leven in datzelfde gebied nog (ca 
20 000) Zigeuners en in de steden Arme
niers (ca 20 000) en Joden (ca 10 000) 
gevlucht uit Spanje tijdens de 15e eeuw 

Het Noord-Westelijk grensgebied 
De Arvanieten leven hoofdzakelijk in Alba

nië, maar trokken er weg op het einde van de 
Middeleeuwen Met nog een 400 000-tal zou
den ZIJ overblijven Zij houden vol dat zij de 
oudste, échte bewoners van Griekenland 
zijn! Ten gevolge daarvan vergrieksten zij 
ook en spreken zij nog slechts met een 
20 000-tal dagelijks hun Indo-Europese taal 

Cyprus 
Op dit bevochten eiland (ca 600 000 be

woners) leven ca 77 % Grieken naast 18 % 
Turken en 5 % Awneniers 

VERLOREN OP... 
Zo kan je zeggen dat 1 op 15 inwoners in 

Gnekenland thuis een andere taal spreekt en 
een andere kuituur beleeft Maar de Helleni
sering IS er groot Met Frankrijk kent Gneken

land het sterkst-vervreemdend staatsregime 
tussen de 12 EG-landen 

Tussen 20 en 24 december 1990 bezocht 
ik de militaire gevangenissen van Avlona-
Athene en in Kassandra-Tessaloniki Onver
wacht sprak Evangelos Constandinou, die 
naast het Gnekse, vlot (gezien zijn opleiding 
in ons land) Nederlands en Frans kent, me 
aan En zo kon ik nog beter kennis maken 
met de menselijk-vernederende omstandig
heden waarin ca 400 gewetensbezwaarden 
in Gnekenland verblijven 

Deze Griekse gewetensbezwaarde-dienst
plichtige, auto-mecamcien-draaier, werd op 
13 februari 1968 in St -Joost-ten-Node gebo
ren HIJ liep school in Antwerpen en Schaar
beek tot juni '86 HIJ werkte tot einde oktober 
'87 bij de firma Motor Product Clark te 
Diegem 

...HET SCHIEREILAND 
KASSANDRA 

Op 2 november 1987 verliet hij ons land 
om zijn militieverplichtingen in Gnekenland 
te vervullen Op 17 november 1987 meldde 
hij zich bij zijn militaire eenheid in het Kamp 
van loannina als gewetensbezwaarde Dan 
werd hij naar de militaire gevangenis overge

bracht en door een Militair Gerechtshof ver
oordeeld 

En met min 4jaar en 8 maanden gevange
nisstraf I De hoofdreden "> Griekenland is 
sedert 1974 nog steeds „gemobiliseerd" 
tegen de Turkse vijand i Beide zijn wel lid 
van de Raad van Europa en in de Golfoorlog 
vonden ze mekaar „hartelijk" rond hun we
derzijdse olie- en staatsbelangen In januan 
1988 werd Evangelos opgesloten in de Mili
taire Gevangenis van Aviona (60 km ten N 
van Athene), in oktober 1989 - 20 maanden 
later - werd hij overgebracht naar het Militaire 
Strafkamp Kassandra Beide zijn de berucht
ste van heel Europa Ze zijn te vergelijken 
met de strafkampen van de Ome, tijdens de 
Ie WO en de gevangenis van Fresnes -
beide goed bekend bij de Vlaamse dienst
weigeraars i 

Op 8 januari 1991 werd hij vrijgelaten en 
keerde naar ons land terug 

Wie wil kennismaken met zijn lijdensver
haal kan dit aanvragen op ons sekretariaat, 
Swertmolenstraat 23 te 3020 Herent, tel 
016/22 96 42, fax 016/22 66 93 Met onder
tekenaars-kollega's uit verschillende partijen 
dienden we bij de senaat een resolutievoor-
stel in opdat Gnekenland ook zijn minderhe
den zou eerbiedigen i 

Willy Kuijpers, 
Senator 

MELDPUNT VOOR 
TAALDISKRIMINATIE 

LEEUWARDEN - Fnezen die gedisknmi-
neerd worden bij het gebruik van hun eigen 
taal kunnen zich voortaan beklagen bij het 
meldpunt taaldisknminatie Wie het nummer 
(05146 - 391) draait wordt te woord gestaan 
door de uiterst vriendelijke Jancko Piebenga, 
medewerker van de Ried fan de Fryske 
Beweging Het meldpunt is nog een proef, 
maar Pienbenga is er van overtuigd dat 
Friessprekenden geregeld vanwege hun taal 
in het maatschappelijke verkeer worden be
lemmerd Het IS de bedoeling van het meld
punt om een goed beeld te krijgen van de 
omvang van deze taaldisknminatie 

Veel Friezen zijn gewend om bij kontakten 
met Nederlandstaligen over te schakelen op 
het Nederlands Friezen die konsekwent 
vasthouden aan het gebruik van hun eigen 
taal, die door bijna alle inwoners van Fries
land wordt verstaan, worden volgens de 
Raad van de Friese Beweging nogal eens 
gekonfronteerd met vervelende opmerkin
gen Soms neemt de taaldisknminatie ernsti
ger vormen aan 

Het eerste voorbeeld dat Piebenga te bin
nen schiet IS dat van een sollicitant die bij de 
Noorderlijke Hogeschool te Leeuwarden 
werd afgewezen omdat hij een Friestalige 
sollicitatiebrief geschreven had Piebenga 
heeft ook klachten over de PTT en het 
Medisch Centrum Leeuwarden, die beiden 
weigeren om de officiële Fnese dorpsnamen 
van de gemeente Tytsjerksteradiel in hun 
administratie te verwerken 

De Raad van de Friese Beweging, een 
overkoepelend orgaan van tal van Friese 
organisaties, wil het meldpunt in de toekomst 
onderbrengen in het zogenaamde Fryslén-
hQs m Leeuwarden In dit centraal gelegen 
gebouw wil de Raad in de loop van 1992 tal 
van Fnese organisaties onder dak brengen, 
waaronder Friestalige kinderopvang, de Frie
se Volkshogeschool, Stichting It Fryske 
Boek, en een grote Friese boekwinkel 

Tevens is het de bedoeling om van dit 
Fyslanhüs een centraal informatiecentrum 
over de Fnese taal en kuituur te maken 

(opf) 
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DE BALKAN-SLAVEN 
SLOVENEN 

Lange tijd werden de Duitsers, met name 
die van het Oostenrijl<se Karinthië, door de 
Slovenen als hun vijanden aangewezen. Se
dert enl<ele jaren en zel<er in 1990 hebben de 
Slovenen veel meer te duchten van de pseu-
do-federale staat Yoegoslavië, waarin de 
Serviërs de plak zwaaien. 

VOORUITGANG 
IN KARINTHIË 

De toestand in Karinthië verandert weinig: 
de Slovenen, ofschoon een zeer kleine min
derheid, blijven erg roerig en maken nog 
steeds handig gebruik van de nasleep der 
oorlogsgebeurtenissen. De partizanen wa
ren immers „anti-fascitisch", de anderen 
„dus fout". Het niet-verteerde verleden 
brengt het op zich al erg kosmopolitische, nu 
zeker tot duitsgezindheid weinig geneigde 
Wenen er toe, meer oor te hebben voor 
„Slovanski Tednik" dan voor de „Karntner 
Heimatdienst". 

Het Sloveense blad Nas Tednik geeft be
gin 1990 een overzicht van wat in 1989 
bereild werd: Een Sloveense adviesraad is 
samengesteld. Er zijn Sloveense TV-uitzen-
dingen gekomen. De tweetalige kindertuinen 
en ook de Sloveense organisaties werden 
door de Bondsregering met 12 miljoen Schil
ling bedacht. In het Duitse Klagenfurt kon 
een tweetalige katolieke lagere school van 
de grond komen. In St. Jakob lm Rosental 
kan een vakschool nu 5 leerjaren met een 
maturiteitsproef afsluiten. En het Sloveense 
gimnaslum schreef zijn duizendste afgestu
deerde in. 

Het enige maar dan ook zeer belangrijke 
punt waarop een opzienbarende verandering 
merkbaar wordt. Is de sctioolicwestie. Her
haaldelijk hebben wij ons er over verwonderd 
dat het Sloveense minderheidsvolk weigerde 
een eentalig Sloveens scholennet uit te bou
wen, zelfs voor het lager ondenvijs. Zij wilde 
steeds maar tweetalig onden/vijs. De Duitsers 
vermoedden dat dit een sluiks middel was 
om van Sloveens kennende Duitsers statis
tisch en mettertijd deels ook feitelijke Slove
nen te maken. Des te meer omdat er veel 
meer priesterroepingen zijn bij de Slovenen 
dan bij de Duitsers. 

Pantserwagens van het „Volksleger" beheersen tegenwoordig het straat
beeld in het verscheurde Joegoslavië. De bestuurders van deze voertuigen 
zijn meestal Serviërs... (toto Reuter) 

Maar tegen het einde van het jaar 1990 
brengt een peiling bij de lezers van het 
katolieke ,,Nas Tednik" aan het licht dat 
80% tegen tweetaligheid gekant is en zelfs 
92% tegen het spreken van Duits met hun 
kinderen zijn 

Nu blijkt dat die krampachtige tweetalig
heid een dogma is van Sloveense (en Duitse) 
linksen, die ijverden voor een ,,multi-kultu-
reel projekt". 

Het gezond verstand van de Sloveense 
volksgroep en misschien ook het diskrediet 
van de marxisten in het algemeen maken 
een ommezwaai naar eentalig Sloveens la
ger onderwijs waarschijnlijk. 

OPENING NAAR I T A l F 
Ook in Italië wonen Slovenen, in de buurt 

van Trieste. De stad Görz (Italiaans Gorizia, 
Sloveens Gorica) wordt daar in tweeën ge
sneden door een ijzeren hekken. De Joego
slavische regering heeft dat tijdens de koude 
oorlog laten plaatsen. 

In september stelt de burgemeester van 
het Sloveense stadsdeel aan zijn kollege van 
het Italiaanse voor, dat hekken weg te ne
men en een paar voorzichtige, konkrete 
maatregelelen te nemen in de richting van 
een hereniging. 

Die betreffen o.m. het invoeren van de 
vakken Sloveens en Italiaans in enkele scho

len. Op de neo-fascisten na reageren de 
Italianen positief. 

De Slovenen in Italië zelf schijnen ook 
moed te vatten. Hun politieke arm Slovensl(a 
Slfupnost verbetert zijn positie tijdens de 
gemeenteraadsverkiezingen in de maand 
mei. 

WEG UIT .. 
JOEGOSLAVIË? 

Het jaar 1990 staat echter volop in het 
teken van Slovenië's onverdroten inspannin
gen om weg te geraken uit Joegoslavië. 
Slovenië is wel een kleine deelrepubliek 
maar ze is relatief welvarend, werkzaam, 
westers georiënteerd en Rooms-katoliek van 
traditie. 

Ze heeft deze kenmerken grosso modo 
gemeen met Kroatië. Beiden trekken aan 
één zeel tegen het veel grotere, armoedige, 
kommunistische, potverterende en vooral 
heerszuchtige Servië dat ortodoks van tradi
tie is en lang onder Turkse invloed stond. 

Servië tracht Bosnië-Herzegowina en Cer-
nigora (Montenegro) - echte menggebieden -
en ook Makedonië mee te slepen. Op Kosovo 
en de Vojvodina heeft het zijn zware hand al 
gelegd. 

Net voor januari breken 229 bedrijven uit 

I> 
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Servië, op last van de kommunistische rege
ring, hun kontakten met Slovenië af. Slove
nië antwoordt op deze ekonomische blokka
de met de dreiging, geen dinar meer te 
betalen voor een ontwikkelingsfonds waar
voor het gewoonlijk 40% opbrengt. 

Op 16 mei komt de eerste niet-kommunisti-
sche regering sedert de laatste wereldoorlog 
aan de macht in Slovenië. 

Begin juli roept Slovenië zich uit tot soeve
reine staat. Wat dit precies betekent is niet 
helemaal klaar. Artikelen uit de Joegoslavi
sche grondwet en federale wetten die met de 
Sloveense grondwet niet stroken, zouden 
niet meer in acht genomen worden. 

Rond dezelfde tijd wordt in het dichte 
woudgebied rond Gottschee (na het vertrek 
van de volksduitse bevolking Kocevje ge
naamd) een merkwaardige herdenking ge
houden. 25.000 mensen gedenken er de 
massamoord op 10 a 12.000 ontwapende 
Domobrancen, een Sloveense anti-kommu-
nistische militie. 

Kommunisten herdenken er de gevallen 
partizanen die daar hun hoofdkwartier had
den. Aan het hoofd van de herdenking staan 
aartsbisschop Sustar van Laibach en Slove-
nië's president, de (ex-)kommunist Kucan. 
Beiden bepleiten verzoening. 

Het brutale optreden van Servië in Kosovo 
doet voor Slovenië nog meer deuren dicht. 
De regering ziet nog alleen een los konfede-
ratief verband als mogelijk alternatief naast 
volledige onafhankelijkheid. 

Begin oktober beslist het Sloveense parle
ment, de landsverdediging van Slovenië uit 
de handen van de Bondsstaat over te ne
men. Waarop de Joegoslavische presiden
tiële raad aan het Joegoslavische ministerie 

van Landsverdediging het bevel geeft, deze 
beslissing ongedaan te maken. 

Begin december beslist het Sloveense 
parlement, een volksraadpleging te houden 
over de vraag of de Slovenen al dan niet 
binnen Joegoslavië wensen te blijven. Waar
bij men niettemin open zou blijven staan voor 

samenwerking met andere Joegoslavische 
republieken „op basis van werkelijke, niet 
van ideologische belangen". 

Op tweede kerstdag blijkt dat ruim 95% 
van de Sloveense kiezers onafhankelijkheid 
verkiezen. 

KROATEN 
De verkiezingen van begin mei '90 beteke

nen de machtsovername van Kroatië door de 
HDZ (Kroatische Demokratische Unie) van 
oud-partizanengeneraal Franjo Tudjman. De 
partij is nationalistisch getint en anti-kommu-
nistisch. De kommunisten, tevens centralis
ten, halen nog geen tiende van het aantal 
zetels die de HDZ toekomen: 195 van de 
356, de volstrekte meerderheid dus. 

Een biezonder grote struikelsteen voor 
een zelfstandiger Kroatië vormen de in die 
deelrepubliek gevestigde 600.000 Serviërs. 
Hun voortbestaan is verbonden met een 
trauma, veroorzaakt door pogroms van Kroa
tische ,,Oestasji" tijdens de W.O.II. Waarbij 
dient gezegd dat een gedeelte van deze 
ingeweken Serviërs er eerst ongevraagd in
geduwd werden door de unitaristische Groot-
servische regering, voor de oorlog. 

Het IS dus biezonder kies, voor Kroatiërs, 
deze Servische volksgroep ook maar een 
strobreed in de weg te leggen. Welnu, hoe

wel zij in Kroatië veel beter behandeld wor
den dan de Skipetaren in Kosovo door de 
Serviërs, - In de administratie, de politie en 
zeker de partij zijn zij eerder bevoorrecht -
komen zij tot zelfs gewapenderhand in op
stand tegen het nieuwe Kroatische bewind. 

Opzwepende taal van Servië's grote man 
Slobodan Milosevië heeft daaraan schuld. 
Ook is het zo dat de Serviërs zich, zelfs 
buiten hun grenzen, als „Herrenvolk" gedra
gen. 

Op zondag 19 augustus organiseren zij 
eigenmachtig een referendum over meer 
autonomie binnen Kroatië, al laat de Kroati
sche overheid bij voorbaat weten dat zij er 
geen rekening zal mee houden. Het referen
dum verloopt vredig, spijts enige wegver
sperringen daags voordien door gewapende 
Serviërs. 

De Kroaten vrezen dat Milosevië rekening 
houdt met het uiteenvallen van Joegoslavië 

en voor dat geval een Servië voorbereidt dat 
groter zou uitvallen dan de huidige deelstaat 
met die naam. De zgn. Nationale Servische 
Raad van Kroatië roept zichzelf alvast uit tot 
,,hoogste gezaghebbend orgaan". 

De Kroaten, die veel geringer in aantal (4,7 
miljoen) zijn dan de Serviërs (8,2 miljoen) en 
zeker niet de sleutelposities binnen het leger 
bezettten, trachten de Servische beroering 
te dempen zonder tot enige vorm van geweld 
te moeten gebruiken. Zij vrezen dat Serviërs 
de inderdaad bestaande ergernis der Kroa
ten (die in het Servische gedeelte van Kroatië 
aan plagerijen bloot staan) willen opdrijven 
als uitdaging. Ruimen Kroatische ordedien
sten de Servische wegversperringen op en 
straffen zij hun rooftochten af dan zou het 
(Servisch- en kommunistisch-gezinde) leger 
de kans schoon zien om in te grijpen. Som
mige officieren hebben al luidop gedreigd 
„de leiders der demokratische partijen te 
doden en de kommunisten opnieuw aan de 
macht te brengen". 
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MAKEDONIERS 
Het is moeilijk, over de Mal<edoniërs te 

schrijven zonder de algemene, venwarde 
toestand van Joegoslavië er bij te betrekken. 
Voor een begrip dient er eerst op gewezen 
dat er ook in Boelgarije wonen (de Boelgaren 
erkennen hen niet; Makedonisch zou een 
Boelgaars dialekt zijn) en bovendien heel wat 
in Noord-Griekenland. Daar worden zij even
min als groep erkend. Alleen in Joegoslavië 
Is dit het geval. Daar vormen zij een van de 
deelrepublieken van het wel zeer wankel 
geworden kunstmatige staatsbestel dat na 
de eerste wereldoorlog ineengeknutseld 
werd en als naam „Joegoslavië" (joego-zuid) 
meekreeg. 

De Makedoniërs worden daar pas na de 
tweede wereldoorlog als groep aanvaard. 

^la de eerste blijven zij tegenwringen te
gen de Serviërs en vormen hiertoe een 
bondgenootschap met sommige Kroaten. Al

hoewel zij het na Tito beter hebben dan 
onder de monarchie houden zij zich op een 
afstand tegenover Belgrado. In het geschil 
tussen de westelijke republieken en het Ser-
visch-Joegoslavisch gezag kiezen zij partij 
voor eerstgenoemden, zonder haantje de 
voorste te willen zijn. 

Begin november mogen de inwoners van 
de deelstaat Makedonië (er wonen ook Alba-
niërs) voor het eerst sedert de tweede we
reldoorlog (en als Makedoniërs voor het eerst 
in hun geschiedenis) naar de stembus voor 
vrije verkiezingen. 

Naast kommunisten en anderen treden 
een hele rits nationalistische partijen aan. De 
oudste, ooit meest terroristische (VMRO-
= Demokratische partij van de Makedoni-
sche Eenheid) komt op voor een Makedoni-
sche staat die ook delen van Boelgarije en 
Griekenland moet omvatten. 

SERVIËRS 
Van wat hier over de andere volkeren in 

Joegoslavië gezegd is, vooral over Slovenen 
en Kroatiërs, bieden de Serviërs het negatie
ve beeld. Zij zijn het die het kommunistische 
machtsapparaat zo lang mogelijk in handen 
houden omdat dit een sterk centralistisch 
gezag veronderstelt. Dit hebben Serviërs 
altijd al gewild, ook voor het kommunistische 
tijdperk. 

Het jaar 1990 ziet dus paradoksale bewe
gingen, bij de andere volkeren verliest het 
centrale gezag en ook de grote deelrepubliek 
Servië steeds meer invloed. Anderzijds 
brengt dit de Serviërs er toe, hun macht 
nadrukkelijker te versterken in de ex-autono
me provincies en via het leger, dat zij duide
lijk in handen hebben. Zij verbergen steeds 
minder dat zij het zijn die Joegoslavië bestu
ren en dit willen blijven doen. Het Westen 
geeft blijk van groot geduld en veel begrip. 
Sloveense en Kroatische politici klagen over 
westerse onverschilligheid en over partijdige 
pro-Servische ingesteldheid. Waarschijnlijk 
is het Westen niet pro-Servisch, alleen maar 
pro-staats, vooral als het over een multi
nationale staat gaat. 

De op de handen gedragen Servische 
minister-president Milosevic, voor de vorm 
van „kommunist" overgeslagen naar „socia
list" maar daarnaast zo nationalist, zeg maar 
chauvinist, als weinige westerlingen zouden 
wagen te zijn, spreekt in juli dreigende taal. 
Indien de ontbinding van Joegoslavië mee
brengt dat er slechts een konfederatie van 
overblijft, zal Servië zijn grenzen moeten 
herzien. Dit slaat duidelijk op de groepen 
Serviërs die in Kroatië en in andere deelrepu
blieken wonen. De kort daarop volgende 
feiten, behandeld onder het hoofdstuk 
„Kroaten", bevestigen dat Milosevic inder-

Het is deze partij die als sterkste uit de 
stembus komt, met 33 op de 100 zetels. Zij 
staat vijandig tegen de PDP (de Albanese 
partij voor demokratische welvaart) die het 
zelf tot 20% van de zetels brengt. 

De twist tussen Makedoniërs en Grieken is 
zo oud als de Oudheid. 

In juni komt het weer tot incidenten. Het 
grensverkeer ligt er dagenlang vast. Zowel 
Joegoslavië als Griekenland eisen visa en 
het bezit van tenminste 2.000 DM om de 
grens te mogen overschrijden. Daarna helpt 
zelfs dat geldbezit niet meer. Vrachtwagens 
maken dan ook grote omwegen om het 
Makedonische gebied te mijden. 

In oktober worden dezelfde moeilijkheden 
herhaald. Griekenlands president Karaman-
lis valt uit tegen de Joegoslavische regering 
en eist dat ze haar Makedonische „herrie-
zoekers" beter in de hand houdt. 

daad op burgeroorlog aanstuurt of er tenmin
ste echt mee dreigt. 

Rond dezelfde tijd wordt het ontwerp van 
een nieuwe Servische grondwet gepubli
ceerd. In de richting van een eigenmachtig 
optreden gaat het nog een stuk verder dan 
de Sloveense en de in wording zijnde Kroati
sche. Indien de Serviërs de staat Joegosla
vië niet naar hun hand kunnen zetten, inte
resseert hij hen niet meer. Nochtans, waren 
zij het niet die altijd al zo streng het incivisme 
van Kroaten en Slovenen gispten ? Een 
vergelijking: op 29 maart 1991 noemt ,,Le 
peuple" vroeger inciviekenvreter bij uitstek 
België ,,een ongeluk van de geschiedenis". 

In december blijkt nog eens hoe zeer 
Milosievic'spolitiekaans\aa\ bij de Serviërs: 
met 65% van de uitgebrachte stemmen 
wordt hij als president van Servië herkozen. 
En ditmaal zijn de verkiezingen werkelijk vrij. 

De Servische minister-president Milo
sevic, van kommunist socialist ge
worden; maar vooral staatschauvi-
nist... (foto AP) 

BOSNIË 
Tenslotte is daar het in vele gezichten 

moeilijk te plaatsen Bosnië-Herzegowina. 
Daar wonen Serviërs en Kroaten en boven
dien zgn. muzelmannen. Dit zijn Serviërs of 
Kroaten die onder de Turkse heerschappij 
vrijwillig of gedwongen overgegaan zijn tot 
de Islam. Zij willen tot Serviërs noch tot 
Kroaten gerekend worden. Bij het dreigende 
uiteenvallen van Joegoslavië vormen zij een 
moeilijk probleem. 

In september worden ernstige incidenten 

gemeld tussen Serviërs en muzelmannen'. 
Politieke waarnemers voorspellen dat de 

inwoners van de deelrepubliek bij de eerste 
vrije verkiezingen in november uit zelfbe
houd voor de (gematigd centralistische)Alli-
antie van Hervormers van de federale pre
mier Markovic zullen stemmen. De uitslag 
valt echter heel anders uit. Elk van de drie 
groepen stemt voor zijn eigen groep. 

Karel Jansegers 
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THEO BROUNS, EEN BEWOGEN LEVEN. 
De terreur, die over Limburg losbrak valt in 

twee perioden uiteen: van 27 mei 1943 tot 
januari 1944 en van 7 april 1944 tot eind juli 
1944 om - wanneer het VNV reageert met de 
„Inzet" in augustus 1944 - in een soort 
burgeroorlog uit te monden. 
Na de bevrijding in september 1944 zal deze 
terreur nog een hele tijd duren, enerzijds 
door de repressie, maar anderzijds ook om
dat misdadige elementen hun wapens niet 
inleverden. En dit ondanks het Ministerieel 
Besluit van 13 november 1944. 

65 AANSLAGEN ~ 
De slachtoffers tot augustus 1944 waren 

meestal VNV'ers; oorlogsburgemeesters, 
veldwachters, kontroleurs van de Dienst voor 
Voedselvoorziening, maar ook onderwijzers 
en boeren. Deze mensen leefden immers 
midden het volk en waren er, zoals in het 
geval van de oorlogsburgemeesters, ook 
verantwoordelijk voor. 

Van 35 aanslagen, de meeste met dodelij
ke afloop, is de datum bekend, van 30 
anderen, ook meestal met dodelijke afloop, 
ontbreekt de juiste datum. Bovendien waren 
er nog talloze aanvallen en aanslagen met 
vooral winstbejag op het oog, zoals te Peer 
waar op één maand tijd drie roofovervallen 
met diefstal werden genoteerd. 

Binnen de kollaboratiebewegingen woed
de er eveneens een felle strijd tussen het 
VNV en DeVlag (Vlaams-Duitse Arbeidsge-
meenschap - Deutsch-Vlamische Arbeitsge-
meinschaft) onder leiding van Jef Van de 
Wiele (1903-1979), dat aanstuurde op een 
rechtstreekse anneksatie bij Duitsland. Die 
twist groeide vooral in de loop van 1943, 
dermate dat VNV-lelder H. Elias de VNV-
leden verbood nog langer lid te blijven van de 
DeVlag. 

In datzelfde jaar, vermoedelijk in juli, deed 
zich een vreemd incident ten huize Brouns 
voor. Op een nacht werd er krachtig aange
klopt. Tegenover mevrouw Brouns beweer
den onbekenden dat haar echtgenoot mee 
moest komen om dringend enkele papieren 
te ondertekenen. Mevrouw Brouns kon er 
haar man van overtuigen niet mee te gaan en 
stuurde de onbekenden weg. Nog diezelfde 
nacht werd Brouns opgebeld en gevraagd 
naar het nabijgelegen provinciegebouw te 
komen in verband met een zaak van opgeëis
te paarden. De gouwleider weigerde met het 
ekskuus dat zo'n zaken tijdens de dag kon
den geregeld worden. 
Na de oorlog legde een SS-SD-man verkla
ringen af in verband met deze zaak. Dit 
gebeurde een eerste maal op 17 september 
1944, toen Theo Brouns nog niet aangehou
den was. De SD-man herhaalde zijn verkla
ringen in juli 1946, dus nker dan drie maan
den na de dood van Theo Brouns. In beide 
gevallen hielpen deze verklaringen de SD'er 

VNV-leider Hendrik Elias, hier op de begrafenis van Staf De Clercq, ging zich 
op 22 december 1943 te Hasselt vergewissen van de hachelijke toestand in 
Limburg. (toto VUM) 

noch Theo Brouns ook maar enigszins. Wat 
zou er gebeurd zijn volgens deze man ? Een 
aanslag zou op touw gezet zijn door de SS-
SD maar de zaak werd nooit grondig onder
zocht. Na zijn aanhouding werd Theo Brouns 
hierover niet ondervraagd. Blijkbaar vond de 
auditeur het niet nodig onderscheid te zien 
bij de „zwarten". Zwart was zwart en dat 
volstond. 

Hoe reageerde Brouns nu op de terreur die 
almaar meer veld won in Limburg ? Reeds na 
de eerste aanslagen, waarbij de naastbe-
staanden van de slachtoffers ervan overtuigd 
waren dat het om politieke moorden ging, 
was de Duitse overheid bereid in te grijpen, 
temeer daar er vuurwapens gebruikt werden. 
De Duitse maatregelen (boeten, enz.) kwa
men echter bijzonder onsimpatiek over bij de 
bevolking met als gevolg dat het VNV in een 
nog kwader daglicht kwam te staan. Theo 
Brouns, VNV-gouwleider en kabinetschef 
van de goeverneur, was dan ook fel gekant 
tegen de Duitse maatregelen. Goeverneur i/. 
Lysens steunde hem hierbij. Na heel wat 
onderhandelingen lukte Brouns er uiteinde
lijk in de opschorting van de Duitse maatre-
8elen te bekomen, 

e misdaden moesten echter ophouden en 
bestraft worden. Toch kon de gouwleider nog 
altijd niet geloven dat er politiek in het spel 
was. De VNV'ers van na 10 mei 1940 waren 
ook niet allemaal idealisten, er liepen ook 
opportunisten en profiteurs tussen. Boven
dien leefde het volk onder benarde omstan

digheden, nog opgehitst door Radio Londen. 
Dat moest wel tot opstandigheid leiden. En 
dan waren er nog de vele onderduikers, die 
toch ook moesten eten. Langs officiële weg 
geraakten ze niet aan rantsoeneringszegels. 
De eerste reaktie van Theo Brouns was dan 
ook zeer matig. Hij betoonde zijn medeleven 
met de familie van de slachtoffers, hielp waar 
kon maar wou nog altijd niet geloven dat het 
om politieke aanslagen ging; ook niet wan
neer zijn politieke vrienden hem er telkens 
weer van probeerden te overtuigen. Nog een 
hele tijd verdedigde hij op vergaderingen van 
de VNV-gouwraad zijn stelling maar moest 
tenslotte toegeven: de hele afschuwelijke 
aktie heeft wel degelijk een politieke onder
grond. Er moeten maatregelen genomen 
worden. 

LIBERALE 
FRANSKILJONS 

Brouns wou echter niet weten van weder-
wraakmaatregelen in het wilde weg. Dat 
vond hij immoreel en het resultaat zou toch 
negatief zijn. Dergelijke handelingen zouden 
de toch al zo gespannen sfeer alleen nog 
maar opzwepen. Op de rechteriijke magistra
tuur stelde Theo Brouns niet veel hoop, op 
rechteriijk vlak was Limburg de enige Vlaam-
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se provincie, die van Wallonië afhing en of 
dat nog niet volstond behoorde het hele 
parket van Tongeren tot de liberale familie. 
De Limburgse liberalen waren een unitair-
denkend, vaak Franstalig blok en stonden 
uiterst vijandig tegenover het VNV. Ook 
tijdens de oorlog duurde deze situatie voort. 
Herhaaldelijk drong het VNV bij de bezetter 
aan, om verandering in deze toestand te 
brengen maar de Belgische Justitie bleek 
een afgesloten wereldje te zijn, waar het 
VNV niet kon in doordringen. 

Toch wou Theo Brouns positieve maatre
gelen tegen het terrorisme treffen. De eerste 
hiervan was echter niet van aard om de 
eksplosieve toestand te kalmeren. Er werd 
namelijk besloten een vergoeding toe te 
kennen aan de familie van de slachtoffers. 
Maar de moorden en de aanslagen bleven 
duren en steeds meer VNV'ers kwamen bij 
Theo Brouns om raad en indien mogelijk een 
wapen ter zelfverdediging. Raad geven in 
zulke gevallen? Maar hoe? Het leek Theo 
Brouns het beste dat wie zich bedreigd voelt, 
enige tijd zijn gewone omgeving verlaat. In 
oorlogstijd is zoiets een niet zo eenvoudige 
onderneming. Er was de administratie, de 
rantsoenering en bovendien was de tijdelijke 
verdwijning ook tevergeefs. Wanneer de be
dreigde na verloop van tijd terug thuis kwam, 
wachtte hem vaak nog een kogel. Toch 
probeerde Brouns het op deze manier en 
zocht steun bij begoede vrienden en kennis
sen, die plaats en voedsel genoeg hadden 
om onderdak te verlenen. En de zelfverdedi
ging ? 

ULTIMATUM 

dragen, zonder ernstige tegenmaatregelen 
tegen de terreur en tegen de DeVlag. Des
noods zou het VNV zelf tot tegenakties 
overgaan door „de inzet" van eigen forma
ties, zoals de Dietse Militie-Zwarte Brigade, 
de Vlaamse Wacht en de Wachtbrigade. 
VNV-leider Elias is op 22 december te Has
selt en kan nu zelf vaststellen hoe wanhopig 
de Limburgse VNV'ers zijn. 
Enkele dagen later komt er een groep van 
zo'n 150 Antwerpse Hulpfeldgendarmen, bij
na tegelijkertijd stuurden de Duitsers een 
SD-afdeling. De rust keerde terug in Lim
burg... voor enige maanden. 

In de laatste maanden van 1943 werden er 
ook te Brussel drukke besprekingen gevoerd 
tussen de Duitsers en de Sekretarissen-
Generaal Romsée en De Foy (opvolger van 
de koppige G. Schuind). In ruil voor enkele 
toegevingen (ondermeer zwaardere straffen 
voor verboden wapendracht) bekwamen zij 
dat de onderzoeken in verband met moord
aanslagen en gewapende overvallen voort
aan door de Belgische magistraten zouden 
gebeuren. Uitzondering blijven aanslagen op 
de Wehrmacht. En er veranderde heel wat 
inderdaad in januari 1944, het VNV feliciteer
de zelfs de Belgische justitie ! 
Maar dan kwam het begin april 1944 tot een 
vinnig konflikt tussen de bezetter en de 
Rijkswacht. De Duitsers waren van oordeel 
dat zij alleen voortaan nog bevoegd zijn in 
gevallen van verboden wapendracht. De Bel
gische justitie verklaarde zich dan maar 
onbevoegd en keek voortaan passief toe. De 
Rijkswacht weigerde arrestanten en wapens 
uit te leveren. Eindeloze diskussles over wat 
wel en niet mocht volgden elkaar op. De 

Rijkswacht gaf niet toe en de Duitsers trok
ken zich niets meer aan van de terroristen. 
Dat de Belgen zelf hun zaakjes maar rege
len, luidde hun reaktie. 

Half de maand werd bovendien bekend dat 
24 Limburgse partizanen, meestal aange
houden tijdens de razzia's van januari 1944, 
waren terechtgesteld. De Limburgers waren 
gewaarschuwd, de Duitsers lieten niet met 
zich spotten ! De al zo opgehitste gemoede
ren geraakten hierdoor zeker niet bedaard 
en een tweede terreurperiode brak aan. 
Diefstallen, roofovervallen en moorden her
begonnen. De Limburgers voelden zich ge
terroriseerd en zagen maar één zondebok: 
de „zwarten", en daar die voor hen sinoniem 
waren voor het VNV, kreeg deze partij alle 
schuld. Men kan deze houding de massa 
overigens niet helemaal kwalijk nemen. 
Zwarte of donkere uniformen, het maakte 
allemaal weinig verschil uit, het onderscheid 
was slechts in de kentekens op kraag, mouw 
en pet af te lezen. Het VNV als de grootste 
organisatie die de Limburgers kenden, werd 
alle kwaad in de laarzen geschoven. 
De toestand wordt steeds uitzichtlozer, de 
misdrijven talrijker, de gesteldheid van de 
bevolking eksplosiever. Misdadigers van ge
meen recht maakten hiervan schaamteloos 
misbruik. 

Mlja Proost 

Volgende week: 
De geallieerden 
in aantocht 

In feite was een wapen meer een morele 
steun en Theo Brouns wist van de Duitse 
overheid dat in het gevaariijke Limburg iede
re VNV'er een wapen mocht bezitten. De 
oorlogsburgemeesters kregen vaak een lijf
wacht toegewezen. 
Al die tijd stond Theo Brouns afwijzend 
tegenover de Duitse maatregelen van boeten 
opleggen en gijzelaars nemen. Immers, 
waarom wraak nemen op de Limburgers als 
bij de aanslagen wellicht niet eens Limbur
gers betrokken waren? In Hasselt kreeg hij 
geen voldoening, dan maar naar Brussel, 
naar von Craushaar, van wie hij onder be
paalde voon«aarden vroeger reeds vrijstel
ling van verplichte arbeidsdienst bekwam 
voor een aantal jonge mannen. Ook nu 
bekwam Theo Brouns vrijstelling van boeten 
en gijzelneming voor een aantal Limburgse 
gemeenten, waar aanslagen gepleegd wer
den. Maar al deze maatregelen leverden 
weinig resultaat op. De Belgische justitie 
greep niet in en ook van de Duitse overheid 
was er weinig steun te venwachten. 

Op 11 december 1943 schrijft Theo 
Brouns aan de Duitse overheid te Hasselt, 
meer een ultimatum dan een brief, waarin hij 
er de Duitsers op wijst dat het VNV niet 
langer bepaalde verantwoordelijkheden kan 
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DE MICHELANGELO 
VAN HET KLEINE VOLK 

W
IE is Breugel en hoe 
moeten zijn werken be
grepen worden? Deze 
vragen beantwoorden 
blijkt even moeilijk als 
het antwoord op de 
vraag; „Wat is het le
ven? En hoe dient het 
leven begrepen?" al
dus Harold Van de Per-

„Laten wij beginnen met het leven van 
Breugel. Men weet op geen vier jaar na waar 
en wanneer hij ergens in Noord-Brabant 
werd geboren. In 1551 staat zijn naam ver
meld in het Gilde der Schilders te Antwer
pen. Een jaar later vertrekt hij naar Italië. 
Onderweg bestudeert hij niet zozeer de kui
tuur, maar vooral de natuur. Twee jaar later 
terug te Antwerpen begint hij als ontwerper 
van prenten voor graveur en uitgever Cock. 
Deze prenten laten vooral de invloed zien 
van Jeroen Bosch. Omstreeks 1559 begint 
Breugel met schilderen. Vier jaar nadien 
verhuist hij naar Brussel, waar hij huwt met 
Maaicken Coecke van Aalst. In 1569 sterft hij 
geheel onverwacht. Hij moet ongeveer 45 a 
50 jaar zijn geweest. 

In de korte tijd van tien levensjaren ont
staat het geheel van zijn schilderkunst, zo
wat dertig schilderijen, waaronder een twin
tigtal absolute meesterwerken. Veel meer 
weten de kunsthistorici niet over het leven 
van Breugel." 

VANUIT HET LEVEN 
• Breugel is sinds generaties het onder
werp van ontelbare studies, biezonder 
problematisch blijken de kunsthistorische 
interpretaties van zijn werken... 

H. Van de Perre: „Als wij alle meningen 
op een rijtje zetten, komen wij tot ongeveer 
volgende paradoksale vragenlijst: Is Breugel 
een moraliserende Hollander of een goed
lachse Brabander? Een boer of een stede
ling? Een realist of een surrealistische fan
tast? Een maniërist of een vitalist? Een 
humanist of een misantroop ? Een libertijn of 
een socialist. Een evangelisch-gelovige of 
een nihilist-atheïst? 

Wellicht krijgt elke visie het gelijk aan zijn 
kant, want Breugel biedt net als het leven 
aan elk wat hij wilt. 

In tegenstelling met de maniëristische 
schilders uit zijn tijd, keert Breugel de rug 
naar de officiële kuituur om het gezicht naar 

het schouwtoneel van het leven te wenden. 
Schilderen naer 't leven wordt zijn lijfspreuk. 
Als wij daarop durven antwoorden met „kij
ken naar Breugel vanuit het leven", kiezen 
wij naar onze mening, voor de meest direkte 
en de meest zinnige toegang tot dit geheim
zinnige werk." 

Harold Van de Perre noemt het eerste deel 
van zijn reeks Breugel ziener vooralle tijden, 
daarin gaat hij op zoek naar ons zelf In de 
werken van Breugel. Aldus ontdekt hij vanuit 
onze tijd dat geen andere schilder zijn tijd en 
onze twintigste eeuw zo juist heeft geschil
derd. 

In de reeks Kunst Zien, een co-
produktie van de BRT-ASLK-
LOTTO-VISION ON ART werkt 
de schilder Harold Van de Per
re, zijn persoonlijke visie uit 
over Van Eyck, Breugel en Ru
bens. 
In perfekte harmonie met BRT-
regisseur Anton Stevens werd 
de eerste tweeledige reeks 
over Van Eyck gemaakt, en on
middellijk internationaal er
kend. In het voorjaar 1990 be
kroond met de grote presti
gieuze URTI-prijs te Monte Car
lo en in het najaar 1990 te 
Parijs, in het festival du film 
d'art, onderscheiden als de 
beste pedagogische kunstfilm 
door de UNESCO (uit 220 uit
zendingen). Nu is het tweede 
luik van de drie delen klaar: 
Breugel naer 't leven. Opnieuw 
gaat het om twee delen. 
In een uitvoerig gesprek met 
ons weekblad lichtte de ont
werper van deze reeks Harold 
Van de Perre, één en ander toe. 
WIJ zet zijn verhaal op een 
rijtje. 

H. Van de Perre: „Breugel is niet alleen 
getuige van zijn tijd maar ook onze tijdge
noot. De kunsthistorikus Roger l^arijnissen 
verwoordde dit fenomeen als volgt: „Een 
kunstenaar is interessant in zover hij de 
geest van zijn tijd weerspiegelt. Hij wordt des 
te groter naarmate hij het kader van zijn tijd 
doorbreekt. Misschien is het toegestaan zijn 
oeuvre in onze tijd over te plaatsen. Wanneer 

wij dit doen, komen wij tot de vaststelling dat 
Breugel naar inhoud en vorm geenszins 
verouderd is. Breugel is van overal en van 
alle tijden." 

Van de Perre noemt Breugel in de meest 
letterlijke zin van het woord een humanist, 
een geleerde die als een man van de renais
sance in zijn prenten een onovertroffen schat 
aan gegevens inventariseerde vanuit het 
volkskundig, bouwkundig, technologisch, 
psichologisch en historisch aspekt. Als ge
schilderde geschiedschrijving - kritische 
joernaiistiek avant la lettre, fotografie inbe
grepen! - is het oeuvre van Breugel volstrekt 
uniek te noemen. 

H. Van de Perre: „Deze komplekse ge
schiedschrijving doorweeft Breugel met de 
epische kracht van zijn scheppend genie. 
Vanuit zijn schilderkunst komt hij ons voor 
als de grootste ,romanschrijver' onder de 
schilders. De visie van deze ,roman-schilder' 
kunnen wij best samenvatten met een tekst 
die zijn grote tijdgenoot Erasmus in zijn Lof 
der Zotheid schreef: „Indien je vanop de 
maan de talloze woelingen van deze wereld 
zou kunnen zien, zou je denken zwermen 
vechtende vliegen te zien. Ze zoeken elkaar 
te vangen, ze bestelen elkaar, stoeien, ma
ken bokkesprongen, worden geboren, stui
ken neer en sterven. Ongelooflijk wat onstel-
tenis en tragedies worden veroorzaakt door 
zo een nietig beestje dat bestemd is weldra 
ten onder te gaan." 

Deze Erasmusiaanse visie werkt Breugel 
uit in een reeks even eigenaardig als van 
elkaar volstrekt verschillende meesterwer
ken. " 

• Kunt u een paar voorbeelden geven van 
Breugeiiaanse romans? 

H. Van de Perre: „In De Spreekwoorden, 
De Kinderspelen en vooral in De Strijd tus
sen Vasten en Karnaval ontvouwt Breugel de 
ingewikkelde weefsels van de mens en het 
dorp. Zo inventariseert hij niet alleen de 
gebruiken en voom/erpen, de beroepen en 
groepen en het volkse aspekt, maar ook de 
sociale gelaagdheid, het psichologisch en 
het religieuze gebeuren, en het fantastisch 
aspekt dat zich achter maskers verbergt of in 
boetegewaden hult. 

De Boerenbruiloft en De Boerendans zijn 
overbekend en hebben geleid tot de ver
keerd begrepen populariteit van Breugel, 
eerst werd hij aanzien als Pier den Drol, een 
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boerenschilder, nadien als kermisvent, ten- keert het feest de ellende van armoede en De Hooi-oogst, Korenoogst (De Zomer), 
slotte als Vlaamse folklore. Toch zijn deze doodslag veroorzaakt door de Spaanse be- De Herfst (Terugkeer van het vee en de 
vitale werken in wezen niet vrolijk, en mas- zetting en de godsdienst-oorlog in die tijd. donkere dag) De Winter (De jagers in de 

sneeuw) zijn stuk voor stuk ongeëvenaarde 
meesterwerken van epische landschaps
kunst. Zij bestaan uit de eenheid van drie 
werelden: de aarde van Vlaanderen, de 
bergen en de zee. 

In Het Landschap met de Val van Icarus, 
en in talrijke prenten, tekent Breugel de 
spits-technologie van zijn tijd: met schepen 
werden ontdekkingen gedaan, nieuwe han
delsroutes aangemaakt en oorlog gevoerd. 
Als een meesterlijk ingenieur-architekt te
kent Breugel de bootindustrie tot in het 
kleinste detail. 

De volledige technologie van die tijd, have
nindustrie en bouwindustrie, schildert hij in 
De Toren van Sabel. Daarin verbeeldt Breu
gel de wanstaltige samenhang van drie we
relden: de stad op mensenmaat, de haven 
met al haar aktiviteiten en daartussen het 
labyrint van de gigantische futuristische to
ren die stad en haven herleidt tot speelgoed
verhoudingen. In deze voorafbeelding van 
de moderne building simboliseert de toren 
het kollektieve sisteem dat de mens herleidt 
tot een mier. ft/lacht leidt naar oorlog, oorlog 
naar volkerenmoord. Breugel schildert dit 
monsterverbond in drie ,oorlogsromans': De 
Dood van Saul, Dulle Griet en De Triomf der 
Dood. 

In dit laatste werk bereikt Breugel een 
absoluut hoogtepunt, en beeldt hij uit wat 
pas in onze eeuw werkelijkheid wordt: de 
industrie van de dood met verhanging en 
foltering, gaskamers en verbrandingsovens, 
verschroeide aarde en fosfor. Aangrijpende 
foto's uit Auswitz worden in dit werk inge
past. Zo wordt de geschilderde gruwel geak-
tualiseerd tot bijzonder herkenbare werkelijk
heid. Dezelfde techniek van foto's ingewerkt 

BRTN VERWIJST 
BREUGEL 
NAAR HET CODA-UUR 

Kunst Zien is een drieledige BRTN-kunstreeks. Daarin worden, naar de ideeën van 
onze medewerl<er Harold Van de Pen-e, het leven en de werken van Van Eyck, Breugel 
en Rubens belicht. Het gaat daarbij telkens om twee originele uitzendingen per schilder. 

De twee afleveringen omtrent Van Eyck kwamen reeds op scherm. Deze over Rubens 
zijn in de maak. 

Zeer binnenkort komen de delen over Breugel op de buis. Nu reeds staat vast dat 
buitenlandse TV-stations voor de reeks van 6 uitzendingen interesse hebben. Kunst Zien 
moet dan ook beschouwd worden als het visitekaartje van de Vlaamse openbare 
televisie. Maar vindt de BRTN dat ook? Wij hebben zo onze twijfels. 

Deel I: Breugel ziener vooralle tijden, wordt uitgezonden op BRTN-1, op woensdag 
24 april om 22u50. 
Deel II: Breugel schilder vooralle tijden, wordt uitgezonden op BRTN-1, op woensdag 
8 mei om 22u50. 

Dat ook Breugel naar dit late uur - het zogenaamde Coda-uur - midden de werkweek 
wordt afgevoerd, stemt tot nadenken over de moeilijk te begrijpen „kultuurpolitiek" van 
de huidige BRTN. Verdienen deze programma's geen betere plaats? En, waarom werd 
geen heruitzending voorzien op bvb. het tweede net en op een zondagnamiddag of een 
vroege zondagavond? 

Heeft de VTM-isering in het Huis aan de Reyerslaan zo sterk toegeslagen dat een 
prestigieus kultuurprogramma, dat het buitenland ons benijdt, naar een onmenselijk uur 
wordt venwezen? Verdient onze Breugel nu echt niet beter? 
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De werkelijkheid van de holocaust bevestigt de universele aktualiteit van Breugels'fatalistisch realisme. Alleen hij 
heeft de waarheid van de oorlog echt geschilderd. 

in de schilderijen van Breugel wordt disl(reet 
toegepast in andere werl<en. Deze beeldsim-
biose reveleert op bijzondere wijze de aktua
liteit van Breugel, ook in zijn, wat ik noem, 
„evangelische romans". 

HET EVANGELIE 
VOLGENS BREUGEL 

Vijf eeuwen vooruit op zijn tijd plaatst 
Breugel als een volleerd bevrijdingsteoloog 
het evangelie te midden van het dorp, de 
mensen en het leven. Daarbij stelt Breugel 
geen teologische vragen, maar „de vraag 
van het leven": de vraag van onrecht en 
armoede, de vraag van gruwel en doodslag. 

Het hoogtepunt van zijn evangelie-schil
derkunst bereikt Breugel in De Kruisdraging. 

H. Van de Perre: „Als een filmische 
regisseur enscenceert Breugel een weerga
loos massagebeuren. Een simbiose met de 
massa-regie in de film Andrei Roubiev van de 
grote Russische kineast Tarkovsky spreekt 
voor zich. Tarkovsky, groot bewonderaar van 
Breugel. Breugel, een Tarkovsky vijf eeuwen 
voordien! 

De Kruisdraging is wellicht de enige échte 
kruisdraging uit de schilderkunst. Tegenover 
het echte van Breugel, lijkt de Kruisdraging 
van Rubens een triomftocht uit een baroko-
pera. Tegenover het volkse van Breugel lijkt 
De Kalvarie aan Van Eyck toegeschreven, 
een mistiek communio, met Maria en Johan
nes als versteende getuigen van een nobel 
verdriet. 

Breugel predikt niet, hij getuigt niet, maar 
laat alleen zien wat hij ziet. En dit is de 
waarheid. Alles wat Breugel schildert is echt 

en naakt. Deze „objektieve berichtgeving" 
brengt hij met onderkoelde ontroering. En 
precies daarin zit zijn bijzondere kracht. 
Deze kracht bereikt zijn hoogtepunt in De 
Parabel der Blinden. Dit ultiem meesten^/erk 
beschouw ik als het testament van de schil
der. " 

• De Parabel der Blinden staat centraal in 
het tweede deel van TV-serIe, Breugel 
schilder voor alle tijden. Daarin benadert u 
Breugel als schilder. U noemt hem één 
wonderlijke paradoks. Waarom? 

H. Van de Perre: „De volstrekt eigen 
manier van schilderen wordt in deel twee in 
detail ontleed vanuit de penseelstreken en 
vanuit het koloristisch en kompositorisch 
aspekt. Deze ontleding kulmineert in de 
paradoks van zijn stijl: hiertoe wordt Breugel 
andermaal vergeleken met Van Eyck en 
Rubens. 

Tegenover de Bourgondische luister van 
Van Eyck lijkt Breugel armoedig en boers, 
tegenover de Europese sintese van Rubens 
lijkt hij kultuurloos en dorps. Breugels stijl is 

In dit ekspressionistisch détail is Breugel reeds meer Permeke dan... Perme-
ke! Maar ook met andere schilders wordt Breugel in verrassende vergelijking 
gebracht: zo bvb. met G. De Smet, Raveel, de abstrakte kunst, de oosterse 
kunst, Ensor, Goya, Bosch, Van Eyck, maar ook met Michelangelo en de 
voorhistorische grootschllderkunst... Breugel dialogeert met elke kuituur. 
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geen glorieuze sintese van kulturele gege
vens, maar een labyrint van de natuur en het 
leven, verdicfit tot kuituur. Zo openbaart de 
dorpse anti-kultuur die Breugel laat zien, bij 
nader toezien een hoogtepunt van universe
le kuituur." 

• Maar waaruit bestaat die stijlparadoi(S 
precies? 

H. Van de Perre; „Bij Breugel zijn de 
dingen tegelijk dorpsdokument, oermonu
ment en universeel gebeuren. Dit is de grote 
paradoks van zijn stijl. Precies zoals het 
leven, kent zijn stijl verrassende wendingen 
en onverwachte sprongen, maar telkens her
kenbaar als... Breugel. 

Breugel, weetgierig als Da Vinci en bewo
gen als Michelangelo. Tenvijl Da Vinci de 
werking en de wetmatigheid van de natuur 
en de dingen bestudeert, ondervraagt Breu
gel de wezenheid en het gedrag van de 
natuur en de dingen. In „het echte" open
baart Breugel de kern van zijn kunstenaar
schap. " 

MICHELANGELO 
VAN HET KLEINE VOLK 
• Deel twee bevat ook een aantal stliistl-
sche vergeiijidngen met andere sctiiiders 
en met de natuur. U overschrijdt daarbij 
opnieuw aiie grenzen van stijl en tijd. Niet 
iedereen is daar zo geiuickig mee... 

H. Van de Perre: „Of niet iedereen daar
mee gelukkig is laat ik in het midden maar de 
Grand-Canyon, het wonderlijke natuurge
bied waar Breugel nooit kwam, en het Collo-
seum, dat Breugel wel zag, bevestigen de 
oerkracht van Breugel. 

Maar ook pakkende vergelijkingen met 
oergestalten van dieren uit voorhistorische 
grotschilderkunst en met schilders als Van 
Eyck, Bosch, Goya, Ensor, Permeke en Gust 

Masker van de vallende blinde, naast het zelfportret van Michelangelo (uit z'n 
vel geschud in het Laatste Oordeel). 
Vanuit de leegte van holten kijken beide maskers radeloos voor zich uit in het 
aanschijn van de dood. 
Breugel: de Michelangelo van het kleine volk. 

De Smet, het hedendaags nieuw realisme 
van Raveel, het hedendaags miserabilisme 
van Calmeyn, de abstrakte kunst en de 
Oosterse landschapskunst... Zij bevestigen 
de universaliteit van Breugel. Dit oeuvre en 
deze stijl blijken letterlijk een onuitputtelijk 
gesprek aan te gaaan met elke tijd." 

Aangrijpend zijn de besluitende beelden, 
waarin de latere stijl van Breugel o.m. De 
Parabel der Blinden wordt vergeleken met de 
stijl van de laatste fresko's van Michelange
lo. Hier dient Breugel zich aan als „de 
Michelangelo van het kleine volk". 

Met een ontroerende beeldvergelijking 
tussen het masker van een vallende blinde 
van Breugel en het masker van het zelfport
ret van Michelangelo uit Het Laatste Oordeel 
besluit Deel II en de Breugel-ontmoeting. 

„Achter hun grijns staat hun radeloosheid, 
daarachter de dood, daarachter het zwijgen" 
besluit de filmtekst... 

Achter dit adembenemend zwijgen valt het 
doek over deze indringnde Breugel-films. 

Kijken naar Breugel is de boodschap! 

(m.v.l.) 

BREUGEL OF BRUEGHEL? 
De lezer zal merken dat wij de naam 

Breugel in zijn meest eenvoudige vorm 
schrijven. Als zoveel bij Breugel hebben wij 
ook omtrent de schrijfwijze van zijn naam er 
het raden naar. Er zijn zoveel variaties als er 
zinnen zijn. 

Een greep uit de mogelijkheden: Peter 
Bruochl, Petrus Brouchel, Pietro Breughel, 
Petro Bretjgelio, Petro Bruegel... 

In 1562 veranderde de schilder die toen 
met Brueghel tekende zijn naam in Bruegel 
of Brvegel, maar wanneer hij een jaar later in 
de Brusselse Kapellekerk in het huwelijk trad 
werd in het register genoteerd:,, Peeter Bru-
gel Mayken Cocks soiuit." 

Wat de geboortedatum en de plaats van 
herkomst van Pieter Breugel betreft bestaat 
al even grote onduidelijkheid. Volgens bere
keningen op basis van zijn inschrijving als 
vrijmeester in 1551 staat het min of meer vast 
dat Breugel tussen 1525 en 1530 geboren 
werd. Was dat in het plaatsje Breugel in de 
buurt van Breda en Eindhoven? Was hef in 
Grote of Kleine Brogel in de buurt van Bree 
dat in het latijn Brida of Breda werd geschre
ven? Wie zal het zeggen? 

Kunsthistorikus R.H. Marijnissen schrijft in 
zijn prachtig boek Bruegel dat er maar één 
zekerheid is: Breugel is een (Noord-)Braban-
der die het levenslicht zag in het kultureel 
milieu waaruit ook de kunst van Hiëronymus 
Bosch is gesproten... 

DE 
VOETSPOREN 
VAN BREUGHEL 

Culturama-Dllbeek, aangesloten bij 
het Rodenbachfonds, organiseert een 
wandeling in de Voetsporen van Breu
gel. Op 21 mei om 13u50 samenkomen 
aan de ingang van het Museum van 
Oude Kunst, Regentschapstraat te 
Brussel. 

Op het programma: bezoek aan de 
Breugeizaal en de afdeling van de 16de 
eeuw, wandeling langs de Zavel, de 
Marollen, de Kappellekerk in restaura
tie (waar Breughel begraven ligt), en 
een bezoek aan het Breugelhuis. 

Info: Machteld De Schrijver 
02/569.27.74. 
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BOEKEN 

VLAAMS-BRABANT: 
VIJF VOOR TWAALF 

H
ET boek telt vier hoofdstukken. 
Het eerste ervan is aan ,,Le tres 
grand Bruxelles" gewijd, het 
tweede aan de europeanisering, 
het derde aan Brussel (,,Euro
pese faciliteitenstad"), het vier
de aan de rand rond Brussel. 

Door de stadsvlucht In de 
jaren '60 en 70 werden in 
Vlaams-Brabant heel wat waar
devolle landbouw- en bosgron

den verkaveld. Een groot deel van deze 
kavels werden verkocht aan Franstaligen. De 
auteur stelt dat zo de tandem verstedelij-
king-verfransing op gang kwam. Het hele 
proces kreeg nog een duwtje in de rug door 
de komst van de nog kapitaalkrachtiger 
Euro-ambtenaren. Zij richtten hun eigen 
scholen op, organizeerden een eigen kultu-
reel leven en gaven eigen tijdschriften uit. 
Aan deze trend zal geen einde komen als 
Brussel dé hoofdstad wordt van Europa. 

ÏÏE MERELS 
De prijs die Vlaams-Brabant hiervoor be

taalt, laat zich nu reeds voelen. Bouwen in de 
rand is 20% duurder dan in Vlaanderen, de 
huurprijzen volgen deze tendens. Anderzijds 
is het wel zo dat de welstand in deze streek 
gemiddeld hoger ligt dan in de rest van 
Vlaanderen. 

Cijfers en statistieken tonen aan dat men 
in de nabije rand van Brussel terecht kan 
spreken van koncentraties EG-ambtenaren. 
In de andere gemeenten is dit niet het geval. 
De Eurokraten en Franstalige Belgen 
(160.000 anderstaligen) die zich integreren 
zijn de witte merels. De meerderheid heeft 
vooral kontakt met hun landgenoten. Zelfs de 
Nederlanders werken de verfransing in de 
hand, voor hen is Brussel geen Vlaamse 
stad. 

Tastenhoye stelt zeer terecht dat op vlak 
van het onderwijs veel positieve initiatieven 
kunnen genomen worden. De auteur heeft 
minister Coens wat dit betreft echter nog niet 
kunnen betrappen. Brussel moet als multi-
kulturele stad met een Europese funktie en 
een internationale uitstraling een uitstalraam 
zijn voor de Nederlandse kuituur. De oproep 
van Nelly Maes om een Instituut voor de 
Nederlandse Kultuur in Brussel op te richten 
wordt door de auteur toegejuicht. 

,,Een sociaal én Vlaams drama is zich aan 
het realiseren. Kinderen moeten verhuizen 
omdat de grond onbetaalbaar geworden is." 

Aan de Vlaamse regering vraagt de auteur 
om zeer nadrukkelijk in de rand rond Brussel 
en in Brussel zelf aanwezig te zijn. Doch in 
dit hoofdstuk mist hij de kans om uitvoeriger 
in te gaan op een dan weer echt tipisch 
Vlaams fenomeen. Wie zijn hier de échte 
schuldigen? Hoeveel rasechte Vlaamsbra
banders hebben hun eigen landbouw- en 
andere gronden al niet verkocht aan woeker
prijzen? Ook zij zorgen er voor dat het jonge 
paar van de buurman tien dorpen verder 
moet gaan wonen. 

-mm-

Guido Tastenhoye schetst in 
zijn boek 'Vlaams-Brabant: in 
de wurggreep van Europa, de 
gevolgen voor Vlaams-Brabant 
' de groeiende verstedelijking 
en de verfransing, het verlies 
van de eigen kultuur, de lukra-
tieve verkavelingsprojekten die 
een zware tol eisen van het 
leefmilieu, de ongekontroleer-
de huisvestingspolitiek, de ver
loedering van Brussel. Als joer-
nalist volgt hij met argusogen 
wat er in en rond Euro-Brussel 
gaande is. De kwaal is inmid
dels veel erger geworden dan 
het gevaar dat destijds uitging 
van de Brusselse olievlek. De 
auteur grijpt naar het beeld van 
de inktvis om de invloedssfeer 
van het sociaal-ekonomisohe 
Brussel anno '91 aan te duiden. 

TOVERFORMULES 
Europa zou welkom kunnen zijn indien de 

Vlaamse regering met biezonder veel aan
dacht de sociale én politieke gevolgen van 
de komst van de Europeanen zou opvangen 
en begeleiden. Bij gebrek aan vizie binnen 
de Vlaamse regering reikt de auteur zelf een 
aantal oplossingen aan. In de Vlaamse rand 
ziet hij de oplossing voor het probleem van 
de Europeanizering in de beperking van het 
aantal inwijkelingen, zoals vervat in het dek-
reetvoorstel van Vervaet-Suykerbuyk-Van 
Vaerenbergh. Daarmee kiest Tastenhoye 
voor de toepassing van de Nederlandse 
woonruimtewet, gekoppeld aan een bewoon-
vergunning. 

•f. 

4ÉP^ 
Etlenne Van Vaerenbergh diende 
mee het voorstel van dekreet van 
wijlen Daan Vervaet in om de inwij
king in Vlaams-Brabant te beperken. 

(foto a) 

Verder pleit hij in zijn boek voor de split
sing van de provincie Brabant en van het 
kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde. 
Dit gekoppeld aan een strikte Nederlandse 
taalhomogeniteit waarbij tevens in het te 
herwaarderen Brusselse Hoofdstedelijke Ge
west een vierlalig faciliteitenstelsei dient in
gebouwd te worden. Naast het bestaande 
dekreet ter vernederlandsing van het be
drijfsleven moet er dringend een dekreet ter 
vernederlandsing van het openbare leven in 
Vlaanderen komen. 

Om al deze toverformules te realizeren zal 
vooral veel politieke moed nodig zijn bij de 
Vlaamse politici. Wie het boek aandachtig 
leest, zal merken dat heel wat probleemstel
lingen en mogelijke oplossingen afkomstig 
zijn van VU-politici en figuren uit Vlaamse 
beweging. Toch jammer dat probleemstellin
gen en oplossingen door elkaar neerge
schreven zijn; dit geeft aan het boek en de 
daarin aan bod gekomen problematiek een 
licht chaotisch tintje. Dit laatste kan in som
mige Vlaamse middens aanleiding zijn om 
het Vlaams-Brabant-debat op bekrompen 
wijze te voeren. De grootste verdienste van 
dit werk: al wat recent rond deze problema
tiek verscheen werd tot één geheel gebun
deld. Iedereen kan zijn huiswerk maken. 

(ge) 

— Vlaams brabant in de wurggreep van Europa. 
Guido Tastenhoye. Uitg.DavIdsfonds/Leuven. 
221 biz., 575 fr. 
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MUZIEK 

De Nieuwe Snaar: meer muziek. 

DE NIEUWE 
SNAAR 
IS DAAR! 

„Hackadja" is de titel van het derde pro
gramma van De Nieuwe Snaar, dat in de
cember '88 in première ging te Brussel. In dit 
programma ligt de nadruk wat meer op de 
muziek dan in de voorgaande produkties 
„Fragmenten uit de geïllustreerde muziek" 
en „Lala". Aanakkordeon, hobo en viool zijn 
gitaar en drums toegevoegd. Binnen een 
prachtig dekor stort het orkest zich met 
wellust op alle mogelijke genres. Naast het 
vakmanschap op de instrumenten zijn 
woordspelingen, nonsenspoëzie en mimiek 
de kruiden waarmee ze de ludiek opgezette 
muziekstukjes op smaak brengen. 

Met Hackadja bewijst De Nieuwe Snaar op 
donderdag 18, vrijdag 19 en zaterdag 20 
april in de Arenbergschouwburg te Antwer
pen zijn vakmanschap en klasse. 

De voorstelling van zaterdag 20 april is 
reeds uitverkocht. 

Voor de voorstellingen van 18 en 19 april 
kan men voor plaatsbespreking terecht in de 
Arenberg, iedere dag tussen 16 en 16 uur 
(zaterdag tot 14 uur) tel. 03/232.11.14 of 
232.86.20. 

WILLY 
MICHIELS 

MAKELAAR IN VERZEKERINGEN 
Torleylaan 51 • 1654 HUIZINGEN 

tel. 02/360.20.40 
Kantooruren: 9-12 -15-18 (zaterdag: 10-12) 

Waar Vlamingen méér dan thuis zijn 

BRAM VERMEULEN: 
OVERROMPELEND 

Na tien jaar volleybalspeler (waarvan vijf 
jaar als Nederlands internationaal) en twaalf 
jaar Neerlands Hoop (samen met Freek De 
Jonge), was Bram Vermeulen bedrijvig als 
muzikant televisiemaker, schrijver, toneelak-
teur en opnieuw muzikant. Hij heeft reeds 
zes soloplaten op zijn aktief, waarvan „Dans 
Met Mij" de laatste is en de tweede onder 
regie van Boudewijn de Groot. Onder dezelf
de titel speelde hij een solovoorstelling in 
teaters door heel Nederland en Vlaanderen. 

Zijn nieuwe programma heet: „Vriend en 
vijand". Vriend en vijand van zichzelf gaat 
Bram Vermeulen verder op de met zijn 
programma „Dans met Mij" ingeslagen weg. 
Zingend, vertellend en spelend op zijn instru
menten houdt Bram Vermeulen zijn publiek 
in de ban; het is een overrompelende erva
ring voor wie zijn oor te luisteren legt voor 
ijzersterke chansons en gevatte beelden. 

Vriend en Vijand is te bekijken in de 
Antwerpse Arenbergschouwburg op vrijdag 
26 april a.s. om 20 u. 15. Plaatsbespreking 
in de Arenberg, iedere dag tussen 11 en 16 
uur (zaterdag tot 14 uur), tel.03/232.11.14 of 
232.86.20. Bram Vermeulen: ijzersterlc. 

Deze week 
in Knack Magazine 

Jan Hoet en de Ware Kunst 
Na drie maanden gedwongen rust houdt Jan Hoet in Weimar een laatste 

massadiskussie voor de internationale Documenta in Kassei 1992. Een gesprek over 
vriendschap en dood, de kunst en het urinoir. Courbet en de sokkel van Documenta. 

Deze week in Knack. 

Wat nu VU? 
De Volksunie staat voor een moeilijke 
keuze. Wat te doen als blijkt dat deze 
regering de derde faze van de staatsher
vorming niet haalt? Hoe is de stem
ming in de gelederen ? Een reportage, 
deze week in Knack. 

Armenië 
Frans Verleyen reisde tien dagen door 
Armenië, de Sovjet-republiek aan de 
voet van de berg Ararat. Arm, op zoek 
naar zelfbestuur en omringd door vij
andige buur-republieken. Een reporta
ge, deze week in Knack. 

Antwerpen privé 
De haven van Antwerpen krijgt een 
nieuwe juridische struktuur, met in
brengt van privé-kapitaal. Waarom, 
wie doet er mee en hoe zitten de zaken 
in elkaar. Een overzicht, deze week in 
Knack. 

En meer... 
• Interview. Mikhail Gorbatsjov over 
de chaos in de Sovjetunie • Portret: 
André Alen, de professor van de 
Wetstraat • Ruimtevaart: Dertig jaar 
geleden toerde Joeri Gagarin rond de 
wereld. 
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POËZIE 

DE DIKKE MENSEN 
VAN LUUK GRUWEZ 

T
OEN Luuk Gruwez in 1973 als 
twintigjarige debuteerde met 
een bundel die via zijn titel, nl. 
stofzuigergedichten in een sfeer 
van huis-aan-huis-leurderstoes-
tand baadde kon men amper 
vermoeden dat in deze zoveel
ste jonge en dus overmoedige 
bewoner van de Parnassos een 
groot lirisch talent schuilging. 

Deze „stofzuigergedichten" 
vertoonden de tipische ingrediënten van een 
onvoldragen, onrijpe en soms ietwat pubera
le poëtische zwangerschap. 

Dit is uiteraard niet ongewoon, elk schij-
verschap stuurt aanvankelijk slecht gerichte 
scuds het zwoele zwerk in en moet door de 
woestijn van de harde oefening. Geschreven 
misstappen zijn onontbeerlijk om tot een 
soepele, vastberaden tred te komen. 

Het „Ubung macht den Meister" is van 
alle tijden, uitzonderingen als Une saison en 
enfer dat in 1873 door een negentienjarige 
Jean-Nicolas-Arthur Rimbaud werd afgele
verd, zijn er alleen om dit te bevestigen. 

Luuk Gruwez verscheen dus minder ma
gistraal aan het literaire firmament dan men 
nu zou kunnen vennoeden. Maar hij werkte 
rustig en vooral met grote regelmaat verder 
aan zijn poëtisch oeuvre: tussen zijn eerste 
vier bundels zitten telkens vier jaar. 

REGELMAAT 
De Stofzuigergedichten verschenen dus in 

1973, ze werden in '77 gevolgd door de 
bundel Ach, wat zacht geliefl<oos om een 
mild verdriet, in 1981 werd Een huis om 
dakloos te zijn gebouwd • zijn eerste volwaar
dige bundel die overigens met de Guido 
Gezelleprijs van de stad Brugge werd be
kroond -, opnieuw vier jaar later, in 1985, 
verscheen De feestelijke verliezer waarin 
Gruwez al heel wat registers van zijn kunnen 
optrok. 

En dan liet hij de lezer en vooral zichzelf 
volle vijf jaar wachten om met de magistrale 
Dikke Mensen uit te pakken. Deze bundel is 
In feite een grote portrettengalerij van lief
hebbende, zoekende, zieke, oudenworden-
de, stervende en dode mensen waarin de 
dichter bijna steeds op de achtergrond als 
niet onbelangrijk fotografisch diepte-element 
fungeert. 

Of de poëet Gruwez in één onwrikbaar 
samensmeltende handeling als fotograaf en 
gefotografeerde met het lichaam als groot en 

in elk gedicht terugkerend fisiek basisele
ment. Het lichaam met zijn talloze vleselijke 
en beenderige details en elementen die in 
een grote kollektieve beweging van bij de 
geboorte de zekere, al dan niet keurig uitge
stippelde weg naar de dood bewandelen. 
Een lirische voettocht door het dal van gebo
ren worden, opgroeien en plots of zachtjes-
aan uit dit ondermaans bestaan verdwijnen. 

MENSELIJK LANDSCHAP 
Gruwez bewandelt dit tranendal samen 

met zijn selekt gezelschap als daar zijn: de 
zieke geliefde (p.18), de oma met het kunst
gebit dat elke avond in een glaasje gaat 
(p.29), het psichisch gehandikapte nichtje 

De poëzie van Luuk Gruwez 
wordt door drie elementen ge-
Itenmerlft: ze is rustig en zuinig 
gegroeid, ze is uitermate men-
selijit en ze Is vooral steeds 
beter geworden. En om aiie 
kwalitatieve twijfels weg te ne
men voeren wij er onmiddellijk 
aan toe dat ze uitstekend is te 
noemen. Is Gruwez de beste 
dichter van zijn generatie? Zijn 
eind vorig jaar bij de Amster
damse Arbeiderspers versche
nen gedichtenbundel Dikke 
Mensen is alvast een klein 
meesterwerk te noemen. 

(p.30), de postbode waarvan de „eigen klo
ten doelloos in zijn kraakschoon uniform 
moeten bengelen" (p.31), de jonge vrouw 
Monique die door het verkeer wordt wegge-
maaid (p.44 en 45), de dode moeder (p.47,48 
en 49) en de dode vader (slotgedicht p. 52). 

Het wordt een tocht waarbij telkens weer 
gordijnen worden gelicht die een melancho
lisch menselijk landschap etaleren. Maar 
tevens een schouwspel dat soms ontroert of 
doet lachen maar meestal in een schijnbaar 
onschuldig en keurig lirisch maatpak gevat -
want de gedichten zijn sterk gestruktureerd -, 
grote gevoeligheden en huizenhoge on
macht inhoudt. 

De dichter stelt zich met een haast feilloos 
en trefzeker woordgebruik op als de seismo-
graaf voor alle trillingen van de menselijke 

gebreken en beperkingen en laat niet na om 
zelf in dit soms ietwat makaber maar o zo 
menselijk defilié aan te treden, als bevoor
recht toeschouwer én pijnlijk rechtstreeks 
betrokkene. Dit indringend medeleven van 
de dichter wordt steeds met de mantel van 
de liefde bedekt, een liefde die wel eens 
groteske vormen aanneemt en door subtiele, 
verbale penseeltrekken in woord en beeld 
enige afstand tracht te kreëren. Gruwez 
bouwt in zijn gedichten - als het ware uit 
zelfbehoud - ironische en sarkastische taal
spelletjes in om in deze kleine eigengereide 
,,dance macabre" der geliefden en weerlo
zen, overeind te blijven. 

En hij brengt ruim begrip op voor de 
akkurate en soms ongezonde werklust waar
mee de dood al deze bekende personages 
van hem weghaalt of bedreigt. 

LIEVE LOEBAS... 
Bij Margriet, zijn dom Bobonnetje, kwalifi

ceert hij het opperwezen met de vergoeilij-
kende benaming,,lieve loebas van een God" 
(p. 51), in de twee gedichten voor de veron
gelukte jonge Monique heeft hij het evenwel 
over „een god in lange regenjas, verslaafd 
aan jonge-meisjeslach (p.45). Deze laatste 
„god" wordt zonder hoofdletter geschreven, 
krijgt bij de dichter dus opvallend minder 
krediet. In feite is de ganse bundel een 
hommage aan de weerloze, gewone mens, 
aan de massa naamlozen die haast onge
merkt door het leven gaan, bijna geen spo
ren nalaten dan wat stof en as en een 
nageslacht dat uiteindelijk op zijn beurt tot 
dezelfde ingrediënten wordt herleid. 

Of: de vergankelijkheid van mensen, dikke 
mensen, bij leven in kilo's te meten, daarna 
vervagend tot een stip, één enkele molekule. 
Zeer menselijke poëzie is dit. 

Grote poëzie op kleine fundamenten ge
bouwd, met de kracht van gouden woorden 
over de grauw- en grijsheid van het bestaan. 
Wij citeren tot slot de woorden van Gruwez in 
zijn onvolprezen gedicht Oma's memo: „Al
leen wat weerloos is eindigt verdient een 
voortbestaan, geen ding." 

— Dikke Mensen - Luuk Gruwez poëzie. Ultg. De 
Arbeiderspers/Amsterdam • 1990 - ISBN 
90 295 1680 I / 598 fr. 
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FILM 

90 JAAR FILM 

H
ET Koninklijk Filmarchief- en 
Museum zijn eigenlijk twee in
stellingen, gevestigd in de on
middellijke buurt van het Paleis 
voor Schone Kunsten te Brus
sel. Het Archief en Museum zijn 
één van die zeldzame nog niet 
gefederalizeerde kulturele in
stellingen die ons land nog rijk 
is. Federalizeren is immers niet 
zo eenvoudig: waar moet je met 

die schat aan buitenlandse films in het ar
chief naartoe bvb. 

ting 400 titels van Belgische langspeelfilms 
die in ons bezit zijn. We hebben ongeveer 
70% van de totale produktie aan Belgische 
langspeelfilms in ons bezit. Maar wanneer 
we de periode van de stomme films hiervan 
aftrekken, en die recente films die nog niet in 
bewaring gegeven zijn bij ons, stijgt het 
percentage van films die in ons bezit zijn tot 
80è85¥o." 

• Hoe worden de films bewaard? 

„Er moet een verschil gemaakt worden 

TWEETALIG 
Het Archief werd opgericht in 1938. Van 

het begin af was het officieel tweetalig. De 
doelstelling van het Archief is het bewaren 
en verzamelen van films die van blijvend 
estetisch, technisch of historisch belang zijn. 
Toen Jacques Ledoux, de vorige konservator 
op 6 juni 1988 overleed, werd de fakkel 
overgedragen aan Gabriëlle Ciaes. 

Het was trouwens Ledoux die het initiatief 
nam om in 1962 een Filmmuseum op te 
richten. Het museum telt nu een tentoonstel
lingsruimte en twee projektiezalen. In een 
klein zaaltje, met een kapaciteit van een 
dertigtal personen, worden stille films ver
toond, live begeleid door een pianist. In de 
grote zaal (honderd plaatsen) worden de 
andere films vertoond. 

Gabriëlle Claes: „De ganse maand april 
wordt gewijd aan een historisch overzicht 
van de Belgische film, van de stille films tot 
de kieurenprodukties. We gaan terug tot aan 
de eerste jaren van deze eeuw en naar de 
aiieroudste gefilmde beelden die we konden 
vinden. Dat is een selektie uit de naar schat-

De koningsfeesten vormden en 
vormen de aanleiding tot tal 
van manifestaties. Zo hebben 
de verjaardagen van Boude-
wijn tenminste ook voor de 
man In de straat een aangena
me kant. Want enkele manifes
taties zijn zeer boeiend te noe
men. Zo bvb. het Initiatief van 
het Koninklijk Belgisch Filmar
chief en -Museum, dat tijdens 
de maand april enkele prachti
ge Vlaamse en Franstalige 
films uit zijn kollektie vertoont. 
Een kennismaking. 

tussen nitraat- en acetaatfilms, tussen zwart
wit en kleur, er wordt een onderscheid ge
maakt tussen negatief- en positief-films. 
Kleurfilms bewaren beter tegen een lagere 
temperatuur dan zwartwitfilms. We bewaren 
negatief- en positieffiims afzonderlijk uit vei
ligheidsoverwegingen: moest er iets gebeu
ren in één bewaarplaats, waardoor de films 
beschadigd of vernield worden, dan hebben 
we nog altijd de negatieve of positieve kopie 
veilig op een andere plaats zitten." 

De restauratie van films gebeurt met gespecializeerde apparatuur door vaklui. 
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Gabriëlle Claes: films bewaren en 
restaureren is een dure zaak. 

(foto R. Szommer) 

• Is het bewaren van films een kostelijke 
zaak? 

,,Absoluut. Dat slorpte op ons budget van 
1990 ongeveer 25 miljoen frank op, alleen de 
bewaring en konservering." 

• Er worden ook films gerestaureerd? 

,,Ja. We hebben alle Belgische langspeel
films gerestaureerd en in veiligheid gesteld 
door ze over te brengen van nitraat op 
acetaat. Sommigen voorspellen dat dat ni-
traatfilms tegen het jaar 2000 volledig ont
bonden zullen zijn. Maar afgezien daarvan 
stelt de bewaring van nitraatfilms hoge veilig
heidseisen. Nitraatfilms zijn immers zeer 
brandbaar. Daarom worden ze overgebracht 
op acetaat, maar we bewaren ook de nitraat
kopieën nog. 

De restauratie van films is ook een dure 
aangelegenheid. De originele pelikule is dik
wijls aangetast door vochtigheid en schim
mel. Soms is ze ingekrompen, of zijn de 
perforaties beschadigd of verdwenen. De 
klank moet vaak opnieuw geregistreerd wor
den. Vooreen langspeelfilm kan de restaura
tie oplopen tot 600.000 frank." 

DE SINGEL 
• In het Filmmuseum worden ook films uit 
het archief gedraaid voor een publiek. 
Welke mensen komen er naar die vaak 
oude films kijken? 

„Wel, daar hebben we nog geen onder
zoek over verricht. Momenteel bereidt een 

> 
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TEATER 

„NE MEINS ZOE D'R ZOT 
VAN WORDEN" 

student er wel een eindverhandeling over 
voor. Op het eerste gezicht denk ik dat er 
veel studenten komen kijken. Ik geloof zelfs 
dat er naar de stomme films een duidelijke 
meerderheid van jonge mensen komt kijken. 
Het Filmmuseum bevindt zich in de onmid
dellijke nabijheid van een aantal filmscholen, 
en dat verklaart misschien veel. Maar toch 
komen er ook heel wat oudere mensen 
kijken. Het heeft zo'n beetje te maken met de 
programmalle." 

• Vindt U het niet spijtig dat zo'n films uit 
de oude doos alleen in Brussel kunnen 
bekeken worden? 

„Dat is inderdaad spijtig. Daarom zijn we 
nu ongeveer een jaar aan het onderhandelen 
met deSingel in Antwerpen, om daar even
tueel een nieuw museum op te richten. Dan 
kunnen we de films van het Archief ook in 
Antwerpen vertonen." 

(pdi) 

De som van een klassieker uit de Vlaamse 
toneelschrijfkunst met het talent van moder
ne teatermensen biedt als resultaat een 
ontroerend mooie toneelervaring. Cyriel 
Buysse's Het Gezin Van Paemel, geregi-
seerd door Dirk Tanghe, is tot 9 juni te 
bewonderen in het Gentse NTG Tolhuiskom-
pleks. 

ZOT WORDEN 
Cyriel Buysse schreef zijn overbekend na

turalistisch drama in 1902, het verhaalt het 
uiteenvallen en de totale vernedering van 
een tipisch Vlaams pachtersgezin, eind vori
ge eeuw. Boer Van Paemel, gans zijn leven 
eerlijk gewrocht in het zweet zijns aanschijns 
en steeds stipt zijn pacht betaald, wordt 
allerminst beloond voor zijn hard labeur. 
Enkel voortschrijdende annoede is zijn deel. 
Eén van zijn zonen wordt opgeroepen voor 
de troep en een ander, die in de grote stad 
deel uitmaakt van de nieuwe aanzwellende 
klasse der stadsproletariërs, weigert verder 
te slaven voor een hongerloon. Ook meneer, 
en vooral madame, de baron doen het leven 
van de koppige doch zeer onderdanige boer 
Van Paemel tot een welhaast onmogelijke 
helletocht venworden. „Ne meins zoe d'r zot 
van worden". 

Niet alleen wordt de pacht met 500 frank 
per jaar verhoogd en heeft Maurice, zoon 
van de baron, vroeger reeds de derde zoon 
van Van Paemel voor het leven verminkt, 
dochter Romania wordt daarenboven als 
kamermeisje door het kasteel opgeëist. De 
pastoor kan nauwelijks soelaas bieden. Mas
co -pallieteriaase vrijbuiter en vrijer van 
dochter Cordula- en Celestine -de derde 
dochter en een „kwezel" die haar dagen slijt 
met het prevelen van schietgebedjes- even
min. 

Het Gezin Van Paemel toont ons een 
staalkaart van de sociale geschiedenis van 
Vlaanderen tweede helft 19e - begin 20e 
eeuw. De laatste periode van het ancien 
régime, het arme Vlaanderen, de slaafsheid 
tegenover adel en kerk, het opkomend socia
lisme, de aantrekkingskracht van de Nieuwe 
Wereld. Hoewel deze fhemata heden groten
deels achterhaald zijn, grijpt het stuk ook 
vandaag de toeschouwer naar de keel. Men 
blijft onder de indruk van de eenvoud en de 
grandioze dramatische opbouw, van de 
kracht en de direktheid van de dialogen. De 
uitbeelding van het elementair en universeel 
rechtvaardigheidsverlangen gaat recht naar 
het hart. Het Is wonderbaarlijk hoe, ondanks 

de zich opstapelende rampen, alle valse 
pathos en tranerig melodrama uit het stuk 
gebannen zijn. Wat overblijft is pure, oprech
te emotie. 

Dirk Tanghe, jong en getalenteerd Vlaams 
regisseur voor wie met Het Gezin Van Pae
mel een einde komt aan zijn driejarig kon-
trakt met het NTG, deed dit stuk de eer aan 
die het verdient. Hij behield, terecht, de tekst 
zoals Buysse hem overleverde en zorgde 
voor een schitterende, filmische enscene
ring. Daarbij kon hij gebmik maken van een 
uiterst origineel, monumentaal dekor, ont
worpen door Steven Demedts. De enorme 
oppervlakte van de scène in het Tolhuiskom-
pleks, veeleer een sporthal dan een schouw
burg, toverde hij om in een onmetelijk koren
veld met gangen waarin en waartussen de 
akteurs fietsen, lopen en slapen. Vooraan 
staan, deels in het korenveld en deels op de 
rode grindweg die het korenveld afbakent, 
twee gigantische tafels waarrond het gebeu
ren zich grotendeels afspeelt. De toeschou
wer is als het ware getuige van opeenvolgen
de grootse schilderijen, of van een film. 

DREIGEND DEKOR 
Dit soms dreigende dekor is anderzijds 

helemaal geen beletsel om het stuk ook de 
broodnodige sereniteit en intimiteit te bezor
gen, zoals bijvoorbeeld tijdens de onvergete
lijke slotscène waarin boer en boerin Van 
Paemel, alles verloren hebbend, via hun 
zoon Eduard, hun kinderen alles vergeven 
en gebroken, geveld en in totale vereenza
ming nog enkel het ultieme kunnen verwach
ten. Deze ingetogenheid wordt gekreëerd 
zonder het klassieke, armzalige boereninte-
rieur. Wel is er een perfekt gedoseerd licht-
spel en een intelligente muziekkeuze om de 
sfeerschepping nog te benadrukken. 

De akteursprestaties zijn met Lieve Moort-
hamer (boerin Van Paemel) en Jef Demedts 
(boer Van Paemel) op kop uitmuntend. Jef 
Demedts is een norse, ruwe én geslagen 
boer; Lieve Moorthamer is ondanks alles de 
milde en liefhebbende boerin en moeder. 

Een staande ovatie was hun terecht deel. 

(f.d.) 

— Het Gezin Van Paemel van Cyriel 
Buysse. Regie: Dirk Tanghe. Dekor: Ste
ven Demedts. Meto.a. Jef Demedts, Lieve 
Moorthamer, Erik Herreweghe, Els Mager-
man. Tot 9 juni in het NTG Tolhuiskom-
pleks te Gent. Plaatsbespreking: 091/25 
32 08. 

PROGRAMMA 
Het volledige programma van de ver

toningen in het Filmmuseum kan aan
gevraagd worden bij het Filmmuseum, 
Baron Hortastraat 9 te 1000 Brussel. 
Het maandelijkse informatieblad met 
de filmprogrammatie kan op hetzelfde 
adres bekomen worden (300 fr. per 
jaar). We maakten voor U een selektie 
van de resterende april-vertoningen: 
* Zaterdag 13 april, 19u.: Onze jon
gens aan de IJzer (anon., zonder da
tum) 
* Maandag 15 april, 18u.15: fi/leeuwen 
sterven in de haven (Rik Kuypers, Ivo 
Michiels en Roland Verhavert, 1956); 
20u. 15: Monsieur Hawarden (Harry Kü-
mei, 1968); 22u.15: Brussels by night 
(Marc Didden, 1983). 
* Donderdag 18april, 22u.15: Verbran
de brug (Guido Henderickx, 1975) 
* Vrijdag 19 april, 18u.15: De vlas-
schaard (Boleslaw Barlog, 1942); 
20u. 15: De witte van Sichem (Robbe de 
Hert, 1980); 
* Dinsdag 23 april, 20u.45: De komst 
van Joachim Stiller {Harry Kümel, 1976) 
* Woensdag 24 april, 18u.15: Vechten 
voor onze rechten (Frans Buyens, 
1962); 22u15: Crazy love (Dominique 
Deruddere, 1986) 
* Donderdag 25 april, 20u.15: Een 
vrouw tussen honden wo/f (André Del-
vaux, 1979); 22u15: Het verloren para
dijs (Harry Kümel, 1978) 
* Vrijdag 26 april, 20u.15: De man die 
zijn haar kort liet knippen (André Del-
vaux, 1965) 
* Maandag 29 april, 20u.15: Het sacra
ment (Hugo Claus, 1989) 
* Dinsdag 30 april, 18u.15: Janssen en 
Janssens draaien een film (Robbe de 
Hert en Luc Pien, 1989). 

Het wordt ten zeerste aangeraden te 
reserveren! 
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SPORT 

DE LEGENDARISCHE 
WEERSTAND VAN ANQUETIL 

J
ACQUES Anquetil die als geen an
dere kon cijferen en rel<enen was 
zonder twijfel de grootste tijdrijder 
(de wedstrijden van de waarheid I) 
uit de geschiedenis. 

De zoon van bescheiden aard
beikwekers was nog onafhankelijke 
toen hij in de Landenprijs de „ge
kroonde hoofden" van de wielren
nerij een eerste keer in de vernie
ling fietste. Hij was toen negentien 

en Frankrijk leefde in het Bobet-tijdperk. 

Anquetil zat hoog en sierlijk gestileerd op 
zijn fiets. Hij duwde onmogelijk hoge versnel
lingen. De beheersing straalde van hem af. 
Hij kende de grenzen van zijn kunnen. Hij 
koos zijn doelen. Hij won de moeilijkste 
koersen met het uurwerk aan de pols en het 
rekenmachine in de hersenen. Hij beging 
weinig vergissingen. Hij was desondanks 
omstreden. Zijn ekonomisch rijgedrag was 
voor die jaren ongewoon en zeker weinig 
spektakulair. Hij viel maar aan wanneer het 
echt nodig was. Anders reed hij „defensief", 
had nooit een boodschap aan show en maak
te onveranderlijk het verschil in de tijdritten. 
Het publiek liep daar maar zelden warm voor 
en ook wedstrijdorganisatoren en joernalis-
ten duidden het hem meer dan eens ten 
kwade dat hij de koersen „lam legde" met 
een sterke ploeg. Zijn grootste tegenspelers 
waren Rik Van Looy en Raymond Polidor. 

Met eerstgenoemde bestond een slechts 
zelden verstoord onuitgesproken akkoord. 
De Fransman domineerde de rittenkoersen, 
de keizer regeerde in de eendagswedstrij-
den. Jacques en Rik hadden het grootste 
respekt en de diepste simpatie voor elkaar. 
Met Poupou lag het anders. De twee Fransen 
verdeelden hun land in twee kampen. Pre
cies zoals Coppie en Bartali en Van Steen
bergen en Van Looy dat eerder in Italië en bij 
ons hadden gedaan. 

Poulidor was eigenlijk de antipode van 
Anquetil. Hij was een aanvaller die de gren
zen (en vooral de beperkingen) van zijn 
talent niet kende. Hij kreeg daardoor gere
geld „slaag" van zijn grote konkurrent die de 
wedstrijden won die „hij wilde winnen"... 
Anquetil, geen geboren klimmer maar in de 
moeilijkste momenten terugvallend op zijn 
lengendarisch weerstandsvermogen en zijn 
gestaald karakter, vestigde eigenlijk onge
wild en onbewust de grote populariteit van 
Poulidor. Het publiek verpandde altijd graag 
zijn hart aan de eervolle verliezer(s). Van dat 
soort was Poupou het prototipe. 

Kenners beweren (geloven) dat 
Fausto Coppi, Jacques Acque-
til en Eddy Merckx de grootsten 
zijn die de internationale wiel
rennerij ooit heeft voortge
bracht. Het is mogelijk. Binnen 
deze „Heilige Drievuldigheid" 
van het veloke neemt de bleke 
Normandiër uit Quincampoix 
een aparte plaats in. Anquetil 
was inderdaad een kampioen 
die onder geen bestaand kwaii-
teitskriterium kon worden ge
klasseerd. 
Zijn erelijst blijft ook na Merckx 
indrukwekkend: vijf Tourzeges, 
twee Ronden van Italië, de Ron
de van Spanje, vijfmaal Parijs-
Nice, tweemaal de Dauphiné 
Liberé, de Ronde van Katalo-
nië, Sardinië en Sicilië, nege-
maal de Landenprijs waarin hij 
ook sistematisch rekordverbe-
teringen opstapelde, zeven
maal de GP van Lugano, vier
maal de Super-Prestige Pernod 
(voorganger van de wereldt}e-
ker), het werelduurrekort, 
Gent-Wevelgem, Bordeaux-Pa-
rij, Luik-Bastenaken-Luik. 

Anquetil was gedurende 15 jaar een 
toprenner. Hij sloeg de brug tussen 
Coppi en Merckx, tussen Bobet en 
Hinault. (foto VUM) 

Anquetil, eerder bewonderd dan bemind 
omwille van zijn gesloten gemoed, lukt in 
1965 een onmogelijke stunt. Acht uur nadat 
hij een slopende Dauphiné Libéré had ge
wonnen (in Avignon) stond hij in Bordeaux 
aan de start van de langste en meest uitput
tende koers van het jaar: Bordeaux-Parijs. 
Na een zeer moeilijke ochtend waarin hij aan 
opgeven dacht zegevierde hij in het Pare des 
Princes. Het was de dag dat Frankrijk de 
Normandiër in het hart en op de handen 
droeg. 

Anquetil was vijftien jaar lang een echte 
„toprenner". Hij sloeg de brug tussen Coppi 
en Merckx, tussen Bobet en Hinault. Op zijn 
drieëndertigste verbeterde hij een tweede 
keer (de eerste keer was hij tweeëntwintig) 
het werelduurrekord op de Vigorelli van Mi
laan. Het rekort werd niet gehomologeerd 
omdat ,,Maitre Jacques" zich niet naar de 
dopingkontrole wenste te begeven... Anque
til, die net als Coppi zijn ,,madammenhisto-
ries" kende, werd na zijn karrière een be
kwaam televisiekommentator. Hij overleed 
voor enkele jaren aan kanker. 

Anquetil was ongetwijfeld de grootste 
Franse kampioen uit de geschiedenis. 

Flandrien 
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SPORT 

IN HET SPOOR VAN MAGNI EN LEMAN 
Edwig van Hooydonck won met glans de 

75ste Ronde van Vlaanderen. Het was de 
tweede keer In drie jaar dat de bescherme
ling van Jan Raes zegevierend over de 
streep van 's lands meest prestigieuze wie
lerwedstrijd reed. Hij drukt daarmee de spo
ren van Fiorenzo Magni, de onvergetelijke 
kaalhoofdige Italiaanse crack, en Eric Leman 
die allebeid drie keer de Ronde wonnen. Een 
meesterstukje dat hen tijdens de oorlogsja
ren door Achiel Buysse was voorgedaan. 

BOSBERG 
Van Hooydonck is nog maar vierentwintig 

en heeft dus nog ruim de tijd om de Ronde 
een derde keer te winnen. Hij bezit daartoe 
de aanleg en het karakter. De wedstrijd 
schijnt bovendien naar zijn maat gesneden. 
De manier waarop hij zondag in Meerbeke 
won was indrukwekkend. Hij animeerde een 
vlucht van vier met Museeuw, Sorensen en 
Golz. Hij woog zijn tegenstanders een eerste 
keer op de Muur. Hij bevond ze te licht op de 
Bosberg. Hij reed niet, hij vloog van zijn 
rivalen weg. Precies zoals voor vierentwintig 
maanden. Van Hooydonck, nog altijd lang en 
benig en niet onmiddellijk een streling voor 
het oog, verdreef daarmee de twijfels die 
vorig jaar rond zijn persoon waren gerezen. 
Zijn ontwikkeling stagneerde toen. Er scheel
de altijd wat en ongewild dacht men terug 
aan Fons De Wolf, Eric Vanderaerden en 
andere Vlaamse beloften die na een felle 

Edwig Van Hooydonck won voor de 
tweede maal de Ronde van Vlaande
ren. Luidt hij ook een voor Vlaande
ren hoopvolle wielerlente in? 

(foto VUM) 

aanhef onherstelbaar diep terugvielen. Enkel 
Jan Raes bleef kalm en vol vertrouwen. Hij 
wist en weet wat Van Hooydonck wel en niet 
kon en kan. Raes predikte geduld. 

KASSEIEN 
In de voorbije winter telde Van Hooydonck 

de kasseistenen in en rond Geraardsbergen. 
Die sistematische aanpak wierp nu vruchten 
af. Meteen luidde Edwig een voor Vlaande
ren hoopvolle wielerlente in. Hij was immers 
niet de enige die zich in gunstige zin onder
scheidde. Ook Johan Museeuw, die zeker 
meer kan dan tot nog toe werd veronder
steld, en vice-wereldkampioen Dirk De Wolf 
onderscheidden zich in positieve zin. Het is 
merkwaardig dat onze koereurs kasseien 
nodig hebben om zich ten volle bewust te 
worden van hun kunnen en hun verantwoor
delijkheid. Andere uitblinker was Rolf Golz. 
De inmiddels achtentwintigjarige Westduit
ser behoort bij de internationale top. Hij is 
een renner die „de koers kan maken". Zijn 
aanleg is veelzijdig. 

Volgende zondag wacht het peloton de 
tocht naar de hel. Parijs-Roubaix, nog altijd 
het wereldkampioenschap van de klassie
kers, was vaak een Vlaamse aangelegen
heid. Er is geen enkele reden waarom het dit 
jaar anders zou moeten verlopen. Al heeft de 
Ronde van Vlaanderen het overtollig gewor
den bewijs geleverd dat de Italianen voort
aan op alle soorten parkoers met de besten 
kunnen wedijveren. Men is verwittigd. 

TWEE KLASSEN BETER 
Vorig weekend vierde Constant Vanden 

Stock zijn twintigjarig voorzitterschap van 
Sporting Anderlecht. Een lange tijd, dat ze
ker. Een periode ook waarin de Brusselse 
geuzebrouwer bewees niet één maar twee 
klassen beter te zijn dan zijn soortgenoten. 

REALISME 
Constant Vanden Stock won met Ander

lecht alles. Kampioenstitels, Belgische en 
Europese bekers, de Superkup, de Nationale 
Trofee voor Sportverdienste. Een indrukwek
kende erelijst die kennis en kunde verraadt. 

Maar er is meer. In de eerste helft van de 
jaren tachtig gaf hij ambitieuze bouwplannen 
vorm. Het nieuwe Anderlechtstadion, dat 
eind deze zomer zal worden voltooid, zal dan 
1,3 miljard gekost hebben. Een kolossaal 
bedrag dat ,,met eigen middelen" werd bij
eengeharkt. Geen staatssteun, geen ge

meentelijke subsidies, geen uitverkoop aan 
invest- of andere financieringsmaatschappij
en, geen schuldenberg. Wel ideeën en 
moed, verstand en realisme. Over een half 
jaar zal Anderlecht voetballen in een splinter
nieuw mooi eigentijds stadion. Het zet daar
mee een trend niet enkel in België (waar de 
loges en business seats al ruim navolging 
kregen) maar in gans Europa. 

Vanden Stock, die zijn leven lang zichzelf 
is gebleven en altijd met overleg, geduld en 
diplomatie zijn eigen weg Is gegaan, kreeg in 
de voetballerij ook zijn deel tegenslagen. Hij 
werd in de zaak-Bellemans meedogenloos 
aangepakt. Hij wankelde maar viel niet. Inte
gendeel. Hij draaide ook op voor de boetes 
van zijn spelers. Hij wilde zijn gegeven woor-
d(en) ook in de pijnlijkste omstandigheden 
nakomen. Het tipeerde de man en de mens. 

Sportief moest hij zijn elftal meer dan eens 
wederopbouwen. Hij deed het telkens op
nieuw, tot driemaal toe, met kennis en inzicht 

en met begrip voor de modernste ontwikke
lingen in het voetbalspel. 

GOED OMRINGD ~ 
Vanzelfsprekend liet Vanden Stock zich 

deskundig omringen. Op sportief gebied was 
Ivic vermoedelijk zijn grootste steun. Op 
bestuurlijk vlak deed hij met Michel Ver-
schueren een gouden greep. Daar kan geen 
twijfel over bestaan. 

Wanneer Anderlecht straks zijn éénen
twintigste landstitel viert zal niemand die 
méér verdient hebben dan de voorzitter die 
in zijn lange voetballoopbaan werkelijk alles 
was: speler (in eerste klasse), jeugdbegelei
der, voorzitter van een vierde klasse klub, 
bondscoach, klubbestuurder, bondsleider en 
voorzitter van 's lands machtigste klub. 

Om het met de woorden van Raymond 
Goethals te zeggen: „Ge moet het doon hé, 
ge moet just zaain". 
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MENGELWERK 

HERSENBREKER 

OPGAVE 81 
HORIZONTAAL 

een 3. In die vestigingsplaats l<un je in 
gemakkelijke houding rusten (5) 

6. Een beetje Vlaamse kermis, een beetje 
markt, en dan komt er een korstje op (7) 

8. Vijf, zes, zeven, negen, tien (9) 
10. Die koning regeert met ijzeren vuist, 

maar voorlopig zullen we geen last van 
hem hebben (7, 5) 

11. Eerst geef je iemand gelijk, en onmiddel
lijk kom je met een bezwaar (2, 4) 

13. Slotwoord (4) 
14. Gebuur van over de grens (5) 
16. Is soms minder erg dan het bestrijdings

middel (5) 
17. Melodieuze draden (6) 

VERTIKAAL 

1. Die rivier vind je op geen enkele land
kaart (10) 

2. Woning die voorzien is van een schok-
breker (8) 

4. Hij maakt krakkemikkige versjes (15) 
5. Kleurige lap voor een droge vis? (10) 
7. Waarom zo'n verwensing uitspreken als 

de stukken nog niet helemaal vaneen 
zijn? (5) 

9. Bedrijven zonder werknemers (12) 
12. Horizontale lijn (3) 
15. Ergens vertoeven tenwijl je er niet meer 

bent (5) 

OPLOSSING OPGAVE 80 
Horizontaal: 3. stemvork; 6. koks; 8. 
labeur; 9. koereur; 10. verstolen; 11. 
geel; 15. Anna; 16. trema; 17. afstand; 
18. geks; 20. broeinest; 21. datum; 22. 
stuurrad; 24. katoen. 

Vertikaal: 1. ijsfabrieken; 2. lever
traan; 4. vervlaamsen; 5. rijken; 6. 
kerkgangster; 7. keuien; 10. veter; 12. 
ende; 13. lans; 14. strijdlust; 19. kom; 
22. sok; 23. rond. 

WINNAAR 
OPGAVE 80 

Uit de talloze juiste inzendingen van deze 
week trok een onschuldige kinderhand vol
gende winnaar: M. Martens, Engelstraat 79, 
8480 Ichtegem. Meneer of mevrouw Martens 
ontvangt van ons eerstdaags een boeken 
pakket. Gefeliciteerd! 
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SATERDAG 

AHASVERUS 

„Winst Y. Saint-Laurent stijgt fors", 
las Ahasverus. 
Hopelijk zit er geen reukje aan. 

Vatlkaan: put van 3 miljard... 
...door de H. Stoel gezakt? 

Bosberg: Van Hooydonck... 
...kasseide weg. 

Waterverontreiniging wordt... 
...meer en meer geLaakt. 

Schwarzkopf met pensioen 
„Le repos du guemer" 

Misschien kan Kohl paus... 
...helpen met St.-Pieterspfenning? 

DDR hopeloos vervuild... 
...zWartburg... 

Atoompotjes voor Dienaars 
Hebben zij er wel oren naar? 
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TELEVISIE 

ZATERDAG 13 APRIL ZONDAG 14 APRIL " SFi 
MAANDAG 15 APRIL 

TV1 
11 00 Schooltelevisie, 12 30 Babel, voor migran
ten, 16 00 Jungle book, film, 17 48 Nieuwskrant; 
17 53 Kwislijn; 17 55 Nieuws; 18 00 Tik tak; 
18 05 Schoolslag; 18 45 Vlaanderen Vakantie
land, 19 20 Joker- en lottotrekking; 19 30 
Nieuws. 
20 00 Kwislijn 
20 05 Baraka, spelprogramma 
21 30 Ongelooflijk, maar Bardi, TV-show 
22 30 Vandaag 
22 50 Sport op zaterdag 
23 20 Een jaar in Vietnam, serie 

VTM 

15 30 Hanna Barbera, tekenfilms, 16 20 The Bub
bles, )8ugdserie, 16 35 That's love, serie, 17 00 
Super 50; 18 00 Nieuws; 18 05 The A-Team, 
aktieserie, 19 00 Nieuws. 
19 30 Waagstuk, kwis 
20 00 De juise prijs, spelprogr 
21 00 Karate Kid II, film 
23 00 Nieuws 
23 30 Blow-up, politiedrama 
01 20 Nieuws 

Ned. 1 

13 00 Nieuws; 13 41 De Vara matinee, koncert, 
14 44 Neighbours, serie, 15 09 Jules Unlimited, 
nieuwe technieken, 15 34 De verteller, serie, 
15 56 De speurder, serie, 16 48 Museumschat
ten, 16 57 De kleine wijzer, kwisprogr, 17 30 
Nieuws; 17 38 Kassa, konsumenteninfo, 1818 
Vara's Kindermenu, 19 00 Nieuws; 
19 22 Lingo, woordspel 
19 47 The Flying doctors, sene 
20 37 Oppassen I I I , serie 
21 05 Sonja op zaterdag, praatshow 
22 00 Achter het nieuws, aktualiteiten 
22 36 Twee voor twaalf, reeks kwisprogramma's 
23 16 De schreeuw van de Leeuw, kom program
ma's 
23 52 E.N.G., sene 
00 39 Museumschatten, kunstserie 
00 50 Nieuws 

Ned. 2 

13 00 Nieuws; 17 30 Nieuws; 17 40 Post!, brie
venrubriek, 17 45 The Thundercats, tekenfilmse-
ne, 18 05 Wordt vervolgd, tekenfilms, 18 30 Pau
ze TV, jongerenmag , 18 55 Jackpot, kwis, 19 25 
Junior survival, uithoudingsproef, 20 00 Nieuws. 
20 25 Navarro, politieserie 
22 10 Land in zicht, kultuurschatten 
22 30 Karel, praatsfiow 
23 20 De Taaimeesters, over taal 
00 45 Nieuws 

Ned. 3 

09 00 Nieuws; 18 00 Paspoort Marokkanen; 
18 30 Sesamstraat; 18 45 Jeugdjoernaal extra, 
1910 Minidraken, dok 
19 54 Trekking lotto 
20 00 Omzien in wrok, tv-spel 
22 00 Nieuws 
22 15 Studio sport 
22 50 North by Northwest, Thriller 

TV1 
09 00 Samson; 10 00 Protestantse eredienst, 
11 00 De zevende dag, praatkafee, 13 00 Huizen 
kijken, reeks over bouwen, 13 30 Sunday Proms, 
koncert, 14 30 Schoolslag; 15 15 Kat en hond, 
reeks over huisdieren, 15 40 Dansemuze, artistiek 
spektakel, 16 40 Space 1999, serie, 17 30 Kili
manjaro, nieuws voor jongeren, 17 55 Nieuws; 
18 00 Tik tak; 18 05 Plons, 18 10 In 't wilde weg, 
milieuprogr , 19 00 Sportweekend I; 19 30 
Nieuws, 19 45 Sportweekend II. 
20 30 Mijn papa, mama, TV-film 
21 45 Het ei van Christoffels, reportages 
22 15 I.Q., kwis 
22 45 Vandaag 
23 05 De zijderoute, dok 

VTM 

12 00 Super 50; 13 00 Nieuws; 13 30 Telebusi-
ness; 14 00 Love boat, sene, 14 45 Clip klub, 
15 00 Battle for the planet of the apes, film, 16 35 
Murphy Brown, sene, 17 00 Dag Koko, dieren-
mag , 17 55 VTM-sport; 18 00 Nieuws; 18 05 
Kinderakademie, 19 00 Nieuws. 
19 35 Waagstuk, kwis 
20 00 De Strangorianen, kom sene 
20 30 Walters verjaardagsshow 
22 00 Nieuws 
22 20 De sportshow 
23 25 Remington Steele, detektivesene 
00 10 Nieuws 

Ned. 1 

11 00 Eucharistieviering; 13 00 Nieuws; 15 35 
The Muppets show, poppenfilmsene, 16 00 La-
mers, praatshow, 17 00 Jonge mensen nu, sene, 
17 30 Nieuws; 17 35 KRO Kresj; 1815 Crash, 
jongerenprogr, 19 00 Nieuws. 
19 05 Waku, Waku, spelprogr 
19 35 De zingende apen van Khao Yai, dok 
20 10 Hints, pantominespel 
20 45 Ik heb al een boek, boekenprogramma 
21 30 Brandpunt 
22 05 Het ouderlijk huis, serie progr 
22 35 Unkindness of ravens, misdaadserie 

Ned. 2 

09 00 Babar de olifant; 09 25 Silent days, filmpje, 
09 45 Toren van pizza's, jeugdmagazine, 10 00 
Boter, kaas en deltawerken, kwis, 10 30 Het 
tweede gezicht, serie, 11 00 Reiziger in muziek, 
12 00 TROS voetbal plus, 13 00 Nieuws; 18 00 
The wonder years, sene, 18 25 Lokolé, mag , 
18 58 Moord-TV, popmag , 19 10 In living colour, 
sene, 19 30 OnrustI, subkultureel mag , 20 00 
Nieuws. 
20 10 Blackadder, kom serie 
20 42 Belevenissen, portretten 
21 07 Bij nader inzien, sene 
22 05 Het geheim van goede noten, progr over 
muziek 
22 56 Nieuws 

Ned. 3 

09 00 Nieuws; 12 00 Het Capitool, diskussie-
progr, 12 45 Je hart, je leven; 12 50 Lailat ui 
Qadr, 13 35 Studio sport; 18 00 PC privé; 18 30 
Sesamstraat; 18 45 Studio sport; 20 00 Nieuws. 
20 10 Kenmerk, aktualiteiten 
20 35 De Wilde Ganzen 
20 37 Sjappoo, jonge asielzoekers 
21 05 Werken aan werk, uitvaartverzorging 
21 30 Ischa, praatprogr 
22 00 Nieuws 
22 05 Het onderzoek, reeks portretten 
22 25 De hoge noot 
22 55 Nieuws 

T V 1 

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

TV 2 
18 30 Nieuwskrant; 18 35 Mooi en meedogen
loos, serie, 19 05 Uitzending door derden, 19 30 
Nieuws. 
20 05 Keuken-wijs, wet sene 
20 35 Memphis, kult mag 
21 00 Tofsport, vrijetijdssporten 
21 35 Uitzending door derden 

VTM 

15 30 Dallas, serie, 16 20 Santa Barbara, serie, 
16 45 Clip Club, verzoekprogr , 1 7 00 VTM-Kin-
derklub; 17 30 My secret identity, sene, 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 Dierenplezier, spelprogr 
20 30 MacGyver, serie 
21 30 Family ties, sene 
22 00 Nieuws 
22 30 Vroemtuigen, motormag 
23 00 Goliath awaits, minisene 
23 50 Nieuws 

Ned. 1 

13 00 Nieuws; 17 30 Nieuws; 17 37 Different 
world, sene, 18 02 Operation Mozart, jeugdserie, 
18 28 NCRV Sport op 1 , 19 00 Nieuws. 
19 20 De Cosby show, sene 
19 51 Ted's familiespelshow, spelprogr 
21 12 Hier en nu, aktualiteiten 
21 56 Roseanne, kom sene 
22 24 Cheers, sene 
22 48 Grensgesprek, programmasene 
23 08 Tekens van leven, kunst in Israel 
23 40 Nieuws 

Ned. 2 

13 00 Nieuws; 14 30 Santa Barbara, sene, 15 20 
Ontdek je piekje, Zutphen, 15 30 Studio Trappel
zak, kinderprogr, 16 00 Service salon; 17 30 
Nieuws; 17 38 Ko, de boswachtershow, natuur
serie, 18 28 Een droom van een tuin, info, 18 53 
Avro Sportpanorama, 19 20 Vinger aan de pols, 
med rubnek, 20 00 Nieuws. 
20 25 South by south east, serie 
21 00 True colors, serie 
21 30 Televizier, aktualiteiten 
22 15 L.A. Law, advokatensene 
23 20 Ontdek je plekje, Zutphen 

Ned. 3 
09 00 Nieuws; 10 00 Schooltelevisie; 18 30 Se
samstraat; 18 45 Jeugdjournaal; 18 55 Het klok
huis; 19 10 Teleac; 19 54 Staatsloterij, 
20 00 Nieuws. 
20 20 Milleubericht 
20 25 En plotseling sta je buiten; dok 
21 15 Eigenaardig, column 
21 23 De Europese markt, kurus 
22 00 Nieuws 
22 15 Studio sport journaal 
22 30 NOS Laat 

WIJ — 12 APRIL 1991 32 



TELEVSIE 

DINSDAG 16 APRIL 
TV1 
17 30 Het Capitool, serie, 17 53 Kwislijn; 17 55 
Nieuws; 18 00 Tik talc; 18 05 Plons; 1810 Draai
molen, De gestolen spiegel, 18 20 De kasteel-
geesten, serie, 18 40 Black Beauty, serie, 19 03 
Buren, serie, 19 30 Nieuws. 
20 00 Kwisliin 
20 05 De drie wijzen, kwisprogr 
20 40 Zeker weten? praatprogr 
21 50 Oeil, grappen 
22 30 Vandaag 
22 50 De vrolijke dokters van St.Swithin's, serie 

TV2 
18 30 Nieuwskrant; 18 35 Mooi maar meedogen
loos, serie, 19 00 Van aap tot aap, dok ,19 30 
Nieuws. 
20 00 Starligiit hotel, roadmovie, 
21 30 Uitzendmg door derden 

VTM 

15 30 Dallas, serie, 16 20 Santa Barbara, serie, 
16 45 Clip Club, verzoekprogr , 17 00 VTM-Kin-
derklub; 17 15 Katts and Dog, serie, 17 30 My 
secret identity, serie, 18 00 Nieuws; 18 05 Cij
fers en letters; 18 30 Home and away, serie; 
19 00 Nieuws; 19 30 Rad van fortuin. 
20 00 Luc, praatshow 
21 00 Twin peaks, serie 
22 00 Nieuws 
22 30 Telefacts, alkohol 
23 15 Soap, serie 
23 40 Nieuws 

Ned. 1 
13 00 Nieuws; 17 30 Nieuws; 17 39 Cult, 18 03 
Vara's kindermenu; 19 00 Nieuws, 19 23 Toon 
Hermans, one-man show, 
21 42 In het nieuws, praatprogramma 
22 35 Golden girls, serie 
23 04 Impakt, dokumentaire 
00 00 Museumschatten 
00 07 Nieuws 

Ned. 2 
13 00 Nieuws; 14 30 Santa Barbara, sene, 15 20 
Een stuk of twee, mag , 16 30 Captain Planet, 
serie, 16 40 Adventures in diving, natuurserie, 
17 05 Zorro, serie, 17 30 Nieuws, 17 40 Bouli, 
serie, 17 45 B.O.O.S., kinderprogr ,18 10 Count
down, pop, 18 55 De heilige koe, auto-en motor
sport, 19 25 Die 2 Speciaal, serie, 20 00 Nieuws. 
20 27 Wiseguy, serie 
21 25 Vechtsportgala, demonstratie 
22 15 Chirurgenwerk, med reeks 
23 30 Stop de persen, mediamag 

Ned. 3 
09 00 Nieuws; 10 00 Schooltelevisie; 18 00 Atlas 
van Anatolie, dok, 18 30 Sesamstraat; 18 45 
Jeugdjoernaal; 18 55 Het klokhuis; 1910 Mono
polie, sene, 20 00 Nieuws. 
20 25 Lopend vuur: mediarubriek, 
21 04 Faalangst, dok 
22 00 Nieuws 
22 15 Studio sport 
22 30 NOS-laat 
23 15 Klassieke mechanika, teleac 
23 45 Nieuws 

T V 1 

16 00 Samson, 1730 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 05 Tatort, serie 
21 40 Look, modemagazine 
22 30 Vandaag 
22 50 Wie schrijft die blijft, literair mag 

TV 2 
14 50 Sport extra: De Waalse Pi|l, 18 30 Nieuws
krant; 18 35 Mooi en meedogenloos, serie, 19 00 
Wij en de andere dieren, dok , 19 30 Nieuws. 
20 00 Sportavond 

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

Ned. 1 

13 00 Nieuws; 17 30 Nieuws, 17 40 KRO's Te-
kenfilmfestival, 18 00 Nederlands baggerwerk, 
een wereldzaak, dok ,18 30 Neighbours, sene, 
19 00 Nieuws. 
19 22 Volmaakte vreemden, sene 
19 50 Praktijk op poten, serie 
20 20 Pleisterkade 17, sene 
21 10 Brandpunt politiek café, aktualiteiten 
21 50 De Nomaden, reeks dokumentaires 
22 32 Eeuwigh gaat voor oogenblick, praatprogr 
23 22 Nieuws 

Ned. 2 

13 00 Nieuws; 14 15 Santa Barbara, sene, 15 04 
De TV-dokter, 15 05 Das Erbe der Guldenburgs, 
serie, 15 48 Belfleur, 17 00 Bassie en Adriaan, 
sene, 17 30 Nieuws; 17 40 De teenage hero 
turtles, sene, 18 02 Popformule; 18 42 Billy Hot-
dog, kinderprogr , 18 57 Dieren in het wild, dok , 
19 20 Kieskeurig; 20 00 Nieuws. 
20 27 Onze ouwe, knmireeks 
21 35 Tros aktua 
22 10 Een maand later, drama 
23 30 Fantazie in de ban van de werkelijkheid, 
kunstserie 

Ned. 3 

09 00 Nieuws; 09 30 Schooltelevisie; 18 00 De 
familie Ramdam, sene, 18 30 Sesamstraat; 18 45 
Jeugdjoernaal; 18 55 Het klokhuis; 1910 Van 
gewest tot gewest, reg nieuws 
20 00 Nieuws 
20 20 Stichting Socutera, Je hart, je leven 
20 25 Moscow a la Hollywood, dok 
21 21 Studio sport 

22 00 Nieuws 
22 15 Studio sport journaal 
22 30 NOS-laat 
23 15 Hi| zag dat het goed was... 
23 25 Nieuws 

DONDERDAG 18 APRIL 
TV 1 

15 30 Babei, 17 30 Het Capitool, serie, 17 53 
Kwislijn; 17 55 Nieuws; 18 00 Tik tak; 18 05 
Plons; 1810 Prikballon; 18 25 Carlos & Co, 
poppenmag , 18 40 De misterieuze steden van 
goud, sene, 19 03 Buren, serie, 19 30 Nieuws. 
20 00 Kwislijn 
20 05 Een zaak voor twee, sene 
21 05 Bagdad Café, sene 
21 30 Panorama, aktualiteiten 
22 25 Kunst-zaken 
22 30 Vandaag 
22 50 De nieuwsjongens, kom sene 

TV 2 
18 30 Nieuwskrant; 18 35 Mooi en meedogen
loos, sene, 19 05 Uitzending door derden; 19 30 
Nieuws. 
20 00 De wereld in kaart, sene 
20 50 Dame Margot Fonteyn, dok 

VTM 

15 30 Dallas, sene, 16 20 Santa Barbara, sene, 
16 45 Clip Club, verzoekprog , 17 00 VTM-Kinder-
klub; 17 30 My secret identity, serie, 18 00 
Nieuws; 18 05 Cijfers en letters; 18 30 Home and 
away, serie, 19 00 Nieuws; 19 30 Rad van for
tuin. 
20 00 Tien om te zien, show 
21 00 Dallas, sene 
22 00 Nieuws 
22 30 Star, filmmagazine 
23 20 VTM-sport 
23 50 Equal justice, serie 
00 35 Nieuws 

Ned. 1 
10 00 Vrouw zijn; 10 45 TV-fruitmand 13 00 
Nieuws; 15 00 De wereld van het witstaarthert, 
natuurfilm, 15 30 Ceddie, tekenfilmserie, 15 59 
Het kleine huis op de prairie, sene, 16 46 Kinder
krant, jeugdprogramma, 17 30 Nieuws; 17 40 
Tijdsein, 18 30 Stampwerk, kwis, 19 00 Nieuws 
19 20 Avonturenbaai, serie 
19 45 Our House, kom sene 
20 38 Het Atlantische Rijk, dok sene 
21 30 Tijdsein 2, aktualiteiten 
22 05 Mij overkomt dat niet, med dokumentaire 
22 35 De andere kant van... sene portretten 
23 00 Midlife, praatprogramma 
23 50 Tenslotte 
23 55 Nieuws 
Ned. 2 
13 00 Nieuws; 17 30 Nieuws; 17 40 Bouli, sene, 
17 45 Travelclub, toer reeks, 18 10 Top 40; 18 55 
Empty nest, sene, 19 20 Veronica Film en Video, 
filmmagazine, 20 00 Nieuws 
20 27 In de Vlaamsche pot, sene 
21 05 100.000 Gulden show, spelshow 
22 30 Nieuwslijn 
23 05 Married with children, sene 
23 35 Drop the dead donkey, serie 

Ned. 3 

09 00 Nieuws, 09 30 Schooltelevisie; 18 00 Wat 
doe jij nou? school- en laeroepskeuze, 18 30 
Sesamstraat; 18 45 Jeugdjoernaal, 18 55 Het 
Klokhuis; 19 10 Lucinda Lambton en de moder
ne architektuur, dok ; 19 35 Bekijk 't maar, serie, 
20 00 Nieuws. 
20 25 De Connaisseur, kunstkwis 
20 58 Portret van een huwelijk, sene 
22 00 Nieuws 
22 15 Studio Sport 
22 30 NOS-laat 
23 15 Logistiek 
23 45 Nieuws 
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EEN FILM PER DAG 

VRIJDAG 19 APRIL 

T V 1 

17.30 Het Capitool, serie; 17.53 Kwislijn; 17.55 
Nieuws; 18.00 Tik tak; 18.05 Postbus X, serie; 
18.30 Top 30; 19.03 Buren, serie; 19.30 Nieuws. 
20.00 Kwislijn 
20.05 De wonderjaren, serie 
20.30 Er was eens het vreemdelingenlegioen, 
avonturenfilm 
22 10 Première, film en video 
22.45 Vandaag 
23.05 Tijd is geld 
23.15 Voor 100.000 frank heb je niks meer, 
komedie 

TV 2 
18.30 Nieuwskrant; 18.35 Mooi en meedogen
loos, serie; 19.00 Uitzending door derden; 19.30 
Nieuws. 
20.00 De eindeloze reis, wet. serie 
21.00 Tepito si, dokumentaire 
22.00 Huizen kijken, info 
22.20 Tenutd, laureatenkoncert 

VTM 

15.30 Dallas, serie; 16.20 Santa Barbara, serie; 
16.45 Clip Club, verzoekprogr.; 17.00 VTM-Kin-
derkiub; 17.30 My secret identity, serie; 18.00 
Nieuws; 18.05 Cijfers en letters; 18.30 Home and 
away, serie; 19.00 Nieuws; 19.30 Rad van for
tuin. 
20.00 Wies Andersen Show, spelprogr. 
21.00 Call to glory, pilootfiim 
22.50 Nieuws 
23.20 Friday the 13th, serie 
00.05 Nieuws 

Ned. 1 

13.00 Nieuws; 14.10 Weg van de snelweg: Euro
pa, toer. serie; 14.22 Rondom tien; 15.07 Ja 
natuurlijk extra, dok.; 15.34 De vooruitgang, over 
sociale vernieuwing; 16.00 Passage, middagmag.; 
17.30 Nieuws; 17.38 Winnie the Pooh; 18.01 
Disney klub; 19.00 Nieuws. 
19.21 Weg van de snelweg; Engeland 
19.52 Dücker en Oudenrijn, kom. serie 
20.19 't Torentje, aktualiteiten 
20.29 Murder she wrote, serie 
21.20 Einstein, spelprogr. 
22.09 Rondom tien, diskussieprogr. 
22.55 De zijden draad, dok. 
23.17 Nocturne, klassieke muziekprogr. 
23.46 Nieuws 

Ned. 2 

13.00 Nieuws; 17.30 Nieuws; 17.40 Waar het 
verleden heden wordt, dok. serie; 17.55 Kijk TV, 
pop.-wetensch. mag.; 18.25 Dieren in het wild, de 
zwarte beer; 18.52 Hl de Ni, serie; 19.22 Jeans, 
reeks; 20.00 Nieuws. 
20.27 Medisch Centrum West, serie 
21.31 De tv-dokter 
21.32 De leukste thuis, amusement 
22 07 'Allo 'Allo, serie 
22 37 Staten-Generaal, reeks minidrama's 
22.47 Tros Hollywood boulevard, filmrubriek 
23.15 Nieuws 

Ned. 3 

08.55 Nieuws; 09.00 Schooltelevisie; 18.00 Pas
poort; 18.30 Sesamstraat; 18.45 Jeugdjoernaal; 
18.55 Het klokhuis; 19.10 Mooie Marjan, serie; 
19.40 Het gezicht van Nederland, Smallinger-
land; 20.00 Nieuws. 
20.25 Sport studio 
20.55 Geen C te hoog, muziekprogr. 
21.35 Cinema 3 
22.00 Nieuws 

David Hemmings speelde aan de zijde van Vanessa Redgrave weliicht 
zijn beste rol in Antonioni's „Blow up". Zondag 14 april op VTM om 
23u30). 

ZATERDAG 13 APRIL 

BLOW UP 
Een modefotograaf kiekt een verliefd 

paar in het park en krijgt bij het uitvergro
ten van de foto's de indruk dat hij een 
moord heeft geregistreerd. Deze eerste 
Engelstalige film van M. Antonioni uit 
1966 schetst een goed beeld van het 
„swinging Londen" van de jaren 60. Met 
David Hemmings en Vanessa Redgrave. 
(VTM, om 23U.30) 

ZONDAG 14 APRIL 

DE SLAG OM DE 
APENPLANEET 

Deze vijfde en laatste „Apenfilm" uit 
de reeks was meteen de laatste, en 
tevens de minst goede. Met Roddy 
McDowell en Claude Akins. (Battle for 
the Planet of the Apes - VTM, cm 15u.) 

MAANDAG 15 APRIL 

BABY BOOM 
Amerik. film uit 1987 met Diana Keaton 

en Harold Ramis. De jonge dinamische 
J.C. Wiatt krijgt onverwacht de kleine 
Elisabeth, het dochtertje van een veron
gelukte neef, toevertrouwd. Een kind 
past helemaal niet in haar drukke leefwe-
reld... (BRTf 1 , om 20u10) 

DINSDAG 16 APRIL 

STARLIGHT HOTEL 
In 1930 heeft ook in Nieuw-Zeeland de 

depressie lelijk huisgehouden en vele 

boeren zijn verplicht hun land te verlaten. 
De 13-jarige Kate Marshall loopt bij haar 
oom weg en gaat op zoek naar haar 
vader die naar Wellington op zoek ging 
naar een baan. (BRT 2, om 20u.) 

WOENSDAG 17 APRIL 

EEN MAAND LATER 
Ned. film van Nouschka van Brakel uit 

1987 met Renée Soutendijk, Monique 
van de Ven en Edwin de Vries. Liesbeth 
is de ogenschijnlijk gelukkige vrou
w/echtgenote/moeder die plotseling rare 
kuren krijgt en haar situatie ruilt met een 
onafhankelijke, vrijstaande vrouw... (Ned 
2, om 22u10) 

DONDERDAG 18 APRIL 

KRUISVUUR 
Sinds enkele maanden beleven Carine 

en Antoine een hartstochtelijke verhou
ding. Op een avond wordt Carine door 
drie nozems aangerand. Franse film uit 
1982, met Gérard Lanvin en Véronique 
Jannot. (Tir groupe - A2, om 22u05) 

VRIJDAG 19 APRIL 

VOOR 100.000 FRANK 
HEB JE NIKS MEER 

Franse komedie uit 1982 met Daniel 
Auteuil, Gérard Jugnot en Anemone. 
Twee vrijgezellen zijn werkloos gewor
den en zitten financieel aan de grond. 
Een spektakulaire bankoverval brengt 
hen op een idee... ((Pour cent briques 
t'as plus rien - T V 1 , om 23u15) 
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TOPWERVERS '91 

ToWfRi^ff? '9i 

Het Paasreces is voor onze wervers geen 
bezwaar geweest om te werven. Neem nu 
Erik Vandewalle, onze bezige kuituursche-
pen uit Izegem. Komt hij zomaar met 3 
nieuwe WIJ-abonnees op de proppen. En 
zijn telefoontje van dinsdag werd besloten 
met; „En d'er komen er nog!" 

Neem nu Betty Buys, onze al even bezige 
kultuurschepen uit Beringen. Zij stapt onze 
Topwerverslijst binnen met 3 nieuwe abon
nees. En zij besloot haar telefoontje: „Ik wist 
niet dat abonnementen werven op WIJ zo 
vlot ging. Ik heb er nog enkele in het vet 
liggen!". 

Goed zo en dank u voor deze... vijgen na 
Pasen! 

LIJST TOR-WERVERS 
Totaal vorige week 345 

1. Erik Vandewalle (Izegem) 21 
2. Ward Herbosch (Wommelgem) . . . 13 
3. Cecilia Vens-Demuynck (Izegem) . 11 
4. Anny Lenaerts (Wilrijk) 9 

Klaartje Allaert-De Vuyst (Schepdaal) 9 
6. Ingrid Roets (St.-Martens-Latem) . 8 
7. Walter Storms (Lovendegem) . . . . 6 

Marie-Louise Thiebaut (Berg) . . . . 6 
9. Greet Claes (Liedekerke) 5 

10. Eddy Vandermeulen (Gerdingen) . 4 
Maurice Passchijn (Meise) 4 
Veerle Wijfels (Zemst) 4 

14. Betty Buys (Beringen) 3 
Harry Van Herf (Zutendaal) 3 
Liske Vanhorenbeeck 
(Hofdstade- Zemst) 3 
Georges Raes (Ledegem) 3 

18. Lieve Van Damme (Diksmuide) . . 2 
Romain De Grave (St.-Gillis-Waas) 2 
Jose Lampaert (Tielt) 2 

Willy Kuijpers (Herent) 2 
Willy Putzeys (Lummen) 2 
Rob Geeraerts (Vorst-Kempen) . . . 2 
Ivo Coninx (Genk) 2 
Jan Caudron (Aalst) . . . . ' 2 
Georgette De Kegel (Ninove) . . . 2 
Lode Van Dessel (Nijien) 2 

Totaal Wervers 158 
Algemeen Sekretarlaat 206 
Algemeen Totaal 364 

DRUKKE TIJDEN 
28 APRIL BRUSSEL 

Vlaamse verenigingen, gegroepeerd in het 
Aktiekomitee Vlaanderen '90, organiseren 
op 28 april opnieuw een „lentemanifestatie" 
in Brussel. De organisatoren vragen biezon-
dere aandacht voorde Vlamingen in Brussel. 
Tevens beklemtonen zij onze solidariteit met 
Vlaams-Brabant. 

Net als vorig jaar zet de VU Vlaamse Vrije 
Demokraten haar schouders onder deze ma
nifestatie. We zorgen voor een frisse, opval
lende en ludieke aanwezigheid. 

Samenkomst te Brussel, E. Jacqmainlaan 
om 10 uur. 

1 MEI AALST 
Op deze dag van de arbeid legt de VU 

bloemen neer aan het Daens-monument te 
Aalst. Om 15u. samenkomst in het Kultureel 
Centrum De Werf waarna plechtigheid aan 
het monument. 

5 MEI ANTWERPEN 
De beschotten tussen de verschillende 

kunsten doorbreken, de draad met kunste
naars en kunstliefhebbers opnemen, aan
dacht vragen voor de stiefmoederlijke be
handeling van de schone kunsten: dat is het 
opzet van de kultuurdag: Kuituur Zonder 
Muur. 

Op 5 mei biedt de VU een programma met 
voor elk wat wils: poëzie, dans, muziek -

BLOEMEN ROUWKRANSEN 
BRUIDSTUILEN 
ZAALVERSIERING 

f ETRA P.V.B A 

w O HEIHOEFSEWEG 1 
l y ^ 2520 EDEGEM 
^ 4 ^ Tel. 03/457.23.89 

H^ 
N.V. ZAKENKANTOOR 

HERMAN STEENHOUDT 

1 STATIONSPLEIN, 
9500 GERAARDSBERGEN 

Tel. (054) 41 30 44 

Woonkrediet 
steeds iets beter! 

zowel klassiek als Vlaamse pop -, beeld
houw- en schilderkunst, ... 
Het geheel start met een gedachtenwisseling 
over de toekomst van het Nederlands en de 
kleine kultuurgemeenschappen in Europa. 

Kuituur Zonder Muur te Antwerpen, 't El-
zenveld. Vanaf 10 uur: gespreksronde 
Vlaanderen-Nederland en doorlopend tot 18 
uur: tentoonstellingen en optredens 

11 MEI HASSELT 
Op zaterdag 11 mei maakt de VU een 

balans op van drie jaar regeringswerk. Met
een leggen we ook onze onmiddellijke ver
wachtingen voor de toekomst vast. Dit ge
beurt tijdens het biezonder statutair partij-
kongres „Vlaanderen Belooft". 

Na de middag bent u hartelijk welkom op 
de slotzitting. Politiek en ontspanning wisse
len elkaar af. Zo worden de vier VU-ministers 
op de rooster gelegd door Lou De Clerck, 
hoofdredakteur van de Gazet van Antwerpen 
en Mark Platel, hoofdredakteur van Het Be
lang van Limburg. De Westvlaamse bard 
Willem Vermandere zorgt voor de muzikale 
omlijsting. Uiterarad zijn er toespraken van 
algemeen sekretaris Willy Kuijpers en alge
meen voorzitter Jaa/f Gabriels. Een en ander 
wordt aan elkaar gepraat door poppenspeler 
Armand Schreurs. 

Maak er een gezinsdag van. Kinderopvang 
IS voorzien. 

Biezonder VU-kongres te Hasselt, Kultu
reel Centrum. Om 10 uur: biezonder partij-
kongres en 14.30 uur: slotzitting. 

ADVERTENTIE 

HOTEL - RESTAURANT 

axtino 

Berg 17 - B 3790 St.-Martens-Voeren 
Tel 041/81 09 08 - 041/81.09 29 

Gastronomie in een groene oase 

Diverse forel spec en streekgerechfen 
Marktverse produkten 

Groepsarrangementen 

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

en grote parking 

Voor uw groepsreizen naar de Voerstreek 
met geleid bezoek aan de forellenkwekerij 
kontakteer ons. Speciale groepsmenu's. 
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Voor mij in Herent, doorheen het grote, 
vlakke tuinraam bewonder ik de bloei - vrij 
vroeg dit jaar - van onze tulpeboom. Eén 
witroze, purper-omrande kleurenpracht, ge
snoeid door Tine tot een reuzehand, die 
jaarlijks de lente én een verjaardag in ons 
huiskamer gooit. Dat doet hij nu al een 
kwarteeuw. Destijds toen we ons te pletter 
bouwden, schoot er weinig tijd over om een 

Na afloop van het VU-partijbestuur van 
maandag 8 april verspreidde algemeen voor
zitter Jaak Gabriels de volgende mededeling 
ten behoeve van de pers. 

KOERDEN 
De VU Vlaamse Vrije Demokraten stelt 

vast dat de internationale gemeenschap veel 
te laat en bovendien nog ontoereikend maat
regelen treft om de volkerenmoord op de 
Koerden een halt toe te roepen. Dat de 
Verenigde Naties niet mogen tussenkomen 
in de interne aangelegenheden van een staat 
is een al te eenvoudige dooddoener die elke 
rechtgeaarde volksnationalist verontwaar
digd doet steigeren. De VU stelt daarom met 
tevredenheid vast dat de Verenigde Naties 
verleden week uiteindelijk toch afstand de
den, en dit voor hel eerst in hun bestaan, van 
dit principe van niet-inmenging. De VU hoopt 
dat dit als een precedent mag gelden voor 
alle andere staten die op grove wijze de 
mensen- en politieke rechten van hun min
derheidsvolkeren schenden. 

Volgens de VU Vlaamse Vrije Demokraten 
getuigt het wel van een zelden gezien cynis
me van de bondgenoten in de tweede Golf
oorlog om eerst voor een kunstmatig staatje 
als Koeweit een derde wereldoorlog te riske
ren, en nauwelijks enkele weken later toe te 
laten dat een volk dat eeuwenlang dezelfde 
regio bewoont eens te meer afgeslacht 
wordt. Koeweiti's en oliedollars zijn belangrij
ker dan Koerden en het zelfbeschikkings
recht van een volk, zoveel is duidelijk. 

klassiek bloementuiltje of een verjaarsdag-
taart-met-cholesterol te kopen. Daarom 
plantten we een piepkleine magnolia. Op de 
markt gekocht als investering. Want ne mens 
verjaart-ieder-jaar. Dus ook Lieve Devijver, 
mijn echte-genote. En waar-ik-ook-ben of ga 
haar aprilse verjaardag gaat voor het grote 
raam naar de tuin, nooit ongemerkt voorbij. 

Die tulpeboom bindt ons ook nog op een 
andere manier. In Koerdistan vond ik hem, 
bij een eerste bezoek terug, in een bergdal. 
Volop in bloei. In allerlei tinten bedekte hij er 
de armoe en de terugtocht van Volksleider 
Barzani met zijn pesh merga's naar het verre 
Rusland, dat de Koerden enkele jaren als 
vluchtplaats zou dienen, totdat ook die wis-
selmunt zou opgebruikt zijn... Nooit zou ik 
dat bergdal vergeten, waar opgejaagde 
Koerden ons grote gastvrijheid boden. 

In de lentekou vierden ze er niettegen
staande alles hun „newroz" hun nieuwjaar. 
De lentedag betekent immers voor de Koer
den het nieuwe jaar. Letterlijk én figuurlijk is 
dat ook een betere dag dan onze eerste dag 
van de louwmaand. De hele natuur slaapt 
dan nog en het licht blijft gedompeld in de 
duisternis. Voor voorbladige bloeiers zoals 
de tulpeboom die de lente inluiden, is er dan 

Dit bewijst dat aan de nieuwe wereldorde 
waar dezer dagen zoveel over gesproken en 
geschreven wordt, nog heel wat gesleuteld 
moet worden. De genocide op de Koerden 
toont aan dat in de huidige wereldordening 
staten heilig zijn, en volkeren vogelvrij. Een 
nieuwe wereldordening moet voor de VU 
Vlaamse Vrije Demokraten daarom van een 
statenordening naar een volkerenordening 
evolueren. 

Intussen kunnen de Verenigde Naties 
méér doen dan nu: de VN moet er op toezien 
dat Irak geen vliegtuigen of helikopters meer 
inzet tegen de Koerden. Wat voor de interna
tionale troepenmacht een maand geleden 
een koud kunstje was, moet ook nu nog 
kunnen. Verder moet ook het voedsel- en 
geneesmiddelenembargo opgeheven wor
den, en moet alle humanitaire hulp die nodig 
is zo snel mogelijk ter plaatse gebracht 
worden. De Koerdische vluchtelingen kun
nen verder best in zones ondergebracht 
worden onder VN-bescherming. 

Tot slot vera/acht de VU Vlaamse Vrije 
Demokraten ook van de Belgische regering 
dat ze wat aktiever optreedt in het verlenen 
van humanitaire steun aan het Koerdische 
volk. 

NMBS 
Na kennisname van het SERV-rapport 

over het Star 21-plan van de Nationale Maat
schappij van de Belgische Spoorwegen, pleit 

nog geen zuurstof en licht genoeg in de 
ruimte om de levenssappen in gang te zet
ten. We mogen die Oksitaanse dokter en 
plantkundige. Pierre Magnol (1638-1715), 
dankbaar zijn dat hij die koninklijke lente
boom verder veredelde, zodat hij vanuit vele 
adellijke tuinen der blauwbloedige burgerij 
uit die tijd naar ons toegroeide. Meer dan 80 
soorten haalde hij op zijn verre reizen bij 
mekaar al stekkend en al knippend. Zij hele 
magnoliafamilie verloor echter gaandeweg 
haar kwaliteit als lenteboom, als opdracht
houder. De opdracht van de lente naar het 
hele jaar toe. De magnolia groeit nu vergeten 
als een doordeweekse kijkboom op een of 
ander plantsoen. Bij ons thuis echter niet I En 
deze lentemaanden houden voor ons allen 
een drievoudige opdracht in: 28 april - te 
Brussel: onze inzet rond onze wording-tot-
staat ; 5 mei - te Antwerpen: Kultuur-zonder-
Muur ; 11 mei - te Hasselt: ons aktualiteits-
kongres. Zijn die lentedoelen in je agenda 
terug te vinden? Heb je al met je vrienden 
met je afdeling afgesproken hoe je er naar 
toe komt? In 't laWIJtje vind je alle informa
tie. Of maak er een gezinsdag van. Rij niet 
alleen; spoor of kar samen. En wees erbij! 

Willy Kuijpers 

de VU Vlaamse Vrije Demokraten resoluut 
voor de federalisering van de NMBS. De 
nationale spoorwegmaatschappij blijkt zich 
immers niet als „nationale maatschappij" te 
gedragen. De regionale verdeelsleutels die 
ze hanteert, betekenen voor Vlaanderen 10 
tot 13 miljard frank derving van investerin
gen. Maar er loopt bij de NMBS nog heel wat 
meer op een verkeerd spoor: 

- hoewel de Franse spoorwegmaatschap
pij SNCF daar het nut niet van inziet wil de 
NMBS de elektrifikatie van de lijn Doornik-
Rijsel toch doorvoeren. De maatschappij 
heeft 200 miljoen Belgische franken veil voor 
een investering op Frans grondgebied. 

- alle plannen voorzien enkel in Waalse 
grensoverschrijdingen (Essen uitgezon
derd), zodat veelal een omweg gemaakt 
moet worden via Wallonië om aldaar tewerk
stelling te behouden of te kreëren. 

- de IJzeren Rijn-verbinding dient voor de 
VU een absolute prioriteit te vormen in het 
investeringsprogramma van de spoorwegen. 
De ontwikkelingen in Oost-Europa maken 
deze as dubbel zo belangrijk, maar de NMBS 
stelt andere prioriteiten. 

- na 24 jaar taalwetgeving bestaan er bij de 
centrale diensten van de NMBS nog steeds 
geen taalkaders. Uitspraken van rechtban
ken en -hoven dienaangaande worden ge
woon genegeerd. 

Om al deze redenen meent de VU Vlaam
se Vrije Demokraten dat Vlaanderen op 
spoorgebled beter zelf zijn eigen prioriteiten 
kan realiseren. 

HET PARTIJBESTUUR DEELT MEE 
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UIT DE REGIO 

RODENBACH 
TE DIKSMUIDE 

In zijn venvelkoming bij de opening van de 
Rodenbachtentoonsteiiing in de iJzertoren te Dil<s-
muide, benadrul<te Lionel Vandenberghe, voorzit
ter van het iJzerbedevaartl^omitee, de betel<enis 
van Albrecht Rodenbach als stichter van de eerste 
jongerenbeweging in Vlaanderen en in Europa.Hij 
vergeleek de scholierenbeweging, waarvan Al
brecht Rodenbach de leiding had, met het studen
tenprotest van mei '68. In beide protestbewegingen 
zijn gemeenschappelijke kenmerken aanwezig: de 
drang naar ,,waarheid", naar vrijheid, naar zelf
standigheid. 

Herman Gevaert schetste de figuur van Roden
bach binnen het ruime ideeëngoed van de Vlaamse 
beweging. Hij wees op het breed maatschappelijk 
en politiek denkkader waarin Albrecht Rodenbach 
moet gesitueerd worden. Rodenbach was geen 
taaiflamingant, maar een beweger en bezieler met 
een zeer persoonlijke visie op de politieke, sociale 
en ekonomische ontvoogding van het Vlaamse 
volk. Zijn visie beperkte zich niet tot een eng 
„nationaal" verband, maar plaatste zijn streven 
naar ,.waarheid" in een Europees kader. Het 
Rodenbachfonds wil die denkwereld opnieuw aktu-
aliseren en vertalen naar de jongeren van vandaag. 
Het projekt „Dichter" bij Vlaanderen is hiertoe de 
eerste aanzet. 

Lieven Demedts hield een toespraak over het 
tema „Dichten met Albrecht Rodenbach. In een 
boeiende voordracht schetste hij de evoluties in de 
poëzie van Rodenbach. 

NIEUW KONCEPT 

Het Rodenbachfonds heeft voor zijn tentoonstel
ling naar een nieuw koncept gezocht. De tentoon
stelling spreekt het hedendaags publiek aan, maar 
het kuTturele en geestelijke klimaat van de negen
tiende eeuw wordt geen geweld aangedaan. Het 
Rodenbachfonds heeft er daarom bij de opbouw 
van de tentoonstelling naar gestreefd beeld- en 
tekstmateriaal tot één harmonisch geheel te laten 
samenvloeien. 

DIksmuide 24 maart 1991. Twee glunderende gezichten In het IJzertorenmuseum voor 
het Gulden doek van Vlaanderen, geschilderd door de Oostllmburgse Hendrik Luyten 
(1859-1945). Tijdens de receptie, volgend op de opening van de Rodenbachtentoonstei
iing, overhandigde de nieuwe VU-senator Patrick Allewaert uit Roeselare de check met 
zijn eerste maandvergoeding van de senaat aan Lionel Vandenberghe, voorzitter van het 
IJzerbedevaartkomitee. Patrick Allewaert schonk dit bedrag voor het herstel van de 
toren. (Foto NEVAKO) 

De kataloog van de Rodenbachtentoonsteiiing 
werd uitgeschreven door Koenraad De Meulder. 
Naast een toelichting bij tekst- en beeldmateriaal, 
bevat de kataloog ook een uitvoerige tekst over het 
leven van Albrecht Rodenbach. De bezoeker krijgt 
bij elk onderdeel van de tentoonstelling een brede 
waaier aan achtergrondinformatie. De kataloog 
wordt ingeleid door een artikel „Albrecht Roden
bach nu" van de hand van Michel De Bruyne en 
een bijdrage van Lieven Demedts over de dichter 

Albrecht Rodenbach. De kataloog kan afzonderlijk 
besteld worden tegen 250 fr. op het nationaal 
sekretariaat van het Rodenbachfonds, Gebroeders 
Vandeveldestraat 68,9000 Gent, tel: 091/23.77.42. 

De tentoonstelling „Dichter" bij Vlaanderen 
loopt nog tot 22 mei In het Museum van de 
IJzertoren In DIksmuide. Ze is te bezichtigen 
elke dag van 10 tot 12u30 en van 14 tot 17u. 

(Advertentie) 

WIE WIL VOOR 
VUJO WERKEN? 

Zoals in 60 andere Vlaamse jeugdvereni
gingen heeft VUJO een gedetacheerde leer
kracht. De periode van onze huidige ter 
beschikking gestelde leerkracht loopt op 
1 september '91 af. 

Iemand die voltijds en vast benoemd is als 
lera(a)r(es) — zowel in het gemeenschaps-
als vrij onderwijs, op welk onderwijsnivo ook, 
en het nodige entoesiasme voor onze zaak 
aan de dag kan leggen, en nog geen 35 is, 
komt in aanmerking (in het vrij onderwijs is 
wel de toestemming van de inrichtende 
macht vereist) 

Ben JIJ die iemand ? Voor meer inlichtingen 
kan je op het VUJO-sekretanaat terecht-
Barrikadenplein 12, 1000 Brussel, tel. 
02/217 63.28 (tijdens de kantooruren). Als je 
je kandidaat wil stellen schrijf je naar hetzelf
de adres t a.v. VUJO-sekretans Wilfried 
Remy 

BORMSHERDENKING 
INMERKSEM 

Zondag 14 april vindt de nationale Bormsherden-
king plaats in Merksem. 45 jaar na de terechtstel
ling van Dr. August Borms komt Vlaanderen samen 
om hem te eren, die bewust zijn leven gegeven 
heeft voor zijn volk, zijn land, zijn Vlaanderen. 

Vergeten zijn de namen van de Belgische rech
ters, die hem tweemaal ter dood veroordeelden om 
hem op 12 april 1946 aan 6de executiepaal te 
binden. Maar nog duizenden weten dat Borms de 
dood is ingegaan met het ultieme bevel ,,Leve 
Vlaanderen, Dietsland Hou zeel" 

De Bormshulde begint om 12 u met de aankomst 
van de Amnestie-fakkelloop van het VNJ-Antwer-
pen Om 12.15 u wordt in de St-Franciskuskerk aan 
de Bredabaan de herdenkingsmis opgedragen 
door E.H. G Mees. Voor de omlijsting zorgen kunst
zanger Gust Teugels, het SMF-Scheidekoor Ant
werpen, organist St.Wouters en voordrachtkunste
naar Walda Van Onckelen. 

Om 13.15 u gaat de optocht naar het graf van 
Dr.Borms. Studentenleider Bert Laeremans zal er 
een toespraak houden en daarna volgt een bloe
menhulde. Deze bloemenhulde zal een eendrachti
ge eis zijn voor amnestie. 
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UIT DE REG O 

APRIL 
13 BERG: Dansavond van VU-Groot-Kampenhout 
In zaal Fauna-Flora te Berg Inkom 120 fr , w k 100 
fr 
13 GRIMBERGEN: 11de Lente-Restaurant Vanaf 
18u in Sporthal E Soens, aan de Singel Strom-
beek-Bever Ook op 14/4 van 11 u 30 tot 15u Org 
VU-Grimbergen 
13 JETTE: Bal in het St Pieterskollege, Verbeyst-
straat Org VBG-Jette (02/479 22 25) 
15 OPWIJK: Een Vlaamse Kultuurorganisatie in 
Opwi)k Om 20u m zaal Brouwershuis Org Vor
ming en Gemeenschap Inkom vnj 
18 BRUSSEL: UfsaI, Vri|heidslaan 19 te Koekel-
berg Om 12u30 spreekt Walter Luyten over de 
repressie na WO II Toegang gratis Info NSV en 
Karel Vandenberg (02/511 95 65) 
19 MAZENZELE: Leven, werken en vwnen in 
Vlaams-Brabant Spreker Etienne Van Vaeren-
bergh Om 20u in zaal „De Geleerde Man", 
Steenweg 43 Org vzw Vorming en Gemeen
schap 
20 LENNIK: Mozartkoncert met Jan Van Weyen-
berg (viool) en Noriko Murai (piano), om 20u in 
kasteel te Gaasbeek Org Vlaamse Kring i s m 
DF en Andreas Masiusknng 
20 ESSENE-HEKELGEM: Eetfestijn Vanaf 18u tot 
21 u Inl Rik Verhavert 
21 ESSENE-HEKELGEM: Eetfestijn Vanaf 11u30 
tot 17u Inl Rik Verhavert 
22 BRUSSEL' Info-avond,,Midden-Europa tussen 
Praag en Boekarest" Om 20u in Lakensestraat 
120 Inl Lieven Dehandschutter (tel 091/25 75 27) 
23 JETTE. Kultureel verblijf aan zee te Westende 
tot 30/4 Org VBG-Jette (02/478 37 74) 
24 SINT-AGATHA-BERCHEM: Hans De Belder 
over „De Golfknsis opgelost of met ' " Om20u 
in De Kroon, JB Vandendrieschstraat 19 Org 
Karel Bulsfonds-Berchem 
25 DILBEEK: Verbroedenng in Ontmoetingcen 
trum Westrand, Kamerijklaan, om 14u Org 
VVVG-Dilbeek i s m seniorenraad (02/466 07 90) 
25 RUISBROEK: ,,Leven, werken en wonen in 
Vlaams-Brabant" door Etienne Van Vaerenbergh 
Om 20u in Taverne De Fregat, Kerkplein 32 Org 
Vorming en Gemeenschap 
26 STEENOKKERZEEL: „Voor een beter beheer 
van het kanaal Leuven-Mechelen" Praatkaffee 
met Willy Kuijpers, Etienne Van Vaerenbergh, ir 
Vandenabeele (visserijdienst), ir Vandewalle (VI 
Milieumaatschappij) Greenpeace e a In de Vnje 
Basisschool, Van Frachenlaan 26, om 20u Org 
De Vlaamse Gaai 

29 BRUSSEL: Lakensestraat 120, om 20u De 
Baltische Staten door prof dr R Yakemtchouk 
Toegang gratis Org Dosfelinstituut Info 
02/219 92 50 

STAD VILVOORDE 
Aanwerving van een grondwerker-

ploegarbeider bij het stedelijk bedrijf 
voor vjfatervoorziening en aanlegging 
van een wervingsreserve, geldig voor 
twee jaar 

Kandidatuurstelling kan tot 4 mei 
1991 bij middel van inschrijvingsformu
lier samen met aanwervingsvoonwaar-
den te bekomen op de Personeels
dienst, stadhuis, 1800 Vilvoorde, tel. 
02/251 09 85 
In opdracht 

De sekretans. De burgemeester. 
Vera Boudry Laurent Moyson 

Kostuums naar maat 
HERENKLEDING 

LIMBURG 

rmees 
Steenhouwersvest, 52 

ANTWERPEN 

VUJO-HOEVENEN OP 
VOERENWEEKEINDE 

Op 19, 20 en 21 april trekken de VU-jongeren er 
enkele dagen tussenuit naar Voeren (Kostprijs 
voor dit ganse weekeinde 1550 fr) 

De reis gebeurt met eigen wagens vanuit Sta-
broek Meer inlichtingen bij Bert Mertens, Kastanje
laan 33 te 2940 Stabroek (Hoevenen) (tel 
665 03 70) 

LEDENFEEST TE 
NEEROETEREN-
OPOETEREN 

In aanwezigheid van volksvertegenwoordiger 
Frieda Brepoels en van senator Jef Van Bree hield 
de afdeling haar jaarlijks ledenfeest m het Ontmoe
tingshuis van Voorshoven Na een video-uitzending 
I V m de zes pijlers was er een korte toespraak 
door Frieda Brepoels Daarna behandelde een 
pannel met o a Frieda Brepoels, provincieraadslid 
Jaak Cuppens, gemeenteraadslid Mathieu Meuwis 
en OCMW-raadslid Rene Klerckx enkele vragen 
van het publiek Bij een lekkere pint en een 
heerlijke boekweitkoek (aan het fornuis stond Anna 
Vandersteegen) werd nog lang en druk nagekaart 
Dank aan alle medewerkers 

De winnende nummers van de tombola 
72-84-116-180 276-250-362-300-421-455-
471 - 523 - 588 - 634 - 621 - 727 - 723 - 760 840 -
875 - 921 - 964 - 756 

APRIL 

13 BILZEN: Groot \fernieuwingsbal in CC St-
Amandus, Kleine Spouwen Aanvang 20u 30 In 
aanwezigheid van minister Johan Sauwens, kamer
lid Frieda Brepoels en alle gemeentemandataris
sen 
14 BERINGEN: Politieke fietstocht van Beringen 
naar Hasselt, en perskonferentie Start lOu Kerk
plein Beringen Perskonferentie om 13u in De 
Heraut te Hasselt Org VUJO-Limburg Info Johan 
Cuypers (02/219 49 30) 
17 BILZEN: Op reis in het Midden-Oosten Ge-
spreksavond met Hans De Belder in Cafetaria De 
Kimpel, Eikenlaan te Bilzen om 19u30 Org 
VUJO-Zuid 
24 GENK: Bezoek Diamantmuseum Grobbendonk 
Org VVVG-Genk (011/35 88 79) 

HARMONIE-
UNIFORMEN 
TE KOOP 

De Harmonie Recht door Zee uit Eigenbilzen, zal 
op 14 apnl as om 17 uur, te Gellik in de zaal 
Esperanza, ter gelegenheid der muziekfeesten al
daar, een koncert geven o I v Wilfried Theunissen 
Bij deze laten we ook weten, dat bovenvermelde 
harmonie, een 40-tal oude uniformen, in goede 
staat, te koop geeft Prijs overeen te komen 

Kontaktadres Voorz Theo Bessemans, Winke-
lomstraat 17 te 3740 Eigenbilzen (011/41 1761) 

ZOEKERTJE 
— GEVRAAGD — 31-jarige licentiaat Biologie wil 
van het onderwijs naar de private sektor Is bereid 
tot ander werk dan datgene wat specifiek uit zijn 
opleiding resulteert Voor inlichtingen zich wenden 
tot senator dr J Valkeniers, tel 02/56916 04 

— GEZOCHT — Tweetalige 38-jarige gescheiden 
vrouw zoekt nieuwe betrekking als verkoopster of in 
onderhoudsdienst, liefst in Brussel Voor inlichtin
gen zich wenden tot senator dr J Valkeniers, tel 
02/56916 04 

H O F DE DRAECK 

^Sijti^ 

Groen rust en gastronomie 
in VOEREN 

'n Kasteelhotel dat zijn service 
volledig afstemt op een gastvrij 
en culinair verblijf 

Pas heringerichte luxekamers 

Midweekarrangement drie 
overnachtingen met ontbijt en 
3 viergangendiners 4 950 8 F 
per persoon 

Hoofstraat 6 
3793 Teuven 
Tel (041) 81 10 17 
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UIT DE REGIO 

APRIL 
9 IZEGEM: ASLK-zaal om 20u.: hobby-avond. 
Org.: FW-lzegem. 
10 BRUGGE: Diamontage met overvloeiing en 
muziek „Brugge die scone". Org.; WVG-St.Kruis 
(050/35.54.30). 
11 ADINKERKE: Causerie „Hekserij in Vlaande
ren". Org.: VWG-\feurne/De Panne/Adinkerke 
(058/31.272.26). 
12 IZEGEM: Vlaams huis vanaf 20u.: tweede 
kaarting. Ook op 14/4 vanaf lOu. Org.: Kaarters-
klub Vlaams Huis. 
12 LANGEMARK: Achter de schermen van de 
kollaboratie en de repressie, door Maurits De 
Wilde. Om 20u.in zaal Munchenhof, Markt 32. 
Iedereen welkom. Org.: Vriendenkring Volksbelan
gen 88. 
12 OOSTENDE: Een avond met Jos Vandeloo. Om 
20u. in zaal Ten Stuyver, Stuiverstraat 357. Deuren 
19U.30. Inkom: CJP of 50+-pas: 120 fr., wk. 150 
fr.,'deur 180fr. Org.: RodenbachbfondsOostende 
(059/50.84.80). 
13 BLANKENBERGE: Koncert in het Forum, Kerk
straat, om 20u., door St.-Ceciliaharmonie en Zang
koor der XX-en. Kaarten bij E. Duysters 
(050/41.36.54), 
13 BRUGGE: Wijn- en kaaskaarting. Vanaf 19u.30 
in het Parochiaal Centrum, violierstraat. Kaarten 
aan 70 fr. vooraf te bekomen bij VU-bestuursleden. 
Org.: VU-Brugge-kern. 
17 OOSTDUINKERKE: Om 20u .30 in zaal De Witte 
Burg: aerobic, ook op 24/4. Org.: FW-Duneblom-
me. 
17 TIELT: Gespreksavond „Het andere Brussel, 
een afrekening met vooroordelen". Gastspreker: 
Paul De Ridder. Om 20u. in café 't Paradijs, 
leperstraat 14. Kaarten: 80 fr. 
18 ROESELARE: Een avond met Hans De Beider 
over „Politiek en diplomatie". Om 20u. in het 
Dienstencentrum 't Leeuwke, H. Verrieststraat 4. 
Org.: Rodenbachkring Roeselare. 
18 KORTRIJK: Voordracht door joernaiiste Mia 
Doornaert over „De golfkrisis ais test voor Europa's 
macht en onmacht". Om 20u. - Kredietbank, Lelie
straat 21. Org. Hendrik Brugmanskring. 
18 KUURNE: Voordracht door Volksvertegenwoor
diger Hugo Coveliers over,,Banditisme en Bende
vorming - Rijkswacht overbodig???". Om 20u. in 
het Ontmoetingscentrum Ter Groenen Boomgaard. 
Org. VU- en FVV-Kuurne. 
19 OOSTENDE: Open gesprek met volksvertegen
woordiger Jan Loones over,,Nieuwe troeven voor 
onze kust"; met Europarlementslid Jaak Vande-
meulebroucke over ,,Vlaanderens kansen in Euro-
pa"en met vice-eerste-minister Hugo Schiltz over 
,,Vlaanderen, een dimensie meer". Om 20u. in zaal 

,,Ten Stuiver", Stuiverstraat 357. Org. VU-Groot-
Oostende en het arrondissementsbestuur VU-
Oostende-Veurne-Diksmuide. 
20 VEURNE: Ledenfeest met algemeen VU-voor-
zitter Jaak Gabriels en volksvertegenwoordiger Jan 
Loones. Inschrijven bij Albert Huyghe (650 fr. p.p.) 
(tel. 058/31.16.83). Om 19u30 in Avekapelle, zaal 
„De Reygaerd". Org.: VU-afdeling Veurne. 

21 WEVELGEM: Gezinsvriendelijke lentefiesttocht 
doorheen Groot-Wevelgem. Start 14u30 - Molen. 
Org.: Aktie Veilig Verkeer en Zuiver Milieu i.s.m. 
VU-Groot-Wevelgem. 
22 IZEGEM: Bovenzaal Oud Stadhuis om 15u.: 
voordracht over Palingen, door J. Deiancker. Org.: 
VWG-lzegem. 
22 OOSTENDE: Voordracht over Oostende. Org.: 
VWG-Oostende (059/70.95.02). 
23 BLANKENBERGE: Eendagstrip naar Brussel 
met bezoek parlement, katedraal, Mini-Europa (250 
fr. supplement). Vertrek 7u.30 aan stadhuis. Kost
prijs: 750 fr. Inschrijven bij E. Duysters 
(050/41.36.54). Org.: WVG-Blankenberge. 
24 KORTRIJK: Gesprek met voorzitter Jaak Ga
briels. Om 20u. in de Oude Dekenij, Sint-Maartens
kerkhof 1. Programma: voorstelling Toekomstplan 
voor Vlaanderen met toelichting en gelegenheid tot 
vragenstelling. Org.: VU-Kortrijk. Inkom gratis. 
24 OOSTENDE: Daguitstap naar Diksmuide en 
abdij van West-Vieteren. Org.: VWG-Oostende 
(059/70.95.02). 
24 BRUGGE: Spreekbeurt,,Humor en wetenschap 
in de politiek". Org.: VWG-St.-Kruis-Brugge 
(050/35.54.30). 
24 IZEGEM: Knutselavond ,,Het maken van een 
sierspeld". Om 20u. in Parochiecentrum, Omme
gangstraat 5. Inschrijven voor 17 april. Prijs: 325 fr. 
Org.: Vlanajo vzw. 
25 VEURNE: „Vlaanderen in Europa, een zee van 
troeven", door Jaak Vandemeulebroucke. Om 
19U.30 in Vormingsinstituut voor KMO, St.ldesbal-
dusstraat 2. Inkom Gratis. 
26 WINGENE: Raymond van het Groenewoud en 
zijn Vlaamse Mustafas (voorprogramma met No 
I.D.). Om 20u. (deuren om 19u) in Parochiaal 
Centrum. Kaarten: voowerkoop 300 fr., aan kassa 
400 fr. te verkrijgen bij VU-afdeling Wingene, Fut-
selstraat 27 (tel. 051/65.56.35). 
28 DEERLIJK: Familiale autozoektocht, t.n.v. ge-
handikapte kinderen, minderbedeelden en bewo
ners Rustoord. Start ts. 13 en 14u. café Brouwers
hof. Prijsuitreiking om 20u. in Gaverkasteel, Gaver
domein. Org.: VU-Deerlijk. 
28 BRUGGE: VU-Brugge legt bus in naar betoging 
in Brussel. Inschrijven noodzakelijk (250 fr. p.p.) op 
het VU-sekretariaat, Graaf de Müeienaerelaan 119 
(050/33.80.53 — 's avonds). 

VSVK-IZEGEM NAAR 
RIJNLAND 

De Vlaamse studie- en vormingskring van Ize-
gem reist naar Keulen, Bonn en de Rijn en wel van 
vrijdag 10 tot en met zondag 12 mei. Om 8 uur 
vertrek aan het Stadhuis, Koornmarkt te Izegem 
richting Keulen voor bezoeken aan de stad Keulen 
o.l.v. een Nederlandstalige gids. Avond : vrij (er 
worden mogelijkheden voorgesteld). 

Op zaterdag 11 mei wordt de stad Bonn (Munster 
en/of Beethovenhaus) bezocht en 's avonds Rüdes-
heim. 

Zondag 12 mei terugreis via Trier. 
De prijs bedraagt 6.000 fr. per persoon. 
Voor de deelnemers : gelieve zo vlug mogelijk 

uw wensen kenbaar te maken in verband met de 
kamerverdeling : er zijn twee- en eenpersoonska-
mers. 

Wie nog wenst in te schrijven, doet dit via een 
overschrijving van 6.000 fr. per persoon, voor 1 mei 
1991, op rekening 465-0195771-57 van VSVK, 
Kortrijksestraat 166, Izegem. 

RODENBACH BIJ 
VNJ-DIKSMUIDE 

Het Vlaams Nationaal Jeugdverbond Diksmuide-
Westhoek organiseert op zaterdag 27 april 1991 om 
19u30 haar tweede Vlaamse Volksavond in de 
uitvoeringszaal ,,Kruispunt", M. Doolaeghestraat 
te Diksmuide. Kleinkunstenaar Johan Vandenber-
ghe en alle VNJ-ers zorgen voor een boeiende en 
onvergetelijke avond met als thema:,,Vlaanderen: 
Van Rodenbach tot heden". 

Kaarten: wk: 100fr., zaal: 12fr., kinderen-12j.: 
gratis. Bij fam. Bultinck, tel. 051/50.16.92 of door 
overschrijving op 474-8159741-41 van VNJ-Diks-
muide-Westhoek. 
ADVERTENTIE 

KEUKENS-SANITAIR 
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 
Assesteenweg 240, TERNAT 

Tel. 582.29.15 

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

ADVERTENTIE 

P A A S M E N U RESTAURANT 

Quiche van mosseltjes als proevertje H A S S E L T B E R Q 

1/2 kreeftje met groene asperges 
•ir r 

Bladerdeegje van zeeduivel en asperges 
kervelboter 

•ü 

Lamzadel met thijm 
•ü -

Nagerecht 

1.500 fr. per persoon ŝ 
Er is steeds 

een luchmenu 900 fr. per persoon 

Banketzaaltje gratis 

Nieuwelaan 47, 1860 Meise 
02/269 70 45 

Woensdag en zondagavond gesloten 
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UIT DE REGIO 

ANTWERPEN 
APRIL 
12 DEURNE: Studiebezoek aan Rust- en Verzor
gingstehuis „De Regenboog" te Zwijndrecht. Bij
eenkomst 13U.30 aan terminus tram 2 (Linkeroe
ver). Org.: WVG-Deurne (03/321.75.95). 
12 BERCHEM: Studiebezoek aan domein Cante-
croy. Org.: WVG-Berchem (03/218.71.58). 
12 KALMTHOUT: „Portugal... waar het land op
houdt en de zee begint", filmvoordracht om 20u. in 
de Gildekamer achter rusthuis St.Vincentius, Ka-
pellesteenweg 81. Org.: FVV-Kalmthout i.s.m. 
VTB-VAB en St.Jorisgilde. 
13 MERKSEM: Intieme Dr. Bormshulde door VU-
afd. Merksem. Verzameling om 14u.30 stipt aan de 
ingang van het oud kerkhof te Merksem. 
13 BORNEM: Studiebezoek aan abdij en sterren
wachtmuseum te Grimbergen. Org.: VWG-Bor-
nem (03/889.40.50). 
13 BERCHEM: Rommelmarkt in lokaal Kover, Jo
zef Wautersstraat 21. Ook op 14/4. Org.: WVG-
Berchem (03/218.71.58). 
13 EDEGEM: Kaartavond in „De Drie Eiken" om 
20u. Op voorhand inschrijven. Org. VNSE. 
14 MERKSEM: N.a.v. Dr. Bormsherdenking te 
Merksem is Vlaams Nationaal Centrum, Bredabaan 
360, geopend vanaf 10 's morgens. 
15 ANTWERPEN: Debat met Walter Tillemans 
(Raamteater), Frie Leysen (DeSingel), Erik Van 
Rompuy (CVP) en André De Beul (VU). Info: 
Coremanskring. 
16 EDEGEM: Van 20u30 tot 21u30 dienstbetoon 
door VLAMAT in Drie Eiken. 
17 EDEGEM: Bezoek aan het Douanemuseum te 
Antwerpen. Om 19u samenkomst op het kerkplein 
van Edegem. Org. en info: FVV-bestuur tel. 
03/339.17.66 of 03/449.70.01. 
17 BERCHEM: E.H. De Roover vertelt over de 
„Papoea's". Om 20u in het Cultureel Centrum 
Berchem. Iedereen welkom. Leden: gratis - niet-
leden 100 fr. en eO+ 50 fr. Org. f^V-Berchem. 
18 HOVE: VU-Hove nodigt uit voor Informatie
avond over ,,Toekomstplan voor Vlaanderen". In 
het Kostershuisje, Kapelstraat 6. Gastspreker: Pa-
trik Vankrunkelsven. Iedereen welkom. 
18 MORTSEL: Stadsbezoek aan Genk-Achel. 
Org.: WVG-Mortsel (03/449.68.48). 
18 KAPELLEN: Bezoek aan atelier van Ivo Bake-
lants (glaskunstenaar) in de Manebruggestraat 247 
in Deurne. Vertrek 13u30 op de parking GB met 
eigen wagen. Inl. mevr. Ina Budding tel. 
03/664.46.62. Org. FVV-Kapellen. 
19 TONGERLO/WESTERLO: Spreekbeurt door 
Walter Luyten over ,,De houding van de Belgische 
staat ten opzichte van de Vlamingen die veroor
deeld werden i.v.m. de problematiek van de volke
renmoord te Katyn". Om 20u.30 in Kapellekeshoef, 
Kapelstraat 1. Org.: SMF-Kempen. Gratis toegang. 
19 MERKSEM: Kaartavond met Vlanac Merksem. 
Om 20u. in Vlaams Nationaal Centrum, Bredabaan 
360. Deelname 100 fr.p.p. Inschrijving ter plaatse. 
19 BRASSCHAAT: Een avond over Aartsbisschop 
Romero, El Salvador en de situatie in Midden-
Amerika. Om 19u30 in de Oude Pastorij. Gast: 
Guido De Schrijver (scheutist en lid van het Rome-
ro-en Guatemala-komitee). Org. VU-Brasschaat 
i.s.m. VCLD. 

19 GEEL: Kwis voor de Wisselwimpel Staf Driesen. 
Om 20u in zaal ,,De Hoef", Winkelomse Heide. 
Org. FVK-Rodenbachfonds. 
19 KONTICH: Een meeleef-avond rond de figuur 
van Emiel Hullebroeck m.m.v. Gust Teugels. Om 
20u15 in Magdalenazaal 2. Vooraf inschrijven bij 
Willem Schiltz (tel. 03/457.36.97). Deelnameprijs 
100 fr. (Aperitief inbegrepen). Org. Vlaamse Kring 
Kontich. 
20 EKEREN: Jaarlijkse receptie van VU-Ekeren en 
prov. raadslid Leo Luyten. Om 15u. in Lambertus 
Vormingscentrum, Oorderseweg 8. Gastspreker: 
André Geens. 

HUGO SCHILTZ SPOORDE TUSSEN 
ANTWERPEN-ESSEN 

Vice-Eerste minister Hugo Schiltz is op woens
dag 27 maart j . l . een kijkje gaan nemen op de 
NMBS-lijn 12, waarlangs — als het van de federale 
regering afhangt — de SST naar Nederland zal 
rijden. Tijdens zijn werkbezoek liet hij zich verge
zellen door VU-kamerlid Herman Lauwers, Ludo 
Dirks (kabinet Sauwens), een afgevaardigde van de 
NMBS en diverse lokale VU-mandatarissen en 
kaderleden. Gedurende de treinrit stelde de minis
ter vast dat de komst van de flitstrein ernstige 
gevolgen zal hebben voor de betrokken gemeen
ten. 

KRITISCH 

De VU-Vlaamse Vrije Demokraten heeft de 
komst van de SST steeds kritisch benaderd omwille 
van de ernstige impakt op de plaatselijke leefom
standigheden Zij heeft vanaf het begin geijverd 
voor een Milieu Effekten Rapport (MER) en het 
zelfbedruipende van het projekt als absolute voor
waarde gesteld. Bovendien werd steeds geëist dat 
bij de invoering van dit projekt de gewesten en 
lagere bestuursnivo's ten volle zouden worden 
betrokken. 

Wat meer bepaald de verbinding Antwerpen-
Amsterdam betreft, verkiezen we het tracé via de 
Havenweg. De verschillende bezwaren van Neder
land nopen evenwel tot een andere optie. 

LIJN 12 

Schiltz verbond echter wel een aantal voorwaar
den aan de eventuele komst van de SST op Lijn 12. 
Zo dient het goederenvervoer in de toekomst langs 
de Havenweg omgeleid. Dit heeft het voordeel dat 
het lawaai en de hinder die dit zware treinverkeer 
aan de omliggende bewoners bezorgt, wordt weg
genomen. 

KULTUURDEBAT 
TE ANTWERPEN 

in haar reeks Derde Maandagdebatten organi
seert de Antwerpse Coremanskring nu een debat 
rond Kuituur. Dit gaat door in het kader van de VU-
kultuurdag van 5 mei a.s. Dit is reeds de zevende 
aflevering van een reeks die een sukses mag 
genoemd worden. 

Nemen deel: Raamteaterdirekteur Walter Tille
mans en de politici André De Beul (VU) en Eric Van 
Rompuy (CVP). Moderator is WIJ-hoofdredakteur 
Maurits Van Liedekerke. 

Het debat gaat door nu maandag 15 april om 
20u30 't Vliegend Peerd, Kleine Koraalberg te 
Antwepen. 

Verder moet de SST-snelheid op het trajekt 
Antwerpen-Wildert beperkt blijven tot 160 km/u. 
Een hogere snelheid zou slechts een bijkomende 
tijdswinst van 1,5 minuut opleveren en noodzaakt 
het herleggen van verschillende bochten, wat dan 
weer erge gevolgen voor de omwonende mee
brengt. 

Voor de veiligheid en de vlotte doorgang van het 
wegverkeer zullen alle gelijkvloerse ovenwegen 
worden afgesloten. 

Voor de leefbaarheid van de betrokken gemeen
ten moeten voldoende overgangen (tunnels of 
bruggen) voorzien worden; of moet de SST in een 
sleuf (tunnel) gelegd. 

Hugo Schiltz stelt de eventuele onteigenden 
gerust: van alle Europese landen staat dit land 
bekend om zijn schappelijkste vergoedingen. 

Als aan de hierboven geciteerde voorwaarden 
voldaan wordt, zal de komst van de SST voor de 
Antwerpse noorderregio ook positieve gevolgen 
hebben: de wachttijden voor overwegen zullen 
verdwijnen, het lokale treinverkeer zal kunnen 
aansluiten op de gemodernizeerde en verkorte lijn 
(noordzuidverbinding). Oat levert een tijdwinst van 
8 minuten op en doet het vaak onveilige goederen
verkeer uit de dorpskernen verdwijnen. 

Wat de kosten voor al deze maatregelen betreft, 
werd een SST-fonds opgericht. Aangezien Hugo 
Schiltz het zeer belangrijk vindt dat de gemeente
besturen ten volle betrokken worden bij de bespre
kingen rond de SST, pleit hij voor de oprichting van 
een kommissie waarin delegaties van de verschil
lende betrokken gemeenten met de hogere overhe
den en de NMBS kunnen onderhandelen. 

Jürgen Constandt 

ADVERTENTIE 

Wi] stellen U voor in exclusiviteit 

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

, Restaurateur Traiteur Banketaannemer-, 

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

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

*Furon: eerste vermelding van Voeren in 966. 

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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UT DE REG O 

AV'90-WAASLAND STARHE 
SAMEN MET RONDE VAN VLAANDEREN 

De sandwichmen van het Aktiekotnitee Vlaanderen '90 waren op post bij de start van de 
Ronde van Vlaanderen te SInt-NIklaas. (foto wu) . 

OOST-VLAANDEREN 
APRIL 

13 GENTBRUGGE: Lentefeest van VU-Gentbrug-
ge-Ledeberg. Om 19u. in Dienstencentrum Gent
brugge. Kaastafel aan 300 fr.p.p. Huldiging ere-
senator Frans Baert. Optreden Zakdoek. Inschrij
ven tei. 091/31.19.41. 
13 SINT-NIKLAAS: Kaas- en Wijnavond met Wiliy 
Kuijpers die spreekt over Koerdistan. Vanaf 20u. in 
De Nectar, Driekoningenstraat 156. Kaas of koude 
schotel + wijn: 400 fr. Kaarten voor 7 april bij Nelly 
Maes. Org.: A. Verbruggenkring St.-Niklaas. 
13 BAMBRUGGE: Etentje met gezellig samenzijn 
voor simpatisanten van VU-Mere-Erpe-Erondegem. 
In de Sl.Annazaal te Bambrugge vanaf 11u.30 tot 
20U.30. 
16 WONDELGEM: Voordracht „Accupunctuur". 
Org.: VWG-Wondelgem (091/26.34.41). 
18 GENTBRUGGE: Bezoek aan Tongeren en Bok-
rijk. Org.: VVVG-Gentbrugge (091/31.09.74). 
19 LOCHRISTI: Hugo Coveliers over „Banditisme, 
terrorisme en Roze Balletten". Om 20u. in 't 
Schuurke, Hotel Begonia, Dorp-Oost 7. Org.: 
Goossenaertskring Lochristi. 
20 ZELE: Uitstap naar de Voer met als reisleider 
Walter Luyten. Vertrek H.Hartplein Zele om 7u.30. 
Terug rond 22u. Kosten volw. 300 fr. -12j. 250 fr. 
Org.: VU-Zele. Info: Jan Stryncks (052/44.49.83). 
20 GENT: Huldiging ere-senator Frans Baert. Om 
19u30 St.-Pietersabdij (St.-Pietersplein 9). Feestre
de: Hugo Schiltz. Muziek: Koep Mezon. Kaasbuf-
fet: 350fr. Org. arr. Gent-Eeklo. 

23 KRUIBEKE: Bezoek aan Bakkersmolen te Wil-
dert. Org.: VWG-Kruibeke (03/774.34.62). 
26 BELZELE: Muzikale avond met liederen uit de 
jaren '30, '40 en '50, door Martine Geerinckx, aan 
de piano: Hans Hemerijckx. Om 20u. in zaal Het 
Witte Paard, Dorp. Voorverkoop 120 fr., ingang 150 
fr. Org.: FW-DF-Belzelieren. 
26 SINT-AMANDSBERG: Dia- en videomontage 
„De vrijheidsstrijd van de Litouwers", door senator 
Walter Luyten. Om 20 uur in de Raadszaal Oud 
Gemeentehuis, Antwerpsesteenweg. Org. VU St.-
Amandsberg i.s.m. VU-Oostakker. Tnl. Jan Ritzen, 
(tel. 091/28.45.12). 
27 BUGGENHOUT: Zangavond Vlaamse Kring, 
Palliterzaal te Opstal om 20u. 
27 GENT: Kabaretavond met ,,Moereloere" om 
20u. in Centrum Reinaert, Reinaertstraat 26. Deu
ren open vanaf 19u. Kaarten: 100 fr (tel. 
091/26.41.91 - 19u.). Org. VU-Gent-Brugsepoort. 
28 OEINZE: Vlaamse Vriendenkring Deinze legt 
bus in naar betoging in Brussel. Inschrijven en info 
bij Mark Devulder (091/86.72.84) of Maurits Wael-
kens (091/86.34.15). 
30 MEERBEKE: 15de Breugeliaanse-meiavond. 
Vanaf 18 uur in de Berlindiszaal te Meerbeke. 
MEI 

18 HAMME: Lokaal 't Leeuwke, Mandemakerstraat 
47. Edukatief voorprogramma op de eendaagse 
studiereis (25.5) van VU-afdeling met dia-voor
dracht over de Duitse gemeenschap in België. 
Aanvang: 20u. Gastspreker: Walter Luyten. 
25 HAMME: 't Leeuwke. Daguitstap naar De Duitse 
Gemeenschap in België, met bezoek aan Eupen. 
Bustocht o.l.v. Walter Luyten. Inl. 052/47.26.94. 

WIE RIJDT ER NOG 
NAAR ROEMENIE? 

Wij hebben een voorraad kledij, in goede staat, 
ter beschikking van mensen die nog hulpreizen 
naar Roemenië organiseren. De lading is gesor
teerd en verpakt in stevige dozen. 

Adres : Prosper Ost, Kruisstraat 13 te 9200 
St.Gillis-Dendermonde. Tel.: 052/21.12.27. 

Zondag jl. vertrok opnieuw de Ronde van Vlaan
deren te Sint-Niklaas. Het was meteen ook het 
startschot voor de kampanje van het Aktiekomitee 
Vlaanderen '90 in het Waasland. De duizenden 
wielerliefhebbers op de GroteMarkt van Sint-Ni
klaas werden begroet door een stel sandwichmen 
van het AV'90, vergezeld door twee levensgrote 
(maar niet levensechte) leeuwen. 

Het AV'90-Waasland vestigde de aandacht op de 
Vlaams-Brabantse problematiek en de nationale 
manifestatie op zondag 28 april te Brussel. De 
aktievoerders konden op heel wat simpatie rekenen 
van het publiek. Zelfs de Zeeuws-Vlaamse wieler-
supporters namen de pamfletten gretig aan, ,,ook 
al hebben wij geen taalgrens" om het men hun 
woorden te zeggen. 

De bewustmakingskampanje richt zich in een 
volgende fase ook tot de Wase gemeenteraadsle
den. Zij worden uitgenodigd het tienpuntenmani-
fest „Meer autonomie, betere demokratie" te on
derschrijven en zich zo solidair te tonen met de 
Vlaamse mandatarissen van alle partijen in 
Vlaams-Brabant. 

MEETING 

Op donderdag 18 april om 20 uur vindt een 
regionale AV'90-meeting plaats in zaal Nectar, 
Driekoningenstraat 48 te Sint-Niklaas. Sprekers 
zijn Peter De Roover, medevoorzitters AV'90 en 
voorzitter Vlaamse Volksbeweging, Francis Stroo-
bants, sekretaris van het Vlaams Komitee Druiven-
streek, en Guido Tastenhoye, auteur van het pas 
verschenen boek „Vlaams-Brabant in de wurg
greep van Europa". 

Op zondag 28 april vertrekken vanuit het Waas
land verschillende bussen naar de AV'90-manifes-
tatie. Inlichtingen zijn te bekomen bij Jos De Cock, 
Klapperbeekstraat 153 te 9100 Sint-Niklaas (tel. 
03/777.68.82) en Kris Verguit, Begijnenstraat 132 
te 9100 Sint-Niklaas (tel. 03/778.01.88). 

GERMAIN DE ROUCK 
OVERLEDEN 

Wij vernemen het overlijden op 7 april 1991 van 
gewezen VU-senator Germain De Rouck, hij was 
net 63 jaar geworden. 

De Rouck was bij de verkiezmgen van 17 april 
1977 bij de VU gekomen om er de lijsten te 
verruimen en trok deze voor Oudenaarde-Aalst 
aan. Maar het was bij de verkiezingen van 8 
november '81 dat hij provinciaal gekoöpteerd werd. 

Germain De Rouck, die schepen geweest was te 
Ronse, maakte zich biezonder verdienstelijk voor 
de sociaal-ekonomische en kulturele ontplooiing 
van Zuid-Vlaanderen, richtte in Ronse een aktief 
Trefcentrer op en gaf een biezonder boeiende 
regionale Kultuurkrant uit. 

De uitvaartplechtigheid heeft plaats op zaterdag 
13 april om 11 u30 in de St.-Martinuskerk te Ronse. 

Wij bieden de familie De Rouck-Omijn ons diep 
medeleven aan. 
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ZICHTBAAR EN 
MET INSPRAAK 

Uit gesprekken en ervaringen met de be 
drijfswereld en media blijkt dat de arbeids
omstandigheden en karneremogelijkheden 
van minder-validen nog steeds beïnvloed 
worden door een aantal vooroordelen 

Er moet daarom dringend gewerkt worden 
aan een mentaliteitswijziging Validen en 
mmder-validen moeten een evenwaardige 
rol krijgen Ook het beleid van de overheid 
moet daar op alle terreinen rekening mee 
houden 

Ondanks sommige adviesorganen wor
den de uiteindelijke beslissingen nog steeds 
door valide mensen genomen Minder-vali
den blijven onzichtbaar in de politiek Voor 
wanneer de eerste minder valide gemeente-
raads provincieraadsleden en parlementai
ren'' 

Ook binnen de VU is de aanwezigheid van 
minder validen onvoldoende zo met onzicht
baar In een demokratische partij horen alle 
geledingen van onze maatschappij aanwezig 
te zijn met inspraak Daarom heb ik een 
eisenpakket samengesteld dat kan onder 
schreven worden door iedereen die met het 
probleem begaan is Het kan bij mij aange 
vraagd worden 

Mathieu Plessers, 
Molenstraat 37 

3740 Bilzen-Beverst 

SLOVAKEN 
In Gazet van Antwerpen van 4 april las ik 

een zeer interessant artikel over Slovakije en 
de Slovaken 

Dat volk maakt sinds 1918 deel uit van de 
meervolkerenstaat Tsjecho-Slovakije en 
heeft van 1939 tot 1944 een periode gekend 
van (bijna') zelfstandigheid Vandaag pro
beert het dat opnieuw, zeer tegen de zin van 
Praag dat weliswaar onlangs demokratisch 
werd, maar net als tevoren jakobijns-centra-
listisch IS gebleven 

De Slovaken worden wel eens de Vlamin
gen van Tsjecho-Slovakije genoemd omdat 
hun lot in veel opzichten vergelijkbaar is met 
dat van de Vlamingen in België 

Ongeveer dezelfde ontwikkeling had en 
heeft plaats bij de Kroaten in Joegoslavië 

De strijd van deze twee volkeren voor 
zelfstandigheid kan een voorbeeld en een 
stimulans zijn voor de Vlaamse volksnationa-
listen 

Ik waardeer ten zeerste de belangstelling 
en de inzet van enkele van onze meest 
aktieve mandatarissen voor de toekomts van 
Basken, Georgiers, Katalanen, Korsikanten, 
Litauers 

Maar de situatie van de Vlamingen in 
België is toch veeleer te vergelijken met deze 
van de Slovaken en de Kroaten in hun 
respektieve centralistische staten Daarom 

venwacht ik in de eerste plaats aandacht, 
simpatie en steun voor de volksnationale 
strijd van deze twee volkeren 

L. Kalhofer, Kalmthout 

ZELFVERNEDERING 
ik ben het roerend eens met het oordeel 

van lezer Leo Lambeir uit Herent over Johan 
Anthierens (WIJ, 5 apnl j l ) Ik heb me er aan 
doodgeergerd > 

Een platvoerse potsenmaker en een door 
de haat gestoorde Happartist als vertegen
woordiger van Vlaanderen i Hoe zielig i 

Laat ons konsekwent zijn! Ik zal beiden in 
de toekomst op de beeldbuis nooit meer 
bekijken noch beluisteren i Doe hetzelfde i 

G. Vanderstraeten, Hasselt 

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

AAN BRON BELASTEN 
Met de regelmaat van een klok worden we 

overstelpt met reglementen en aanbevelin
gen met betrekking tot het leefmilieu 

Op zichzelf lovenswaardig, ware het met 
dat hier weer de verbruiker de dupe is De 
vervuiler aan de bron, m het algemeen kapi
taalkrachtige ondernemingen, gaat meestal 
vrijuit Nu worden de eindverbruikers voor 
een voldongen feit gesteld Hoeveel keuze 
heeft hij nog ' Bijna alles zit in plastiek- en/of 
wegwerpverpakking, zeeppoeders zonder 
fosfaten maar met weer nieuwe additieven, 
hopen papierreklame ons ongevraagd aan
geboden en dus door ons te dumpen, chemi-
kalien voor alle toepassingen ons opgedron
gen door de industne, schadelijke sproeistof-
fen gebruikt door op winst beluste landbou
wers, enz 

Ware het met beter een voorstel uit te 
werken om deze stoffen aan de bron te 
belasten op zulke wijze dat de fabrikant tot 
inkeer komt en de eindverbruiker, wij dus, 
wel een moet nadenken eer hij ze koopt? 

Leo Lambelr, Herent 

KAPERS OP DE KUST 
Nu het wetsontwerp tot organisatie van de 

Openbare Kredietsektor aan de orde is in het 
parlement, past het wel even de aandacht te 
vragen voor de betrokkenen die bij de be
spreking wel met aan bod zullen komen 

Het gaat om de vrije medewerkers, zelf
standigen, meestal verzekeringsmakelaars, 
die de beroemde en geroemde spaarzin van 
de „Belg" aanwakkeren door hun diensten 
aan te bieden voor alle vormen van geld
plaatsingen spaaiboekjes, kasbons en an
dere deposito's ZIJ leveren, door hun inzet 
en hun dienstbetoon, een aardige bijdrage 
tot de stevigheid van 's lands financiën, daar 
het enorme overheidstekort slechts ,,moge
lijk" IS, aanvaardbaar en alleszins aanvaard, 
dank zij het reusachtige spaarvolume zowel 
bij private als openbare kredietinstellingen 

Deze verdienste wordt eerbaar beloond 
door middel van een goede kommissione-
ring, doch wordt miskend door bepaald mis
bruiken Het blijkt inderdaad dat al te vaak de 
grote zaken zowel kredieten als geldplaatsin
gen aan deze agenten ontsnappen daar er 
kapers op de kust zitten 

Mensen aan de bron, politici ook die als 
tegenprestatie voor een tussenkomst in een 
krediet- of subsidiedossier een behoorlijke 
plaatsing van forse bedragen door hun ,,be
middeling" laten noteren 

Minstens oneerlijke konkurrentie en deon-
tologisch onaanvaardbaar Mag daar even 
de aandacht op gevestigd worden' 

Jef Thys, gewezen sentor, Westerio 

ZOMERUUR 
Met dezelfde regelmaat als de seizoenen 

IS VU-kamerlid Luk Vanhorenbeek er terug 
met zijn tirade tegen het zomeruur Als 
argumentatie wordt er bijgesleurd het biorit
me, de volksgezondheid, het leefmilieu, de 
zure regen, kortom alles wat kan dienen om 
de goedgelovige burger mee om de oren te 
slaan Zelfs zgn ,,wetenschappelijke" stu
dies en studiebureaus, alsof deze laatsten 
met èlles willen bewijzen wat de opdrachtge
ver wenst te laten bewijzen 

Eén ding is echter zeker de overgrote, 
zwijgende én genietende, meerderheid van 
de bevolking stelt het invoeren van het zo
meruur ten zeerste op prijs Het ekstra uurtje 
zon en buitenlucht betekenen voor wie de 
ganse dag werkt ook een ekstra uur gezond
heid en ontspanning Misschien is er ook wel 
een studiebureau die deze voordelen ten 
opzichte van bvb een uur ekstra TV-pulp wil 
aantonen' 

Ik hoop dat het standpunt van Vanhoren
beek met de VU-visie is Ons kamerlid moet 
beseffen dat hij met zijn standpunt veel 
mensen tegen de VU in het harnas jaagt 

Dirk Quaghebeur, St.-Martens-Bodegem 
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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 

gooi^l^ 3m'S-(j^omucem 

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

Taverne „DE BOEMELTREIN" 
Vlaams Huis 

Streekbieren - Snacks - IJs - Wafels - Pannekoeken 
Sfeervol trelnmeubllalr - Ook vergaderruimte 
Weststraat 131 — 9940 SLEIOINE. 
Tel.: 091/57.6».46. - Zal en zond gesloten 

HOF VAN ENGELAND 
bij Guido 

hét Vlaams trefpunt in Brussel 

Lakensestraat 157 (KVS) 
1000 Brussel 

tel.: 218.01.27 

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 

Sedert 1910 
JAN PAUWELS-DE BRAUWER 

Oude Brugstraat 16, 9200 Schoonaarde. Tel. 052-42.32.46 

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

Câ é "^aok <3̂ ote« % 
— Camb/tiwus — 

"tKCoosteAsüaat 3*3960 ^we 
011/ 49 28 97 

_MirWfe. 
SL M 

Hoerenhof 
CAFE-RESTAURANT-FRITUUR 

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

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

RESTAURANT-HOTEL 
OVEREINDE 
Saions Raymond 
— banketzalen tot 300 personen 
— specialtelten bruikjften en banket

ten 
Overelnde 8 AS 

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

Brood- en 
banketbakkerij 

R. DE BEULE 
Heirbaan 53 
2070 BURCHT 
Tel.: 03/252.70.98 

SPECIALITEIT VAN ALLE 
GELEGENHEIDSGEBAK 

Hostellerie 

Itetcttü 
Oerenslraat 13 8190 Alvenngem 

tel 058/288 007 

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

Wi) bieden U 
14 luxueuze hotelkamers met alle denkbare komfort 
Fijne Franse keuken, è la carte en 8 menu's van 695 fr tot 1800 fr 
Een hart voor de kinderen, eigen speelruimten en aangepaste menu's 
Kamer 12 pers 1 met uitgebreid ontbi)t vanaf 17S0 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 1 
Vervaardigd in de duurzaamste materialen: vol-
kunststot, staal, aluminium. De afv/erking droogt 
het label van de Belgische fabrikant nr 1 van het 
betere kantoormeubilair. 

ERGONOMIE 
Op mensenmaat beaöc 
doorvoer en niet-reflekteti 
'"y^e hoogte verst' 
ffiè is er een ideoli 

•mr: Verzonken kabel-
>nde bovenbladen die 

Voor elke werksitu-

FLEXIBIUTEIT ,j 
Met één enkel om^f^nfeen beperkt aantal 
bladen kon je ( J j j ^ S ï t e n /uit bij 'aanbouw en 
ombouv\/. En bij rfiïddel van êén enkel sleuteltje. De 
'logistieke é ^ v o u d werkt sterk kostenbesparend. 

VRAAG ONZE FOLDER! 

ïïiTWI kantoormeuoeien 
kantoorinrichting 

=N Industrie s z o n e f ^ f e r tel. (015)21 
10 u tot 17,30 u. Ook op zaterdag 

mk 


